
 باید بتوانیم در برخی حوزه ها 
حقوق ها را افزایش دهیم

 »ذینفعان اصلی«، با تغییر نظام کارمزد 
هزینه ها را پرداخت می کنند

 تعارض منافع بین نظامات تنظیم  گری
از مشکالت حکمرانی داده در کشور است

 ابهام در استراتژی 
رشد شرکت  های دانش  بنیان در ایران

 هزینه چند صد میلیاردی بانک سپه 
از جیب بیت المال برای هیچ!
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کماننام خدای رنگینماهنامه اختصاصی مدیران فناوری مالی به

18

 معماری بانکی امروز، مبتنی بر منطق اکوسیستمی 
و تحول دیجیتال، از »بیرون به درون« است

34

 ظرفیت معاونت فناوری  های نوین 
متناسب با کشور نیست

8
تصمیم کبری بانک مرکزی برای صدور مجوز 

موسسات اعتبار سنجی

9

20

 فناوری  زدگی، بالی جان 
صنعت بانکی کشور است

2

 قابلیت مدیریت یارانه نان 
با توسعه نرم  افزارِی کم  هزینه میسر بود

10

 بانک  های محدودی قادرند براساس 
مستند جدید، مجوز PSP بگیرند

24
  ردپای هوشمندی در سیستم  های 

بانکی ایران چندان مشاهده نمی  شود

26

4

 بانک  ها و فین  تک  ها باید 
»اتحاد استراتژیک« را درک کنند

28

 ما در حوزه زیرساخت  های نظارتی 
در ابتدای راه هستیم

5

 امنیت سایبری در حوزه نظام بانکی 
و پرداخت با خوش  شانسی همراه بوده است

13

 لحاظ کردن نسبت  های کنترلی یکسان 
برای تمام بانک  ها محل نقد است

7

 لندتک  ها باید از تسهیالت ریالی 
به سمت اعتباری حرکت کنند

30

مهم  ترین حمایت حاکمیت برای توسعه اقتصاد 
دانش  بنیان، عدم دخالت است 

6

خالقیت و نوآوری در حوزه پرداخت، حتی به اندازه 
صنعت کیک و کلوچه نبوده است!

14
اشتیاق جدی در بانک  ها برای سرمایه  گذاری 

خطرپذیر در حوزه استارتاپی وجود ندارد

15

 تبعیض جنسیتی در حوزه  های مدیریت 
فناوری و بانکی کمتر است

16

 سوپر اپلیکیشن  ها
یک پله باالتر از نئوبانک  ها هستند

17

36

 ریسک و حسابرسی فناوری
اصال در بانک ها وجود ندارد

3

32

 انتساب قاچاق دستگاه کارتخوان 
به شرکت های هدایت تراکنش بی انصافی است

11

 از سال 1398، اخبار مختلفی از بانک  ها مبنی بر آماده  سازی نقشه راه 
تحول دیجیتال، پلتفرم  ها و زیرساخت  های بانکداری دیجیتال یا انجام 
اقداماتی مانند ایجاد نئوبانک  ها، کاهش شعب و انجام فرایندهای بیشتر 
به صورت غیرحضوری تا به امروز، منتشر شد. با این حال، برخالف 
سال  های پیش که صدای تحول دیجیتال، اقتصاد هوشمند و بانکداری 

دیجیتال شنیده می  شد، امسال این عطش فروکش کرده است...

 اتحاد استراتژیک اپراتورهای مخابراتی، مدلی جذاب 
برای هلدینگ های فناوری بانک ها

22

توسعه بانکداری الکترونیک می  تواند مزایای بسیاری را در حوزه 
افزایش درآمدها و کاهش هزینه  ها برای بانک  ها فراهم کند اما 
پایین  تر بودن سهم درآمدهای بانکداری الکترونیک از درآمدهای 
بانکی و پوشش هزینه  های نه  چندان باالی بانکداری الکترونیک، 
موجب حرکت بیشتر شبکه بانکی به سمت درآمدزایی از محل 

سود تسهیالت شده است...

 رکن اصلی موفقیت باشگاه مشتریان
برخورداری از دیتا و تحلیل آن است

12
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اشاره: سال 1400 در حالی به پایان رســید که هنوز بسیاری از مباحث 
مهم در حوزه فناوری بانکی، به سامان نرسیده و فعاالن این صنعت منتظر 
تعیین تکلیف رگوالتور بانکی هستند. در آخرین برنامه سال 1400، برخی 
موضوعات مانند احراز هویت دیجیتال، سیاست بانک مرکزی در حوزه رمز ارز 
و بالک  چین، رگوله کردن فین  تک  ها، EMV، خام  فروشی داده  ها در رگوالتور 
بانکی و ارائه آن به سازمان مالیاتی، اســتفاده از روش  های نوین پرداخت، 
محدودیت  های مانع نوآوری، رمز پویا، کیف الکترونیکی پول و اولویت  های 

سال 1401 مورد بررسی قرار گرفت.
در نود و چهارمین میزگرد آنالین از سلسله نشست  های تخصصی بانکداری 
و اقتصاد دیجیتال، که 20 اســفندماه 1400 برگزار شد، »بررسی عملکرد 
رگوالتور بانکی در سال 1400 و اولویت های فناورانه در سال آینده« با حضور 
ولی  اهلل فاطمی بنیانگذار گروه توسن و علی عبداللهی مدیرعامل شرکت ملی 

انفورماتیک، موردبحث قرار گرفت. گزیده گفت  وگو، پیش روی شماست.
  تعیین تکلیف در حوزه بالک چین

فاطمی: خوشــبختانه با تعامل با بانک مرکزی، رویکرد مثبتی برای حوزه 
بالک  چین، که سه سال بر روی پلتفرم آن کار کردیم، شاهد بودیم و نگرانی 
سال  های گذشته، در سطوح امنیتی و بانک مرکزی، با کاهش جدی مواجه شد. 
در این فضای مثبت، سعی و خطا را شروع و یوزکیس  های کاربردی را عمال در 
فضای سندباکسی تمرین می کنیم. در همه دنیا نگرانی   درباره کریپتوکارنسی 
وجود دارد. اتفاقا بانک مرکزی، باید در این زمینه، سندباکسی و با احتیاط عمل 
کند زیرا تاثیرات تورمی آن مهم است. سپس اینها مدل شود و بر اساس آن 

کار را توسعه دهیم.  
باعث تعجب است که رمزریال چگونه به سرعت مجوز شورای پول و اعتبار 
را دریافت کرد. این موضوع باید در فضای محدودتر و مطالعه عمیق  تر پیش 

می رفت. مدل پیاده  سازی رمزریال در دنیا، شامل دو الیه است. آنجا بانک 
مرکزی، فقط نقش حمایتی دارد و خود بانک  ها کیف پول راه اندازی می کنند. 
االن آنچه در محیط نه چندان کارشناسی بیرونی و صرفا در محیط داخلی بانک 
مرکزی و شرکت  های وابسته، طراحی   و متاسفانه بالفاصله تصویب شده، یک 
الیه است. با این نگاه، عمال بانک  های تجاری، حذف می  شوند و با کیف پول 
نصب  شده، مردم به طور مستقیم با بانک مرکزی سروکار دارند و بانک مرکزی 

سیاست  گذاری و دلخواه عمل می  کند. رمزریال، هنوز پختگی الزم را ندارد.
عبداللهی: درباره رمزریال، بیشتر از آنکه ما به سرویس یا فناوری بپردازیم، 
باید به اکوسیستم آن فکر کنیم. رمزریال یا رمزپول، متعلق به بانکداری سنتی 
نیست، بلکه متعلق به بانکداری بالک  چینی است و باید نقشه راه بانک مرکزی 
را ببینیم. مباحث کارشناسی مفصلی، مطرح شده و اخیرا رویکرد انجمن 
مالی- اسالمی نیز در حوزه مباحث بالک  چینی با تمرکز بر رمزارزها بوده است. 
فقها و بانک  ها هم بحث کردند. این تکه  های پازل هنوز کنار هم چیده نشده 
ولی شروع پروژه رمزریال، می تواند نویدبخش و راهنمای اصلی شکل  گیری 

بانکداری بالک  چینی باشد. 
بنده کاری به اینکه چه تاثیراتی روی پایه پولی، جایگزینی پول، ابزار پرداخت 
بودن یا نبودن و اینکه کجا می  تواند نفوذ داشته باشد، ندارم ولی اینکه پول 
قابلیت برنامه  نویسی داشته باشیم که به توسعه بالک  چین در قراردادهای 
هوشمند کمک   کند، بسیار موثر است. اخیرا دستوری از ریاست کل بانک 
مرکزی ابالغ شد که نقشه راه قراردادهای هوشمند را استخراج کنیم. این، 
خبر خوبی است چون یک نگاه اکوسیستمی، جامع و یکپارچه است؛ یعنی 

هم رمزریال و هم قراردادهای هوشمند داریم که زنجیره  وار به همدیگر متصل 
است. درخصوص الیه یک و دو، نظرات آقای دکتر فاطمی درست است. بعید 
است بانک مرکزی، بخواهد ذینفع باشد. البته بازنگری  هایی در حال انجام 

است. 
  سرانجام سندباکس بانک مرکزی

عبداللهی: درخصوص سندباکس بانک مرکزی، در سال 97، دولت مصوبه  ای 
به بانک مرکزی ابالغ کرد که به کندی پیش رفت. سپس مصوبه شکل  گیری 
درگاه  های یکپارچه، محیط  های آزمون در شورای عالی فضای مجازی مطرح 
و ابالغ شد. در آنجا، درگاه واحد در وزارت اقتصاد شکل گرفت. حدود 13 طرح، 
در محیط سندباکس مطرح شدند که تعدادی رد شد. چند طرح مانند برات 
و سفته مبتنی بر بالک  چین و DLT پذیرفته شد. در همان ابتدا،30 ابهام 
داشتیم که در نهایت به پنج مورد رسید. بانک مرکزی، پروژه را به شاپرک داد. 
بعد از ملحق شدن بنده، تشخیص داده شد موضوع به دلیل اشراف داشتن 
شرکت ملی انفورماتیک نســبت به زیرمجموعه  ها، به این شرکت بیاید. با 
پیگیری   معاونت های آی  تی و نظارت بانک مرکزی و نظر مســاعد معاونت 
حقوقی، مصوبه هیات عامل گرفته شد. اعضای شــورای راهبری، معاونت 
فناوری  های نوین به عنوان رئیس شورا، معاونت نظارت، معاونت حقوقی، 
نماینده بانک  های خصوصی و بانک های دولتی و مجری یعنی شرکت ملی 
انفورماتیک را شامل می  شــود. بعدا ابالغیه آن مطرح شد. در شرکت ملی 
انفورماتیک، کارگروهی ذیل همین شورا تشکیل دادیم. اولین جلسه شورای 
راهبری در فروردین  ماه تشکیل می  شود. فکر می  کنم اواسط اردیبهشت  ماه، 

استارت کار سندباکس، رسما  زده می  شود. 
  وضعیت امضای دیجیتال

فاطمی: اینکه در سطح سرویس  دهنده چارچوب  هایی بگذاریم و بگوییم اگر 
مردم بخواهند در نظام بانکی، تراکنش بزنند باید امضای ما را بگیرند یا اگر قصد 
دارند با کارفرما، قرارداد امضا کنند، از وزارت صمت بگیرند، چنین مفهومی در 
دنیا نداریم. اصل موضوع، رضایت مردم است. اینکه مردم دوست دارند امضای 
خود را از بانک مرکزی، نماد، شرکت خدمات یا وزارت بازرگانی و... بگیرند، 
امضای آنهاست. امضای هر فرد، امضایی است که از طریق مدیای توکن، کیف 
پول و یا گوشی همراه دارد. این، یک امضای دیجیتال است و از طریق یک 
مرکز مجوزدار حاکمیت، اخذ شده است. بنده با بخشنامه  های معاونت فناوری 
و شرکت خدمات، مشکل مفهومی دارم. اینکه ما در نظام بانکی، اصرار کنیم، 
بخشنامه کنیم و ابالغ کنیم که الزاما همه بانک  ها باید از این امضا استفاده 
کنند، به این معناست که دوستان با فضای دیجیتال آشنایی ندارند. معتقدم 
این مواضع، از منظر کسب  وکاری بوده که در پوشش حاکمیت رگوالتور مخفی 

شده است. در دوره آتی، شاهد رفع آن خواهیم بود.
عبداللهی: درخصوص امضای دیجیتال و گواهی الکترونیک، در تجربه 15 
ساله کشور، به شدت ناموفق عمل کردیم. ما ســال 87 و بعد از آن، به سراغ 
امضای دیجیتال رفتیم؛ یعنی همان زمان که سازمان بورس بودم و آن را برای 
کدال گرفتیم. در همان سال  ها طی بازدید از پروژه  ها در دنیا مانند مالزی، 
مشاهده کردیم مسئله ین امضاها حل شــده و آنها روی موبایل،   کارشان را 
انجام می  دهند و در حوزه  های مختلف از امضای دیجیتال استفاده می  کنند. 
ما در این زمینه، از کشورهای پیشرفته که بماند، حتی از منطقه خاورمیانه هم 
عقب  تر هستیم. باید قوانین و مقررات، ساختار و بیزینس  مدل را بازنگری کنیم. 
آقای دکتر فاطمی اشاره کردند شاید بانک مرکزی بحث کسب  وکاری داشته، 
در حالی که این پروژه برای ما، زیان است و اصال بحث کسب  وکاری درباره 
آن نداریم. مگر مرکز میانی  ها، در حال سوددهی هستند؟ مگر بابت هر امضا 
چقدر دریافت می  کنند/و چقدر به مرکز توسعه تجارت الکترونیک می  رسد؟ 
اصال سودده نیستند. اصال بحث سودآوری مرکز میانی وزارت اقتصاد نیست. 

  تعیین تکلیف احراز هویت
عبداللهی: مصوبه به تازگی، ابالغ و مجوزهایی داده شــده و کلیات آن را 
طبق دستورالعمل اعالم کرده است. در زمینه احراز هویت، همان تبصره 3، 
درخصوص خدمات پایه، ممنوعیت اعالم کرده بود و قرار شد اسفندماه سال 
99 طبق مصوبه ارائه  شده، دستورالعمل آن تدوین شود که بعد از تغییرات 
دولت، صدور دستورالعمل تا االن طول کشــید. بر این اساس، گفته شده 
ترتیبات اجرایی برای عملیاتی شدن آن باید توسط بانک مرکزی، تدوین و 
ابالغ شود. االن در حال مدون  سازی آن هستیم و عدم ابالغ، به همین خاطر 
بوده، زیرا برای عملیاتی شدن، باید ترتیبات اجرایی تدوین شود. به زودی پکیج 

جامع با رویکرد تحول دیجیتال ابالغ خواهد شد. 
  رمز پویا؛ درست یا نادرست؟

فاطمی: ما به عنوان دستگاه نظارت، قصد داریم با فشار بر فناوری، به سمت 
پیشــگیری وقوع جرم برویم و با این اقدام در حوزه تجربــه کاربری، کار را 
سخت  تر کنیم. االن اگر اپراتور تصمیم بگیرد، پیامک رمز یک  بار مصرف را 
دیرتر بدهد، بحران یا موج درســت می  شود. ما خیلی تکنولوژی  زده شدیم 
و خیلی به فناوری اتکا می  کنیم. هیچ  جای دنیا سراغ ندارم که این  قدر برای 
پیشگیری و زیرساخت عملیاتی آنالین به فناوری اعتماد کرده باشد. آنهایی 
که صاحب تکنولوژی و از ما جلوتر هستند، 99 درصد درآمدهای کشور را 
به پیامک وابسته نمی  کنند اما ما این کار را انجام دادیم! من مشخصا با این 
رویکرد مخالفم. اعتقاد جدی بنده،  سیســتم شناسایی چابک است. آقای 
دکتر عبداللهی! عذرخواهی می  کنم اما زیرساخت  های بانک مرکزی تقریبا 
صفر است! بانک مرکزی، به جای اینکه به درون خودش برسد تا واسطه ای 
بســیار قوی بین مردم، بانک  ها و واحدهای نظارتی، امنیتی، پولشــویی و 

وزارت قرار دهد، واسطه ناظر و مردم برای پیشگیری شده است.  عبداللهی 
آنچه بنده طی سه چهار ماه انتصاب به این سمت مشاهده کردم، این  گونه 
نیست و با نگاه آقای فاطمی، نیمه خالی لیوان را دیده  ایم. در زمینه مبارزه 
با پولشویی و سیستم  های نظارتی، سامانه  های خوبی وجود دارد اما چون به 
خاطر محرمانگی، پادکستینگ نشده، بسیاری با این سامانه  ها آشنا نیستند.  
مورد دیگر اینکه ارتباط رمز پویا با پولشویی را متوجه نشدم چون رمز پویا 
برای جلوگیری از کالهبرداری و پلیس فتا بود. طبق گزارش پلیس فتا در 
سال 97، حدود 20 تا 25 هزار پرونده برداشت  های غیرمجاز حساب داشتیم 
اما رمز یک  بار مصرف، تقریبا 90 درصد را کاهش داده است. ما این موضوع را 
پذیرفتیم، اتحادیه اروپا هم آن را اجباری کرده  است. البته قبول دارم یک  سری 
زیرساخت  های پیامکی و... ضعف دارد. ما به اپراتورها درباره تاخیرهای پیامکی 
و لزوم افزایش ظرفیت  ها نامه ارســال کردیم. البته می  پذیرم باید به سمت 
نظارت  های پیشگیرانه برویم اما نمی  توانیم تا رسیدن به ایده  آل، راهکارهای 

میانی را نادیده بگیریم.
  رویکرد جدید بانک مرکزی و اولویت های فناورانه سال 1401

فاطمی: با توجه به حضور دکتر عبداللهــی، امیدواریم تفکر دیجیتال در 
فضای رگوالتور، عینیت بخشیده شود و زمینه پیدایش مصادیق این تفکر 
و تحول برای نظام بانکی و مردم فراهم گردد. در سال 1401 به طور جدی، 
به سمت بهبود سبک زندگی حرکت می  کنیم. اینکه یک مدیریت هوشمند 
و متفکر، جایگزین شده که می  تواند مقایسه کند و تصمیمات بهتری بگیرد، 
این امیدواری را می دهد تا اهداف بانک مرکزی، به بهترین شــکل ممکن، 

عملیاتی شود.
عبداللهی: رویکرد جدید تیم مدیریتی بانک مرکزی این اســت که نه در 
شرکت ملی انفورماتیک و نه شرکت  های زیرمجموعه، به دنبال سودآوری 

و سودسازی نیستیم. هدف این است که تمامی منابع مالی، سرمایه  گذاری 
شود تا بانک مرکزی، نقش تسهیل  گری و سرعت  بخشی را در تحول دیجیتال 
صنعت بانکداری به خوبی ایفا کند.  امیدوارم در سال 1401، بگوییم بانک 
مرکزی در حوزه تحول دیجیتال نقش  آفرینی خوبی داشــته است. تحول 
دیجیتال، یعنی حال مردم خوب باشد و بر مبنای آن دستورالعمل  ها، سامانه  ها 
و... را بچینیم و اینکه کار مشتری نهایی تسریع شود، هزینه  ها کاهش پیدا کند 
و ریسک  ها هم کمتر شود. یکی از برنامه  های ما، ارزیابی بانک  ها با رویکرد تحول 

دیجیتال از طریق تجربه کاربری است. 
افتاده: با مشورت مدیران بانکی، به 11 اولویت   برای معاونت فناوری های 
نوین بانک مرکزی در سال 1401 رسیدیم. این اولویت ها فهرست وار عبارتند 
از: اول مقررات  گذاری حداقلی در حوزه فین تک ها و حمایت از نوآوری، دوم 
تعیین تکلیف احراز هویت دیجیتال طی دو ماه آینده، سوم ساماندهی حوزه 
رمزارزها، چهارم استفاده از فناوری های نوین در حوزه سندباکس در شرکت 
ملی انفورماتیک، پنجم تعیین تکلیف رسمی حوزه نئوبانک  ها، ششم تعیین 
تکلیف نظام اعتبارسنجی، هفتم تغییر مسیر نظارتی و استفاده از فناوری  های 
جدید موثر بر مبادالت بازرگانی، هشتم: طرح طبقه  بندی مشتریان و تغییر 
مسیر نظارت حوزه  های پولشویی، نهم اصالح نظام پرداخت کارمزد که در 
برنامه  های سال آینده بانک مرکزی وجود دارد. تعیین تکلیف امضای دیجیتال 

در سال آینده بعد از حدود دو دهه و یازدهم اتفاقات مثبت 
در حوزه بانکداری باز و کیف پول.

متن کامل میزگرد را از اینجا )QR( دریافت کنید.

فاطمی: اینکه ما در نظام بانکی، اصرار 
کنیم، بخشنامه کنیم و ابالغ کنیم که 
الزاما همه بانک  ها باید از یک امضا 
استفاده کنند، به این معناست که 
دوستان با فضای دیجیتال آشنایی 

ندارند. شخصا معتقدم این مواضع، 
از منظر کسب  وکاری بوده و در 

پوشش حاکمیت رگوالتور و بانک 
مرکزی، مخفی شده است

عبداالهی: آقای دکتر فاطمی 
اشاره کردند شاید بانک مرکزی 
در حوزه امضای دیجیتال، بحث 
کسب  وکاری داشته، در حالی که 
این پروژه برای ما، زیان است و 
اصال بحث کسب  وکاری نداریم. 

مگر مرکز میانی  ها، در حال 
 سوددهی هستند؟ اصال 

سودده نیستند
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بانک مرکزی، شرکت ملی انفورماتیک و زیرمجموعه  های آن، به دنبال سودآوری و سودسازی نیستند

فناوری  زدگی، بالی جان صنعت بانکی کشور است

ولی  اهلل فاطمیعلی عبداللهی

معاون فناوری  های نویــن بانک مرکزی خدمــت چک دیجیتال 
را کامــال غیرحضوری خوانــد و گفت: فرآیندهایــی مانند ثبت و 
درخواســت چک دیجیتال، صدور چک دیجیتــال، انتقال و نقد 
کردن آن به صورت کامال الکترونیک امکان پذیر و قابل انجام است و 
مشتریان می  توانند برای بهره مندی از این موارد به درگاه های بانکی 

به عنوان مبدأ ورودی این سرویس مراجعه کنند.
مهران محرمیان درخصوص چک دیجیتال گفت: کلیه فرآیندهایی 
که برای چک  های کاغذی تاکنون وجود داشــته اســت، به لحاظ 
قانونی برای چک دیجیتال نیز وجــود دارد؛ با این تفاوت که عمده 
فرآیندها به دلیل حــذف فیزیک چک، عمال به صــورت دیجیتال 
و غیرحضوری قابل انجام اســت. او افزود: براین اســاس مهم ترین 
درگاه های بانکی مانند موبایل بانک و اینترنت بانک می  توانند مورد 
استفاده قرار بگیرند و نیازی به حضور در شعبه وجود ندارد و تمام 
مراحل به صورت غیرحضوری قابلیت اجــرا دارد. محرمیان درباره 
نحوه تقاضای دسته چک یادآور شــد: به طور کلی هر بانکی که به 
این سامانه متصل شــود، مشــتریان آن بانک می  توانند از طریق 
موبایل بانک و اینترنت بانک تقاضای دریافت دسته چک دیجیتال 

کنند.
طبیعتا پیش از درخواســت چک دیجیتال باید مشتری نزد بانک 
حساب جاری داشته باشد و در صورت وجود حساب جاری دسته 
چک به راحتی و به صورت غیرحضوری قابلیت صدور دارد. به گفته 
محرمیان بانک  های پارســیان، صادرات و تجــارت در حال حاضر 
دسترسی مشــتریان حقیقی به چک الکترونیک را فراهم کرده  اند 
و در آینده نزدیک نیز سایر بانک  ها این امکان را عملیاتی خواهند 
کرد.مقام مسوول بانک مرکزی با بیان اینکه در مرحله فعلی تمرکز 
بر چک  های معمولی و مشــتریان حقیقی اســت، تصریح کرد: در 
مرحله فعلی چک  های معمولی بــه این صورت امکان صدور دارد و 
در مراحل بعدی این اتفاق برای ســایر چک  های موردی و تضمین 

نیز محقق می  شود.
الزم به توضیح اســت در مرحله فعلی امکانات چک دیجیتال برای 
اشخاص حقیقی در دسترس است و در آینده برای اشخاص حقوقی، 
نیز این مهم عملیاتی می  شود و در مراحل بعدتر نیز چک موردی و 
تضمین شده نیز به این موارد اضافه خواهند شد. او افزود: مهم ترین 
نکته  ای که باید در حال حاضر پیاده ســازی شود، مباحث مرتبط 
با اشخاص حقوقی است و گمان می  کنم اســتقبال خوبی از چک 
الکترونیکی در بازار به عمل آید و در صورتی که مشکل فنی پیش 
نیاید و با بازخوردهایی که دریافت می  کنیم، حدود یک ماه آینده 

این امکان برای اشخاص حقوقی نیز محقق می  شود.
محرمیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیشترین تمرکز را روی 
چک  های معمولی قــرار دادیم؛ آن هم به این دلیل که بیشــترین 
تعداد چک  ها مرتبط با چک  های معمولی است و نسبت به چک  های 
موردی و تضمین شده کاربرد بیشتری دارند و در نتیجه پس از آنکه 
فازهایی که به آنها اشاره شد با موفقیت انجام شد، برنامه  ریزی  های 

الزم برای چک  های موردی و تضمین شده نیز انجام می  شود.
او با بیان اینکه نیازی به حضور گیرنده چــک در فضای دیجیتال 
نیست، تاکید کرد: برای عملیاتی کردن این سامانه یکی از انتخاب  ها 
این بود که فرد چک دیجیتال را در وجه کسی صادر کند که او نیز 
در این فضا حضور داشــته و دارای چک دیجیتال باشد. ازآنجاکه 
این امر اســتفاده از چک دیجیتال را بســیار محدود می  کرد، در 
نهایت تصمیم بر آن شــد چک دیجیتال زمانی که صادر می  شود، 
مابقی فرآیند می  تواند مانند یک چک فیزیکی طی شــود. به این 
معنا نیازی نیست که گیرنده حتما در فضای دیجیتال، مجازی یا 
همان موبایل بانک و همراه بانک حضور داشته باشد، بلکه می تواند 
به صورت کامال سنتی به شــعبه مراجعه کند و مابقی امور را پیش 
ببرد. معاون فناوری  های نوین بانک مرکزی در پایان افزود: به این 
ترتیب ارتباطی میان افرادی که با فضای مجازی کامال آشنایی دارند 
و از سمت دیگر افرادی که با این فضا آشنایی ندارند می  تواند شکل 
گیرد و کافی است شماره چک تحویل ذی نفع داده شود و آن فرد 
به صورت سنتی یا از طریق هرکدام از درگاه ها سرویس مورد نیاز 

خود را دریافت کند.

 جزئیات صدور و نقد کردن 
چک دیجیتال

خبر

شماره اول/ فروردین ماه 1401
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اشاره: نظارت بر سیســتم بانکي، یکي از وجوه الینفک سیستم  هاي 
اقتصادي مدرن است و عمدتا مشتمل بر ســازوکارهایي برای نظارت 
بر عملکرد بانک  هاست تا امنیت مالي ســپرده  گذاران، دولت و سیستم 
اقتصادي را به عنوان یک کل واحد تضمین کند و آنها را از فروپاشــي 
سیستم بانکي و تبعات آن، دور نگاه دارد.  ارتباط مسائل پولي و بانکي 
با اقتصاد ملي، موجب طرح این پرســش شــده که چگونــه مي  توان 
مناسب  ترین سازوکارها را براي نظارت بر بانک  ها و مؤسسات مالي به کار 
گرفت، زیرا هر زمان بحران اقتصادي یا فساد مالي در جامعه رخ مي  دهد، 
تمام یا بخشي از مشکل، متوجه نظام نظارت بر مؤسسات مالي و بانک  ها 
مي  شود.  در نود و پنجمین میزگرد آنالین )اولین میزگرد سال 1401(،  
از سلســله نشســت  های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال که 19 
فروردین 1401 برگزار شد، موضوع »ریسک فناوری اطالعات و امنیت 
در نظام بانکی« با حضور محمــد صادقی معاون فناوری اطالعات بانک 
اقتصاد نوین و آیدین علیزاد پروین رئیس گروه نظارت بر ریسک فناوری 
اطالعاِت اداره ارزیابی سالمت بانک مرکزی، موردبحث و تبادل  نظر قرار 

گرفت. خالصه این میزگرد، پیش  روی شماست.
  مستند: حداقل الزامات، تاخیر فراوان

پروین: در مســتنِد »حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطالعات 
موسســات اعتباری« باید به کلمه »حداقل« توجه شــود. اگر قرار بود 

الزامات شامل بسیاری از موارد باشد، کلمه »حداقل« استفاده نمی  شد. 
نظارت بانک مرکزی، یک نظارت ریسک  محور است. ریسک  های مختلف 
مانند اعتباری، شهرت، نقدینگی، عملیاتی و... بر شرایط بانک  ها مترتب 
است. ریســک فناوری اطالعات، یکی از شــاخه  های ریسک عملیاتی 
است. بازل و دیگر اسناد معتبر، این موضوع را تایید می  کنند. ما باید این 
ریســک را کنترل و مدیریت کنیم. یکی از اهداف گروه ریسک فناوری 
اطالعات بانک مرکزی، چارچوب  بخشی و استانداردسازی فعالیت  های 
بانک  ها بر اساس اســتاندارد روز دنیاســت. هدف دوم ارتقای جایگاه 
فناوری اطالعات در موسسات اعتباری است. هدف سوم یکپارچه  سازی 
نظارت است. همچنین تقویت ساختارهای مدیریت ریسک و حسابرسی 
فناوری اطالعات در بانک  ها به صورت تخصصی توسط افراد متخصص 
و تقویت حاکمیت فناوری اطالعات از اهداف دیگر اســت. ضمنا تنوع 
ســرویس  ها و زیرســاخت  های بانکداری الکترونیکی، خصوصا بعد از 
 کرونا، نظارت روی ســرویس  ها با چارچوب مشخص در شبکه بانکی را 

ضروری می  سازد.
نکته مهم اینکه این مســتند، اولین مســتند جامع در این زمینه است 
که یکپارچه  ســازی را مدنظر قرار داده و معیارهای بازرسی و انتظارات 
رگوالتور مشخص شده است. بانک  ها هم باید اقدامات مشخصی در این 
حوزه انجام دهند و بابت میزان انطباق  شان نسبت به این مستند پاسخگو 
باشند. درباره استانداردهای مختلف در حوزه  های گوناگون، 10 فصل 
تخصصی مانند معماری، امنیت، دیتاسنتر و... در این مستند داریم. برای 
تهیه این مســتند، تقریبا بیش از 2000 نفر- ساعت، زمان صرف شده 
است. این مستند، یک مستند پایه، جزء ضوابط ابالغی بانک مرکزی و 
الزم  االجراست. درخصوص نظارت بر فناوری اطالعات، از سال 2000 به 
بعد، مستند داریم و حدود 22 سال است که بانک  های مرکزی دنیا در 

این حوزه، در حال فعالیت هستند. در این زمینه، تجربیات بسیار زیادی 
وجود دارد اما متاسفانه ما تاخیر داشته  ایم.

  مستند: از غفلت  ها تا چالش  های اجرایی
صادقی: ما خیلــی دیر به این موضوعات وارد شــده  ایم و زمان تدوین 
دستورالعمل  ها و بخشنامه  ها در بانک مرکزی، این حوزه مغفول مانده 
است. بنده با این سیستم  ها و چارچوب  ها موافق بودم، چون الزامی بوده 
و ما نیز باید نظم و نسق می  داشتیم و استانداردهایی را رعایت می  کردیم 
اما وقتی قرار بر اجرای انواع اســتانداردها طی دو سه سال باشد و اجرا، 
در فشار، انجام    شــود، ایراداتی دارد یا اجرای آن ناقص انجام می  شود. 
این مستند، خوب است اما دیر اجرا شــده و چون قبال یک  سری کارها، 
اجرا نشده، در مستند، همه  چیز و حداقل  هایی از همه جنبه  ها ارائه شده 
است. وقتی همه  چیز در مستند ذکر می  شــود اما نام آن را »حداقلی« 
می  گذاریم، در اجرا با مشکل مواجه می  شــویم. یک  سری الزاماتی هم 
قاعدتا خود بانک مرکزی باید رعایت کند. یکی از بندهای این مســتند 
در حوزه معماری و ساختار سازمانی می  گوید معاون فناوری باید هشت 
سال در حوزه آی  تی و هشت سال در حوزه بانکی کار کرده باشد. این در 
حالی است که در انتصابات جدید، خود بانک مرکزی هم اینها را کنترل 
نمی  کند!  نکته دیگر اینکه وقتی پایه سیستم  ها،    آی  تی  محور است، باید 
در ریسک  های عملیاتی، ریسک فناوری نیز به طور کامل و جامع دیده 
شده باشد در حالی که این ریسک، »اصال« در بانک  ها دیده نشده است. 
کلمه »اصال« را عمــدا به کار می  برم. همچنین در حسابرســی داخلی 
بانک  ها، »اصال« حسابرسی فناوری وجود ندارد و »اصال« متخصص در 
این حوزه نداریم. در حوزه ریسک، نیروی بسیار کمی داریم و در عرصه 
ریسک فناوری »اصال«! هرچند در این مستند، حداقل  ها ذکر شده اما 
مباحثی در حوزه فناوری داریم که دوستان در نوشتن آن غافل بوده  اند 
یا بعدا خواهند نوشــت. موضوع اول، نیروی انسانی است و موضوع دوم 
اینکه ما با سازمان  هایی در حال کار هستیم که آنها ریسک فناوری به ما 
وارد می  کنند. همچنین این مستند به جزییاتی مانند طراحی و نگهداری 
سیستم جامع ورود کرده که نیاز نبود. دوستان باید واقعیت مملکت را 
هم می  دیدند. ظاهرا مســتند،    با نگاه آن  طرفی  ، نوشــته شده است! در 
بانک  های ما، سه چهار سیستم بیشتر وجود ندارد. با وضعیت پیمانکاران 
موجود در زمینه توسعه سیستم  ها، پیاده  سازی بسیاری از موارد مستند 
امکان  پذیر نیســت.  در حوزه شبکه و برون  ســپاری  ها هم همین  طور 
اســت. درباره شناسایی مشــتریان هم خود بانک مرکزی زمان زیادی 
صرف کرده تا این موارد را تصویب کنــد و هنوز در بخش  هایی، قوانین 
الزم وجود ندارد و مشکل داریم. در حوزه مراکز داده نیز مباحثی مانند 
چگونگی کنترل مانورهای دوره  ای یا اقدامات الزم در زمینه حسابرسی 
داخلی حوزه فناوری یا ریسک دیده نشده و بیشتر بر روی بعد فنی تمرکز 
 FCAPS کرده  اند. در حوزه شبکه هم عنوان شده فالن استاندارد مثال
باید مدنظر باشد. وقتی موضوعی را مکلف می  کنیم، باید بدانیم برخی 
بانک  ها با استانداردهای دیگر پیش رفته  اند. در مجموع، مستند، بسیار 

گسترده است.
  مهلت 24 ماهه برای تطبیق

پروین: اظهارات آقای صادقی را درباره اینکه این مســتند، باید زودتر 
ابالغ می  شــد، قبول دارم. البته این موضوع را از نگاه کارشناســی، نه 
از جایگاه مســئول در بانک مرکزی عرض می  کنم. بــا این حال، بانک 
مرکزی تــا چه زمانی باید منتظر باشــد یک بانــک، صورت  های مالی 
نمونه را دریافت کند و معطل پیمانکار باشد؟ البته قصد ندارم زحمات 
پیمانکاران را نادیده بگیرم اما باالخره بانک  ها باید مقداری استقالل در 
این زمینه داشته باشــند. در حوزه هیات  مدیره نیز همین  طور. تا حاال 
شبکه بانکی از این موضوع، غافل بوده است. باالخره با توجه به اینکه تمام 
سرویس  های مملکت به سمت بانکداری الکترونیکی می  رود، آیا نباید 
عضو هیات  مدیره،    آی  تی بلد باشد؟ 10 ســال فرصت بدهیم تا    آی  تی 
یاد بگیرند؟! کی قرار است حاکمیت داده را اجرا کنیم؟ کمیته عالی به 
همین خاطر مطرح شد. اینکه باید معاونتی وجود داشته باشد در حالی 
که بعضی بانک  ها، حتــی آن معاونت را ندارند. حسابرســی و مدیریت 
ریسک باید انجام شــود. آیا    آی  تی در بانک  ها به حسابرسی نیاز ندارد؟ 

مگر می  شود نداشته باشد؟! 
ماده 127 این مســتند که آخرین ماده است، از بانک  ها خواسته برنامه 
زمان  بندی 24 ماهه برای تطبیق حوزه   آی  تی با مفاد این الزامات ارائه 
دهند. انتظار می  رود در این مدت، انطباق شــکل بگیرد. یک بخش از 
تمام مقرره  های بانک مرکزی که به شبکه بانکی ابالغ می  کند، اقدامات 
انضباطی است مانند ماده 125 و 126 همین مستند که از مجازات  هایی 
صحبت کرده است. البته امیدواریم کار به آنجا نکشد! ما واقعا به دنبال 

این هستیم که انطباق انجام شود.
  سنگ بزرگ

صادقی: االن ما هم  جهت با یکدیگر فکر می  کنیــم. بنده در مخالفت 
با مســتند صحبت نمی  کنم و معتقدم مســتند، الزم و خوب است اما 
درخصوص نحوه اجرا مســئله دارم. وقتی برای اجرای آن، از باال شروع 
می  کنیم، بهتر است همان کارهایی که بانک مرکزی می  تواند انجام دهد، 
بگوید تا بانک، همین االن اجرا کند. چرا باید دو سال زمان ببرد؟ چون 
برخی از این موارد، دو ساله انجام نمی  شود. فصل دوم ماده دوم می  گوید 
موسسه اعتباری موظف اســت معماری فناوری اطالعات را بر مبنای 
توگف، بایان و چارچوب ملی معماری ســازمانی ایران یا ترکیبی از آنها 

و در حوزه ســرویس با رویکرد معماری سازمانی سرویس  گرا طراحی و 
تدوین نماید. این در حالی است که االن با کربنکینگ  ها و شرکت  هایی 
که داریم، این امر نشدنی است. چارچوب ملی معماری سازمانی ایران 
که چند سال پیش ابالغ شده، روی هواست و کنار رفته است! یعنی آنچه 
در این مستند نوشته شده، قابل اجرا نیست. به نظرم بانک مرکزی، ابتدا 
باید آنچه وظیفه خودش است، اجرایی و سپس بانک  ها را الزام کند که 
این کارها را انجام دهد. بانک ما )اقتصــاد نوین(، هنوز برنامه خود را به 
بانک مرکزی نداده اما سه چهار ماه پیش، آن را بررسی کردیم و می  دانیم 
چه بخش  هایی را می  توانیــم انجام دهیم، با این حال، شــاید به موارد 
اساسی که بانک مرکزی، به دنبال آن است، نرسیم. به طور کلی، با اینکه 
این مستند، »حداقل« الزامات است اما با وضعیت مملکت، دستیابی به 
امنیت آی  تی در بانک  ها بر اساس مستند، به خاطر سنتی بودن بانک  ها، 

یک سنگ بزرگ است. 
  فضای تعامل

پروین: بانک  ها موظف هســتند از بانک مرکزی به عنوان رگوالتور یا 
ناظر تبعیت کنند اما در فضای تعاملی، قطعا کار بهتر انجام می  شود. ما 
به دنبال این هستیم که موضوع را در فضای تعاملی جلو ببریم. این کار، 
هم به نفع بانک است و هم بانک مرکزی. برنامه ما، ادامه پشتیبانی از این 
مستند، بازرســی  های دوره  ای و انطباق آن در بانک  هاست. درخصوص 

مدیریت امنیــت نیز تمرکز، الزم اســت. می  تــوان از تجربیات خوب 
بین  المللی در این زمینه استفاده کرد. یک ساختار حاکمیتی باید برای 
این موضوع، طراحی شود که در این ساختار، هرکس وظایف خود را در 

سطوح مختلف بداند و بانک  ها هم بخشی از این موضوع هستند. 
  از ریسک تمرکز تا پیشنهاد

صادقی: ما در این میزگرد بیشتر به سراغ امنیت رفتیم اما بحث ریسک 
هم مطرح است. در حوزه ریسک، ما با ریسک تمرکز مواجه هستیم. بانک 
مرکزی، در بسیاری موارد، خودش نقطه تمرکز شده که همین امر، برای 
نظام بانکی، ریسک، ایجاد کرده است. ما با یک  سری سازمان  ها مانند ثبت 
احوال در ارتباط هستیم که اگر درست کار نکنند، دچار اختالل می  شویم. 
باید این ریسک  ها را بسنجند و حل کنند. پیشنهاد بعدی اینکه حتما این 
مستند را دسته  بندی و اولویت  بندی کنند و مرحله   به مرحله پیش بروند. 
درباره استانداردسازی سیستم  ها، وقتی ما سرویس  گرایی نداریم، توگف یا 
سرویس  گرا کردن آن،بانکداری باز، شناسایی مشتریان و استانداردسازی 
شبکه  ها یا سیستم  ها قابل اجرا نیست. اینها را می  توان در وهله  های بعدی 
بررسی کرد و اولویت پایین  تری برای آن قائل شد. همچنین مواد و بندهای 
مستند فعلی، هیچ  کدام وزن ندارند و این امر، نقطه ضعف بزرگ ماده  ها و 
تقسیم  بندی آنهاست.  از مجموع بندها و زیربندها، ماده  ها و زیرماده  ها که 
شامل 272 موضوع است، 166 مورد، همین االن قابل پوشش و اجراست. 
24 درصد آنها که 65 مورد اســت، در حال اجراست. درباره 41 مورد که 
15 درصد را شامل می  شود، هنوز کاری انجام نداده  ایم. 50 تا 60 درصد 
مواردی که رعایت نکرده  ایم، اتفاقا در حوزه ساختار سازمانی و معماری 

است که شاید در اختیار بنده نیست و اصال ساختاری 
وجود نداشته است. 

متن کامل میزگرد را از اینجا )QR( دریافت کنید. 
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ریسک و حسابرسی فناوری، اصال در بانک ها وجود ندارد

محمد صادقی

خبر

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تمام بانک  های بورسی و دولتی می توانند 
بر اساس مجوز برای تجهیز منابع به اندازه 2.3 هزار میلیارد تومان اوراق 
سپرده عام منتشر کنند.  به گزارش اخبار بانک، علی صالح  آبادی اظهار 
داشت: اوراق سپرده عام، امکان مناســبی برای تجهیز منابع و جبران 
کمبود نقدینگی در اختیار بانک ها می گذارد و در بازار سرمایه قابل انتشار 
و معامله است. همچنین بانک ها باید بنگاه های تولیدی تملک شده قبلی 
را با نگاه سهل تر به بخش خصوصی واگذار کنند تا چرخه تولید متوقف 
نشود. وی افزود: افزایش سرمایه بانک  ها با توجه به شرایط فعلی ضروری 
است و باید با همکاری همه دســتگاه ها و قانون  گذاران در دستور کار 
قرار گیرد. طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک ها می توانند از محل 
فروش اموال مازاد، افزایش سرمایه بدهند. صالح  آبادی تصریح کرد:   در 
سال جاری، حجم عرضه ارز در بازار بسیار مناسب بوده و در حوزه حواله 
و اسکناس نیز وضعیت بسیار مطلوب اســت. بانک مرکزی، هم از نظر 
منابع ارزی، هم در حوزه حواله ای و اسکناس، وضعیت مناسبی دارد و 
با عرضه هایی که انجام می شود، آرامش حاکم بر بازار حفظ خواهد شد.  
وی ادامه داد: ورود ارز نیز نســبت به گذشته، بسیار بهتر شده و بخش 
خصوصی ارزهای مناسبی وارد چرخه تجاری می کند و میزان رفع تعهد 

ارزی صادرکنندگان به حدود 85 درصد رسیده است.

 امکان انتشار اوراق سپرده عام 
توسط تمام بانک  های بورسی و دولتی

اکثر بانک  های مرکزی در سراســر جهان از اوایل سپتامبر 2022، نرخ 
بهره را افزایش داده  اند. البته برخی افزایش ها، محدود و برخی دیگر نسبتا 
بزرگ بود. به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، بر اساس اعالم استاتیستا، 
برخی کشورها نیز نرخ بهره را کاهش دادند که اغلب کشورهایی بودند که 
آشفتگی شدید اقتصادی را تجربه می کردند یا کشورهایی که تا حدی 
از بازارهای جهانی دور شده بودند. در مواجهه با تورم، بانک مرکزی اروپا 
برای اولین بار در 11 سال گذشته در ماه جوالی، نرخ بهره را افزایش داد 
اما نرخ بهره بانک مرکزی همچنان در اروپا پایین است. فدرال رزرو ایاالت 
متحده، که مانند بانک مرکزی اروپا برای مدت طوالنی به صفر پایبند 
بود، نرخ بهره را با شدت بیشتری افزایش داد، زیرا آمریکا تحت  تاثیر تورم 
شدیدتر از بسیاری از کشــورها قرار گرفت. همچنین ترکیه و چین از 
جمله کشورهایی هستند که در سال 2022 نرخ بهره را کاهش دادند و 
اکنون نرخ کمتری نسبت به اول ژانویه 2022 دارند. اقتصاد چین با تورم 
باال دست  وپنجه نرم نمی کند اما با ریسک های زیادی مانند کمبود انرژی، 
ویروس کرونا و مصرف پایین مواجه است. بر اساس گزارش بلومبرگ، 
بانک خلق چین احتماال سیاست پولی خود را تسهیل کرده و با فراهم 
کردن نقدینگی بیشتر، از رشد اقتصادی حمایت خواهد کرد. سیاست 
پولی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، مورد انتقاد کارشناسان 
بلومبرگ قرار گرفته و آن را غیرمتعارف توصیف می  کنند. بانک مرکزی 
ترکیه اخیرا نرخ بهره اصلی خود را کاهش داده است. اردوغان معتقد است 
نرخ  های بهره باال، باعث افزایش تورم می  شود، در حالی که نرخ  های پایین، 

باعث تحریک وام  ها و سرمایه  گذاری  ها خواهد شد.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با اشاره به اینکه مجلس نباید در 
زمینه تسهیالت تکلیفی ورود کند، گفت: اگر به بانک تسهیالت تکلیفی 
اجبار می شود، باید ظرفیت بانک را درنظر گرفت و اگر حجم تسهیالت 
تکلیفی باال باشــد، تاثیر منفی بر بانک ها دارد. ســعید شمسی  نژاد در 
گفت  وگو با ایبنا تصریح کرد: در سال گذشته قرار بود تبصره 16 حذف شود 
و آقای صالح  آبادی نیز در نامه ای خواستار حذف این تبصره شده بود اما 
نمایندگان مجلس، اجازه حذف آن را ندادند. شمسی  نژاد با بیان اینکه اگر 
سقف تسهیالت تکلیفی یک یا دو سال کاهش یابد، می توانیم به تمام تعهد 
تسهیالت تکلیفی عمل کنیم، اظهار داشت: به عنوان نمونه در وام ازدواج، 
اگر بازپرداخت وام یک یا دو سال کاهش یابد، حدود 370 هزار نفری که در 
صف انتظار وام ازدواج هستند، کاهش خواهد یافت. وی افزود: منابع بانک ها، 
بسیار پایین است و به نقدینگی زیادی احتیاج دارند تا تسهیالت تکلیفی را 
جواب دهند، بنابراین برای اینکه تسهیالت تکلیفی را پوشش دهند، باید 
مانع افزایش زمان بازپرداخت وام شوند. مدیرعامل بانک مهر ایران گفت: 
متاسفانه تصمیم های مهم بانکی در کشور در فضای غیرتخصصی یعنی 
غیر از بانک مرکزی گرفته می شود و بانک مرکزی در قالب ابالغ  کننده و 
توزیع  کننده این تکالیف ظاهر شده است.  وی تصریح کرد: برای اینکه نظام 
بانکی را با خطر مواجه نکنیم، بانک مرکزی باید با توجه به شاخص های مالی 
و با استفاده از ظرفیت  سنجی برای بانک ها تصمیم  گیری و مشخص کند 
سقف حجم تسهیالت باید چقدر باشد. شمسی  پور با بیان اینکه افزایش 
تسهیالت تکلیفی ممکن اســت بانک ها را به استقراض از بانک مرکزی 
اجبار کند، تاکید کرد: در توان ما نیست که صددرصد تسهیالت تکلیفی را 

پرداخت کنیم، زیرا منابع بانکی را با خطر مواجه می کند.

بیشتر بانک  های مرکزی جهان، نرخ 
بهره را در سال 2022 افزایش دادند 

مجلس نباید در حوزه تسهیالت 
تکلیفی ورود کند 

صادقی: زمانی که پایه 
سیستم ها، آی تی محور است، 
باید در ریسک های عملیاتی، 
ریسک فناوری، به طور کامل و 

جامع دیده شده باشد در حالی که 
»اصال« در بانک ها دیده نشده 

است. کلمه »اصال« را عمدا به کار 
می برم. همچنین در حسابرسی 
داخلی بانک ها، اصال حسابرسی 

فناوری وجود ندارد و اصال در این 
حوزه، متخصص نداریم

پروین: مستند حداقل الزامات، 
اولین مستند جامع در این 

زمینه است که یکپارچه سازی 
را مدنظر قرار داده و معیارهای 
بازرسی و انتظارات رگوالتور 
برای بانک مرکزی مشخص 

است. بانکها هم باید اقدامات 
مشخصی در این زمینه انجام 

دهند و بابت میزان انطباقشان 
نسبت به مستند، پاسخگو 

باشند

آیدین علیزاد پروین
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مدیرعامل بانک شــهر با تاکید بر اینکه نگاهی نوآورانه و متفاوت در 
ارائه خدمات بانکی به مشــتریان داریم، گفت: در شش ماهه نخست 
سال با فاصله گرفتن از بانکداری سنتی و حرکت در مسیر بانکداری 
حرفه ای، توانسته ایم شاهد افزایش سهم بانک شهر در فضای رقابتی 

بازار پولی و بانکی کشور باشیم.
به گزارش ایلنا، سید محمدمهدی احمدی افزود: با نگاه تحول گرا به 
حوزه فناوری اطالعات و ایجاد چسبندگی با شرکت  های دانش بنیان 
همچنان به صــورت هدفمند و به دنبال خلــق محصوالت و خدمت 

رسانی شایسته تر به مشتریان هستیم.
وی با بیان اینکه شــعب بانک شهر به عنوان مشــاوری متخصص و 
توانمند درکنار مشتریان قرار دارند، عنوان کرد: زیرساخت های الزم 
و اقدامات مناسب برای تامین نیازهای شهروندان در حوزه بانکداری 

شرکتی، خرد و تجاری نیز انجام گرفته است.
مدیرعامل بانک شــهر با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون نیز 
شاهد تغییرات بزرگ و اقدامات تاثیرگذار برای پیشرفت بانک بوده 
ایم، گفت: چابکی و انعطاف پذیری در تصمیــم گیری از مهم ترین 
شاخص های این بانک اســت. وی با تاکید بر اینکه وجود شهرداری 
ها و پیوند بــا آنها را یکی از فرصت های مهم بــرای کمک به آبادانی 
ایران اســالمی و اشــتغال جوانان می دانیم، افزود: تفاهم نامه هایی 
را با شهرداری های کالن شهرها با هدف بهره مندی آنان از ظرفیت 
های مالی و به خصوص دستاوردهای بانک در حوزه فناوری اطالعات 

منعقد کرده ایم. 
مدیرعامل بانک شهر خاطرنشان کرد: با تمرکز بر ظرفیت های تامین 
مالی زنجیره تامین )SCF(، روش های نوینــی دیگری را نیز برای 
تامین مالی پروژه های بزرگ و حمایت از تولیدات داخلی در دستور 

کار داریم.

بر اساس آمار بانک مرکزی، بانک تجارت در هفت ماهه سال جاری بین شبکه 
بانکی کشور به رتبه نخست در شبکه بانکی کشور در زمینه فعالیت های ارزی 

در بخش واردات کشور دست یافت.
به گزارش اخباربانک، این آمار عملکرد از طریق خدماتی همچون گشایش 
اعتبارات اسنادی، برات اسنادی و حواله ارزی محقق شده است و نشان دهنده 
آمادگی کامل بانک تجارت به منظور ارائه خدمات در زمینه  تمامی خدمات 
ارزی از جمله واردات، صادرات، خرید و فروش ارز، فعالیت در بازار متشکل 

ارزی و نقل و انتقال وجوه ارزی است.

 افزایش سهم بانک شهر 
 در فضای پولی و بانکی کشور 

طی شش ماهه اول امسال

 رتبه نخست بانک تجارت 
در فعالیت های ارزی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعالم کرد: حدود 90 حساب از شرکت های 
تابعه وزارت نفت مسدود و به حساب واحد خزانه در بانک مرکزی منتقل 

شده است.
محسن زنگنه، در گفت وگو با تسنیم، در پاسخ به این پرسش که »آخرین 
وضعیت حساب واحد خزانه در دستگاه های اجرایی چگونه است؟« گفت: این 
موضوع از بندهای بسیار خوب بودجه سال 1401 بود. براساس نظارتی که ما 
داشتیم، بخشی از این حساب واحد خزانه مربوط به دستگاه های دولتی است 
که اکثراً به وظایف خود عمل کردند، اما بخشی از آن، مربوط به شرکت های 
دولتی مخصوصاً شــرکت های تابعه وزارت نفت اســت. براساس گزارش 
دیوان محاسبات، از حدود 160 حسابی که در بانک های مختلف داشتند، 
تقریبا 90 حساب، شناسایی و مسدود شده و به حساب واحد خزانه بانک 
مرکزی منتقل شده است. البته در حوزه شرکت های دولتی، انتظار داشتیم 
تا آخر اردیبهشت ماه انجام می شــد اما متاسفانه صورت نگرفت.. نماینده 
تربت حیدریه در پاسخ به اینکه »اگر دستگاهی حساب واحد خزانه را اجرا 
نکند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است، آیا تاکنون پرونده ای 
برای متخلفین تشکیل شده است؟« گفت: ما آخرین جلسه کمیسیونی که 
داشتیم، قرار شد دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس، یک گزارش 
مفصلی را به همراه دوستان وزارت نفت از حساب هایی که هنوز منتقل نشده 
است، ارائه کنند. اگر دالیل شان برای کمیسیون و دیوان محاسبات موجه بود، 
که هیچ، زیرا برخی دالیل به جهت تحریم ها و مسائلی از این قبیل هست و ما 
هم محدودیت هایی داریم، اما اگر دالیل موجه نباشد، قطعاً اعمال ماده 234 
آیین نامه داخلی مجلس می شود. زنگنه خاطرنشان کرد: قرار شده کمتر از 
یک ماه، هم دیوان محاسبات و هم مرکز پژوهش های مجلس، گزارش شان 
را به وزارتخانه های مربوطه بدهند، اگر برای کمیسیون برنامه و بودجه، تعلل 
آن ها توجیه پذیر نباشد، ان شاءاهلل در صحن مجلس، اعمال ماده 234 برای 

آن دستگاه های خاص و متخلف خواهد شد.

خبر

 ۹0 حساب بانکی شرکت های 
وزارت نفت مسدود شد

اشاره: بررسی اجمالی آمار شرکت  های دانش  بنیان، حاکی از وجود 6700 واحد 
در سراسر کشور است. با عنایت به وجود 450 هزار شرکت فعال )براساس اظهارنامه 
مالیاتی(، این امر، بیانگر سهم کمتر از 1.5 درصدی اقتصاد دانش  بنیان، برخالف 
سیاست  های باالدستی و قوانین حمایتی است. هرچند طی سال های گذشته 
با حمایت از شرکت  های نوآور و سرمایه  گذاری  های خطرپذیر، اقداماتی توسط 
بسیاری از سازمان  ها از جمله نظام بانکی انجام شده، متاسفانه این فعالیت  ها، 
خروجی نداشته است. در نود و ششمین میزگرد آنالین از سلسله نشست  های 
تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال که 26 فروردین 1401 برگزار شد، موضوع 
»تبیین شعار تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین در نظام اقتصادی و بانکی کشور« 
با حضور ابوالفضل باقری  مدیرکل هماهنگی اقتصاد دانش  بنیان معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و حمید علیمحمدی  مدیرعامل شرکت تکنو تجارت 
برگزار شد، موردبحث و تبادل  نظر قرار گرفت. گزیده این گفت  وگو، پیش  روی 

شماست. 
  نگرش دستگاه های اجرایی به توسعه فناوری و نوآوری

باقری: در دستگاه  های اجرایی، دو تفسیر از نقش شرکت  های دانش  بنیان در 
توسعه فناوری و نوآوری داریم. یکی اینکه هر دستگاهی، متولی یک ماموریت 
خاص است و هیچ ماموریتی در حوزه توسعه فناوری ندارد. دوم اینکه هر دستگاه  ، 
خودش را هم متولی توسعه فناوری و هم در جهت ماموریت اصلی خود می  داند. 
دیدگاه دوم طرفدار کمی در دســتگاه  های اجرایی، دارد. فرمایش رهبر معظم 
انقالب به این معناســت که عملکرد دانش  بنیانی هر بخش، جزء شاخص  های 
ارزیابی عملکرد محسوب شود.  در معاونت علمی فناوری، تقریبا با همه دستگاه  ها 

در حال تدوین چارچوب برنامه هستیم. این چارچوب برنامه، چند رکن دارد. رکن 
اول، رویکردهایی است که در معاونت علمی با همکاری دستگا  ه  های بخشی توسعه 
می دهیم. این رویکردها، سه محور اصلی دارد: محور اول، بومی  سازی و بازارسازی، 
محور دوم، توجه به پارادایم  های نوین و پروژه  های پرچمدار در هر حوزه و محور 
سوم، توسعه زیست  بوم نوآوری است. با کمک دستگاه  های اجرایی، ذیل این سه 
محور، برنامه  هایی را مدون می  کنیم. رکن دوم لحاظ کردن اهداف عملکردی 
دانش  بنیانی است. با دستگاه  های اجرایی روی سه شاخص هدف  گذاری می  کنیم 
که عبارتند از: اول افزایش فروش و صادرات شرکت  های دانش  بنیان، دوم افزایش 
تعداد شرکت  های دانش  بنیان و افزایش اشــتغال فارغ  التحصیالن. رکن سوم، 
شاخص عملکردی بخشی است؛ یعنی عملکرد دانش  بنیانی باید منجر به بهبود 

عملکرد آن بخش شود. 
  تقویت استارتاپ های تخصصی برای اشتغال فارغ التحصیالن 

باقری: در معاونــت علمی موضــوع شــرکت  های دانش  بنیان و اشــتغال 
فارغ  التحصیالن، دغدغه مهمی است و امســال توجه جدی   به آن شده است. 
اقدام کوتاه  مدت و میان  مدت این اســت که نهادهای واســطه داشته باشیم تا 
فارغ  التحصیالن را برای فضای اشتغال آماده کنند. مانند کارخانه  های نوآوری، 
شتاب  دهنده  ها و نهادهای اکوسیســتم نوآوری. هر سال رغبت دانشجویان به 
این سمت بیشتر می  شود. االن  دغدغه اشتغال دولتی کمتر شده و افراد به این 
نتیجه رسیده اند بهتر است خودشان کسب  وکار داشته باشند یا جذب استارتاپ  ها 
شوند.  راه  حل دیگر، استارتاپ  های اشتغال هستند. ما در سال جدید، به دنبال 
این موضوع هستیم که این اســتارتاپ  ها را به صورت تخصصی در حوزه  های 

مختلف تقویت کنیم. در سال گذشته نیز با این رویکرد، بوت  کمپ  های اشتغال، با 
کمک شرکت  های بزرگ برگزار کردیم. فارغ  التحصیالن در مدت زمان دوماهه، 
شش  ماهه و... توانایی جذاب راحت  تر، در بازار کار را پیدا می کنند. این کار، تجربه 

موفقی بوده و با شدت بیشتر، از آن حمایت می کنیم. 
  چالش های حوزه دانش بنیان در کشور

علیمحمدی: اینکه چرا در حوزه دانش  بنیان رشد ملموس در کشور نداشتیم، 
به دو عامل برمی  گردد: دلیل اول عوامل کالن محیطی است. در این زمینه، یکی 
از مباحث، نیروی انسانی و دانشگاه  هاست. دلیل دوم به عوامل داخلی بانک  ها یا 
ابزارهای تامین مالی کشور برمی  گردد. نکته دیگر این است که در حوزه تعیین 
استراتژی رشد شرکت  های دانش  بنیان، مقداری دچار ابهام هستیم. تجربه بنده 
در حوزه اکوسیستم نوآوری یا مباحث دانش  بنیان این است که ما شرکت  های 
دانش  بنیان را با یک استراتژی یکسان به سمت تامین منابع مالی و اسکیل  آپ 
می  بریم در حالی که در دنیا، کار یک  سری شرکت ها فقط تولید دانش فنی و فروش 
آن است. ما باید شرکت کوچک چابک با دانش فنی زیاد داشته باشیم که دانش 
فنی اصلی مربوط به تولید محصوالت نوآورانه را انجام دهند و آن را به شــرکت 
بزرگ  تر که کارش اسکیل  آپ و تولید تیراژ اســت، بفروشند. حداقل بخشی از 
اکوسیستم نوآوری کشورهای پیشرفته معطوف به این شرکت  هاست.  نکته دیگر 
 GDP در تکمیل فرمایشات آقای دکتر باقری این است که در سال 2017، ارزش
 ایران، 444 میلیارد دالر بوده که در ســال 2020، به 191 میلیارد دالر، یعنی 
60 درصد کاهش رســیده  ایم. وقتی در اکوسیستمی هستیم که کیک اقتصاد 
کشور، 60 درصد کوچک می  شود، نمی  توان انتظار داشت بخشی از این اقتصاد، 
رشد عجیب داشته باشد. وقتی در اقتصاد دولت  محور و نفتی، کیک اقتصاد کوچک 
می شــود، یکی از پارامترهای کالن اقتصادی در جهت منع کسب تجربه رشد 
شرکت  های دانش  بنیان است. . پیچیدگی محیط کسب  وکار ایران عامل کالن 
دیگر است. گزارش بانک جهانی 2020 در حوزه سهولت راه  اندازی کسب  وکار 
نشان می دهد جایگاه ایران، 128 است. عامل دیگر اینکه رگوالتوری و حتی قوه 
قضائیه، داشتن فضای پویا، در این حوزه را تحت  تاثیر قرار می  دهد. این سه عامل 

موثر بر شاخص  های کالن، دالیل عدم موفقیت ما در حوزه دانش بنیان است.
  دالیل ناکامی نظام بانکی در حوزه شرکت های دانش بنیان

علیمحمدی: بانک  ها، عالوه بر این سه چالش، دو چالش دیگر نیز دارند. اول 
اینکه رگوالتوری سخت  گیرانه  ای بر روی مباحث سرمایه  گذاری بانک  ها، حتی 
استارتاپ  ها و شرکت  های دانش  بنیان گذاشته می  شود. در حال حاضر، همراهی 
ارگان  های مختلف را برای پیشروی به سمت این هدف در انتهای سال که آقای 
دکتر باقری اشــاره کردند، نمی  بینیم. چالش دیگر درخصوص فین  تک  ها در 
حوزه رگوالتوری و حمایت بانک  ها از آنها این است که بانک ها درگیر بوروکراسی 
داخلی  شان هستند.  تفاوت ما با کشورهای پیشرفته، همین است. آنها یک  بار همه 
موارد را به صورت صحیح با زیرساخت  های موجود در این کشورها مانند ارتباط 
دانشگاه، تولید علم و مباحث مربوط به فناوری، دیزاین کرده  اند اما ما اینجا پلن 
کردیم و هر سال مجبوریم این پلن را تا اندازه  ای تغییر دهیم و قوانین آن را عوض 

کنیم.
  فشار شرکت های خاص برای کسب مجوز دانش بنیان

علیمحمدی: در زمینه ارزیابی شرکت  های دانش  بنیان، برخی افراد همیشه 
می  توانند منافعی را با وجود قوانین و خط کش ها دور بزنند! در این زمینه، بحث 
اول معافیت  های مالیاتی ناشی از استقرار در پارک  ها مطرح است مانند معافیت 
مالیاتی نیروی کار، گمرکی و یک  سری تسهیالت ارزان  قیمت. بحث دوم اینکه 
یک  سری شرکت  های دانش  بنیان داریم که در پارک  ها مستقر نیستند. آنهایی 
که در پارک  ها، مستقر می  شوند، لزوما دانش  بنیان محسوب نمی  شوند. به این 
شرکت  هایی که ارزیابی آنها توســط معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری 
انجام می    شود، شرکت  های دانش  بنیاِن ماده 9 گفته می  شود؛ یعنی می  توانند 
از یک  سری قوانین حمایتی استفاده کنند و اینها با هم متفاوت هستند. در این 
رابطه، برخی شرکت  ها، هم شامل ماده 9 هستند و هم زیرمجموعه پارک  ها و برخی 
شرکت  ها، فقط زیرمجموعه پارک  ها و برخی شرکت  ها، فقط دانش  بنیان هستند. 
بنده ذاتا اینکه یک  سری شرکت  های بزرگ، در پارک  ها مستقر شده  اند تا معافیت 
مالیاتی بگیرند، بد نمی  دانم. پارک  ها فقط برای شرکت  های کوچک نیست. با توجه 
به فلسفه ایجاد پارک  های علم و فناوری طی 10 تا 15 سال گذشته، به جز پارک 
علم و فناوری پردیس، که به لحاظ مدیریتی و حاکمیتی، از استراتژی کالن بهره 
برد، سایر پارک  ها، به هیچ  کدام از اهداف شان دست پیدا نکرده  اند. بنابراین اینکه 
معاونت فناوری ریاست جمهوری برای ارزیابی شرکت  های بزرگ، بعضا تحت 
فشار است تا مجوز به برخی شرکت  ها داده شود، درست است اما دوستان تالش 

می  کنند تا مشکل را حل کنند.
باقری: مفهوم شــرکت دانش  بنیان و پارک، لزوما با این هدف ایجاد نشده که 
شرکت جدید، تولید کند. بخشی از این حمایت  ها، اعم از پارک ها و شرکت  های 
دانش  بنیان، معطوف به تشویق برای شکل گیری شرکت  های جدید زایشی است. 
قسمت دیگر حمایت  ها حرکت شرکت  های بزرگ به سمت اقدامات دانش  بنیان 
است. بنابراین اینکه شرکت  های دانش  بنیانی هستند که قبال وجود داشتند و االن 
برچسب شرکت دانش  بنیان خوردند، بالذات چیز بدی نیست. با توجه به اینکه 
گواهینامه دانش  بنیان، دارای مدت محدود اســت و شرکت، مجبور است برای 
استمرار دانش  بنیانی، فعالیت  های نوآورانه داشته باشد، این موضوع کمک می  کند 
فعالیت  ها استمرار داشته باشد و بنده آن را نامطلوب نمی  دانم. درباره سوءاستفاده 
شرکت های بزرگ، واقعیت این است تا حاال قانون دانش  بنیان برای آنها جذابیتی 

نداشته و معافیت مالیاتی به همه شرکت  ها تعلق نمی  گیرد. اتفاقا شرکت  های 
بزرگ، کمتر توانسته  اند از حمایت  های مالیاتی استفاده کنند و یکی از گالیه  ها، 
همین بوده است. در مجموع، مکانیزم ارزیابی صالحیت شرکت  های دانش  بنیان، 

در حال اصالح است و منکر درصدی از خطا نیستیم.
  تعیین تکلیف طرح جهش تولید دانش  بنیان 

باقری: در دوره اخیر مجلس، از ابتدا به موضوع اکوسیستم دانش  بنیان و نوآوری 
اشتیاق نشان داده شد و قانونی را مصوب کردند و اکنون از حالت طرح، خارج شده 
است. قانون، در سال 1400، مصوب مجلس شد. این قانون که 20 ماده دارد، به 
شورای نگهبان ارسال شد. این شورا بر روی یک  سری موارد، ایراداتی داشت که 
مجددا در مجلس، رفع و تصویب شد. االن بین شورای نگهبان و مجلس، برای 

اصالح و نهایی  سازی است و به زودی ابالغ خواهد شد. 
یکی از محورها، شمولیت نهادهای تامین مالی دانش  بنیان به آیین  نامه  ها و قوانین 
نظام بانکی است. این، خبر خوشی برای اکوسیستم تامین مالی است. نکته بسیار 
مهم دیگر که قلب قانون جهش تولید دانش  بنیان است، اعتبار مالیاتی است. در 
قانون قبلی، معافیت مالیاتی داشتیم و شرکتی که برای یک محصول دانش  بنیان 
می  شد، بخشی از مالیاتش به اعتبار دانش  بنیان بودن بخشیده می  شد اما برای 
برخورداری از معافیت مالیاتی، باید دانش  بنیان می  شد که حواشی داشت. در قانون 
فعلی، دو اتفاق افتاده است: اول اینکه به جای معافیت مالیاتی، اعتبار مالیاتی لحاظ 
شده که معطوف به آینده است؛ یعنی معافیتی به گذشته شرکت نمی  دهد اما به 
شرکت، اعتبار می  دهد که اگر در یک مسیر مشخص، تحقیق و توسعه و نوآوری 
انجام داد، بخشی از هزینه را در سال مالی بعد، به عنوان اعتبار مالیاتی داشته باشد 

و از مالیات سال آینده  اش، کسر شود. نکته دوم در زمینه اعتبار مالیاتی اینکه دیگر 
قید شــرکت دانش  بنیان وجود ندارد و هر شرکتی که فعالیت نوآوری و توسعه 
فناوری انجام دهد، می  تواند از این حمایت برخوردار شود و الزم نیست از قیف 

باریک دانش  بنیانی رد شود. 
  تامین مالی شرکت های دانش بنیان

علیمحمدی: صورت مسئله تامین مالی شرکت  های دانش  بنیان، مقداری جای 
تامل دارد. ما در شرکت    های دانش  بنیان، دو گروه داریم که عبارتند از: گروه اول 
شرکت  های نوپا و گروه دوم شرکت  های تولیدی. عمال شرکت  های نوپا به نوپای 
نوع 1 و 2 و شــرکت  های تولیدی هم به شرکت  های نوع 1و 2 تقسیم می  شوند. 
شرکت  های نوع یک، تمام این معافیت  ها را دارند و شرکت  های نوع دو، معافیت 
مالیاتی را ندارند. خوشحالم که قانون جدید به شکل فعلی است. اگر تمام استراتژی 
حمایت از شرکت  های دانش  بنیان، در همه صندوق  ها اعم از صندوق نوآوری و 
شکوفایی و صندوق توسعه ملی و... را به سمت همه پارک  ها و حتی بانک  ها ببریم، 
همگی متمرکز بر روی تسهیالت هستند، در حالی که برای اسکیل کردن استارتاپ، 
تسهیالت به کار ما نمی  آید. االن شرکت  های نوپای ما، حتی توانایی ضمانت دادن 
ندارند. علت اینکه صندوق  ها تشکیل شدند تا این فرایند را تسهیل کنند، این بود 
که قبول ضمانت این شرکت  ها، بسیار پیچیده است و صندوق می  تواند این ریسک 
را قبول کند، زیرا بانک  ها، چندان به ســمت پذیرش تسهیالت بدون ضمانت 

نمی  روند. درباره راه  حل معتقدم ما باید فشار یا تمرکز را از روی 
تسهیالت  محوری برداریم و به سمت سرمایه  گذاری ببریم.
متن کامل میزگرد را از اینجا )QR( دریافت کنید. 

باقری: اقدام کوتاه  مدت و 
میان  مدت برای اشتغال در حوزه 

دانش بنیان، وجود نهادهای 
واسطه مانند کارخانه  های نوآوری، 

شتاب  دهنده  ها و نهادهای 
اکوسیستم نوآوری هستند. راه  حل 

دیگر، استارتاپ  های اشتغال 
است. در سال جدید، به دنبال 

تقویت استارتاپ  ها ی تخصصی در 
حوزه  های مختلف هستیم

علیمحمدی: اینکه معاونت 
فناوری ریاست جمهوری برای 

ارزیابی شرکت های بزرگ، 
بعضا تحت فشار است تا مجوز 
دانش بنیان به برخی شرکت ها 
داده شود، درست است. البته 

اینکه یک سری شرکت های بزرگ، 
در پارک ها مستقر شده اند تا 
 معافیت مالیاتی بگیرند، ذاتا 

بد نمی دانم

»اعتبار مالیاتی« جایگزین »معافیت مالیاتی«، در قانون جهش تولید دانش  بنیان

ابهام در استراتژی رشد شرکت  های دانش  بنیان در ایران

ابوالفضل باقریحمید علیمحمدی

شماره اول/ فروردین ماه 1401
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طبق ابــالغ بانک مرکزی بــه بانک ها، قراردادهای تســهیالت بانکی 
به صورتی تنظیم شود که به بانک ها این اختیار داده شود تا در صورت 
سررسید و عدم پرداخت مطالبات مســتقیم بانک از مشتری، بدهی از 

حساب های انفرادی، اموال و اسناد او و ضامنش نزد بانک برداشت شود.
بانک مرکزی به تازگی در بخشنامه ای به بانک ها اعالم کرد: از این پس، 
قراردادهای اعطای تسهیالت بانکی را به گونه ای منعقد کنند که مشتری 
)حسب مورد مستاجر، جاعل، فروشنده، عامل و ...( و ضامن و یا ضامنین 
با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهند 
که هرگونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم 
پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب های انفرادی مشتری 
و یا ضامنین )ریالی و ارزی(، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری راسا 
و بدون  نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت کرده و به حساب بدهی 

مشتری منظور کنند.  
در ادامه این بخشنامه آمده شده اســت: مشتری، ضامن و ضامنین در 
صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و 

طرح دعوی را از خود سلب می کنند.  
گفتنی است این تغییر در قراردادهای تسهیالت بانکی به دادنامه قطعی 
دیوان عدالت اداری درباره مفاد آیین نامــه وصول مطالبات غیرجاری 

موسسات اعتباری )ریالی و ارزی( برمی گردد.  

دستور بانک مرکزی: 

برداشت از حساب مشتریان بدهکار 

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حمایت از کسب وکارهای مجازی 
و توسعه تجارت الکترونیکی، در نظر دارد سکوهای فروشگاه سازی 
و غرفه سازی )بازارگاه-Marketplace( را از طریق پنجره واحد 

تجارت الکترونیکی معرفی کند.
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی )تتا(، با توجه به تکلیف 
ذاتی و قانونی این مرکز در زمینه حمایت از کسب وکارهای مجازی و 
توسعه تجارت الکترونیکی طبق ماده 80 قانون تجارت الکترونیکی 
و ماده 1 اساســنامه خود، سکوهای فروشگاه ســازی و غرفه سازی 
)بازارگاه- Marketplace( داخلی که امکان ارائه بســتر عرضه 
کاال/خدمت به فعاالن اقتصادی در فضای مجازی را دارند، از طریق 
پنجره واحد تجارت الکترونیکی با امکان مشــاهده قابلیت های هر 
یک و اظهارنظر عموم کاربران نسبت به مزایا و معایب آنها، معرفی 

خواهند شد.
این تصمیم در راستای تکمیل خدمات قابل ارائه به کسب وکارهای 
اینترنتی از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی و در مقطع کنونی 
با هدف حمایت و کمک ویژه به کسب وکارهای مجازی فعال روی 
سکوهای خارجی که با توجه به شــرایط خاص کشور در هفته های 

اخیر با محدودیت مواجه شده اند، اتخاذ شده است.
گفتنی اســت پنجره واحد تجارت الکترونیکی بــا هدف تجمیع و 
یکپارچه سازی خدمات قابل ارائه به کسب وکارهای اینترنتی از سال 
گذشته ایجاد شده و تاکنون خدمات مختلفی شامل دریافت اینماد، 
درخواســت درگاه پرداخت اینترنتی، درخواســت خدمات پستی 
حمل و تحویل کاال، تکمیل پرونــده مالیاتی و... از طریق آن فراهم 
شده است. سکوهای فروشگاه ســاز و غرفه ساز متقاضی مشروط به 
داشــتن اینماد، می توانند درخواســت بدهنــد. همچنین اولویت 
معرفی در پنجره واحد تجارت الکترونیکی، با سکوهای دارای رتبه 
اعتماد برتر است. در ادامه امکان ارائه وب سرویس دریافت خودکار 
اینماد به سکوهای فروشگاه ساز نیز با اتصال به پنجره واحد تجارت 

الکترونیکی وجود دارد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: به محض آغاز ثبت سفارش واردات خودرو، 
بانک مرکزی آمادگی تأمین ارز مورد نیاز را دارد.

به گزارش خبرآنالین، علی صالح آبــادی با اعالم آمادگی بانک مرکزی 
برای تأمین ارز مورد نیاز واردات خودرو اظهار کرد: به محض آغاز ثبت 
سفارش واردات خودرو، بانک مرکزی آمادگی تأمین ارز مورد نیاز را دارد 
و تأمین ارز مورد نیاز بر اساس استانداردی که وزارت صمت تعریف کرده، 

انجام می شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: ثبت سفارش واردات خودرو، از سوم آبان 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شده و به گفته وزیر صمت، تاکنون 
بیش از 300 متقاضی برای واردات اعالم آمادگی کرده اند. بر اســاس 
مقررات مربوط به واردات خودرو، سقف ســالیانه برای ثبت سفارش و 

واردات یک میلیارد دالر خواهد بود.

معرفی سکوهای فروشگاه  سازی 
و غرفه  سازی از طریق پنجره واحد 

تجارت الکترونیکی

آمادگی بانک مرکزی برای تامین ارز 
واردات خودرو 

اشاره: یکي از مهم  ترین اهداف بانک مرکزی، تجهیز نظام بانکداري الکترونیک 
کشور به فناوري هاي نوین و تسهیل فرایندهای پرداخت است که دستیابي به این 
اهداف در سایه تامین زیرساخت هاي امن ملي میسر است. این در حالی است که 
سال 1395 نقشه  راه 10 سال آینده نظام بانکی مبتنی بر مفاهیم و استانداردهای 
آن زماِن دنیا و منطبق با الگوهای جهانی تدوین شــد. در این میان، ساتنا، پایا، 
سحاب، تابا، سنا، نیما، نسیم، چکاوک، شهاب، نهاب، نماد، صیاد، پل و اخیرا شناسه 
یکتا )شیوا(، همگی جزء سامانه  هایی هستند که در چند سال گذشته به بانک  ها 
تکلیف شده خود را با آنها منطبق کنند. از سوی دیگر، امروزه بانک  ها درگیر تامین 
زیرساخت  ها و انطباق با بخشنامه  های بانک مرکزی در حوزه فناوری هستند و عمال 
هیچ بانکی در چند سال گذشته، نتوانسته سرویس نوآورانه برای مردم خلق کند.  در 
این برنامه، محورهایی مانند اینکه آیا در دنیا، رگوالتورهای بانکی به اندازه ما، سامانه 
خلق می  کنند تا در جریان ریزترین جزییات تراکنش  ها قرار گیرند؟ آیا در حوزه اجرا 
و حتی نحوه تعامل با پیمانکارها و... ورود می  کنند یا خیر؟ و تا چه زمانی باید منتظر 
خلق سرویس  های جدید نظارتی باشیم؟ مورد بررسی قرار گرفته است.  از این  رو، 
در نود و هفتمین میزگرد آنالین از سلسله نشست  های تخصصی بانکداری و اقتصاد 
دیجیتال، که دوم اردیبهشت  ماه 1401 برگزار شد، احمد سلمانی  آرانی مدیرعامل 
شرکت امید سپه، محمدرضا مانی  یکتا معاون اداره نظام  های پرداخت بانک مرکزی 
و محمدحسین دهقان مدیر اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک 
مرکزی، درباره »تعدد سامانه های بانک  مرکزی؛ آری یا نه« بحث و تبادل  نظر کردند. 

خالصه این گفت  وگو، پیش  روی شماست. 
  هدف، استانداردسازی است نه فشار به بانک  ها

مانی  یکتا: بخشنامه بانک مرکزی درباره شناســه یکتای وجه انتقالی )شیوا(، 
نگرانی  هایی بین فعاالن شــبکه بانکی ایجاد کرد. این اقدام که مدت زیادی در 
دستورکار بانک مرکزی قرار داشت، جزء اقدامات مرتبط با استانداردسازی نظام 
تبادل اطالعات و ثبت و نگهداری است؛ یعنی اساسا نه سامانه  ای در کار است و نه 
اینکه قرار است فشار به بانک  ها بیاوریم. بخشنامه  ای که برای بانک  ها ارسال شده، 

بیشتر به این منظور است که موضوع را انتقال دهیم و نظرات را دریافت کنیم. ما 
در شبکه بانکی خصوصا از نظر زیرساخت  های بانکی از جمله در زمینه سامانه  های 
بانکداری متمرکز در بانک  های مختلف همگن نیستیم.  هرچند بعضا سه چهار 
طراحی  کننده اصلی در شبکه بانکی داریم اما بانک  های بزرگی وجود دارند که با این 
استانداردها انطباق ندارند. ناهمگن بودن زیرساخت  ها، باعث می  شود برای اجرای 
این نظام استانداردسازی و سایر تغییرات، نظرات بانک  ها را دریافت کنیم. حس 
بنده از بازخوردها این بود که موضوع، هنوز شفاف نشده و به همین دلیل جلسه  ای 
با معاونان فناوری بانک  ها خواهیم داشت. هدف این است که در هر سند واریز و 
برداشتی که صادر می  شود و ناظر به اجرای سامانه  های عملیاتی است و اسناد مالی 
را متاثر می  کند، شناسایی منحصربه  فرد با ساختاری که مدنظر بوده و اعالم شده، 
تولید و در کنار سایر اطالعات، ثبت و نگهداری شود. اگر قرار باشد این شناسه را بین 
سامانه  های اطالعاتی تبادل کنیم، در فازهای بعدی است. این اقدام نشان می  دهد 
هنوز در مرحله گذار از بانکداری سنتی به مدرن هستیم و با بانکداری مدرن فاصله 
زیادی داریم. االن فاز گذار و مرحله جراحی را طی می  کنیم تا به این بلوغ برسیم که 
به سمت هوشمندتر شدن نظام  های نظارتی حرکت کنیم. البته این کار، فشارهایی 
وارد می  کند اما در تعامل با فعاالن شبکه بانکی، تالش می  کنیم با کمترین چالش 

برای بانک  ها و مشتریان، این مرحله را طی کنیم. 
  ضرورت ایجاد شناسه یکتای وجه انتقالی )شیوا(

مانی  یکتا: در زیرســاخت  های بانکی، االن سامانه  هایی داریم که تراکنش  های 
تبادل مالی را ثبت و ضبط می  کنند و ممکن است عملیات را به صورت درون  بانکی 

انجام دهند و اطالعات آن از سوئیچ  های بین  بانکی گذر نکند و بانک مرکزی، هیچ 
اطالعی از اینها ندارد. این عملیات برای ثبت کد شناسه رهگیری تراکنش  ها، در 
حوزه  های مختلف، کامال ناهمگن انجام می  شود. آنجایی که قرار است یک مبادله 
مالی مشخص را شفاف کنیم یا پیرو دستورهای قضایی که واصل می  شود، رسیدگی 
کنیم، در مواردی باعث شده نتوانیم در هر تراکنش، سندهای مالی که ثبت شده، 

با یک شناسه واحد منحصربه  فرد شناسایی کنیم. 
هدف غایی طرح این است که هر تراکنش مالی در شبکه بانکی، اعم از درون  بانکی، 
بین  بانکی یا اینکه اینکه بین  بانکی از طریق کدام زیرساخت  های کالن است مانند 
عملیات مربوط به چک و... ثبت و ضبط   شود. این شناسه، ساخته  شده ذهن ما 
نیست. در بسیاری از نظام  های اطالعاتی IFW، مثال بارزی است که برای همه 
تراکنش  ها، به صورت استاندارد، یک ساختار یکنواخت transaction ID را 

تولید و توصیه می  کند و برای ثبت اطالعات مشتری، بیش از 56 اقالم اطالعاتی 
پیشنهاد می  نماید. هنگام اقتباس، بســته به نیاز، بخش  هایی از آن را می  توان 
استفاده کرد.  ما االن در حوزه زیرساخت  های نظارتی در ابتدای راه هستیم ولی اگر 
این استانداردسازی  ها و گام  های کوچک مرحله  ای با کیفیت خوب اجرا نشود، در 

رسیدن به آن بلوغ، با چالش  های جدی مواجه خواهیم شد.
  تاخیر در برنامه  ها به دلیل تعدد سامانه  ها

سلمانی آرانی: جنس آی  تی به  گونه    ای است که به خاطر تنوع و سرعت، تعدد این 
سامانه  ها اتفاق می  افتد. به هرحال ما تمکین می  کنیم. در این مسیر پرترافیک، بانک 
مرکزی، نیازمندی  هایی برای تعامل با بانک  ها دارد و به خاطر اینکه تکالیف خود را در 
نظام  های پرداخت، زیرساخت یا سامانه  ها و زیرسامانه  ها، چه به عنوان تسهیل  کننده 
و چه به عنوان کنتر  ل  کننده انجام دهد، باید این تکالیف را داشــته باشــد. این 
مسوولیت مهم، با سایر سازمان  ها گره خورده و هم  راستا شدن سازمان  های نظارتی، 
قضائی و زیرساخت  های ارتباطی کشور، با این تکالیف، قدری ما را در صف قرار داده 
است؛ یعنی با تحول دیجیتال و استقبال مردم از روش  ها و سامانه  های متعدد و 
متفاوت بانکی و با افزایش بهره  برداری از این سامانه  ها، افزایش تراکنش  ها، طبیعی 
است مشکالت آنها، تعداد مغایرت  ها، آمار سوءاستفاده  ها و استعالمات قضائی بیشتر 
  شود.  خود ما هم چالش  هایی داریم. در نظام بانکی، یک مسیر رقابتی داریم که تولید 
و توسعه سامانه  ها اعم از متفاوت بودن و دارا بودن مزیت  ها را می  طلبد و پیمانکاران 
مشترکی بین بانک  ها وجود دارند که شاید همگنی وجود داشته باشد اما اینها هم 
ظرفیت  های محدودی دارند. ما با پروتکل  هایی که با آنها داریم، توسعه  ، پشتیبانی  ها 
و محصوالت موردنظرمان را مطالبه می  کنیم اما آنها در پاسخ می  گویند: اگر این 
بانک مرکزی بگذارد! ما همچنان در حال اجرای تکالیف بانک مرکزی هستیم و این 
امر، باعث شده در نظام برنامه  ریزی و زمان  بندی بهره  برداران  مان با مشکل مواجه 
شویم.  تعدد سامانه  ها، چالش بزرگی است و در برنامه  های ما تاخیر در ایجاد کرده و 
با پیمانکاران در زمینه انتظارات بانکی، تضادهایی داشته  ایم. البته پیشنهاد کردیم 
کاش هرکدام از این سامانه  ها را به یک بانک می  سپردند و آنها با پیمانکارا  ن  شان در 
مسیر تایید و تولید از بانک مرکزی کمک می  گرفتند و همه بانک  ها را برای اجرای 
یک سامانه متوقف نمی  کردند. ما به تعدد سامانه  ها مبتال هستیم. امیدواریم بانک 
مرکزی مسیری ایجاد کند که به درخواست  های مشتریان بانکی برسیم و آنها را 

راضی کنیم.
  دالیل فشار به بانک  ها

مانی  یکتا: به خاطر فرایندهای تقنیینی که زمان  بر اســت، ما هم دچار مشکل 
هستیم مثال نمی  دانیم چه ابالغیه  های قانونی در داریم که در سال 1400 قطعا به ما 
ابالغ شده و قطعا زمان  بندی اجرای آن برای سال 1401 است. نکته بعدی اینکه ما 
خصوصا از سال 97 به این سمت، چالش  های بیرونی داشتیم به  ویژه در حوزه تحریم 

که فضای اقتصاد داخلی ما را هم متاثر کرده و حاکمیت مجبور شده برای اصالح 
فرایندها، مدام به سمت بهبود حرکت نماید. این موضوع اعم از اصالح موضوعات 
ناشی از کاهش بودجه، هدف  گذاری برای اصالح مالیات دقیق یا موضوعات ارزی، 
ابالغیه  هایی بوده که کار را با فشار مواجه کرده است. بنابراین بخشی از موضوع به 

شرایط خاص اقتصاد و بیرونی بودن آن برمی  گردد. 
بخش قابل مالحظه  ای از پروژه  ها، که در برنامه 1401، به بانک  ها ابالغ شده، ادامه 
اقدامات پیگیری  شده در سال  های قبل است و تغییرات زیادی ایجاد نمی  کند. ما 
برای کاهش فشار از دوش بانک  ها، سعی کردیم تعامل مضاعفی با وندورهای اصلی 
داشته باشیم. به هرحال، ما درباره شرایط بحران صحبت می  کنیم. اقداماتی مانند 
مصوبه شفافیت تراکنش  های بانکی که مصوبه شورای پول و اعتبار بود و سقف و 
کف تراکنش  ها و تبادالت بین  بانکی و... را ارائه کرد، اقدامات تنظیمی رگوالتور برای 
اعمال سیاست پولی است و اگر انجام نمی  شد شرایط اقتصادی، بسیار عجیب  تر از 

چیزی می  شد که می  توانستیم انتظار داشته باشیم! 
  وجود سامانه  های متعدد جای سوال دارد

دهقان: بنده از زاویه ناظر و مشتری، به موضوع نگاه کنم. قطعا وجود سامانه  های 
متعدد جای سوال دارد. وقتی تعداد ســامانه  ها زیاد می  شود، برای ناظر، مردم و 
بانک  ها مشکالتی ایجاد می  کند مانند اینکه اشــاره شد شاید بانک  ها نتوانند به 
سمت نوآوری بروند. نمی  گویم الزاما بانک  ها مقصر هستند اما به فرمایش آقای 
یکتا برمی  گردم که اشاره کردند اگر آمار و اطالعاتی داشته باشیم، معلوم می  شود 
چقدر عملکرد بانک  های ما استاندارد و همگن است و چقدر می  توانیم از شبکه 
بانکی، اطالعات متقن دریافت کنیم و مراجع نظارتی از جمله خود بانک مرکزی و 
سایر مراجع، به آن استناد و اتکا کنند. برخی بانک  های ما چندین حساب متمرکز 
و کربنکینگ داشتند و تسهیالت    شان در یک سامانه بود. شاید یکی از دالیل بانک 
مرکزی یا ابالغ دولت و مجلس، عدم پاســخگویی به نیازهای مطرح  شده بود. با 
بررسی این موارد، شاید دالیل تعدد سامانه  ها، بهتر مشخص شود. با این نگاه، اگر 
استانداردی برای شبکه داشته باشیم، خیلی بهتر است.  همچنین یک دیدگاه این 

است که اگر به جای اینکه سامانه  ها به صورت مقطعی و حالت ُمسکن  وار ایجاد و 
مشکالت، یکی  یکی حل شود، تصمیمات، به صورت کالن و دقیق گرفته می  شد، 
بسیار بهتر بود. بنده هم طرفدار این موضوع هستم که هرچقدر تعداد سامانه  ها کمتر 
شود، مشروط بر اینکه نیازها را برطرف کند، بهتر است. شاید یکی از دالیل این است 
که نظام بانکی ما به صورت پرشتاب در حرکت است و شاید نتوان آن را متوقف کرد 
و به یک استاندارد رسید. در عین حال که نظام بانکی، قصد دارد بهترین خدمت را 
به مشتریان بدهد، همزمان باید به این استانداردها هم برسد. شاید یکی از دالیل 
وجود این سامانه  ها، همین موضوع باشد. اگر بتوانیم بین جریان وجوه، جریان کاال و 
خدمت و جریان اسناد، ارتباطی برقرار کنیم، بسیاری از مشکالت، حداقل در حوزه 

نظارتی حل می  شود. در این زمینه، فاصله بسیار زیادی تا وضع مطلوب داریم.
  اشتهای کسب  وکاری در رگوالتور

سلمانی آرانی: اشتهای کسب  وکاری در رگوالتور ما و بانک  های دولتی وجود دارد. 
در زمینه تولید محصوالت کربنکینگ در دهه گذشته، تمایالتی را در بانک مرکزی 
می  دیدیم و در اجرا هم ورود می  کنند. از مشتقات آنها، پیمانکاران بزرگی هم هستند 
و قانون  گذار هم هنوز مانع جدی نشده اما با واگذاری این حرکت به بخش نوآور 
صنعت مالی یعنی رگ  تک  ها، به نظر می  رسد موضوعات، محتاط  تر و سنجیده  تر 
انجام می  شود. همچنین برای تحقق مطالبات از نظام بانکی، باید کارگروه  هایی 

تشکیل شود. محصوالت نباید یک  طرفه باشد و اینکه گفته 
شود فقط از ما مطالبه و درخواست شود، درست نیست. 

متن کامل میزگرد را از اینجا )QR( دریافت کنید. 

ما در حوزه زیرساخت  های نظارتی در ابتدای راه هستیم

مانی یکتا: ما در حوزه 
زیرساخت های نظارتی در 

ابتدای راه هستیم و اگر این 
استانداردسازی ها و گام های 

کوچک مرحله ای، با کیفیت خوب 
اجرا نشود، برای دستیابی به 

 بلوغ، با چالش های جدی 
مواجه می شویم

سلمانی آرانی: ما به تعدد 
سامانه ها مبتال هستیم و این 
تعدد، برنامه های بانک ها را 
با تاخیر مواجه کرده است. 

امیدواریم بانک مرکزی مسیری 
ایجاد کند تا به درخواست های 

مشتریان و کاربران بانکی 
برسیم

دهقان: بنده هم طرفدار کاهش 
تعدد سامانه ها هستم اما مشروط 

بر اینکه با سامانه های کمتر، 
نیازها مرتفع شود. یکی از دالیل 
تعدد سامانه ها این است که نظام 
بانکی به صورت پرشتاب در حرکت 

است و  نمی توان آن را متوقف 
کرد و به یک استاندارد رسید

محمدرضا مانی  یکتامحمدحسین دهقاناحمد سلمانی  آرانی
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مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی از تامین مالی غیرتورمی 
بخش تولید با انتشار اوراق گام خبر داد.

به گزارش اکونیوز، حمید آذرمند، مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک 
مرکزی اظهار داشت: در راستای متنوع  سازی روش  های تامین مالی غیر 
تورمی تولید و رفع مشــکالت اعتباری بنگاه  ها، امسال حداقل 100 هزار 
میلیارد تومان از معامالت بورس کاال با ابزارهای اعتباری مانند اوراق گام 

تامین مالی می  شود.
آذرمند تصریح کرد: دستورالعمل معامالت بورس کاال با استفاده از ابزارهای 
اعتباری به شبکه بانکی ابالغ و زیرساخت های الزم فراهم شده که انتظار می 

رود این هدف در نیمه دوم سال جاری محقق شود.
اوراق گام یک ابزار تامین مالی تعهدی اســت که به علت برخی اشکاالت 
و محدودیت ها، کارکرد محدودی در تامین مالی تولید داشــت. براساس 
دســتورالعمل جدید، اوراق گام ابزاری بســیار کارآمد برای تامین مالی 
زنجیره ای خواهد بود. طبق دستورالعمل جدید، بانک ها مبتنی بر فاکتور و 
بنا به درخواست مشتریان، اوراق گام را صادر و در اختیار فروشنده مواد اولیه 
قرار می دهند. این اوراق از ابتدای صدور تا سررسید اوراق، به راحتی به منظور 

خرید مواد اولیه قابلیت انتقال در زنجیره را خواهند داشت.

تامین مالی ۱00 هزار میلیاردی 
معامالت بورس کاال

شرکت اپل در یک همکاری جدید با شرکت گلدمن ساکس اکنون نوعی از 
حساب های پس انداز را برای دارندگان اپل کارت ارائه می دهد.

وب سایت فست کمپانی این اقدام شرکت اپل را این گونه توصیف کرده است: 
»دیگر منصفانه نیست که بگوییم اپل انگشتان خود را در آب های خدمات مالی 
فرو می برد؛ این شرکت اکنون برای شنای کامل در این اقیانوس آماده است.«

این شرکت فناوری اخیراً اعالم کرده است که دارندگان اپل کارت به زودی 
می توانند از حساب پس انداز با بازدهی باال از طریق گلدمن ساکس استفاده 
کنند. یک حســاب پس انداز معمولی گلدمن در حال حاضر درصد سود 
ساالنه بیش از دودرصد را در مقایسه با 0.04 درصد در بانک های آمریکایی به 

مشترکان خود می پردازد.
کاربران می توانند به طور خودکار نقدینگی روزانه خود را روی کارت به حساب 
منتقل کنند. اپل همچنین این امکان را برای کاربران خود فراهم کرده تا از سایر 

حساب های بانکی سنتی نیز وجوه خود را انتقال دهند.
 Apple و Apple Pay جنیفر بیلی، معاون خدمات اینترنتی اپل که شامل
Wallet می شــود، در بیانیه ای در این  خصوص گفته است: »پس انداز به 
کاربران اپل کارت امکان می دهد تا پاداش های نقدی روزانه خود را در طول 

زمان افزایش دهند و در عین  حال برای آینده نیز پس انداز کنند.«
بدون کارمزد، بدون نیاز به حداقل موجودی و بدون حداقل سپرده، مشارکت 
اپل و گلدمن می تواند جایگزین جذابی برای مصرف کنندگان باشد؛ زیرا آنها به 

دنبال راه هایی برای مبارزه با تورم و کسب درآمد بیشتر هستند.
به زعم کارشناسان حوزه فناوری، این یک اقدام زیرکانه از سوی اپل است؛ 
زیرا نگرانی ها در مورد رکود احتمالی در حال افزایش است؛ البته این اولین 
اقدام این شرکت نیست. انتشار ماه گذشته iOS 16 ویژگی های جدیدی 
را برای اپلیکیشن کیف پول به ارمغان آورد، از جمله گزینه »خرید اکنون 
پرداخت کنید« که برای جذب کاربران بیشتر به Apple Pay طراحی 
شده اســت. این امر اپل را در رقابت مستقیم با شرکت های فین تک مانند 
PayPal و Affirm قرار داد. این ویژگی بــه کاربران امکان می دهد در 
هر خرید درون برنامه ای یا آنالینی که از Apple Pay در هنگام پرداخت 
استفاده می کنند، خرید خود را به چهار پرداخت بهره یا کارمزد صفر در مدت 
شش هفته تقسیم کنند. در همین حال، اپل همچنین در حال همکاری 
با Square و مجموعه ای دیگر از شــرکت ها در یک سیســتم پرداخت 
جدید است که به شما امکان می دهد با ضربه زدن به روی آیفون خود، پول 
را برای شخصی ارسال کنید. عالوه بر این، Wallet به شما امکان می دهد 

سفارش های آنالینی که با Apple Pay انجام داده اید را پیگیری کنید.
شرکت اپل در ماه مارس با خرید استارتاپ فین تکی Credit Kudos که 
در حوزه اعتبارسنجی اهدای وام فعال است، گمانه زنی های بیشتری در مورد 
جاه طلبی های فین تک خود به وجود آورد. برخی فعاالن این حوزه گمانه زنی 
می کنند که اپل با انجام این اقدامات بیش از اینکه به دنبال جذب کاربران 
جدید و درآمد بیشتر باشد، به دنبال حبس کردن همین تعداد کاربر در فضای 
اکوسیستم اپل است؛ زیرا گوگل و سایر رقبا به دنبال حذف تسلط اپل در 
فضای کیف پول موبایل هستند. اپل در حال حاضر در میان شرکت های کیف 
پول موبایل، پیشتاز است و نزدیک به نیمی از تراکنش ها را به خود اختصاص 
می دهد. در مقایسه، Google Pay مقدار 17درصد از این بازار را تشکیل 
می دهد. سامسونگ، پی  پال و وال  مارت رقبایی با سهم بازار بسیار کمتری 
هستند. در نهایت، اپل می خواهد کیف دیجیتالش جایگزین کیف پول فیزیکی 
کاربران شود و همه چیز از امور مالی گرفته تا گواهینامه رانندگی و حتی نسخه 
دیجیتالی کلید خودروی کاربران را در اختیار داشته باشد. اکنون ممکن است 
جاه طلبی  خود را گسترش داده و به دنبال اضافه کردن حساب های بانکی افراد 

به آیفون آنها نیز باشد.

خبر

 اپل روزبه روز بیشتر شبیه 
یک بانک می شود

اشاره: در سال های اخیر، بارها بر اقتصاد دانش  بنیان، در فضاهای دانشگاهی 
و از سوی مسئوالن کشور، تاکید شده اســت. الزامات گذار به جهان صنعتی و 
عبور از داالن جهان پساصنعتی، موضوع توامان شدن بنیان صنایع و محصوالت 
اقتصادی بشر بر پایه دانش نوین را ناگزیر ساخته است. این الزام تا بدان جا ضروری 
شــده که امروزه از 10 شــرکت اول ثروتمند جهان، حداقل 9 شرکت به   طور 
مستقیم با فناوری های دانش بنیان عجین هستند و از همان آغاز تولد، با طرح های 
دانش  بنیان همراه بوده  اند.  در چنین شرایطی مقام معظم رهبری سال 1401 
را سال »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین« نامیدند. در این رابطه، تصمیمات 
خلق  الساعه درباره افزایش میزان حقوق نیروی انســانی بدون آنکه به افزایش 
درآمدهای شرکت  ها توجهی شود، از موضوعات مهم در این زمینه است.   در نود 
و هشتمین میزگرد آنالین از سلسله نشست  های تخصصی بانکداری و اقتصاد 
دیجیتال که نهم اردیبهشت ماه 1401 با موضوع »اقتصاد دانش  بنیان؛ از مهاجرت 
تا تعدیل نیروی انسانی« برگزار شد، صابر فیضی مدیرعامل شرکت فناپ تلکام، 
حسین اسالمی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه  ای استان تهران و محمد خلج 
قاسم  آبادی مدیرعامل شرکت اسنپ، چالش  های مهاجرت و تعدیل نیروی انسانی 
را با توجه به افزایش دستمزدها در سال جاری، موردبحث و تبادل  نظر قرار دادند. 

آنچه پیش  روی شماست، خالصه این گفت  وگوست. 
  لزوم همسویی منافع سرمایه  های انسانی با صاحبان کسب  وکار

اسالمی: درباره سرمایه  های انسانی بهتر است از دو وجه نگاه کنیم. میزان تورم 
دو سه سال اخیر برای کارکنان، بیش از تورم اعالم  شده توسط بانک مرکزی است. 
البته قبل از این، در سال گذشته نیز شاهد از دست دادن حجم زیادی از نیروی 
انسانی بودیم. تورم در چند سال اخیر، موجب شده در تمام اصناف، انتظار بدنه 
کارکنان برای افزایش درآمدها بیشتر شــود. در صنف فناورانه این موضوع در 
سال  های اخیر و دوران کرونا به مراتب بیشتر بوده است. االن بسیاری افراد از طریق 
گلدن  ویزاها و استارتاپ    ویزاها از ایران خارج می  شوند. در سال  های گذشته، افزایش 

حقوق، طی چند روز با حضور نماینده کارفرماها، کارگرها و دولت، بررسی می  شد 
ولی امسال با شگفتی ویژه، در یک جلسه، تصویب و بالفاصله، اعالم شد. از طرف 
دیگر، وقتی به سراغ کارفرماها می  رویم، می  بینیم حجم افزایش به شیوه  ای بوده که 
واقعا آسیب جدی به کسب  وکار زده است. منافع فرد، منافع یک عضو کسب  وکار و 
منافع سرمایه انسانی باید با منافع صاحبان کسب  وکار، همسو باشد. عدم همسویی، 
ممکن است در کوتاه  مدت به نفع یکی از طرفین باشد اما در درازمدت به ضرر هر 
دو طرف خواهد شد. تعدیلی که در حال اتفاق افتادن است، واقعی است. حتی 
استارتاپ  های بزرگ با بیش از 300 نفر نیرو به ســتوه آمده  اند.  وقتی نام سال 
»دانش  بنیان« گذاشته می  شود و در آخرین جلسه رهبری با کسب  وکارها، صنایع 
دانش  بنیان و حوزه فناوری بیشتر دیده می  شوند، اهمیت موضوع بیشتر روشن 
می  شود. ابتدای امسال هم مقامات عالی  رتبه نظام، اشاره کردند تصمیماتی گرفته 
نشود که برخالف این قطب  نمای اصلی باشد و به بدنه این مجموعه آسیب بزند 

ولی متاسفانه این تصمیمات گرفته شد. 
  افزایش حقوق عامل تراز منفی بین هزینه   و درآمد

خلج: در مراحل اولیه، شــاید بیش از 80 درصد از هزینه  های شــرکت  های 
  دانش  بنیان به حقوق و دستمزد پرســنل برمی  گردد. هرچقدر شرکت  ها رشد 
می  کنند، هزینه  های دیگر مانند مارکتینگ، بازاریابی، زیرساخت، تجهیزات و 

نگهداری اضافه می  شــود. با این حال باز هم یک  سوم هزینه  های این شرکت  ها 
به هزینه  های پرسنلی برمی  گردد. افزایش هزینه  ها، خصوصا هزینه  های منابع 
انســانی در شــرکت  های دانش  بنیانی که تاثیر زیادی از این فاکتور هزینه  ای 
دارند، بیشتر از امکان افزایش قیمت  شان است و این امر، باعث ایجاد تراز منفی 
می  شود. شرکت  های استارتاپی، شرکت  های فعال اقتصاد دیجیتال و شرکت  های 
دانش  بنیان، در ســال  های اولیه فعالیت، برای جلب اعتمــاد مخاطب و کاربر، 
هزینه  های زیادی دارند و تا به مقیاســی برای نقطه سربه  سر برسند، ترازشان 
منفی است. در نهایت تعدیل نیرو، افزایش نرخ بیکاری و کاهش کیفیت خدمات 
را خواهیم داشت.  دو دیدگاه درخصوص افزایش هزینه  ها وجود دارد: دیدگاه اول 

این است که افزایش درآمدها، باعث ایجاد ظرفیت  ها، فرصت  ها و قدرت خرید 
بیشتر مردم می  شود و کسی که حقوق بیشتری دریافت می  کند، تزریق بیشتری 
به بنگاه  های اقتصادی دارد و خرید بیشتری انجام می  دهد. این نتیجه  گیری، غلط 
است زیرا پیش  فرض  های مختلف مانند تورمی که رشد آن بیشتر از افزایش حقوق 
است، لحاظ نمی  شود. دیدگاه دوم اختالف افزایش هزینه  ها و درآمد شرکت  هاست 
و این شکاف، بیشتر می  شود و آثار و تبعات، منفی خواهد شد. نکته مهم دیدار با 
مقام معظم رهبری و حضور نماینده اقتصاد دانش  بنیان این بود که باالخره این 
بخش از اقتصاد کشور، جایگاهی بین ابرقدرت  ها و غول  های صنعتی کشور پیدا 
کرد. نامگذاری امسال هم نشان  دهنده این است که اهمیت پرداختن به این بخش 

در بدنه حاکمیت و بخش دولتی، درک شده است. 
  تاثیــر خطرناک افزایش بی    رویه دســتمزدها بــر درآمدهای 

دانش  بنیان  ها 
فیضی: هزینه  هایی که به تامین اجتماعی تحمیل می  شود، هزینه  های دولت 
نیست. دولت، درگیر صندوق  های بازنشستگی است اما آنچه در این صندوق  ها 
اتفاق می  افتد، از جیب خود سرمایه  گذاران، یعنی کارکنان تامین می  شود و عمال 
دولت در این زمینه نقشی ندارد. اگر قرار باشد تورم را این  گونه درخصوص کسری 
بودجه کنترل کنند، این کار، باری برای دولت ندارد. بنده نشنیده  ام که از این طریق 
می  توان این کار را عملیاتی کرد. در عین حال باید این واقعیت را پذیرفت که اقتصاد، 
اعم از دانش  بنیان یا غیر آن، وضعیت خاصی دارد. االن طوری شده که نمی  توان 
اقتصاد یک کشور را از اقتصاد دنیا جدا دانست. بنابراین تصمیم به افزایش حقوق به 
این صورت یا تورم  ها و افزایش  های دیگر در حوزه فناوری، تاثیر خطرناکی بر درآمد 
شرکت  های دانش  بنیان و فناورانه دارد. نیروهای ما که قبال برای 6000 دالر کار 
می  کردند، اگر برای 3000 دالر کار کنند، باز هم از داخل کشور، اقتصادی  تر است! 
اگر نیروی انسانی را درنیابیم، خروج نیروی انسانی متخصص را مانند االن خواهیم 
داشت، ما نیروهایی را داشتیم که حدود 25 تا حداکثر 30 میلیون تومان به آنها 
حقوق می  دادیم اما اکنون با 3000 دالر یعنی 75 میلیون تومان کار می  کنند! 
بنده معتقدم ما درباره اقتصادمان یک تصمیم پایدار نمی  گیریم و نتیجه آن، جز 
این نخواهد بود. اینکه با افزایش 60 درصد یا 100 درصدی، یک  سری از مسائل 
اقتصادی را حل کنیم و با ریشه اصلی اقتصاد مواجه نشویم و با اتفاقات پیش  رو 
مقابله نکنیم، از این مقوله دور خواهیم افتاد. نمی  دانم آیا دوســتانی که چنین 

تصمیماتی می  گیرند، به اقدامات تطبیقی هم دقت دارند؟
  تصویرسازی درست از مواجهه با کسب  وکارهای دانش  بنیان

اسالمی:  در این زمینه، اول تصویر درست از اتفاقات و تصحیح نحوه مواجهه با 

کســب  وکارهای دانش  بنیان و دوم مانع  زدایی  ها به مرور ایام، مهم است. از قبل 
انقالب، طی50 تا 60 ساله اخیر، بوروکراسی  هایی حاکم شده که اجازه نمی  دهد 
جوانان این مملکت و افراد صاحب ایده، کسب  وکارهای خود را ایجاد کنند. همین 
امر، برای برخی کسب  وکارهای قدیمی، رانت   و برای شروع بسیاری از فعالیت  های 
دانش  بنیان، موانع ایجاد کرده است. اگر به این دو موضوع توجه کنیم؛ یعنی یا 
اندیشگاه  های نظام فعال شوند و یا اصناف فعال شوند. اگر قرار است به سمت اقتصاد 
دانش  بنیان برویم، باید موانع پیش  روی این کسب  وکارها برداشته شود. اینکه صرفا 
در چند سخنرانی به آن اشاره شود، کفایت نمی  کند.  ما منکر اتفاقات خوبی که 
رخ داده، نیستیم اما این اتفاقات خوب، بیشتر از بدنه دانش  بنیان و کسب  وکارهای 
جدید ناشی می  شود نه از حمایت  های حاکمیت. مهم  ترین حمایت حاکمیت، 
عدم دخالت است. ما انتظار نداریم حاکمیت تزریق پول کند یا حمایت  هایی که 
در دیگر کشورها وجود دارد، انجام شود، بلکه انتظار داریم اگر حاکمیت یا دولت 
واقعا به استفاده از دانش  بنیان  ها عالقه دارد، موانعی که خودش ایجاد کرده، بردارد.

خلج: برای اینکه تصویرســازی درســتی انجام دهیم، اقتصاد دانش  بنیان و 
پساصنعتی باید در کشور ما پذیرفته شده و به آن اعتماد شود. ما در حوزه قوانین 
و مقررات، واقعا ضعف داریم و حتما بخش خصوصی باید درگیر شود و بازتعریف 
اتفاق بیفتد. ما نیاز به جذب سرمایه داخلی و خارجی داریم. اگر دولت قرار است در 
این حوزه، سرمایه  گذاری کند، باید فقط به عنوان حامی باشد و نباید در عملیات، 
دخالت کند. برای این بخش از اقتصاد با این میزان اهمیت، شاید نیاز به وزارتخانه 
داریم. البته معاونت علمی فناوری، وزارت ارتباطات و وزارت صمت داریم اما شاید 
نیاز باشد تمام این درگیری  ها، ذیل وزارتخانه مستقل باشد. بخش سنتی اقتصاد 
کشور نیز باید به استفاده فناوری تمایل داشته باشد. باید شرایط انتقال دانش به 
کشور فراهم شود تا رسوب دانش و تکنولوژی اتفاق بیفتد. ما باید در زمینه به اقتصاد 
گیگ و ایجاد جذابیت برای فریلنسرهای داخلی و خارجی اهتمام کنیم. همچنین 
ارتباط بین فعاالن اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانش  بنیان با دانشگاه باید بازتعریف 

شود. ما نیاز به ایجاد امنیت برای کسب  وکارها داریم. ما باید کارآفرینان و نخبگان 
را در توسعه کشور مشارکت دهیم. ما باید مبانی و اصول مدیریت دولتی نوین را در 
کشور پیاده  سازی کنیم. بخش خصوصی باید در کالن  پروژه  ها درگیر شود. ما باید 
خصوصی  سازِی شفاف و اهتمام به مدیریت تطبیقی و بنچ  مارک داشته باشیم و 

اینها را بومی کنیم. مهم  ترین کلیدواژه، ثبات اقتصادی است.
فیضی: رهبری امسال درخصوص اجرای سیاســت  های کلی اصل 44 گالیه 
کرده  اند. نزدیک 16 سال از مباحث مطرح  شده و انتظارات می  گذرد. چرایی این 
وضعیت، خیلی مهم است. وقتی وزیر اقتصاد و حوزه  های بازرگانی از دانشگاهی 
می  آیند که در سیستم دولتی کار می  کنند و ایده  ها و افکاری دارند که با بازار و 
اقتصاد همخوان نیست، بهتر از این نخواهد شد. به نظرم،80 درصد افرادی که 
مقاومت می  کنند، به خاطر جهل در کارشان است و 20 درصد هم اهداف خاصی 
دارند. پس دو بخش وجود دارد: یکی جهل از طرف افرادی که می  خواهند در این 
زمینه ورود کنند و دیگر اینکه منافع برخی به خطر می  افتد. تا زمانی که دولتی با 
این عریض و طویلی داشته باشیم که در اجرا دخالت کند و به جای قانون  گذاری، 

حاکمیت، استفاده از قانون و نظارت، وارد اجرا شود، همین 
وضعیت را داریم و خواهیم داشت.

متن کامل میزگرد را از اینجا )QR( دریافت کنید. 

اسالمی: ما منکر اتفاقات خوب در 
حوزه دانش بنیان نیستیم اما این ها 
بیشتر از بدنه کسب وکارهای جدید 
ناشی می شود نه حمایت حاکمیت. 

مهم ترین حمایت حاکمیت، عدم دخالت 
است. اگر حاکمیت یا دولت عالقه مند 
به استفاده از فعالیت مجموعه های 
دانش بنیان است، باید موانعی که 

خودش ایجاد کرده، بردارد

خلج: بررسی عوامل موثر بر 
مهاجرت نشان می دهد بخش 

کوچکی از این عوامل، در اختیار 
کسب وکارها و بخش خصوصی 

است و بیشتر در اقتصاد و 
استراتژی کالن کشور، باید به آن 
پرداخته شود تا نیروهای انسانی 

 کشور، تمایلی به مهاجرت 
نداشته باشند

فیضی: اینکه با افزایش 60 یا 
حتی 100 درصدی دستمزدها، 
یکسری از مسائل اقتصادی را 
حل کنیم و با ریشه اصلی این 
مشکالت مواجه نشویم، از این 

مقوله دور خواهیم افتاد. نمی دانم 
آیا دوستانی که چنین تصمیماتی 

می گیرند، به اقدامات تطبیقی هم 
توجه دارند؟

مهم  ترین حمایت حاکمیت برای توسعه اقتصاد دانش  بنیان 
عدم دخالت است 

محمد خلج قاسم آبادیحسین اسالمیصابر فیضی

W W W . A S R E P A R D A K H T . I R

20 November. 2022  1401 شماره دوم/ اردیبهشت ماه 1401  یکشنبه 29 آبان



7 W W W . A S R E P A R D A K H T . I R

خبر

وزارت اقتصاد وعده داد حقوق کارکنان بانک های دولتی در نیمه دوم 
سال جاری 10 درصد افزایش خواهد یافت.

به گزارش اخباربانک، وزارت اقتصاد اعالم کرد: پیرو درخواســت های 
مکرر مدیران بانک های دولتی مبنی بر ترمیم حقوق و مزایای کارکنان 
در ماه های اخیر، راهکارهایی قانونی برای کمک به معیشت و افزایش 
حقوق مطرح و مکاتبات و پیگیری بسیاری از مراجع مختلف شده است.

براســاس این گزارش، دولت با نظر مثبت نمایندگان مجلس به دنبال 
ترمیم حقوق کلیه کارکنان شاغل در تمام دستگاه  های اجرایی از جمله 
بانک های دولتی اســت و به همین منظور افزایش 10 درصدی حقوق 

کارکنان در نیمه دوم سال جاری به زودی اجرا خواهد شد.
وزارت اقتصاد با همکاران سازمان برنامه و بودجه همچنان پیگیر افزایش 
حقوق کارکنان و معیشت همکاران زیرمجموعه وزارتخانه و بانک های 
دولتی متبوع از طریق سایر ظرفیت های قانونی مندرج در قانون مدیریت 
خدمات کشــوری از جمله افزایش ضریب فوق العاده ویژه و اخذ سایر 

مصوبات قانونی الزم از شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.

 افزایش حقوق کارکنان 
بانک  های دولتی از نیمه دوم امسال

شواهد حاکی از آن است که میزان آگاهی مردم و کارمندان بانکی در دو 
حوزه »کاربردها« و »عواقب برگشت خوردن« چک های صیادی، اندک 
بوده و همین عامل ممکن است معامله گران را با مشکل مواجه کند. به 
گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران،  موضوع فقدان اطالع عمومی مناسب 
نسبت به مفاد قانون جدید چک، یکی از سوژه های برجسته در حوزه اخبار 
بانکی بود که در روزهای گذشــته بازتاب زیادی به خود اختصاص داد. 
متأسفانه، بانک مرکزی با وجود آنکه اطالع رسانی کتبی متعددی در پرتال 
خود در زمینه قانون جدید چک منتشر کرده است، اما اطالعیه ها فقط 
قشر بسیار محدودی از مردم را از قوانین مطلع کرده و تعداد بسیار زیادی 
از مراجعان بانکی، آن طور که بایــد از قوانین جدید چک و تغییرات آن 
اطالع کافی و مناسبی ندارند. از منظر کمی و کیفی هیچ گونه نظرسنجی 
معتبری در زمینه میزان آگاهی و سواد مردم در حوزه چک های جدید 
از ســمت ارگان های ذی ربط انجام نشده و شواهد میدانی  حاکی است 
اطالعات مردم در حوزه مقررات قانون چک بســیار اندک است. فارغ از 
شواهد میدانی در شعب بانک ها، فقدان آگاهی کامل نسبت به قانون چک 
از سمت کارکنان بانکی نیز موید این مطلب است که مردم و مشتریان 

بانکی نسبت به برخی از کارکردهای چک صیادی بی اطالع هستند.

بانک مرکزی پیش نویس ســند ریال دیجیتال را با هدف دریافت نظر 
خبرگان منتشر کرد. اولین انتشار رسمی ریال دیجیتال توسط هیئت 
نظارت بر اندوخته اسکناس و در راســتای اجرای مصوبه شورای پول  و 

اعتبار در شهریورماه سال جاری انجام شد.
به گزارش راه پرداخت، پس از انتشار اولیه به صورت محدود، ریال دیجیتال 
منتشر شد و از طریق دو بانک عامل و با جامعه کاربری کنترل شده مورد 
بهره برداری پیش آزمایشی قرار گرفت. اکنون روند بررسی های تکمیلی 

جهت شروع دوره آزمایشی ادامه دارد.
تبیین اهداف، ابعاد، تهدیدها و فرصت های توسعه ریال دیجیتال بانک 
مرکزی از اهداف تهیه این سند هستند. این سند همچنین با مرور ابعاد 
مختلف مسئله، دورنمای مناسبی از مختصات ریال دیجیتال بانک مرکزی 
برای ذی نفعان موضوع ترســیم می کند. پول دیجیتال بانک مرکزی را 
می توان به عنوان تعهد رایج الکترونیکی بانک مرکزی که می تواند برای 
تسویه حساب یا به عنوان ذخیره ارزش مورد استفاده قرار گیرد، تعریف 
کرد. در پیش نویس ســند ریال دیجیتال، پول دیجیتال بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران، ریال دیجیتال نام گرفته است. این پول اسکناسی 
است که به صورت دیجیتال با استفاده از فناوری دفتر کل توزیع شده توسط 
بانک مرکزی منتشر می شود. مجموعه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله 
بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری، فراهم کنندگان خدمات فنی، کاربران، 
بهره برداران، زیرساخت ها و فناوری های مرتبط که بر اساس نقش ها و 
وظایف مشخص شده در این ضوابط در فرایند تولید، انتشار، جمع آوری و 
مبادله ریال دیجیتال و همچنین اجرای قراردادهای هوشمند مبتنی بر 

آن مشارکت می کنند هم به اکوسیستم ریال دیجیتال معروف اند.
بر اساس این سند توکن پول دیجیتال بانک های مرکزی، گونه ای از پول 
دیجیتال است که توسط بانک های مرکزی صادر شده و به صورت همتا به 
همتا مورد تبادل قرار می گیرد. ریال دیجیتال در معماری ارائه شده توسط 
بانک مرکزی، شکل دیجیتالی اسکناس و جزئی از پایه پولی است؛ از این  رو 
امتیاز انتشار آن در انحصار بانک مرکزی و مبتنی بر پشتوانه های قانونی، 

تعهد مستقیم بانک مرکزی خواهد بود.

 شناخت ضعیف مردم
 از چک های صیادی

 پیش نویس سند ریال دیجیتال 
بانک مرکزی منتشر شد

اشاره: با رونمایی از ســند »راهبردها و سیاست های بخش بانکی« به منظور 
بهبود اوضاع شبکه بانکی، دولت به عنوان بزرگ  ترین سهامدار بانک های دولتی، 
سیاست های کالن بخش بانکی را ابالغ کرد. این سیاست ها در 26 بند تنظیم 
شده که واگذاری ســهام غیربانکی و امالک مازاد، کاهش تعداد شعب، افزایش 
حجم مبادالت ارزی، افزایش جریان  های درآمــدی و خروج از زیان، اعطای وام 
غیرحضوری، افشای فصلی ابر بدهکاران بانکی، ارائه تسهیالت با اعتبارسنجی، 

جلوگیری از سرمایه  گذاری خطرپذیر از مهم  ترین بندهای این سند مهم است.
مهم ترین سوال درباره اجرای این بندها، این است که اصال آیا اجرای این طرح 
بدون استفاده از فناوری  های نوین ممکن است؟ با توجه به موضوعات اولویت  دار 
مطرح  شده در این مستند، در بخش  های بسیاری با استفاده درست و همه  جانبه از 
فناوری می  توان بخش بزرگی از این موضوعات را حل کرد اما اینکه این آمادگی تا 

چه اندازه در نظام بانکی وجود دارد، نکته مهمی است.
از این    رو، در نود و نهمین میزگرد آنالین از سلسله نشست  های تخصصی بانکداری 
 و اقتصاد دیجیتال، که 23 اردیبهشــت  ماه 1401 برگزار شد، »بررسی فرمان 
10 ماده ای وزیر اقتصاد برای کنترل بانک های دولتی« از سوی علیرضا ماهیار 
معاون فناوری اطالعات بانک ملی و علیرضا جاللی فراهانی رئیس مرکز تحقیقات و 
تحول استراتژیک بانک ملت برگزار شد، موردبحث و تبادل  نظر قرار گرفت. خالصه 

این گفت  وگو، پیش  روی شماست.
  پاشنه آشیل  ها در فرمان 10 ماده  ای

ماهیار: نکته اول اینکه فرمان وزیر اقتصاد در مقطع فعلی و ابتدای دولت، بسیار 

کلیدی است و می  تواند استراتژی بسیاری از بانک  ها را در پی داشته باشد. ایشان 
به عنوان رئیس مجمع بانک  های دولتی، به جز مسوولیت تکلیفی وزارتخانه، این 
موضوع را ابالغ می  کنند. نکته دوم اینکه در 10 فرمان ابالغ  شده، پاشنه آشیل  ها، 
هدف قرار گرفته است. قرار نیست بانک  ها بنگاه  داری کنند، بلکه باید به عملیات 
اصلی بانکی و مواردی که در راستای استراتژی و برنامه  های  شان است، بپردازند. با 
توجه به وجود بدهی  ها و اینکه بسیاری از این ملک  ها و کارخانه  ها به بانک  ها منتقل 
می  شود، عمال این دارا  یی  ها انباشته شده و وقتی فروش نرود و واگذار نشود، در 
صورت  های مالی بسیاری از بانک  ها از جمله بانک  های دولتی، حتی خصوصی 
یا آنهایی که در کدال هستند، قابل مشاهده است. قطعا برای حل این مشکل، 
روش  های سنتی راهگشا نیست. البته در بعضی موارد، عزم این کار وجود نداشته و 
دوستان صرفا به آگهی در رسانه  ها بسنده کردند. بنده در مقطعی که در بازار سرمایه 
حضور داشتم، این بحث را در حوزه بورس کاال پیگیری می  کردم که آیا می  توان 
توکنایزیشن را در کنار اینها داشته باشیم؛ یعنی هر واحد مترمربع را در قالب توکن 
ببینیم و یک واحد مشخص بگذاریم یا در قالب ابزارهای مختلف بازار سرمایه مانند 
گواهی  ها کار کنیم یا خیر. قطعا مشتریان بانک  های بزرگ، وفاداری دارند و ورود 
می  کنند. همچنین بحث احراز هویت، نحوه تملک و نحوه فروش مطرح است. اینها 
نقاط کلیدی است که تکنولوژی  های حوزه  های دیگر به غیر از فین  تک و بانکداری 

نیز می  تواند کمک کند.
دستور آقای وزیر، بسیار راهگشا بوده و ما در داخل بانک ملی، در بخش طراحی 
و توســعه نئوبانک  مان، بر روی این موضوع فکر کرده و برای آن، مدل طراحی 
می  کنیم. برای این موضوع خاص، دو راه داریم. یک راه این است که خودمان در 
داخل مجموعه، آن را پیاده  سازی و مدل آن را استخراج کنیم و توسعه دهیم. راه 
دیگر اینکه فین  تک  ها و شرکت  های دانش  بنیان در این حوزه را شناسایی کنیم. با 

این حال، باالخره بانک، تشریفات قانونی دارد و تیم حقوقی باید در کنار تیم فنی، 
این راهکارهای قانونی را نیز تبیین کنــد. قطعا در این قضیه، ترکیب حقوقی و 

فناوری در کنار هم راهگشاست.
  نکات مثبت و منفی دستورالعمل 10 ماده  ای

جاللی فراهانی: من هــم با آقای دکتر ماهیار کامال موافقم و ســند را مثبت 
می  بینم. از آخرین باری که سند مشابه برای صنعت بانکی مطرح شده بود، 11 
سال می  گذرد. ویرایش قبلی مربوط به ســال 90 بوده و در طول دهه گذشته، 
سیستم بانکی از این منظر رها شده بود که نتیجه آن، تشدید ناترازی  ها و انواع 
مشکالت بوده است. در واقع، به نقش باید وزارت اقتصاد، به درستی پرداخته نشده 
بود. نفس پرداختن به این سند راهبردی، فارغ از قضاوت درباره محتوا، نکته مثبتی 
است. البته بنده به عنوان کسی که در بانک ملت، فعالیت می  کنم قرار نیست از 
فرایند شکل  گیری و تعیین محورها آگاه باشم ولی بر اساس نتایج یعنی 10 بند 
این دستورالعمل یا سیاست  نامه، معتقدم فرایند رسیدن به این موضوعات، قابل 
دفاع است زیرا مسائل جدی صنعت بانکی هستند. البته این امر بدین معنا نیست 
که تمام این موارد، به یک میزان اهمیت دارند و مسائل نظام بانکی محدود به این 

10 مورد هستند اما همگی جزء موضوعات برجسته صنعت به شمار می  روند. 
عالوه بر نکات مثبت باید نکات منفی و قابل بهبــود را هم بیان کنیم. در نظام 
بانکی، روز و هفته  ای نیست که درباره واگذاری دارایی  ها و سهام و سرمایه  گذاری، 
بحث نداشته باشیم. انتظار می  رود اگر بانک  ها باید به این سمت حرکت کنند، 
انعطاف  های قانونی بیشتری برای آنها قائل باشند تا دست  شان بازتر باشد. باید 
درک شود ملک  هایی که قابلیت فروش داشته، عموما در چند سال گذشته، از 
طریق روش  های متعارف فروخته شده است. موضوع دیگر، بحث سهام است. 
در سال گذشته، به خاطر شرایط بازار سرمایه، بانک  ها تحت فشار قرار گرفتند که 
سهام خریداری کنند. اگر االن بدون توجه به گنجایش بازار و بدون هماهنگی با 
سازمان بورس، فروش این سهام مطرح شود، ارزش برخی سهام  ها حتی پایین  تر 
از نرخی است که بانک  ها خریداری کرده  اند. لذا هدف  گذاری حتما باید با درنظر 
گرفتن تاثیرات جانبی بازار سرمایه باشد زیرا اگر با قیمت پایین فروش برود، زیان، 
شناسایی می  شود و حقوق سهامداران خصوصا در بانک  های مرتبط با اصل 44 به 
خطر می  افتد و اگر در پیک فروخته شود، ظن اختالل در بازار مطرح می  شود، 

بنابراین موضوع، بسیار حساس است. 
  تعدیل شعب خوب است اما...

جاللی فراهانی: در 15 سال گذشته، دو اتفاق بسیار مهم رخ داد: اول خصوصی 
شدن بانک  های اصل 44 و دوم توسعه بانکداری الکترونیک و امکانات ارائه خدمت 
دستگا  ه  های خودپرداز، خوددریافتی و خودپرداختی و اکنون بانکداری دیجیتال. 
توسعه خدمات امکانات الکترونیکی باعث شد ما بدون حضور فیزیکی به شمول 
مالی برسیم و خصوصی   شدن بانک  ها هم باعث شد بانک  های اصل 44 به فکر 
منطق مالی و توجیه  پذیری استمرار حضور شعب بیفتند. به همین دلیل برخی 
بانک  ها مانند بانک ملت از نیمه دوم دهه 1380 به فکر رایت ساینزینگ و داون 
سایزینگ از منظر تعداد شعب افتاد و هدف کمی داشت. تا مقطعی هم به خوبی 
عمل کرد اما چون سیاست درون  سازمانی بود، تحت  تاثیر تحوالت مدیریتی قرار 
گرفت. ورود وزارت اقتصاد به این مساله، اتفاق خوشایندی است زیرا باعث می  شود 
نوسانات مدیریتی، این موضوع بسیار مهم را تحت  تاثیر قرار ندهد. طبق مطالعات 
ما، تعداد بانک  های کشــور تقریبا دوبرابر میزان موردنیاز است و باید به شدت 
کاهش پیدا کند. چالش بانک  ها که انتظار کمک از وزارت اقتصاد دارند، شهرهای 
تک  شعبه  ای است. بانک  ها برای تعطیل کردن این شعب، بسیار با مشکل مواجه 
هستند. نکته دیگر درباره کل سیاست  ها، این است که نمی  توان با یک عدد نسبت 
کنترلی درباره همه بانک  ها صحبت کرد. ما در بین بانک  های دولتی و بانک  های 
اصل 44 که مشمول این سیاست  نامه هستند، از یک طرف بانک  هایی مانند بانک 
ملی و بانک سپه را داریم که از نظر شبکه شعب، بسیار گسترده و از طرف دیگر، 
بانک  هایی مانند صنعت و معدن و توسعه صادرات را داریم که کوچک  تر هستند. 
اگر انتظار داشته باشیم همه این بانک  ها به سمت فضای 3 درصد و 6 درصد بروند، 
در اجرا به چالش برمی  خوریم. بهتر است در الیه  های بعدی و تکمیل این سند، 
بانک  ها به خوشه  ها و دسته  هایی تفکیک شوند. بنابراین اصل پرداختن به موضوع 
داون  سایزینگ و تعدیل شبکه شعب، بسیار خوب است اما درنظرگرفتن نسبت  های 
کنترلی یکسان برای تمام بانک  ها، محل نقد اســت و می  توان در ویرایش  های 

تکمیلی سند به آن پرداخت.
  از تحول دیجیتال تا زنجیره ارزش بانک

ماهیار: هدفمند و تخصصی کردن شعب، در یک  سری حوزه  ها، عالوه بر بحث 
هزینه - فایده اقتصادی کمک می  کند تا شــعبه به شعبه  ای تبدیل شود که در 
زنجیره ارزش بانک، سودده باشد نه صرفا از نظر منابع و مصارف مالی. در بانک 
ملی، از 2800 شعبه موجود، 700 شعبه یا باجه، در مکان  هایی است که فقط بانک 
ملی در آنجا وجود دارد. این، نقطه  ای است که نمی  توان به آن دست زد اما می  توان 
در زمینه شعب دیگر، برنامه تحول دیجیتال شعبه را به صورت هدفمند پیاده کرد. 
یکی از اهدافی بانک ملی، تخصصی کردن شــعبه، متناسب با نوع کارکردش 
است. همچنین شعب دانش  بنیان به صورت ویژه و هدفمند، برای شرکت  های 
دانش  بنیان، در کنار پارک  های علم و فناوری و مراکز مهم که این شــرکت  ها 
در آنجا فعال هســتند، مدنظر داریم. اینها عالوه بر خدمات بانکداری، خدمات 
مشاوره  ای، سرمایه  گذاری و حتی اعطای تسهیالت را دارند. ما یک  سری شعب به 
نام ملی  پالس داریم که باجه ندارد؛ یعنی مشابه شعب بانک  های اروپایی که بحث 

مشاوره، خدمات تخصصی و مشاوره در حوزه  های اجرایی، مطابق با نیاز و تجربه 
مشتری را خصوصا در حوزه بانکداری شرکتی و تجاری ارائه می  دهد. ضمنا بحث 
تحول در حوزه شرکت  های دانش  بنیان، یکی از کارکردهایی است که می  تواند 

زیرساخت  ها را متحول کند.
جاللی فراهانی: نکته  ای که آقای دکتر به درســتی اشاره کردند این است که 
راه  حل  ها باید بخشی از اکوسیستم گسترده  تر باشد. ما نمی  توانیم آن را به عنوان 
یک محصول مجزا و منفرد عرضه کنیم و انتظار داشته باشیم از آن اقبال شود. نگاه 
ما نباید نگاه توجیه اقتصادی باشد و زنجیره  ای از نقش  هاست. درخصوص تجربه 
شعب تخصصی، ما مشکالت برون  سازمانی داریم و با اینکه این مقوله در صنعت 
بانکی، کامال پذیرفته شده، چالش  های جدی در کشور برای آن وجود دارد و نگاه 

مجموعه  های بیرونی به این موضوع، خاص است.
  راهکارهای افزایش مبادالت ارزی

ماهیار: در حوزه ارز، یک  سری واقعیت  ها داریم که اگر به آن توجه کنیم، بسیار 
موثر و راهگشاست. هرچند مناطق آزاد ما با تعریفی که از آن شده، فاصله دارد اما 
این حوزه می  تواند به عنوان یکی از مبادالت ارزی بانک  ها قلمداد شود. با وجود 
تحریم  ها، بسیاری مبادالت داخل شبکه توسط بخش  های مختلف انجام می  شود.

اگر توریست  ها را در قالب یک اکوسیستم کلوزلوپ در داخل کشور داشته باشیم 
یا مبادالت با کشورهای منطقه    ای را در قالب شبکه پرداخت  های متقابل پیش 
ببریم، به سیاست وزارت اقتصاد می  رسیم. اینکه منتظر باشیم به سوئیچ وصل 
شویم، پیشبرد کار قطعا شدنی نیست اما کارت  های pre-paid یا کیف پول 

ارزی بسیار فراگیر می  شود. البته این محصوالت نباید به راهکارهای خروج ارز 
از کشور تبدیل شوند، بلکه باید ارزآور باشند. موضوع دیگر، exchange  ها 
 DEX هستند. ما مفهومی را در بازار ســرمایه در حوزه بورس انرژی با عنوان
Decentralized Exchange(( داریم که هم بانک ملت و هم بانک ملی 
که به تازگی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی به طور جدی ورود کرده، می  توانند به 

خوبی در حوزه ارز، مانور بدهند. 
  چالش    های تحقق سوددهی در بانک  ها

جاللی فراهانی: همان نقد قبلی مبنی بر اینکه نمی  توان برای همه بانک  ها، یک 
نسخه واحد درنظر گرفت، در اینجا نیز تکرار می  کنم. این 10 مساله، همگی مسائل 
عمومی نظام بانکی است و تمام بانک  ها در آن مشترک هستند ولی وقتی به الیه 
هدف  گذاری و نسبت  های تکلیفی یا کنترلی می  رسیم، نمی  توان با همه بانک  ها 
با یک نسبت کنترلی رفتار کرد. همچنین درنظر گرفتن عدد ثابت 20 درصد، 
برای بانکی که عملکردش خوب، متوسط یا ضعیف بوده، ریسک انفجاری ایجاد 
می  کند. اصِل خروج از زیان  ده بودن بسیار مطلوب است و همه بانک  ها به سمت 
آن حرکت می  کنند ولی به مسائلی مانند عدم تطابق سررسید و موارد مربوط به 
سایر بازارها باید به طور جدی پرداخته شود. در مجموع، تعیین اهداف یکسان 
برای تمام بانک  ها با توجه به آمیخته مصارف  شان درست نیست و اینکه چه میزان 
تسهیالت، خرد یا کالن بوده و کدام  یک از تسهیالت کالن شرکتی با لحاظ کردن 
منافع کالن کشور بوده و االن در چه وضعیتی است، باید در هدف  گذاری لحاظ 
شده و هوشمندانه  تر و اقتضایی  تر عمل شود و نسخه  های واحد برای تمام بانک   با 

توجه به مختصات صورت  های مالی بانک  ها، به نسخه  های 
قواره  دوزی  شده تبدیل گردد.

متن کامل میزگرد را از اینجا )QR( دریافت کنید. 

لحاظ کردن نسبت  های کنترلی یکسان برای تمام بانک  ها 
محل نقد است

جاللی فراهانی: این 10 فرمان 
وزیر اقتصاد، همگی جزء مسائل 
عمومی نظام بانکی است و تمام 
بانک  ها در آن مشترک هستند 
ولی وقتی به الیه هدف  گذاری 
و نسبت  های تکلیفی یا کنترلی 

می  رسیم، نمی  توان با همه بانک  ها 
با یک نسبت کنترلی رفتار کرد

ماهیار: کسانی که تسهیالت 
دریافت می  کنند و برنمی  گردانند، 
باید به نحوی این تسهیالت از آنها 
دریافت شود و این کار، باید به 
شیوه  های مختلف صورت گیرد. 

اینکه یک نسخه بپیچیم و تا انتها 
برای همه با همان نسخه پیش 

برویم، شدنی نیست

علیرضا ماهیارعلیرضا جاللی فراهانی
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با گذشت چهار ماه از مهلت قانونی بانک مرکزی هنوز اطالعات ابربدهکاران 
بانک ملی منتشر نشده است. 

بر اساس گزارش صداوسیما، طبق قانون بودجه  سال جاری، بانک مرکزی 
باید اطالعات ابربدهکاران بانک ها و موسســات اعتباری را بصورت فصلی 

منتشر کند که تاکنون همه  بانک ها یک  بار این اطالعات را منتشر کردند.
رئیس بانک مرکزی، استاندارد نبودن اطالعات ارائه شده  بانک ملی را علت 

عدم انتشار اطالعات ابربدهکاران این بانک اعالم کرده است.

معاون نظارت بانک مرکزی ضمن تاکید بر غیرقانونی بودن بلوکه کردن 
بخشی از وام توسط بانک ها گفت: وثیقه نقدی به هیچ وجه وثیقه تسهیالت 
نیست. به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، ابوذر سروش درباره بلوکه کردن 
وام به ایرنا گفت: بانک ها گاهی مبلغی از تسهیالت را بلوکه می کنند یا اینکه 
عالوه بر تسهیالت، مبلغی را در قالب سپرده از افراد اخذ می کنند. براساس 

دستورالعمل بانک مرکزی به هیچ وجه وثیقه نقدی، وثیقه وام نیست.
وی افــزود: افراد در صورت مشــاهده تخلــف می تواننــد از دو طریق 
 ســامانه ارتباطــات مردمــی به شــماره تمــاس 2706 و بــه لینک 
https://crm.cbi.ir وارد شوند و درخواست را ارسال کنند. چنانچه 
بانک در کنار اعطای تســهیالت از فرد سپرده بخواهد و به آن سود تعلق 
نگیرد نیز تخلف است. بر اساس این گزارش، سال گذشته بانک مرکزی در 
پی بی توجهی بانک ها به ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیالت بانکی 
مجددا در تاریخ 23 اسفند بخشنامه ای در این خصوص ابالغ کرد. در این 
بخشنامه تاکید شد چنانچه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی قبل از 
اعطای تسهیالت و با توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده 
سرمایه گذاری مدت دار از تسهیالت  گیرنده کنند، مکلف به پرداخت سود 
علی الحساب به سپرده مذکور هستند. بانک مرکزی در مهرماه سال جاری 
مجددا در بخشنامه ای به بانک ها اعالم کرد اخذ هرگونه سپرده به عنوان 
وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیالت توسط بانک ها و 

موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.

 تاخیر چهارماهه یک بانک دولتی 
در ارائه فهرست ابربدهکاران

وثیقه نقدی به هیچ وجه وثیقه 
تسهیالت نیست

مدیرعامل شرکت شاپرک از افزایش مصرف و چاپ کاغذ رسید پرداخت 
در دســتگاه های کارتخوان خبر داد و عنوان کرد: ساالنه بین 600 تا 700 
میلیارد تومان صرف این رسیدها می شود. به گزارش روابط عمومی شرکت 
شاپرک، سیدکاظم دهقان اظهار کرد: ساالنه حدود 40 میلیارد تراکنش در 
شبکه پرداخت انجام می شود که با توجه به اینکه حدود 90 درصد ابزارهای 
پذیرش را کارتخوان های فروشگاهی تشکیل می دهند، میزان قابل توجهی 
از چاپ و ارائه رسید کاغذی برای این بخش است. وی با بیان اینکه ارائه رسید 
پرداخت به مشتری می تواند با توافق طرفین انجام نشود، تصریح کرد: با توجه 
به الزامات قانونی، مردم می توانند با عنایت به اینکه پیامک برداشت از طرف 
بانک برای آنها ارسال می شود، همچنین با روئیت دستگاه کارتخوان، بجز در 

موارد لزوم، از دریافت رسید منصرف شوند.
  چاپ رسید برای تراکتش زیر 200 هزار تومان، الزامی نیست

مدیرعامل شرکت شاپرک افزود: با توجه به طول عمر کم رسیدهای پرداخت، 
پیش از این شرکت های ارائه دهنده پرداخت مختار بودند که برای خریدهای 
زیر 50 هزار تومان که حدود 40 درصد از حجم تراکنش ها را شامل می شود، 
رسید ندهند، مگر اینکه خود خریدار رســید بخواهد یا برای پیگیری رفع 
مغایرت به رسید، نیاز باشد. دهقان در این زمینه خبر داد: طی دستورالعملی 
به شرکت های پرداخت مجوز داده شده است، در صورت تمایل می توانند برای 
تراکنش های زیر 200 هزار تومان رسید چاپی ارائه نکنند. به گفته وی این 
الزام از گذشته وجود داشته و اکنون تا سقف 200 هزار تومان افزایش یافته که 
حدود 80 درصد از کل ترکنش ها را شامل می شود. مدیرعامل شرکت شاپرک 
تاکید کرد: چاپ رسید عالوه بر هزینه های زیادی که به شبکه پرداخت کشور 
وارد می کند به لحاظ محیط زیستی و مصرف کاغذ و انرژی نیز هزینه زا بوده و 

می بایست مورد توجه و عنایت مردم و مصرف کنندگان قرار گیرد.

خبر

 مصرف ساالنه حدود
  700 میلیارد تومان کاغذ
 برای رسیدهای پرداخت

اشاره: با گسترش اکوسیســتم  های دیجیتال، نیاز به قوانین و مقررات 
جدید، انعطاف  پذیری رگوالتورها در تنظیم مقررات و نیز همگام شــدن 
با نیازهای مردم جامعه، کسب  وکارها و سایر بازیگران اکوسیستم، بیش 
از پیش احساس می  شود. بی  تردید صنعت بانکداری کشور نیز از این نیاز، 
مستثنی نیست.  پیشتاز بودن کسب  وکارهای حوزه بانکی از یک  سو و فشار 
فناوری و کشــش تقاضا از ســوی دیگر، بانک مرکزی به عنوان رگوالتور 
اصلی این حوزه و به  ویژه معاونت فناوری  های نوین آن را ملزم می  ســازد 
تا با چابکی و دقت باال، قانون  گذاری و نظــارت را به  گونه  ای راهبری کند 
که نه تنها نیازهای جامعه را پوشش دهد، بلکه شرایط مناسب  تری برای 
کسب  وکارها و بانک  ها فراهم نماید. یکصدمین میزگرد آنالین از سلسله 
نشست  های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، که 30 اردیبهشت  ماه 
 1401 برگزار شــد، »چالش  های رگوالتور مالی در ایــران« را با حضور 
 ناصــر حکیمــی معــاون ســابق فناوری  های نویــن بانــک مرکزی و 
محمدهادی شالباف مدیرعامل شرکت پرسا مورد بررسی قرار داده است. 

خالصه این میزگرد، پیش  روی شماست.
  دو رگوالتوری بودن بانک  ها، عامل تعارض است

حکیمی: مهم  ترین ویژگی رگوالتور در ایران این اســت که حاکمیت و 
مردم انتظاراتی از آن دارند که اصال چارچوب رگوالتوری برای آن تعریف 

نشده است. در سایر نقاط دنیا، برای هر رگوالتور، اهداف و ماموریت  های 
کامال شفاف و مشخصی تعریف می  کنند. در ایران همه از رگوالتور صنعت 
مالی انتظار دارند که مثال درباره بورس پاســخگو باشد و اینکه چرا فالن 
سهام ریزش کرد. در حالی که نوسانات سهم، جزء ذات بازار است. رگوالتور 
باید شفافیت و سالمت گزارش  دهی مالی و فعالیت   شرکت  ها را معیار قرار 
دهد. البته بخشی از موضوع به عدم شفافیت برمی  گردد اما اگر رگوالتوری، 
مجموعه متنوعی از کارهای بی  ارتباط با ماموریت  هایش را برعهده گیرد، 
ماموریت اصلی  اش را به درستی انجام نخواهد داد. در مجموع، مردم از بانک 
مرکزی انتظارات بسیار متنوعی دارند در حالی که کار بانک مرکزی حفظ 

ارزش پول و اطمینان از سهولت گردش آن است.
در حوزه بانک، دو رگوالتور داریم: یکی رگوالتور قانونی به نام بانک مرکزی 
و دیگری رگوالتور غیررسمی به نام معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد که 
درباره بانک  های دولتی و خصولتی و بانک  های توسعه یا تخصصی اعمال 
قدرت و رگوالتــوری می  کند. دو رگوالتوری بودن از ســال  های پیش، تا 
حدی باعث تعارض شده است. از زمانی که این وزارتخانه و بانک مرکزی 
کنار هم قرار گرفته  اند، این تعارض وجود داشته است. وظیفه   دیگری که 
در برخی کشورها برعهده بانک مرکزی است، سالمت نظام بانکی و نظارت 
بانکی است. آنچه مربوط به این میزگرد این است که بانک مرکزی، حتی 
باید درباره مسائل تکنیکی که در سیســتم  های مختلف ایجاد می  شود، 
پاســخگو باشــد! یعنی دامنه حضور رگوالتوری به قدری وسیع شده که 
فضای کار را اشباع کرده است. تا زمانی که در این نگرش رگوالتور، تحولی 
اتفاق نیفتد، کماکان درگیری بین نظارت و نوآوری را خواهیم داشــت. 
بنابراین این تنگناها و معمای دشــوار بین نظارت و نوآوری، باید توسط 

رگوالتور حل شود.
شالباف: به مباحث آقای حکیمی، نکاتی را اضافه می  کنم. یکی از مشکالت 
این است که رگوالتورهای برخی مباحث، بخشی است، در حالی که از نظر 

منطقی پیوستگی دارد. ما هم  پوشانی  های مختلفی در بخش  های گوناگون 
رگوالتوری داریم و هرکس در این زمینه نقش بیشتری داشته باشد، توقع 
از وی بیشتر است و بار بر روی دوش او گذاشته می  شود. نکته دیگر اینکه 
بعضا خود گوالتور، بیش از حد وارد اجرا شده، مسئولیتش را گسترش داده 

و به همین نسبت بیشتر مورد سوال قرار می  گیرد.
  رقابت رگوالتور با بخش خصوصی

شالباف: در حوزه رگوالتوری پولی و بانکی، یک  سری قوانین اساسی و پایه 
داریم. بسیاری اصل 44 را به عنوان قلب اقتصاد ایران مطرح می  کنند. در 
این اصل تصریحا اشاره کرده بانکداری در حوزه دولتی قرار می  گیرد. البته 
اصل 44، موضوع بانکداری را به عنوان یک بخش دولتی مطرح کرده نه خود 
بانکداری را. بعد از قانون اساسی، قانون پولی و بانکی کشور را داریم. بحث 
دیگر، تحول نظام بانکی کشور است. اینها به عنوان مبانی حدود وظایف و 

اختیارات هستند. 
در قانون پولی و بانکی کشــور، خصوصا در مواد 11 تا 14، حدود وظایف 
و اختیارات و دخالت  ها و نظارت  های رگوالتوری بانکی به طور ویژه بانک 
مرکزی مطرح و هم وظایف نظارتی و هم وظایف تصدی  گری بانک مرکزی 
مشخص شده اســت. در این رابطه، هیچ  چیز در اقتصاد، به اندازه رقابت 
اهمیت ندارد. بنابراین یکی از وظایف حاکمیت، انحصارزدایی است. نکته 
بعدی، ثبات نسبی قوانین و مقررات است. شفافیت در قوانین و مقررات و 
اجرای آنها، مبحث دیگر درباره رقابت سالم است. به نظرم، رقابت، حد ندارد 

بلکه باید از یک  سری چارچوب  ها، قوانین و خطوط قرمزها تبعیت کرد.
  قانون »مقدس« پولی بانکی!

حکیمی: االن هزینه بانک  ها بســیار افزایش پیدا کرده ولی بوروکراسی، 
ترجیح داده به کارمزدها دست نزند، چون دوســت ندارد در مقابل افکار 
عمومی، تحت فشار باشد. مهم اســت بدانیم شأن رگوالتور کجا هست و 
کجا نیست؟ بخش بزرگی از آن، به قانون پولی بانکی برمی  گردد که آقای 
شالباف به آن اشاره کردند. قانون پولی بانکی ما مصوب سال 1351 شمسی 
یا 1972 است و با وجود تحوالت گسترده در دهه  های اخیر، دست  نخورده 
اســت؛ یعنی اگر کتب آســمانی را کنار بگذاریم، چیز دیگری نداریم که 
این  قدر مقدس شده باشد! در قانون پولی بانکی نیز اهداف متعارض وجود 
دارد. از یک  طرف، ارزش پول مطرح است و از طرف دیگر، رشد اقتصادی. در 
این قانون، یکی از وظایف بانک مرکزی، تسهیل مبادالت بازرگانی ذکر شده 
اما وقتی محدودیت باشد، تسهیل نیست. این اهداف متعارض، آشفتگی و 

فضای راکد در حوزه نوآوری محصوالت مالی ایجاد کرده است.
  حد نظارت رگوالتوری و موانع نوآوری

شالباف: اگر حد نظارت مشخص نشود، هر نظارتی، می  تواند در پایین  ترین 
سطح منجر به دخالت اجرایی شود و در هر مرحله که رگوالتور مدعی است 
نظارت خود را کامل کند، وارد مباحث اجرایی می  شود و نظارت، ماهیت 

دخالت اجرایی پیدا می  کند.
در قانون پولی بانکی کشور حتی آنجایی که گفته شده بانک مرکزی باید 
کارمزدها را حداقل و حداکثر مشــخص کند، اشاره کرده که این حداکثر 
نباید از هزینه  ای که بانک  ها می  کند، بیشــتر باشد. پس در متن قانون به 
بانک  ها اجازه داده نشده که برای خودشان سودآوری داشته باشند و فقط 
باید به قیمت تمام  شده ارائه دهند. نکته بعدی اینکه نظارت نباید منجر به 
افزایش قدرت و اعمال نظر و سلیقه شود. یکی دیگر از شاخص  های نظارت 
این اســت که نظارت دولت نباید منجر به این شود که هزینه  های دولت 
افزایش پیدا کند، سازمان دولتی بزرگ شود و مجموعه دولت هم متناسب 
با افزایش حجم کار به صورت خطی افزایــش یابد. االن ما چندان تفاوت 
محسوسی بین بانک  های تجاری و تخصصی احساس نمی  کنیم. این امر 
نشان می  دهد همه  چیز آن  قدر قاعده  مند شده که همه یک  شکل شده  اند. 

این موضوع دقیقا با نوآوری در تضاد است. 
ما باید اجازه استفاده از ابتکار عمل و روش  های نوآورانه را بدهیم. فضای 
سندباکسی در همین راستاست. همچنین ذات نوآوری، ایجاد و استفاده 
از فرصت  های جدید است. رگوالتوری خودش را بیشتر مسئول مدیریت 
تهدیدات و برخورد با نوآوری می  داند. از طرف دیگر، نوآوری توسط افرادی 
با توانایی خرد و پراکنده انجام می  شــود. االن قدرت کسانی که مدیریت 
تهدید می  کنند بسیار بیشتر از کسانی است که به دنبال استفاده از فرصت 
هســتند. همچنین انبوهی از قوانین، مقررات، خط  کشــی  ، آیین  نامه و 

دستورالعمل، فضا را محدود می  کند. اینها مانع نوآوری است. 
  تعارض واحدهای فناوری و نظارت در حوزه نوآوری

حکیمی: خود بانک مرکزی، یک کل منسجم نیست. بخش فناوری  های 
نوین و بخش نظارت دارد. شــاید فناوری  های نوین و بــازار را باز و برخی 
نوآوری  ها را رگوله کند اما مجموعه نظارتی بانک مرکزی معتقد باشد اگر 
آب بخورید باید از ما اجازه بگیرید! حوزه نظارت بانک مرکزی، سلبی است 
و. وظیفه  اش توســعه و حمایت از نوآوری نیست بلکه حصول اطمینان از 
سالمت سیستم بانکی است. این نگاه ســلبی و کنترلی، هیچ  وقت حامی 
نوآوری نیســت. در مقابل، نگاه حوزه فناوری  های نویــن بانک مرکزی، 
توسعه  ای و ایجابی اســت و به دنبال اتفاق خوب در سیستم پولی از نظر 

فناوری است. این موضوع، باعث تعارض شده است. 
تا زمانی که در نگرش رگوالتور، تحولی اتفاق نیفتد، کماکان درگیری بین 

نظارت و نوآوری را خواهیم داشت. بنابراین این تنگناها و معمای دشوار بین 
نظارت و نوآوری، باید توسط رگوالتور حل شود. موضوع دیگر اینکه نظارت 
با بازرسی، متفاوت است. بانک مرکزی وظیفه ندارد تخلفاتی مانند اختالس 
را کشف کند بلکه مسئول ریسک سیستمیک است؛ یعنی تخلفاتی مانند 
فیشینگ، برداشت از حساب مشتری، هک کارت و... مربوط به بانک است. 
تا زمانی که در اقتصاد و سیستم پولی، مخاطره قابل توجهی ایجاد نشده، 
بانک مرکزی، شأن ورود ندارد. واحد نظارت باید مواظب بانک  ها باشد که 
ریسک زیاد برندارند. در حوزه معاونت فناوری  های نوین نیز دو نکته وجود 
دارد. نکته اول، ابزارسازی است. باید یک  ســری ابزار درست کند تا واحد 
نظارت، بخش    های اقتصادی، ارزی و ســایر بخش  ها از آن استفاده کنند. 
نکته دوم، توسعه  ای است. در اینجا یا خودش پرواکتیو عمل می  کند مثال 
سامانه  ای راه  اندازی یا مقرره  گذاری می  نماید یا نظر مشورتی می  دهد. کار 
واحد فناوری، ارزیابی و بررسی ریسک است و به واحد نظارت می  دهد تا در 

این ریسک  پروفایل گزارش خود را تنظیم کند. 
  لزوم اصالح ساختار و ارتقای جایگاه معاونت فناوری 

شالباف: الزمه نظارت این نیســت که وارد مباحث اجرایی شویم اما این 
پاسخ دقیق نیست. نظارت، اقدامی اســت که برای انجام آن باید قابلیت 
مانیتورینگ رفتار فعاالن آن اکوسیســتم را داشته باشیم. آقای حکیمی 

اشاره کردند در بانک مرکزی، بخش نظارتی و بخش توسعه فناوری داریم 
که جنس کارشان متفاوت است اما قبول کنیم ماهیت کار بانک مرکزی، 
کنترلی و نظارتی یا به عبارتی رگوالتوری است. اینکه درون سیستم، کار 
چگونه تعریف شده، بحث دیگری است. ما هنوز نتوانسته  ایم رابطه  ای بین 
فعالیت  هایی  از جنس سرویس و دخالت در اجرا با فعالیت  هایی از جنس 

رگ  تک و نظارت مشخص کنیم. 
نقش حاکمیت در توسعه نوآوری در حوزه بانکداری، شامل دو هدف عرصه 
تحول دیجیتال اســت: اول رضایت کاربر نهایی سیستم و دوم اثربخشی 
بیشــتر نقش بانک در اقتصاد. برای تحقق این اهداف، باید شاخص  هایی 
را تعریف کنیم که این شــاخص  ها به عنوان پیشران حرکت  های نوآورانه 
به عنوان وظیفــه بخش نظارت قرار گیرد. در مجمــوع، ظرفیت معاونت 
فناوری، متناســب با نیاز کشور نیســت. یکی از کارهای اساسی معاونت 
فناوری، آینده  نگاری است و اینکه در حوزه استراتژی  های کالن بانکداری، 
تاثیرگذار باشد. پیشنهاد بنده، اصالح ساختار و ارتقای جایگاه این معاونت 

در مجموعه بانک مرکزی است. 
حکیمی: االن وضعیت سیستم بانکی، ناترازی کامل است. این ناترازی هم 
در مورد منابع و مصارف است و هم در ساختار درآمد. مسئله  ای که سال 91 
در نظام شفافیت و تمرکز اطالعات در بانک مرکزی اعالم کردیم، این بود 
که نظارت، داده  محور شود؛ یعنی باید از بانک  ها دو چیز خواسته شد: اول 
دیتای دقیق مربوط به عملیات مالی و دوم حصول اطمینان از اینکه این 
دیتا، صحیح و به موقع است. بر اساس این دیتای مالی که از بانک  ها گرفته 
می  شود، تصمیم  گیری می  کنیم که وضعیت باتک  ها خوب است یا بد. در 
حالی که االن بانک  ها برای اخذ کارمزد اضافــه باید از واحد نظارت اجازه 

بگیرند. نظارت هم می  گوید باید از شورای پول و اعتبار، 
مجوز گرفته شود و آنها هم مخالفت می  کنند. 

متن کامل میزگرد را از اینجا )QR( دریافت کنید. 

شالباف: اگر حد نظارت مشخص نشود، 
هر نظارتی، می تواند در پایین ترین 
سطح منجر به دخالت اجرایی شود. 

االن در هر مرحله که رگوالتور مدعی 
است در حال کامل کردن نظارت است، 
وارد مباحث اجرایی می شود و نظارت، 

 ماهیت دخالت اجرایی 
پیدا می کند

حکیمی: تا زمانی که در نگرش 
رگوالتور درخصوص تعیین سقف 
استاندارد و محدود کردن رقابت، 
تحول رخ ندهد، کماکان درگیری 

 بین نظارت و نوآوری را 
خواهیم داشت. بنابراین این 

تنگناها بین نظارت و نوآوری، باید 
توسط رگوالتور حل شود

ظرفیت معاونت فناوری  های نوین متناسب با کشور نیست

ناصر حکیمیمحمدهادی شالباف

W W W . A S R E P A R D A K H T . I R
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خبر

بانک مرکزی اروپا )ECB( اعالم کرد که استانداردهای اعتباری به دلیل 
ترس از رکود سخت تر می شوند.

به گزارش  اکونومیک، بانــک مرکزی اروپا در نظرســنجی وام بانکی 
)BLS( خود برای سه ماهه سوم سال 2022 اظهار کرد: کندی رشد 
اقتصادی و ترس فزاینده از رکود، همراه با خطرات مرتبط با چشم انداز 

اقتصادی، تأثیر قابل توجهی بر استانداردهای وام دهی داشته است.
در این گزارش آمده است: در نظرسنجی وام بانکی اکتبر 2022، بانک های 
منطقه یورو نشان دادند که اســتانداردهای اعتباری خود را برای وام یا 
موارد اعتباری به شرکت ها در سه ماهه سوم سال 2022 تشدید کرده اند. 
استانداردهای اعتباری به طور قابل توجهی بیشتر از درصد بانک هایی بود 
که تسهیل در وام دهی را گزارش کردند. عالوه بر این، در سه ماهه بعدی 
سال 2022، بانک های منطقه یورو انتظار دارند استانداردهای اعتباری 

وام به شرکت ها در مقایسه با سه ماهه سوم 2022 سخت تر شود.

بانک مرکزی اروپا: 

 استانداردهای اعتباری به خاطر ترس 
از رکود سخت تر می شوند

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد: صندوق توسعه ملی برای 
اولین بار با کد معامالتی خود، در بورس تهران سهام خریداری کرد.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، مجید عشقی گفت: با پیگیری های 
انجامشده، منابع جدیدی از صندوق توسعه ملی به بازار سهام وارد شد و 
برای نخستین بار این صندوق با کد معامالتی خود اقدام به خرید سهام 
کرده است.  رئیس سازمان بورس خاطرنشان کرد: این امر، اقدام خوبی 
برای دولت و بازار سهام محسوب می شود، چرا که دارایی های ریالی این 
صندوق به  نوعی تبدیل به دالر شده است. با توجه به افت قیمت سهام، 
می توان این موضوع را این گونه تعبیر کرد که یک دارایی را در عوض اینکه 
با نرخ دالر در کانال 30 هزار تومانی تهیه کنند، آن را با نرخ دالر 15 هزار 
تومانی خریداری کرده اند. عشقی افزود: به بیان دیگر صندوق توسعه ملی 
که یک منبع بین النسلی است، دارایی ارزنده ای را در قیمت های بسیار 
نازلی اندوخته کرده و این اقدام برای کشــور و شرایط فعلی بازار سهام 

مناسب است. امیدواریم این اقدام در آینده نیز تداوم پیدا کند.

تجمیع کارت های بانکی پیشــنهادی برای کاهش جرایم انجام شده از 
طریق کارت های بانکی از طریق اجاره آنهاست اما این موضوع مورد تایید 
کارشناسی بانک مرکزی نیست و قرار است به زودی موضع رسمی این 

بانک اعالم شود.
به گزارش ایســنا، هر بار که آماری از بروز تخلفات و سوءاســتفاده ها از 
کارت های بانکی اعالم می شــود، تجمیع کارت های بانکی نیز به عنوان 
پیشنهادی به منظور کاهش یا رفع این تخلفات مطرح می شود. در این 
زمینه، برخی از مراجع قانونی درگیر با پیامدهای تخلفات در این حوزه 
معتقدند همه کارت های بانکی باید در یک کارت یا کارت های بانکی با 

سایر کارت های شهروندی مانند کارت ملی و... ادغام شوند. 
پیش از ایــن، رئیس پلیس پایتخت ســاماندهی کارت هــای بانکی را 
درخواســت و پیشــنهاد کرده بود که تمامی کارت های بانکی در یک 
کارت تجمیع شــود زیرا از این طریق دیگر هیچ فردی حاضر به اجاره 
کارت خود نخواهد شد. طبق گفته وی، پرونده هایی در پلیس آگاهی، 
پلیس فتا و... وجود داشــته که مجرمان با شــیوه اجاره کارت بانکی به 
سوءاستفاده از حساب بانکی شهروندان اقدام کرده اند.  پیش از این نیز 
مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفته بود جرائم 
انجام شده با کارت های بانکی با فیزیک این کارت ها صورت نمی گیرد بلکه 
اطالعات کارت است که با قراردادن آن در اختیار دیگران، امکان استفاده 
یا سوءاستفاده از کارت فراهم می شود؛ یعنی اگر فردی شماره کارت و اقالم 
امنیتی مانند تاریخ انقضا را در اختیار دیگران قرار دهد، امکان استفاده 
شخص دیگر را از کارت بانکی به او داده و این بهره برداری، لزوما نیازی به 
انتقال خود کارت ندارد. به گفته او، باید بررسی شود پیشنهادهایی مانند 
ادغام کارت ها که به معنای یکی کردن فیزیک کارت هاســت، چقدر به 
جلوگیری از تخلفات و سوءاستفاده ها کمک خواهد کرد. این اظهارات 
محرمیان در حالی است که به تازگی گفته می شود، مجلسی ها از طرحی 
خبر می دهند که بر اساس آن تمام حساب ها و کارت های بانکی جمع آوری 
و تبدیل به یک کارت با مشخصات افراد شود که دیگر افراد سودجو نتوانند 
از این حساب ها در جهت اهداف خودشان استفاده کنند، چون یک کارت 
است.  وی در واکنش به این موضوع، تاکید کرد: این موضوع مورد تایید 
کارشناسی بانک مرکزی نیست و در آینده موضع رسمی این بانک اعالم 
خواهد شد. در هیچ جایی از دنیا نیز این موضوع عملیاتی نشده و تقریباً 

نمونه ای در سطح دنیا از تجمیع کارت های بانکی وجود ندارد.    

 صندوق توسعه ملی برای اولین بار 
در بورس سهام خرید

مخالفت بانک مرکزی با تجمیع 
کارت های بانکی در یک بانک

اشاره: به گفته وزیر اقتصاد، در ســال 1401، تمرکز ایــن وزارتخانه، رفع 
مشکالت اعتبارسنجی است و برای تحقق این مهم، صنعت اعتبارسنجی در 
کشور باید مدرن سازی شود. سیداحسان خاندوزی، درباره گالیه های مردم از 
نحوه اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیالت ُخرد بانکی بدون نیاز به ضامن، 
می  گوید برای رفع این مشکل، گفت وگوهایی با شرکت اعتبارسنجی ایرانیان، 

بانک مرکزی و شبکه بانکی صورت گرفته است.
به گفته او، متأسفانه بســیاری از مردم یا در رکوردهای شرکت مذکور، رتبه 
اعتباری ندارند یا بنا به دالیلی، معوقاتی داشته  اند که با وجود گذشت سال ها 
و خوش حساب شــدن، همچنان رتبه اعتباری پایینی دارند. این وضعیت، 
موجب شده هنگام مراجعه افراد برای دریافت تسهیالت بانکی به آنها گفته 
شود یا رتبه اعتباری ندارند یا علی  رغم خوش حساب بودن در سال های اخیر، 
به دلیل اتفاقات سال های گذشته، رتبه اعتباری پایینی دارند و مشمول وام 

بدون ضامن نخواهند شد. 
در یکصد و یکمین میزگرد آنالین از سلسله نشست  های تخصصی بانکداری 
و اقتصاد دیجیتال که 6 خردادماه 1401 برگزار شد، موضوع »اعتبارسنجی 
مدرن؛ از مشــکالت تا راهکارها«، با حضور هومن امینی مدیرعامل شرکت 
دیجی  پی و علی رسولی  زاده مدیرعامل شرکت پارت، موردبحث و تبادل  نظر 

قرار گرفت. آنچه پیش  روی شماست، خالصه این میزگرد است.
  اختالل در تسهیالت دهی لندتک ها و لزوم شفافیت

امینی: لندتک  هــا در همه جای دنیا بــه بهبود فرایند اعطای تســهیالت 
و شــمولیت مالی کمک می  کنند و روش اجرایی، ارزیابی   اعتباری اســت. 

مصداق ارزیابی اعتباری، امتیازدهی است که این کار در روش  های کالسیک 
از کانال امتیازدهی  هــای متعارف بانکی صورت می  گیــرد اما در روش  های 
مدرن، شیوه  های جایگزین برای آن وجود دارد. معموال طی بخشنامه  هایی، 
بانک  ها به امتیازهای شــرکت رتبه  بندی اعتباری ایرانیان به عنوان یکی از 
مصداق  های ارزیابی اعتباری اقتدا می  کنند. تســهیالتی کــه از این طریق 
در اختیار متقاضیــان قرار می  گیرد، چــه در داخل بانک  هــا، چه از طریق 
لندتک  ها، حداقل باید رتبه اعتباری ICS را درنظر داشــته باشــد. اتفاق 
رخ  داده این بود که مشتریانی را که از طریق لندتک  ها به دنبال اخذ تسهیالت 
 در یــک دوره زمانی کوتاه  تر، کنار ســرویس  های دیگر هســتند، با اختالل

 مواجه کرد. 
بخش قابل توجهی از مشــتریان این اکوسیســتم به دلیــل طوالنی بودن 
فرایندهای کالسیک اعتبار توسط نهادهای دیگر به لندتک ها تکیه می  کنند 
اما با این مشکل ایحادشده نتوانستند در بازه زمانی قابل توجه، این سرویس 
را دریافت کنند. دالیل آن، متفاوت اســت. ظاهرا بین شــرکت رتبه  بندی و 
نمایندگی  های آن، اختالف وجود داشــته اســت. به صورت سنتی، شرکت 
رتبه  بندی به عنــوان یــک B2B service provider عمل می  کرده 
است؛ یعنی این سرویس  ها را به صورت کالن در اختیار بانک  ها و شرکت  های 
نمایندگی قرار می  داده و این نمایندگی  ها نیز این ســرویس  ها را در اختیار 
لندتک یا مردم قرار می  دادند. با این اتفاق، این سرویس  ها قطع شده بود و یا 
ارتباط مســتقیم، در حجم و کیفیت مدنظر لندتک  ها، از کانال  های دیگر در 
اختیار نبود. این موضوع منجر به این امر شد که مردم نتوانند اعتبار دریافت 

کنند و بخشــی از صنعت فین  تک که در لندتک فعالیــت می  کنند، به این 
سرویس  ها دسترسی نداشتند. امیدوارم دستورالعمل  ها، قیمت  گذاری  ها و نحوه 
تعامل با لندتک  ها برای ذینفعان، شفاف  تر شود؛ به  گونه  ای که هم به صنعت، 
آسیب کمتری وارد شود و هم مشتریانی که روی این سرویس  ها حساب کردند.

در نهایت، به ما گفتند ارتباط برگشته ولی هنوز جواب قطعی که ادامه  دار باشد، 
نگرفتیم. گفته شده ICS عالقه  مند است این سرویس را به طور مستقیم در 
اختیار بگذارد اما ظاهرا طبق مذاکرات داخل و خارج صنعت، نظرات از طریق 
بانک مرکزی یا ICS تغییر کرده تا این سرویس هم از طریق نمایندگان و هم 
به صورت مستقیم ارائه شود. برداشت ما این است که این سرویس  ، باید فراگیر 
شود. امیدواریم صنعت، خودش تصمیم بگیرد از هر سرویس  دهنده  ای تمایل 

داشت، سرویس بگیرد.
  از تجربه تلخ تا گام های اولیه اعتبارسنجی داخلی

رسولی  زاده: این موضوع، چند روز، فعاالن حوزه لندتک و اعتبارسنجی را 
دچار اضطراب و بحران کرد. دوستان فعال، کسب  وکاری را شکل داده بودند 
که بخشی از فرایند آن، متکی به شرکت رتبه  بندی اعتباری ایرانیان بود و قطع 
شــدن آن، فرایند را دچار اختالل کرده بود. لندتک  ها دچار اختالل شدند و 
نمایندگان شرکت ICS برای بازنشــر اطالعات به متقاضیان دچار مشکل 
شدند اما بعد از یک هفته، مسئله حل شد. ما هم به عنوان یکی از مجموعه  هایی 
که از طریق همین دوستان متصل بودیم، پیگیر این اتفاق بودیم. بانک مرکزی 
از نظر اینکه اطالعــات در اختیار چه افرادی قــرار می  گیرد و مصرف  کننده 
اطالعات چه سازمانی اســت، دغدغه  هایی داشت. چون زیرساخت موردنیاز 
وجود نداشته، شاهد قطع شدن دسترسی  ها بودیم و با پیگیری، اتصال برقرار 
شد. امیدواریم این اتفاق مجددا رخ ندهد و ICS دغدغه  های بانک مرکزی را 

رفع کند. تجربه تلخی بود. 
درباره نامه بانک مرکزی به فعاالن این حوزه از جمله لندو و در خصوص عدم 
اعتبارسنجی مشتریان به صورت مستقل، باید عرض کنم چون در قانون مصوب 
این حوزه، اعتبارسنجی را منحصرا به شرکت   رتبه  بندی ایران و یا نهادی که با 
مجوز بانک مرکزی فعالیت می  کند، اعطا کرده بودند، این مسئله پیش آمده 
بود. کارمند دولت هم طبق بند قانون، عمل می  کند. البته تا جایی که می  دانم، 
سعی شده این مسئله هم حل شود. امیدواریم بانک مرکزی، گام  هایی را که 
شروع شده و یکی از آنها تدوین دستورالعمل اعتبارسنجی داخلی است، ادامه 

دهد و عرصه برای فعالیت بخش خصوصی، بیش از پیش آماده شود.
  انحصار طبیعی در حوزه اعتبارسنجی وجود دارد

رسولی زاده: نفس انحصار در کشــور با توجه به ماهیت حکمرانی، طبیعی 
است. در حوزه بانکی و مالی نیز بعضا شاهد آن هستیم. به طور خاص در حوزه 
اعتبارسنجی، تالش شده این اتفاق رخ ندهد و در طول زمان به سمت اصالح 
این فرایند برویم. متاسفانه روز اول با راهبری وزارت اقتصاد، شرکت رتبه  بندی 
اعتباری ایران شــکل گرفت و همه بانک  ها، به سمت سهامداری این شرکت 
سوق داده شدند و با اینکه مجموعه  های فعال در حوزه بانکی به این مجموعه، 
ملحق شدند، چون کل اکوسیستم، یک  جا بودند، ناخواسته انحصار طبیعی 
شکل گرفت. در طول زمان، تالش شد مجوزهای دیگری اعطا شود تا اینکه 
باالخره فراخوان ارائه شد. در همان مدت زمان کوتاه، بیش از 20 درخواست 
اعتبارسنجی به مجموعه ما واصل شد. با بخشی از دوستان همکاری را شکل 
دادیم و مطلع شدیم بقیه هم اقداماتی انجام داده اند و بیش از 10 درخواست 
بانک مرکزی توسط دوستان ما در اکوسیســتم ارسال شده است. االن بانک 
مرکزی با انتخاب سختی مواجه شده است. حجم زیاد درخواست  ها، احتماال 
این ذهنیت را ایجاد کرده که چرا مجوز صادر کنیم و بهتر است همین وضعیت 
را بهبود دهیم. به خاطر این پارادوکس، بانک مرکزی هنوز به تصمیم نهایی 

نرسیده است.
  راهکار صدور مجوز ارزیابی اعتباری، بد نیست

امینی: یکی از مشکالت لندتک  ها دستیابی به منابع خصوصا منابعی است که 
می  توان آنها را به سمت تسهیالت خرد هدایت کرد. قوانین حاکم در این حوزه، 
در خصوص منابع در اختیار بانک  ها، این است که باید از یک نهاد یا نهادهای 
موردتایید بانک مرکزی، صالحیت یا اهلیت افراد احراز شود و لندتک  ها برای 
دسترسی به منابع، باید روشی داشته باشند که ارزیابی اعتباری صورت گیرد. 
با توجه به هزینه  های بسیار باالی فرایندهای کالسیک اعطای تسهیالت خرد، 
لندتک  ها و خود بانک  ها در راســتای بهبود این وضعیت حرکت می  کنند اما 
وجود نهادهایی که رفتارهای مشتریان خود را تحلیل کنند، کمک می  کند به 
اینکه افرادی که نمی  توانند در عرصه کالسیک دیتا بگیرند، در این زمینه، پیش 
بروند. شاید داده  های بسیاری از بانک  ها به موقع، در اختیار ICS قرار نگیرد 
یا ICS در مدل  های ارزیابی خود از شیوه  های مدرن مانند هوش مصنوعی، 
تکنولوژی  های مدرن، الگوریتم  های بهینه  شــده مطابق بــا رفتار دیجیتال 
مشتریان استفاده نکند. این امر، موجب می  شود یک  سری افراد حائز شرایط از 

این سرویس  ها بهره  مند نشوند. 
فعاالن این حوزه، همگی عالقه  مندند راهکاری وجود داشته باشد که ارزیابی 
اعتباری موردتایید بانک  ها را به  گونــه  ای در اختیار آنها قرار دهد که بانک  ها 
بتوانند تسهیالت را به مجموعه  هایی مانند ما هدایت کنند. فکر می  کنم راهکار 
داشتن یک جواز، راهکار بدی نیست، هرچند از راهکارهای دیگر که به باز شدن 
قفل منابع دیگر کمک می  کند، استقبال می  کنیم. به طور کلی حرکت خوبی 
است و خوشحالیم که دستورالعمل آن صادر شده است. البته زمان محدودی 

برای ارائه مســتندات بود. از آن زمان تا کنون، خبر جدیــدی نگرفته  ایم و 
عالقه  مندیم نظر بانک مرکزی را در این مورد بدانیم. 

  انتظار معجزه نداریم؛ رتبه بندی داخلی نیاز است
رسولی  زاده: از اینکه بانک مرکزی یا هــر رگوالتور دیگر در برخی حوزه  ها، 
خوشحال می  شویم! اگر شــرکت رتبه  بندی اعتباری ایران، به موجب قانون 
شکل نگرفته بود، آن مجموعه  های خصوصی و بانک  ها، وضعیت بهتری را رقم 
زده بودند تا وضعیتی که االن شاهد آن هستیم. از زمانی که مبحث اعتبارات 
خرد در کشور پررنگ  تر شده، سایر بانک  ها نیز به مبحث اعتبارسنجی داخلی، 
رغبت بیشتری نشان دادند و کمابیش شاهد آغاز فعالیت بانک  های مختلف 

در این حوزه هستیم. 
البته ما نباید از شرکت ICS انتظار معجزه داشــته باشیم. نفس وجود این 
شرکت، خوب است. به هرحال، یک جایی اطالعات سیستم بانکی را تجمیع 
کنند و به جای اینکه از 20 بانک استعالم شود از یک درگاه استعالم می  شود. 
مسئله اینجاســت که وقتی به فرایند توجه نمی  شــود، این مشکالت پیش 
می  آید. االن با فردی که ســابقه اعتباری ندارد، چه بایــد کرد؟ اینجا یکی از 
مشکالت، خودش را نشان می  دهد. بانک  ها فقط به گزارش  های این سامانه 
 اتکا کرده    اند. این اشتباه است زیرا طبق استاندارد بازل، باید رتبه بندی داخلی 
)internal rating( وجود داشته باشد. شــاید فردی تا حاال وام نگرفته 
باشد اما مشتری بانک بوده، شخصیت مالی برای وی شکل گرفته و سپرده و 
تراکنش داشته است. انتظار می  رود بانک  های ما مانند سایر بانک  های دنیا در 
واحدهای internal rating، این فرایند ثانویه را که مفصل  تر است، انجام 

دهند. البته در دنیا، بیشتر شرکت  ها یا فعاالن اکوسیستم لندتک، این  گونه 
اطالعات و داده  ها را گردآوری و تجمیع کرده، در اختیار هم قرار داده و کم  کم 

اکوسیستم را شفاف می  کنند. 
  چالش های ارائه تسهیالت خرد

امینی: یکی از چالش  ها، هزینه تمام  شــده پول است. اگر لندتک  ها به منابع 
ارزان  قیمت  تر دســت پیدا کنند، طبیعتا قیمت تمام  شده پول برای مشتری 
نهایی کاهش پیدا می  کند. بخش دیگر، هزینه  های عملیاتی است. اگر فرایند 
دریافت چک باشد، بســیاری از نهادهای مالی برای ضمانت و افتتاح پرونده 

تسهیالتی به آن احتیاج دارند. 
در این زمینه، خلق ارزش، موضوعی است که حلقه  های ارزش در زنجیره تامین 
آن نقش مهمی دارند. اگر به سمت سفته الکترونیک و چک الکترونیک برویم، 
از منظر رگوالتوری، به این معناست که بخشی از هزینه عملیاتی تسهیالت 
خرد کاهش پیدا کرده و اگر بانک  ها آن را بپذیرند، بدین معناست که سرعت 
فرایند اعطای تسهیالت بیشتر شده، هزینه  های عملیاتی آن کاهش پیدا کرده 
و مشتریان، فرایند آسان  تری را طی می  کنند. اگر به سمت اعتبارسنجی  های 
هوشمندتر برویم، چه با بهبود شرایط فعلی برای شرکت رتبه  بندی ایرانیان و 
چه در کنار آن، با سازمان  هایی که اعتبارسنجی جایگزین را در اختیار لندتک  ها 
و مشتریان قرار می  دهند، هزینه خلق ارزش کاهش پیدا می  کند.  بنده هم مانند 

آقای رســولی  زاده معتقدم نباید در این بازار، رگولیشن 
صورت گیرد و اصل، باید در رقابت و رضایت مشتری باشد.
متن کامل میزگرد را از اینجا )QR( دریافت کنید. 

انحصار یا کثرت؟!

 تصمیم کبری بانک مرکزی 
برای صدور مجوز موسسات اعتبار سنجی

رسولی  زاده: نفس انحصار در 
کشور با توجه به ماهیت حکمرانی، 

طبیعی است. در حوزه بانکی و 
مالی نیز بعضا شاهد این مسئله 
هستیم. به طور خاص، در حوزه 
اعتبارسنجی، تالش شده این 

اتفاق رخ ندهد و در طول زمان به 
سمت اصالح این فرایند حرکت 

کنیم

امینی: اگر به سمت 
اعتبارسنجی  های هوشمندتر 

حرکت کنیم، چه با بهبود شرایط 
فعلی برای شرکت رتبه  بندی 
ایرانیان و چه با سازمان  هایی 

که اعتبارسنجی جایگزین را در 
اختیار لندتک  ها و مشتریان قرار 

می  دهند، هزینه خلق ارزش 
کاهش پیدا می  کند

علی رسولی  زادههومن امینی
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امکان پرداخت خودکار اقساط تسهیالت و پرداخت کارمزد وام قرض الحسنه 
در سامانه بام فراهم شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، بــا هدف بهبود ارائه خدمات به 
کاربران سامانه بام، خدمات جدیدی مرتبط با تسهیالت در بخش مدیریت 

تسهیالت سامانه )نسخه وب( در دسترس قرار گرفته است.
کاربران می توانند با انتخاب گزینه فعال سازی پرداخت خودکار برای هر یک 
از تسهیالت نمایش داده شده در مدیریت تسهیالت، از امکان تعریف دستور 
پرداخت با قابلیت تعیین تاریخ شروع و پایان پرداخت با درج تعداد اقساط مد 
نظر و انتخاب شماره حساب برای برداشت وجه، استفاده کنند. مراحل انجام 

این خدمات نیز از طریق پیامک به کاربران سامانه، اطالع رسانی می شود.
فعال سازی خدمت مذکور فقط برای تسهیالت فاقد قسط معوق امکان پذیر 
بوده و پرداخت، صرفاً در روز سررسید قسط انجام می شود.در صورت عدم 
کفایت موجودی حساب، عملیات پرداخت حداکثر تا سه بار در روز سررسید، 
تکرار می شود. چنانچه عملیات با موفقیت صورت نگیرد، از طریق پیامک 
به مشتری اطالع رسانی شــده و منجر به قطع سرویس پرداخت خودکار 
نمی شود. همچنین در سامانه بام، امکان پرداخت کارمزد ساالنه وام قرض 
الحسنه در زمان سررسید در بخش مدیریت تسهیالت فراهم شده است. 
چنانچه پرداخت خودکار اقســاط وام قرض الحسنه فعال شده باشد و در 
سررسید، کارمزد مربوطه به صورت حضوری یا در سامانه بام پرداخت شود؛ 

پرداخت خودکار قسط نیز انجام می شود.

در شش ماه نخست سال، ســطح مطالبات غیرجاری کالن به 116 هزار 
میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش اقتصاد نیوز، بر اساس اعالم بانک مرکزی، بانک صنعت و معدن 
بیشترین میزان تســهیالت کالن غیرجاری را دارد که مجموعا 79 هزار 

میلیارد تومان است.
بانک کشاورزی در رتبه دوم قرار دارد. میزان کل تسهیالت اعطایی این 
بانک حدود 12 هزار میلیارد تومان اعالم شده است. بانک دی نیز با حدود 

6 هزار میلیارد تومان تسهیالت غیرجاری کالن در رتبه سوم قرار دارد.

 پرداخت خودکار اقساط تسهیالت 
در سامانه بام

 بزرگ ترین بدهکاران
در سه  بانک کشور

با استفاده از ســامانه چکاد، دســته چک کاغذی به مشتری تحویل داده 
نمی شود و فرایند ها به صورت غیرحضوری قابل انجام است.

به گزارش ایِبنا، »قانون اصالح قانون صدور چک« سال 97 تصویب شد، اما 
خبری از اجرا نبود تا اینکه فروردین 1400 تاریخ اجرای اولین گام های این 
قانون موثر و مفید اعالم شد و به طور رسمی شاهد اجرای این قانون بعد از 
3 سال وقفه بودیم. قانونی که در همین یکسال و اندی گذشته توانست آمار 
چک های برگشتی را تا حد بســیاری کاهش دهد. بانک مرکزی در دولت 
سیزدهم ضمن سرعت بخشی به اجرای قانون جدید چک گام ها را به مرور 
طی کرد و حاال در آستانه گام پایانی که صدور چک الکترونیکی است؛ قرار 
دارد. در این زمینه، تاکنون چندین ســامانه برای اجرای این قانون و چک 
صیادی بنفش رنگ راه اندازی شــده که به زودی گام پایانی آن با سامانه 
مرکزی چک الکترونیک )چکاد( کلید می خورد.  ســامانه انتقال تصویر 
چک و پردازش الکترونیکی چک های کاغذی بین بانکی )چکاوک(، سامانه 
مبادالت الکترونیکی چک برگشتی و رفع سوءاثر )سما چک(، سامانه صدور 
یکپارچه الکترونیکی دسته چک )صیاد(، سامانه درخواست و چاپ دسته 
چک متمرکز، سامانه پیمایش چک )پیچک( و سامانه دریافت کد رهگیری 
چک های برگشــتی برای مراجع قضایی و سامانه مسدودی حساب چک 
برگشتی )محچک( از جمله سامانه هایی اجرای قانون جدید چک هستند. 
با اجرای سامانه محچک، متوسط زمان رفع ســوءاثر 80 درصد از مبالغ 
چک های برگشتی چک، با کاهش 63 درصدی از 40 روز به 15 روز کاهش 
یافته است. همچنین زمان متوسط رفع سوءاثر چک ها با کاهش 90 درصدی 
از 37 روز به 3 روز کاهش پیدا کرده است. در نتیجه این اقدامات که باعث 
اعتباربخشی به چک به عنوان ابزار تامین مالی می شود، بخشی از نیاز کشور 
به نقدینگی در تامین مالی خرد تامین می شود. تحول در اجرای قانون چک 
که با تقویت سامانه صیاد رخ داد، به یکپارچگی چک ها و کاهش آمار تخلفات 
کمک ویژه ای می کند. آخرین آمارها حاکی است که در شهریورماه سال 
جاری بیش از 6.7 میلیون فقره چک مبادله شده که نزدیک به 92 درصد این 
چک ها وصول شده است. همچنین بانک مرکزی به  منظور تسهیل دسترسی 
مردم به سامانه صیاد، عالوه بر تجهیز درگاه های بانکی شامل اینترنت بانک و 
موبایل بانک بانک ها، اپلیکیشن های پرداخت و زیرساخت پیامکی، با تجهیز 
بیش از 85 درصد خودپرداز های شبکه بانکی به سامانه صیاد امکان عملیات 
ثبت، تأیید، انتقال و استعالم چک از طریق خودپرداز ها را فراهم کرده است.

خبر

خداحافظی با دسته چک 

قانون جدید با صدور الکترونیکی چک 
تکمیل شد

اشاره: اردیبهشت امســال همزمان با حذف ارز 4200 تومانی از برخی 
کاالهای اساسی، حذف سوبســید پرداختی دولت به آرد نانوایان مطرح 
شد. در این طرح، دولت قصد دارد به جای واریز مبلغ نقدی سوبسید نان، 
شهروندان با قیمت پایین، نان خود را از نانوایی ها تهیه  کنند، کارت بکشند و 
یارانه نان را بر حسب میزان فروش، به نانوایان پرداخت  کند و نانوایی ها دیگر 
آرد یارانه ای دریافت نکنند. در ایــن زمینه، آیت اهلل ابراهیمی، مدیرعامل 
بانک سپه عنوان کرد فرایند تامین و توزیع آرد نانوایی ها، در قالب سامانه 
توزیع آرد در بانک سپه، راه اندازی شده است. به گفته وی، حدود 90 هزار 
نانوایی آزادپز و سهمیه ای در کشور وجود دارند و این بانک سامانه یکپارچه 
تامین و توزیع آرد را از بهمن مــاه 1400 راه اندازی کرده و با وزارت جهاد 
کشاورزی، به صورت آنالین کار می کند.  ظاهرا بانک سپه، مدیریت جریان 
مالی در نانوایی  ها را بــه زیرمجموعه خود، پرداخت الکترونیک ســایان 
کارت، واگذار کرده و این شرکت با خرید 120 هزار پوز اندرویدی از یک 
تولیدکننده داخلی، درصدد جذب این بازار انحصاری اســت. همزمان با 
این اقدام، سایر شرکت  های PSP، طی نامه  ای با عنوان »اجرای طرح در 

سایه« به مدیرعامل شاپرک، خواهان جلوگیری از انحصار شدند. 
در یکصد و دومین میزگرد آنالین از سلسله نشست  های تخصصی بانکداری 
و اقتصاد دیجیتال، که 20 خردادمــاه 1401، با موضوع »واکاوی انحصار 

تراکنش های بانکی در حوزه یارانه نان« برگزار شد، محمدحسین کاشی 
مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد و حسام حبیب  اهلل مدیرعامل 
هلدینگ فناوری بانک شــهر دربــاره انحصار فعلــی و راهکارهای دیگر 
قابل اجرا در این طرح، به بحث و گفتوگو نشســتند. خالصه این میزگرد، 

پیش روی شماست. 
  نامه PSP ها و شکستن انحصار مدیریت یارانه نان

کاشی: اواخر دی ماه یا اوایل بهمن  ماه ســال قبــل، گزارش  ها و جلسات 
مشترک بین شاپرک، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در زمینه هوشمندسازی 
یارانه  ها، خصوصا یارانه نان در فاز اول برگزار می  شد که همان طرح در سایه 
بود. بعضی از PSP ها با توجه به دســتورالعمل اعالم  شده، کارگروه  های 
فنی، تشکیل و تست  های فنی انجام دادند. علت واگذاری آن به بانک سپه، 
ظاهرا به خاطر زنجیره ارزشی گندم به آرد است که از گذشته در این بانک 
بوده و قاعدتا PSP عامل این قضیه هم سایان کارت است. احتماال قبل از 
PSP های دیگر، به دیتا یا مد پروژه دسترسی داشته  اند و با پارتنر بیرونی 
برای تجهیزات یا راهکار، مذاکرات را شــروع کرده  اند. سایر PSP ها، این 
مدل را با مدلی که شاپرک اعالم کرده بود، در طرح سایه پیش بردند. وقتی 
سایان، به سمت نهایی کردن کار پیش رفت در دماوند و زنجان تست  ها انجام 
شد. این امر، منجر به ارسال نامه   سایر PSP ها به شاپرک و سپس رایزنی 
بین شاپرک، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی شد که در نهایت، به نامه وزارت 
اقتصاد به بانک مرکزی انجامید، مبنی بر اینکه در این حوزه، انحصار نباشد 
و بانک سپه با سایر PSP ها کار کند. این نامه  نگاری و متنی که PSP ها 
ارسال کردند، موجب شکسته شدن انحصار شد. االن بسیاری از PSP ها با 

صنف نانوایی  ها همکاری می  کنند. 
  الزام به پوز اندرویدی، شکست  خورده است

کاشی: در طرح  های حاکمیتی، بهتر است چند PSP درگیر باشند؛ هم 

به خاطر اجرای بهتر طرح، هم به دلیل تمهیدات پدافندی و آسیب  پذیری 
و هم از نظر بازار و رقابت. درباره انحصار، ما اطمینان داشتیم چنین طرح 
بزرگی توسط یک PSP، قابل انجام نیست. مشخص است طرح  هایی که 
به سمت یک شرکت مشخص، ســوق پیدا می  کند، سرانجام آن، معموال 
پایدار نیست. باید به سمت مشارکت چند شرکتی برویم تا همه 12 شرکت 
PSP به مردم خدمات بدهند. این تجربیات که حتما سرویس یا پوز باید 
اندرویدی یا در قالب درگاه خاص باشد، در دنیا نیز شکست خورده و این 

شیوه انحصار در هرجا، آسیب  پذیری بیشتری دارد.
  لزوم مدیریت زیرساخت قبل از اجرای طرح

حبیب  اهلل: ظاهرا فراخوانی در آذرماه یا دی  ماه منتشــر شــده و یکی از 
PSP های کشــور هم برنده شده است. یکی از دوســتان که متولی کار 
در آن مجموعه است، اشــاره کردند حتی 5000 دســتگاه هم تحویل، 
تست و عملیاتی شــده اما با این عنوان که طرح باید به سرعت، عملیاتی 
شود و فرصت تولید وجود ندارد، آن PSP را کنار گذاشتند و در نهایت 
ســایان کارت، ورود کرد که احتماال قبال تحهیزات را وارد کرده یا آن را از 
تامین  کنند  ه   تحویل گرفته اســت. لذا فراخوان، منتشر شده اما موضوع 

فراخوان و روش کار، دور زده شده و روال به وضعیت امروز رسیده است. 
البته باید به دولت تبریک گفت که این جراحی را عملیاتی کرد و با حذف 
ارز 4200 تومانی شجاعت به خرج داد. با این حال، انتقاد اصلی به استراتژی 
کالن اجرا وجود دارد. انتقاد اول این است که قبل از اجرای طرح، باید تدبیر 

الزم برای زیرساخت  های مدیریت یارانه اتفاق می  افتاد. 
انتقاد دوم اینکه به جای اجرای یک  باره، باید اجرای پلکانی در دستورکار 
قرار می  گرفت. انتقاد بعدی به سیاست عملیاتی در این حوزه است. برای این 
کار باید از تمرکز روی یک بانک یا PSP احتراز و بین بانک  ها یا حداقل 

PSP های مختلف، توزیع می  شد. 
انتقاد سوم درباره سیاست  های عملیاتی این اســت که بهتر بود به جای 
روش  های پرهزینه مبتنی بر خرید دیوایس، تجهیزات و پوزهای اندرویدی 
گران  قیمــت، بــرای مدیریت موضوع از زیرســاخت  های نرم اســتفاده 
می  کردیم. بنابراین یک انتقاد به سیاست  های کالن در اجرا وجود دارد و 

یک انتقاد به سیاست  های عملیاتی.
  هفت ویژگی زیرساخت نرم افزاری مدیریت یارانه نان

حبیب اهلل: نکته مهم دیگر در اجرای طرح مدیریت یارانه نان و طرح  هایی 
مانند کاالبرگ الکترونیک، هوشمندســازی فرایند اســت تا زیرساخت 
اطالعاتی مناسب برای دولت حاصل شود. راهکار این موضوع، نرم  افزاری 
است نه سخت  افزاری؛ یعنی باید زیرساخت نرم  افزاری و زیرساخت مدیریت 
این تراکنش  ها را ایجاد کنیم که چند ویژگی داشته باشد: اول اینکه قابلیت 
مدیریت و نگهداری کوپن را داشته باشد.. دوم اینکه در کنار مبلغ، مقادیر 
را هم مدیریت کند. سوم اینکه موضوع اعتباری را در کنار نقدی، مدیریت 
کند و فرد بتواند با همان کارت بانکی خودش، روی همان دســتگاه پوز 
موجود، از اعتبار یارانه  ای خود استفاده نماید و از اعتبار نقدی خود برای 
بقیه خرید استفاده کند. چهارم اینکه قابلیت محدود کردن خرید در محل 
جغرافیایی، ایجاد و مشخص کند این خرید دقیقا به سمت صنف خاص، 
هدایت شود. پنجم اینکه بتواند انواع داشبوردهای موردنیاز دولت را ارائه 
دهد. ششم اینکه این زیرســاخت، در حجم یا تعداد، پرفورمنس باالیی 
داشته باشد. هفتم اینکه این زیرساخت، توسعه  پذیر باشد. در مجموع، این 
زیرساخت نرم  افزاری باید این ویژگی  ها را داشته باشد تا مدیریت صحنه 

برای دولت، ساده  تر و عملیاتی شود. 
  منافع خود را با آرامش مردم گره نزنیم

کاشی: اینکه ما انحصاری سرویس بدهیم و یک یا دو سال بازار را در زمینه 
خاصی داشته باشیم، مالک نیست. ما نباید منافع خودمان را با آرامش مردم 
گره بزنیم. این مسئله، می  تواند منجر به نارضایتی شود، مثال سرویس از کار 
بیفتد، مشکل ایجاد شود و هزار مسئله دیگر. برخی اوقات این انحصارها 
با یک راهکار سخت  افزاری گره می  خورد که برای کشور نیز هزینه ایجاد 
می  کند و شاید به کل اکوسیستم آسیب بزند. در پروژه  های حاکمیتی مانند 
یارانه نان، باید سه چهار مجموعه از بین PSP ها که واقعا می  توانند رقابت 
کنند، وارد شوند و بقیه هم به عنوان پشتیبان آنها کمک کنند. اینکه بگوییم 
فعال یک مجموعه با یک شیوه، اقدامات را انجام دهد و تضمینی هم در آن 

وجود ندارد که چه اتفاقی می  افتد، خوب نیست.
  حرکت به سمت راه حل های پرهزینه جفاست

حبیب  اهلل: با وجود زیرساخت  هایی با قابلیت  های نرم  افزاری، استفاده از 
روش جایگزین میسر بود. هرگاه در فضای ICT کشور، نقص نرم  افزار را 
با سخت  افزار جبران کردیم، آن کار، بســیار پرهزینه بوده و این پروژه هم 
یکی از همین ماجراست؛ یعنی با روش توسعه نرم  افزارِی کم  هزینه  تر، این 
قابلیت وجود داشت که موضوع یارانه نان را مدیریت کنیم. البته هنوز هم 

دیر نشده و این امکان وجود دارد. 
برای اثبات این مدعا، به موضوع نذر نان اشــاره می  کنم. در آن پروژه قرار 
بر این بود تعدادی از موسسات خیریه، منابع خودشان را پشت قضیه قرار 
دهند تا افراد کم  بضاعت بتوانند مثال از 90 هزار نانوایی   در 10 هزار نانوایی، 
خرید را انجام دهند و هزینه آن را موسســه خیریه به نانوا پرداخت کند. 

مکانیزم و منطق موضوع، همان  چیزی اســت که االن در حوزه یارانه نان 
داریم.

در سال گذشــته، بالغ بر 1200 میلیارد تومان تراکنش روی زیرساخت 
شاتوت، عملیاتی شد. وقتی بدون اضافه کردن پوز به شبکه و بدون تحمیل 
هزینه، می  توان با زیرســاخت  های نرم  افزاری، به سادگی موضوع را پیش 
برد، حرکت به سمت راه  حل  های دیگر جفاست. با این حال، وزارت اقتصاد 
نقش خود را در این زمینه که نباید انحصار وجود داشــته باشد، ایفا کرده 
است. االن بانک مرکزی، شاپرک و بانک سپه باید در این زمینه اقدام کنند. 
اگر دوستان یک  بار دیگر صورت مسئله را مرور کنند، متوجه می شوند با 

ابزارهای کم  هزینه  تر، می توان موضوع را مدیریت کرد.
کاشی: کاش در این جلسه، دوستان وزارت اقتصاد هم حضور داشتند تا 
توضیح می  دادند چطور می  توان با ایــن روش، جلوی قاچاق آرد را گرفت 
یا روی یک  سری از نانوایی  ها، دیتاماینینگ کرد. االن سهمیه آرد دولتی، 
ارزش بسیار باالیی دارد. بسیاری از کسانی که درگیر صنف نانوایی هستند، 
می  دانند گرفتن همین سهمیه، ماجرای خاصی است. حتما دوستان وزارت 
اقتصاد به دنیال این الیه بوده  اند. از جنبه دیگر، راهکار این حوزه و عملیات 
اجرایی مدنظر است. به نظرم می  توان این موضوع را با راهکارهای مختلف 
تسهیل کرد؛ به    گونه  ای که این طرح، مشکلی برای مردم ایجاد نکند. نکته 

دیگر تزریق نقدینگی اســت که البته باعث تورم می  شود. اگر عدد مبلغ 
واریز شــود، باز هم منجر به تورم می  شــود.  در طرح پیشنهادی شاپرک 
آمده، مابه  التفاوت میــزان خریدی که در روز از نانوایی انجام می  شــود، 
یعنی مابه  التفاوت 15 درصدی را برای نانوا واریز می  کنند. احتماال پروسه 
بعدی توسط بانک سپه با دولت، مدنظر است یا PSP های عامل به نسبت 
تراکنش انجام  شده، مانند بقیه تراکنش  ها سهم خود را برمی  دارند. البته 
ظاهرا طرح هنوز نهایی نشده و بین بانک مرکزی، شاپرک و وزارت اقتصاد 

در حال رفت  وآمد است اما کلیت آن، همین است. 
  رگوالتور باید تنظیم گر باشد نه بازیگر

حبیب  اهلل: شــرکت  های پرداخت با توجه به فرسوده شدن تجهیزات، 
نیازمند تجهیز مجدد و خرید دستگاه هســتند اما نکته این است که ما 
برای مدیریت یارانه نان و سایر کاالهای اساسی، لزوما نیازمند زیرساخت 
سخت  افزاری جدید نیســتیم. بنده مخالف خرید تجهیزات نیستم اما 
اینکه برای مدیریت یارانه نان، نیازمند خرید تجهیزات هستیم، این  طور 
نیست. این اتفاق می  تواند با الیه  های فرایندی و نرم  افزاری در پشت آن رخ 
دهد و از همین دستگاه  های موجود استفاده شود. درباره نقش رگوالتور، 
انتظار این اســت که رگوالتور، نقش خود را به عنوان تنظیم  گر ایفا کند 
نه بازیگر، وگرنه دچار مشکالتی می  شویم که مصادیق آن موجود است. 
رگوالتور باید اجازه بدهد پلتفرم  های مختلف به صحنه بیایند و در ترکیب 
با همدیگر، معماری جدید را برای گردش تراکنش در کشور خلق کنند تا 
به نیاز دولت، پاسخ داده شود. ما نباید آدرس غلط به دولت بدهیم. شاید 
بتوان گفت در طول این دوره و 10 سال آینده، مهم  ترین موضوعی صنعت 

پرداخت، همین ماجرایی است که در زمینه کاالبرگ 
الکترونیک یا یارانه نان داریم. 

متن کامل میزگرد را از اینجا )QR( دریافت کنید. 

حبیب  اهلل: هرگاه قرار شده در 
فضای ICT کشور، نقص نرم  افزار را 
با سخت  افزار جبران کنیم، آن کار، 

بسیار پرهزینه بوده و پروژه مدیریت 
یارانه نان نیز همین  طور است؛ یعنی 
قابلیت مدیریت یارانه نان با روش 
 توسعه نرم  افزارِی کم  هزینه  تر، 

وجود دارد

کاشی: سرانجام طرح  هایی مانند 
یارانه نان که به سمت یک شرکت 

یا PSP مشخص، سوق پیدا 
  کند، معموال پایدار نیست و باید 
به سمت مشارکت چند شرکتی 
رفت تا 12 شرکت PSP، از آن 
سرویس  ها استفاده کنند و به 

مردم خدمات بدهند

 قابلیت مدیریت یارانه نان
 با توسعه نرم  افزارِی کم  هزینه میسر بود

حسام حبیب  اهللمحمدحسین کاشی
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خبر

مدیر امور حقوقی و انتظامی ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سود 
سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری مشمول مالیات نمی شود و 
مصوبه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص »معافیت صندوق های 
ســرمایه گذاری از پرداخت مالیات سود ســپرده بانکی« به قوت خود 

باقی است.
به گزارش ایِبنا، به دنبال طرح شــکایتی به خواسته ابطال نامه شماره 
200/212/ص تاریخ 10 فروردین 1401 رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
کل کشور که بر اساس آن مقرر شده ســود سپرده بانکی صندوق های 
سرمایه گذاری، مشــمول تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات های 
مستقیم بوده و عدم اجرای بند )ر( تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 
کشــور و بند 2 ماده 145 قانون مالیات های مستقیم در مورد اشخاص 
حقوقی به استثنای موارد مذکور در تبصره فوق موجب شمول مالیات 
نسبت به سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری نخواهد شد، 
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رای به عدم ابطال مقرره مذکور صادر 
کرد. محمد جوانمردی مدیر امور حقوقی و انتظامی ســازمان بورس و 
اوراق بهادار با اشــاره به صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
در »عدم ابطال مصوبه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص معافیت 
صندوق های سرمایه گذاری از پرداخت مالیات سود سپرده بانکی« اظهار 
کرد: پیشتر شکایاتی نزد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با موضوع 
ابطال نامه شــماره 200/212/ص در تاریخ 10 فروردین سال جاری 
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با معافیت صندوق های 
سرمایه گذاری از پرداخت مالیات سود سپرده بانکی به طرفیت سازمان 

امور مالیاتی کشور مطرح شد.
وی افزود: مطابق با مصوبه یادشده، از آنجا که یکی از موضوعات اصلی 
فعالیت صندوق ها مطابق اساسنامه مصوب آنها سرمایه گذاری در انواع 
اوراق بهادار، ســپرده ها و گواهی های ســپرده بانکی است، بنابراین با 
عنایت به اینکه سود سپرده های بانکی صندوق های سرمایه گذاری جزو 
درآمد آن ها است، موضوع مشــمول تبصره یک ماده 143 مکرر قانون 
مالیات های مستقیم بوده و عدم ذکر نام صندوق ها در استثنائات موضوع 
بند )ر( تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کشور موجب دریافت مالیات 
از آن ها نمی شود. جوانمردی با اشاره به اقدام به موقع سازمان بورس و 
اوراق بهادار در ارائه توضیحات و دفاعیات مربوطه، علیرغم عدم خطاب و 
توجه شکایت به این سازمان تصریح کرد: از آنجا که صندوق های سرمایه 
گذاری یکی از ارکان مهم بازار سرمایه تلقی می شود و از اهمیت زیادی 
برای سرمایه گذاران برخودار است، با پیگیری های صورت گرفته از سوی 
معاونت حقوقی سازمان بورس نزد دیوان عدالت اداری، در نهایت هیأت 
عمومی آن دیوان، دفاعیات صورت گرفته قابل توجه دانسته و با موافقت 
اکثریت قضات دیوان رأی مقتضی مبنی بر قانونی بودن مصوبه یادشده 

و عدم ابطال آن صادر کرد.

سود سپرده بانکی صندوق های 
سرمایه گذاری مشمول مالیات نمی شود

بر اساس اعالم بانک مرکزی، مانده تسهیالت اعطایی بانک ها از 23.7 در 
6 ماه نخست سال گذشته به 12.1 درصد در نیمه نخست سال 1401 

کاهش یافته است.
به گزارش فارس،  به نقل از بانک مرکزی، رشد خلق پول در نیمه نخست 

سال 1401 کاهش یافت.
کاهش رشد خلق پول توسط بانک ها یکی از آثار مهار نقدینگی است؛ 
با توجه به سهم باالی مانده تسهیالت اعطایی در ترازنامه، ارزیابی روند 
رشد آن نشان دهنده وضعیت خلق پول است که در این راستا، رشد مانده 
تسهیالت اعطایی بانک ها از 23.7 درصد در 6 ماه نخست سال گذشته به 

12.1 درصد در نیمه نخست سال 1401 کاهش یافته است.
کنترل ترازنامه بانک ها یکی از ابزار های بانک مرکزی برای مهار نقدینگی 
است و در همین راستا بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته اجرای این 

سیاست را در دستور کار خود قرار داد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در کشور 52 درصد رشد 
اظهارنامه اتفاق افتاده است گفت: در استان مرکزی نیز تعداد اظهارنامه 

اشخاص حقیقی 50 درصد رشد داشته است.
داوود منظور روز پنجشنبه 12 آبان در شورای گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: اعتقاد ما بر این است که نظام مالیاتی 
ضمن اینکه میبایست درآمدهای دولت را تامین کند، قطعا باید بر اساس 
اصل عدالت عمل کند و نباید هیچ گونه اجحافی در حق مودیان صورت 
گیرد، لذا رویکرد مراجع مختلف دادرســی که در نظام مالیاتی در آیین 
دادرسی مالیاتی پیش بینی شده است که به تحقق عدالت کمک کنند. 
هیچ مالیاتی نباید وصول شود، اال به موجب قانون، لذا تالش ما بر این است 

که از برخوردهای سلیقه ای به ویژه با مودیان اجتناب شود.

 کاهش رشد خلق پول 
در نیمه نخست ۱۴0۱

رشد ۵2 درصدی اظهارنامه های مالیاتی

اشاره: طبق وعده شرکت شاپرک، این شــرکت قرار است تا پایان امسال با 
راه اندازی طرح ریجستری، به احتمال زیاد، از ورود پوزهای قاچاق دست دوم 
جلوگیری کند اما اکنون بین کارت  خوان نو با دســت دوم قاچاق، همچنان 
جذابیت قیمتی وجود دارد و بســیاری از آن سوءاســتفاده می کنند. در این 
شرایط، عده  ای معتقدند از آنجا که فعالیت شرکت  های هدایت تراکنشی در 
شبکه پرداخت، به اوج رسیده، دستگاه های دست دوم، توسط این شرکت  ها، 
وارد بازار می  شود و به واسطه ارتباطات با PSP ها، با فروش به پذیرنده نهایی، 
این کارت  خوان  ها را فعال می  نمایند.  از این  رو در یکصد و ســومین میزگرد 
 آنالین از سلســله نشســت  های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، که 
27 خردادماه 1401 برگزار شد، با حضور مسیح مشهدی تفرشی مدیرعامل 
شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد، مرتضی حسینی مدیرعامل شرکت مبنا 
فرتاک آریا و حســین مهدیان  راد معاون فروش و بازاریابی شرکت فناپ تک 
برگزار شد، موضوع »کارت  خوان قاچاق و نقش شرکت های هدایت تراکنش در 
تجمیع تراکنش ها« مورد بحث و تبادل  نظر قرار گرفت. خالصه این گفت  وگو، 

پیش  روی شماست. 
  قاچاق پوز بیشتر به شرکت های هدایت تراکنش برمی گردد

مهدیان  راد: مقوله قاچاق از ســال 98 که روند متفاوتــی در قیمت ارز 
ایجاد شــد، در صنعت پرداخت، بیشتر خود را نشــان داد. در این زمینه، 
فناپ  تک 120 میلیارد تومان ســرمایه  گذاری و کارخانه، تاسیس کرده و 

انتقال تکنولوژی، دانش و اشــتغال  زایی هم در کنار آن داشته است. آن را 
با مجموعه  ای که به راحتی پوز دســت دوم وارد می  کند، مقایسه کنید. در 
خصوص واردکنندگان پوز دست دوم، شــنیده ام دیوایسی در ایران وجود 
دارد که جنس نو آن از جنس نو کارخانه چین ارزان  تر است! اینکه کاال به 
صورت قاچاق بدون پرداخت عوارض گمرکی و هزینه   نیروی انسانی و تولید 
پرداخت شود، به داخل کشور وارد شود، پدیده نامیمونی است که به صورت 
کوتاه  مدت ممکن است افرادی را منتفع کند اما این دستگاه  ها، در درازمدت، 
مستهلک و خراب می  شوند. اگر قرار باشد سرویس داده شود و خدمات پس 
از فروش داشته باشد، گریبان صنعت را خواهد گرفت. اتفاق بدتر این است 
که یک  سری دیوایس  ها BIOS دارند که قابل پاک کردن است و می  توان 
سریال نامبر آن را تغییر داد که از نظر امنیتی و آمار و اطالعات، بد و نامناسب 
است.  آنچه در حوزه قاچاق پوز اتفاق می  افتد، بیشتر به شرکت  های هدایت 
تراکنش و تازه  وارد برمی گردد. در حوزه شــرکت  های PSP، این مقوله، 
وجود ندارد. البته دیوایس پوز، یکی دو مورد نیست که قابل نظارت و رصد 

باشد و شبکه بزرگی برای نظارت نیاز دارد. 
  اتهام قاچاق به شرکت های هدایت تراکنش وارد نیست

حسینی: با بخشــی از صحبت  های آقای مهدیان راد موافق نیستم. موضوع 
اول اینکه ما نباید طیــف، بیزینس یا الیه پایین  تــر را متهم کنیم و بگوییم 
شــرکت  های هدایت تراکنش، افراد خاص یا باند ویژه، کاِر قاچاق می  کنند، 
چون ما محک و آمارو اطالعــات نداریم که ببینیم این شــرکت ها، جنس 
قاچاق استفاده می  کنند یا PSP ها یا شرکت  های انفورماتیک و فقط از روی 
حدسیات صحبت می  کنیم. قضیه به این شوری که پیگیری می  شود، وجود 
خارجی ندارد و اگر وجود دارد، بسیار محدود است. موضوع دوم اینکه دوستان 

معتقدند دستگاه  هایی که قاچاق می  شود و به پذیرنده می  رسد، دستگاه  های 
GPRS است؛ یعنی در این مملکت، اصال دستگاه ثابت و دستگاه لن قاچاق 
نمی  شود؟! با فرمایشات آقای مهدیان راد، ما اصال پوز کانترتاپ قاچاق نداریم! 
درباره اینکه گفته شد می  توان به داخل دســتگاه دست زد و روی آن را تمیز 

 PSP ها نمی  توانند این کار را انجام دهند؟! بنده متولی شرکت PSP کرد، آیا
و شرکت هدایت تراکنشی هر دو، بوده  ام. نمی  توان گفت شرکت  های هدایت 
تراکنشــی این کار را انجام می  دهند. آیا پدیده قاچاق، فقط خارجی است و 
 PSP سرقت کند و از آن در PSP قاچاق داخلی نداریم؟ اگر کسی پوز را از

دیگر استفاده کند، نام آن قاچاق یا اصال سرقت است. 
  منشأ قاچاق کارت خوان های دست دوم

مهدیان  راد: درباره اینکه شرکت یا گروه خاصی، در زمینه پوز قاچاق فعالیت 
می  کنند، این  طور نیست و تعداد شرکت  هایی که این نوع دستگاه کارت  خوان 
را وارد می  کنند، بسیار زیاد است اما درباره مقوله  ای که می  توان داخل آن قطعه 
را جابه  جا کرد و تغییر داد، اصال بیس شرکتی در ایران نداریم که قطعات مربوط 

به برد تولید و تغییر کند اما در چین، این نوع شرکت  ها، بسیار زیاد هستند. 
اینکه پوز را وارد می    کنند، صرفا به خاطر قیمت است و موارد دیگر، مهم نیست. 
آمار بازار ایران، در حوزه پوز، ساالنه بین 600 تا 800 هزار است. در سال  های 
98 به بعد، انفجار پوز رخ داده و از 7 میلیون به 9.5 میلیون دستگاه پوز رسیده 
است. بخش اعظم آن، قاچاق و البته پوز سیار است. پوز ثابت، خواهان ندارد 
که بگوییم بیشتر قاچاق در این حوزه است. از نظر قیمتی، اگر بخواهیم یک 
دســتگاه پوز را به صورت قانونی وارد کنیم، واردات پوز کامل، به جز برخی 
استثنائات ممنوع است. نمی  توان گفت قاچاق  کنندگان پوز، خدمات پس از 

فروش، گارانتی و تحت SLA، سرویس می  دهند.
االن حدود قیمتی یک پوز سیار، 2.7 میلیون یا 2.8 میلیون تومان است. با این 
حال، پوز دیگری در بازار به قیمت 1.6 یا 1.7 میلیون تومان، خرید و فروش 
می  شود. اگر ببینید چه قطعاتی روی آن نصب شده، کامال می  توان تفاوت را 
مشاهده کرد. پوز 1.6 تا 1.7 میلیون تومانی، به یکی دو سال هم نمی  رسد. اگر 

برسد درصد خرابی آن و سایر معضالتش بیشتر است. 
حسینی: قبل از اینکه بگوییم چرا قاچاق وارد مملکت می  شود، باید ببینیم 
سازوکار زیربنایی برای قاچاق شــدن آن کاال، چه پوز باشد یا هر چیز دیگر، 
وجود دارد یا خیر. اگر نمی  توانیم در مبدأ، در اصل بیزینس، کشف تخلف داشته 
باشیم، پرداختن به اینکه این کاال، قاچاق است یا اینکه طیف خاصی استفاده 
می  کنند، خارج از عرف است. اینکه تمام فشار تبلیغاتی را روی شرکت  های 
هدایت تراکنش، بازاریابان کف خیابان یا کسانی که آن را اجاره یا مجانی واگذار 

می  کنند، بگذاریم و آنها را متهم کنیم، بی  انصافی است. 
االن سه چهار شرکت تولید داخل در این حوزه بیشتر نداریم که SKD و یا 
CKD وارد می  کنند. به هرحال اینها قیمت تمام  شده دارند که با قیمت دالر 
که روزانه و ساعتی تغییر می  کند، بدون شک از جنس خارجی، ارزان  تر هستند. 
وضعیت دالر، بیزینس ما را هم به خطر انداخته و اصال نمی  توانیم تصمیم  گیری 
کنیم. نکته بعدی اینکه اصال اگر قاچاق را کنار بگذاریم و واردات کاالی دست 
دوم نو یا آکبند را درنظر بگیریم، با توجه به نوسانات ارز تولیدکنندگان ایرانی، 

در صورت حمایت، قیمت مناسب  تری دارند.

مهدیان  راد: البته بسیاری از شرکت  های هدایت تراکنش، با مجموعه ما طرف 
قرارداد هستند و کمک می  کنیم تا پوز قاچاق وارد نکنند و بسیاری از آنها هم 
اصراری برای واردات پوز قاچاق ندارند. عرض بنده این است برخی فقط پوزها 
را وارد می  کنند و به شبکه  ای برای توزیع می  دهند و در مقوله هدایت تراکنش، 
ذینفع نیستند. ما بیشتر با این حوزه، مشکل داریم وگرنه شرکت  های هدایت 
تراکنش، تمایل زیادی به استفاده از دستگاه پوز داخلی و سرویس خدمات 
پس از فروش آن  دارند. امیدوارم از صحبت  های بنده، این  طور برداشت نشود 
که شــرکت  های هدایت تراکنش، قاچاق می  کنند. بسیاری از این شرکت  ها 
به دنبال ســرویس خوب به پذیرنده  ها هســتند. نیاز بود حالت واسط بین 
شرکت  های PSP و کف بازار یا پذیرنده وجود داشته باشد تا صدای پذیرنده 
را هم بشــنوند و ســرویس  هایی به آنها بدهند. در این مقوله، این شرکت  ها، 

حل  کننده مسائل و پشتیبانی  کننده هستند. 
  پوزهای قاچاق، کمتر از یک تا دو درصد

تفرشی: درباره قاچاق پوز نمی گویم وجود ندارد ولی فکر می  کنم آن میزانی 
که مانور داده می  شود، نیست. شاید کمتر از یکی دو درصد پوزهای دست دوم 
قاچاق داشته باشیم و عمدتا توسن و اروند تولید می  کنند. بسیاری از طریق 
گمرک به کشور وارد می  کنند و تعدادی هم از طریق قاچاق وارد می  شود. ما در 
قراردادهای  مان، نه این موضوع را تایید کردیم و نه از آن حمایت کردیم بلکه 
جریمه کردیم، برای آن تبصره گذاشتیم و اگر متوجه شویم، برخورد می  کنیم 

و خودمان هم در اروند پیگیری می  کنیم. امیدوارم موضوع رجیستری، برای 
همیشه در حوزه رگوالتوری حل شود.

حسینی: آقای مهدیان راد، اعداد و ارقامی مطرح کردند که برای بنده هم 
جالب بود و اولین بار می  شنیدم. عددی که پذیرنده راضی شده یک دستگاه 
GPRS را خریداری کند، بین 2 تا 3 میلیون تومان است. سوال این است 
پذیرنده  ای که می  تواند 2 میلیون تومان در بانک، ودیعه بگذارد، چرا حاضر 
می  شــود آن را با حدود همین قیمت خریداری کند؟ علت خرید به جای 
ودیعه، این است که یا سرویس PSP خوب نیست یا سرویس بانک یا دالیل 
دیگر. نکته دیگر اینکه دیتای همه دستگاه  های داخل بیزینس پرداخت، چه 
از طریق شرکت  های هدایت تراکنش باشد یا پرداخت  یار یا خود PSP یا 
بانک، موردتایید شاپرک است. اینکه رجیستری چگونه خواهد شد، رگوالتور 
باید فرایند آن را مشخص کند. گمرک باید درباره واردات کشور سریال بدهد. 
چرا رگوالتور یا اپراتور این کار را انجام نداد؟ اگر بخواهیم درباره رجیستری 
صحبت کنیم، باید بازیگــران این کار بزرگ، از نهادهــای مختلف در یک 
میزگرد بزرگ، بحث کنند تا به نتیجه برسیم، نه اینکه مثال هر روز بگوییم 
وظیفه شاپرک این بوده است. نباید یک قشر خاص را متهم کنیم تا از فردا 
 PSP صدمه بخورد. در صنعت PSP صبح به یکی از شرکت  ها در حوزه
یک  سری افراد شروع به پمپاژ کردن اخبار ناامیدکننده مانند قاچاق کاال و پوز 
می  کنند. این در حالی است که باید هدف  گذاری کنیم که چرا رگوالتور، بانک 
مرکزی، اپراتور، سازمان تنظیم مقررات، گمرک و... نقش خود را به خوبی ایفا 

نکرده  اند که فالن دیوایس به عنوان قاچاق در سیستم 
پرداخت، رجیستر شده است. 

متن کامل میزگرد را از اینجا )QR( دریافت کنید. 

 انتساب قاچاق دستگاه کارتخوان 
به شرکت های هدایت تراکنش بی انصافی است

مهدیان  راد: آنچه در حوزه 
قاچاق پوز اتفاق می  افتد، بیشتر 

در حوزه شرکت  های هدایت 
تراکنش و تازه  وارد است. در 
شرکت  های PSP، این مقوله، 
وجود ندارد و آنها از پوز قاچاق 

استفاده نمی  کنند و سعی 
می  کنند در این مقوله، نظارت 

داشته باشند

حسینی: ما نباید هیچ طیف یا 
بیزینسی را در حوزه قاچاق پوز 

محکوم کنیم، چون آمار و اطالعات 
کافی نداریم و فقط از روی 

حدسیات صحبت می  کنیم. فکر 
می  کنم قضیه، به این شوری که 
در جامعه پیگیری می  شود، وجود 
خارجی ندارد و اگر وجود دارد، 

بسیار کم و محدود است

تفرشی: نمی  گویم قاچاق پوز 
وجود ندارد، ولی فکر می  کنم آن 

میزان که مانور داده می  شود، 
نیست. در مجموع، کارت  خوان  های 

قاچاق وارداتی، نسبت به حجم 
پوزهای داخل کشور، زیاد نیست. 

همچنین امیدوارم موضوع 
رجیستری، برای همیشه در حوزه 

رگوالتوری حل شود

حسین مهدیان  رادمرتضی حسینیمسیح مشهدی تفرشی
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وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات درباره پرداخت تســهیالت بانکی به 
کســب وکارهایی که از پلتفرم های خارجی به داخلی مهاجرت می کنند، 
گفت: حساب کاربری در شبکه های اجتماعی به عنوان وثیقه در نظر گرفته 
شود. اگر کسی اکانت خود را وثیقه گذاشت نیز بانک می تواند آن را در صورت 

نپرداختن اقساط، نقد کند!
به گزارش دیجیاتو، عیســی  زارع پور در آیین رونمایی از طرح حمایت از 
کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال کشور اعالم کرد: پلتفرم های ایرانی مکلفند 
نصف تعداد فالوور در پلتفرم های خارجی را برای کسب وکارها فراهم کنند. 
گفتیم برای آنها فالوور بگیرند، با پین کــردن و تبلیغ کردن در این روزها 
هزاران فالوور و خریدار واقعی به کسب و کارها در پلتفرم های داخلی سرازیر 

شده است.
وی افزود: با توجه به محدودیت های که بخاطر مالحظات امنیتی برای دو 
سکوی خارجی ]واتس اپ و اینستاگرام[ به وجود آمده، ما به روند این طرح 
شتاب دادیم. در این طرح تسهیالت خیلی خوبی پیشنهاد شده که همه 
پلتفرم های داخلی و کسب و کارهای فعال در این پلتفرم ها را در برمی گیرد.

زارع پور ادامه داد: صرفنظر از اینکه بــرای دو پلتفرم آمریکایی چه اتفاقی 
بیفتد، ما برای کسب و کارهای داخلی ظرفیت توسعه فراهم می کنیم و آنچه 
که مهم است 14 ماده این آیین نامه که در قالب سی نوع حمایت است و یک 

عزم ملی برای اجرای آن نیاز است تا همه دستگاه ها پای کار بیایند.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: حمایت تبلیغاتی نیز در این طرح وجود دارد. 
کسب و کارها صدها هزار دنبال کننده در پلتفرم ها داشتند و حاال با ورود 
به پلتفرم داخلی با مشکل مواجه شدند. ما بسته حمایتی تبلیغاتی در نظر 
گرفتیم تا همه دستگاه های دولتی با حداکثر تخفیف، تبلیغات برای کسب و 
کارها انجام دهند. پلتفرم های ایرانی مکلفند نصف تعداد فالوور در پلتفرم های 
خارجی را برای کسب وکارها فراهم کنند. گفتیم برای آنها فالوور بگیرند، با 
پین کردن و تبلیغ کردن در این روزها هزاران فالوور و خریدار واقعی به کسب 

و کارها در پلتفرم های داخلی سرازیر شده است.

بانک ملی ایران از نسل جدید سیستم نوبت دهی هوشمند در نظام بانکی با 
مشخصه به کارگیری اینترنت اشیا رونمایی کرد. به گزارش روابط عمومی 
بانک ملی ایران، ســامانه هوشــمند نوبت دهی پارس تکنولوژی سداد از 
شرکت های زیرمجموعه بانک ملی ایران با هدف بهینه سازی و مدیریت توان 
خدمت رسانی سازمان به همه مشتریان و افزایش بهره وری درون سازمانی 
ایجاد شده است. به کارگیری فناوری اینترنت اشیا، ارائه خدمات هوشمند 
نوبت دهی، ارایه خدمات بانکی به صورت غیرحضوری، ارائه گزارش های 
مدیریتی برخط و منعطف و استفاده از نسل جدید سیستم نظرسنجی از 
مهم ترین مشخصات این محصول است. دریافت نوبت غیرحضوری با استفاده 
از پیام رسان بله، نصب پنل نظرسنجی مشــتریان، جمع آوری اطالعات و 
نظرات و جســتجوی خلوت ترین صف در نزدیک ترین شعبه، با توجه به 
خدمت درخواستی و مکان مشتری از دیگر مشخصه های این سیستم است.

وزیر ارتباطات: 

حساب کاربری در شبکه های اجتماعی 
به عنوان وثیقه لحاظ شود

رونمایی از نسل جدید سیستم 
نوبت دهی هوشمند بانک ملی ایران

بانک مرکزی در بخشنامه ای خطاب به شبکه بانکی بر لزوم تسریع در پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در متن بخشنامه یادشده آمده است: 
»مطابق با نص صریح قانون، بانک  ها و مؤسسات اعتباری مکلف اند مبتنی بر 
اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به 
پرداخت تسهیالت اقدام کنند. عدم اجرا یا تاخیر در پرداخت تسهیالت تخلف 

محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صالح است.«
در ادامه بخشنامه تاکید شده است: »بدیهی است با توجه به ضرورت اجرای 
قانون و اقدام درخصوص اجرای کامل سهمیه ابالغی و کاهش تعداد متقاضیان 
در صف سامانه قرض الحسنه ازدواج و جّدیت این بانک به منظور جلوگیری از 
افزایش تعداد متقاضیان در صف، در صورت عدم اقدام از سوی آن بانک، تعیین 
شعبه افراد ثبت نام شده رأساً از سوی بانک مرکزی مورد اقدام قرار خواهد 
گرفت. لذا آن بانک موظف است در اسرع وقت ضمن تعیین شعبه، پذیرش و 
تعیین تکلیف متقاضیان در صف سامانه قرض الحسنه ازدواج، پس از تکمیل 
مدارک توسط متقاضی، ظرف مدت حداکثر 10 روز کاری نسبت به پرداخت 
تسهیالت مزبور اقدام کند.« در پایان این بخشنامه آمده است: »بر این اساس، 
خواهشمند است به واحدهای اجرایی ذیربط دستور اکید فرمایید تا نسبت 
به تعیین شعبه افراد در صف و اعطای تسهیالت به متقاضیان تسریع کرده 
و ضمن جبران و اعطای تسهیالت بابت باقی مانده سهمیه، نسبت به رعایت 
سهمیه ماهانه پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج نیز اقدام و گزارش 

اقدامات انجام شده را به این مدیریت کل ارسال کنند.«

خبر

 بانک ها موظف به پرداخت ۱0 روزه
 وام ازدواج شدند

اشاره: باشگاه  های مشتریان از جمله ابزارهای جامع استراتژیک هستند که بر 
اساس وفادارسازی مشتریان طراحی و ایجاد می  شوند و هدف عمده آنها، افزایش 
دانش سازمان درباره مشتری اســت. این امر، سبب می  شود سازمان، اطالعات 
مفصل درباره موقعیت شخصی اعضا، عالیق و ساختار تقاضای آنها دریافت کند. 
بانک  ها در عرصه بانکداری دیجیتال، طی سال  های اخیر  به ضرورت و اهمیت 
وفادارسازی مشتریان خود، بیشتر توجه کرده  اند و عمدتا با ایجاد باشگاه مشتریان، 
سعی خود را در زمینه سرمایه  گذاری مطلوب و منطقی در این عرصه نهاده  اند. با این 
حال، هرچند این رویکرد، از اواخر دهه 80 تا کنون، توسط یک بانک و سال 1394 
توسط بسیاری از بانک  ها دنبال شد، هنوز حسی از باشگاه مشتریان ایجاد نمی شود 
و به نظر می  رسد در این حوزه بیشتر، حرف زده شده تا اینکه عمل شود! در یکصد 
و چهارمین میزگرد آنالین از سلسله نشست  های تخصصی بانکداری و اقتصاد که 
تیرماه 1401 برگزار شد، بهزاد عمرانی مدیرعامل شرکت بازرگانی چابک تجارت 
آسیا به عنوان راهبر باشگاه مشتریان بانک تجارت، امین  رضا ریاضتی مدیرعامل 
شرکت آرمان وفاداری آریا )آوا( و علیرضا بیجار قائم  مقام مدیرعامل شرکت شقایق 
بانک ملت، موضوع »باشگاه مشتریان بانک  ها؛ از شــعار تا عمل!«  موردبحث و 

تبادل  نظر قرار گرفت. آنچه پیش  روی شماست، خالصه این گفت  وگوست. 
  عملکرد بانک ها درحوز باشگاه مشتریان: موفق یا ناموفق؟

ریاضتی: اولویت بانک از بدو کار، بانکداری همراه با جذب مشتری بوده است. وقتی 
جذب مشتری خاص با توجه به سرویس  های شاخص بانکی و اهدافی است که 
سازوکار بانک به خاطر آن شکل گرفته، عمال شرایط به  گونه  ای نیست که مشتری، 
خوشحال شود. این موضوع، از سمت بانک  های دولتی و بزرگ، بیشتر دیده می    شود. 
یکی از دالیلی که بانک  های خصوصی ما، در یک دهه اخیر، موفق به جذب مشتری 
زیاد شدند، این بود که برای اولین بار، شماره گرفتن در باجه و گذاشتن صندلی 

جلوی باجه، با تجریه یک بانک خصوصی شکل گرفت. مدل رفتار پرسنل بانک، 
دیدن رئیس و حتی گذاشتن خودکار برای مشتریان، با بانک خصوصی شکل گرفت 
و توقع مردم را به سمت آنچه برای آنها ارزشمند است، رساند.  اساس خوشحال 
کردن مشتری در بانک این است باشگاهی که بتواند وی را خوشحال کند، محل 
هزینه است نه درآمد. آن مشتری، مشتری پول را در بانک ما گذاشته و با توجه به 
رقابت بین بانک  ها، خودش را محق می  داند که بانک، از وی تشکر کند زیرا آن بانک 
را انتخاب کرده است. اگر بانک، اساس را بر خوشحال کردن و رضایت واقعی مشتری 
بگذارد، بیانگر این است که راهبرد شناخت مشتری را شناخته است، وگرنه هرچه 
درباره باشگاه مشتریان، صحبت شود، خالی نبودن عریضه صرفا پروژه تبلیغاتی و 
روابط عمومی است. مشتری هم وقتی پیام  ها را دریافت می  کند و خدمات، تفاوت 
نمی  کند، متوجه این موضوع می  شود و به آنجا می  رسد که بود و نبودش فرقی ندارد.

عمرانی: مشتریان از ســه جنبه از بانک  ها، نیازمند منافع هستند. اول، منافع 
مالی است. مانند اینکه با چه کارمزدی تسهیالت را دریافت می  کنند. دوم، منافع 
ساختاری است. مثال اینکه همراه  بانک مشتری به اندازه کافی، کارآ و عملیاتی است 
یا خیر یا اگر برای گرفتن تسهیالت مراجعه می  کند، آن را سریع و ساده با یک فرایند 
روان دریافت می  کند یا خیر. سوم، منافع اجتماعی است. مانند احترام به مشتری 
در شعبه. عملکرد باشگاه  ها، بیشتر در زمینه منافع اجتماعی است. اینکه آقای 
ریاضتی اشاره کردند باشگاه مشتریان را به صورت ویترین و خالی نبودن عریضه 
به کار می  بریم، بنده هم تایید می  کنم. با این حال، وقتی در بانک، به مشتری نگاه 

می  کنیم، از سه جنبه منفعت، آن را ارزیابی می  نماییم و منابعی که قرار است برای 
منفعت مشتری اختصاص دهیم، در این ســه بخش توزیع می  کنیم. در باشگاه 
سعی می  کنیم منافع اجتماعی را گسترش دهیم.  مشــتریان ارزنده و CIP ما 
که معموال میزان مانده  های آنها در بانک باالست، محدوده سنی باالتری دارند و 
کمتر با فضای اینترنت و دیجیتال آشنا هستند. این در حالی است که بیشترین 
ارتباط ما با مشتری در باشگاه، از طریق فضای دیجیتال است. در نتیجه، ممکن 
است برخی مشتریان کمتر وجود باشگاه را احساس کنند. همه باشگاه  ها در یک 

فرایند یادگیری هستند و بنده رشد عملکرد باشگاه  ها را می  بینم. البته ما در فرایند 
یادگیری قرار داریم و به مرور ارتباط باشــگاه  ها با مشتریان قوی  تر می  شود. این 
فرایند، فقط مختص باشگاه نیست بلکه کل بانک یاد می  گیرد به این سمت برود و 
سمت بزرگ  تر منافع مشتری را به سمت منافع اجتماعی قرار دهد. بنابراین کوتاهی 

از ماست که مشتری، هنوز این رابطه را با ما برقرار نکرده است. 
  موفقیت باشگاه مشتریان در حوزه مشتریان خرد، بیشتر است

بیجار: بانک  ها، در کشور ما و تمام دنیا، به طور عمده بر روی مشتریان مشخص در 
سه حوزه کار می  کنند: مشتریان خرد، تجاری و شرکتی. اصوال باشگاه  های وفاداری 
بیشتر به سمت  وسوی مشتریان خرد رفته  اند. در حوزه تجاری و شرکتی، معموال به 
دلیل روال رابطه  مند، ضوابط و ارتباطاتی که در الیه  های مختلف بانک، تعریف می  شود 
و مشتریان بزرگ، در قالب شرکت  های بزرگ و متوسط یا شرکای تجاری، به بانک 
نزدیک می  شوند، روال، چندان با مدل  هایی که از باشگاه  داری مرسوم است، همراه 
نبوده و بیشتر واقع  گرایانه جلو رفته و این، مشتریان جذب بانک شدند که معموال 
وفادار ماندن آنها به خاطر آفرهای خوبی بوده که بانک  ها در حوزه  های مختلف نرخ 
سود بانکی، نرخ تسهیالت، نحوه تعامالت مالی و سرویس  های ارائه  شده به پرسنل 
آن سازمان  ها داده  اند، خالصه شده و به واسطه رضایت  مندی بخش  های مختلف 
مدیریتی آن شرکت، ادامه همکاری با بانک صورت گرفته است.  با این حال، بانک ها 
برای باشگاه  داری در حوزه شرکتی و تجاری، شاید تصمیمات خوبی اتخاذ نکنند اما در 
حوزه مشتریان خرد، اتفاقات خوبی رقم زده اند اما به مرور، وقتی سرویس  های بانک  ها 
مانند همدیگر شد، وفادارسازی مشتریان نیز به نقطه سکون رسید. وفادارسازی 
مشتریان، باشگاه  داری برای بانک  ها، تمام ســازمان  ها، شرکت  ها و کسب  وکارها 
هزینه زاست. در شرایط اقتصادی کنونی، حوزه مشتریان خرد، از استراتژی اولیه 
بانک  ها، فاصله گرفته و در ردیف  های دوم و ســوم است. وقتی از وفاداری صحبت 
می کنیم، کارمند بانک، نمی تواند نقض آن را انجام دهد. مشــتری در شعبه باید 
همان رفتاری را از ما ببیند که در باشگاه، وعده داده ایم. االن بانک ها در زمینه باشگاه 

مشتریان، خالءهای زیادی دارند و مشتریان را از وفادار به ناراضی تبدیل می  کنند! 
  بازگشت منافع، دسته بندی مشتریان و شناخت دیتا

عمرانی: ما در باشگاه مشــتریان، بخشــی از منافع حاصل از عملکرد 
مشــتری را به وی برمی  گردانیم. ما در باشگاه مشــتریان بانک تجارت، 
همه مشتریان را اعضای باشگاه می  دانیم و متناسب با آن، آفرهای خاص 
می  دهیم تا حال  شــان خوش باشــد. همچنین یک منع سازمانی داریم 
مبنی بر اینکه هیچ  یک از همکاران ما، در باشگاه مشتریان، اجازه ندارند 
از امکانات باشگاه، غیر از شبکه تخفیف که چندان حائز اهمیت نیست، 
استفاده کنند. در بخش مشتریان صنفی، تمام خدمات  مان را یکپارچه، به 

مشتری ارائه می  کنیم.

ریاضتی: وقتی یک بانک به این دیدگاه می  رسد که یک شرکِت مختِص متمرکز 
با چابکی و سیاست  های متفاوت نسبت به آنچه از شرایط موثر بر عملکرد کاری 
بانک سراغ داریم، داشته باشد، به این معناست که بانک به این باور رسیده  که بعدا 
درباره آن پاسخگو باشد. بانک ایران زمین از دو سال پیش به این دیدگاه رسیده که 
یک شرکت، بابت این موضوع تاسیس شود.  در بانک ایران زمین، مشتریان را به 
چهار قسمت مختلف تقسیم کردیم. عمده سرویس ویژه ما که االن برای مشتری، 
ملموس است، قسمت VIP++ است. با توجه به درس  آموخته  های قبلی  ، صرفا 
مدل  های تکراری قبلی مانند جایزه دادن یا روش  های خوشحال کردن مشتری، 
مدنظر نیست. االن مشتریان می توانند از طریق امتیازاتی که در کل سال دارند، در 
حوزه وضعیت خودرو در بازار کنونی تا گوشی  های هوشمند، شانس خود را امتحان 
کنند و آخر سال هم امتیازات صفر نمی شود.  ضمنا داشتن دیتا از مشتری، به دو 
موضوع برمی  گردد: یکی خود شعبه که محل دیدار و وصلت مشتری با بانک است 
و دیگری خود شرکتی که این کار را انجام می  دهد. رکن اصلی موفقیت در حوزه 
ارتباط با مشتری، بدون تبلیغاتی بودن، شناخت دیتا و داشتن دانش دیتاست نه 

صرفا شناخت محصول.
بیجار: معموال در باشگاه مشتریان، چند ورودی وجود دارد. یکی از این ورودی  ها، 
ممکن است سامانه CRM برای بانک  هایی باشد که از آن برخوردار هستند یا خود 
بانک اطالعاتی مشتریان که هنگام ثبت  نام بتواند دیتا را ثبت و ضبط کند. سایر 
موارد، خود کاربر یا عضو باشگاه را برای تکمیل پروفایل هدایت می  کنند که گاهی 
اوقات، همین امر، نیازمند برنامه  های تشویقی است تا اطالعات بهتری از کاربر به 
منظور کاستومایز کردن برنامه وفاداری برای مشتری هدف داشته باشیم.  در حوزه 
باشگاه  داری بانک  ها اصوال مشتری دوست دارد آن منفعتی که نصیبش می  شود، در 
حوزه بانک باشد اما باید بپذیریم وقتی نظام حاکم بر بانک  ها، درباره نرخ سود بانکی 

انواع سپرده، نرخ تسهیالت اعطایی به مشتریان و...، چارچوب  های مشخص تعریف 
کرده و بانک  ها در خدمات تخصصی خودشان، جای مانور ندارند، ناچارند باشگاه را 

از خدمات بانکی بیرون بیاورند.
  باشگاه مشتریان، هزینه یا درآمد؟

عمرانی: برای باشــگاه خودمان، نقش قابل توجهی را در تحول دیجیتال، قائل 
هستم. درباره دیتای بانک  ها، آنچه که نیاز داریم، کامال در اختیار داریم اما بخش 
بزرگی از آنچه الزم است در کار کردن با مشتری به آن بپردازیم، نداریم. در این 
زمینه، آقای بیجار توضیح دادند که ســعی می  کنیم پروفایل را تکمیل کنیم و 
اتفاقا عملکرد برگشتی هم داریم. آن خدمات جذابی که آقای ریاضتی در بانک 
ایران زمین ارائه می  دهند، نیز در صورتی میسر است که سیستم اکانتینگ روی 
تعامل مشــتری، از منظر باشگاه، وجود داشته باشــد. برای رخ دادن این اتفاق، 
 باید تصویر کامل از مشتری داشته باشــیم. این، کاری است که در حال توسعه 

آن هستیم.
اگر بتوانیم میزان کاهش روی  گردانی مشتری و افزایش ورود مشتری به سیستم 
را در نتیجه فعالیت  های باشگاه مشتریان احصا کنیم، می  توانیم به شکل درآمد به 
موضوع نگاه کنیم اما چون کسب این درآمدها، به سادگی میسر نیست، نتیجه آن، 

نگاه هزینه  ای به باشگاه  هاست درحالی که باشگاه  ها در پازل 
کسب  وکار ما درآمد ایجاد می  کنند.

متن کامل میزگرد را از اینجا )QR( دریافت کنید. 

ریاضتی: اگر بانک، اساس را بر 
خوشحال کردن و رضایت واقعی 

مشتری بگذارد، بیانگر این است که 
راهبرد شناخت مشتری را دریافته 
است وگرنه هرچه درباره باشگاه 
مشتریان، در هر بانکی، دولتی یا 

خصوصی، بزرگ یا کوچک، صحبت 
شود، برای خالی نبودن عریضه و صرفا 

پروژه تبلیغاتی و روابط عمومی است

عمرانی: ما در فرایند یادگیری 
قرار داریم. فکر می  کنم به مرور 

ارتباط باشگاه  ها با مشتریان 
 قوی  تر می  شود. این فرایند، 
فقط مختص باشگاه مشتریان 

 نیست بلکه کل بانک 
یاد می  گیرد سمت بزرگ  تر منافع 

مشتری را به سمت منافع اجتماعی 
قرار دهد

بیجار: وقتی از وفاداری صحبت 
می  کنیم، کارمند بانک، نمی  تواند 

نقض آن را انجام دهد. وقتی 
مشتری به شعبه می  آید، باید همان 
رفتاری را از ما ببیند که در باشگاه، 
وعده آن را داده  ایم. االن بانک  ها 

در زمینه باشگاه مشتریان، خالءهای 
زیادی دارند و مشتریان را از وفادار 

به ناراضی تبدیل می  کنند!

 رکن اصلی موفقیت باشگاه مشتریان، برخورداری از دیتا 
و تحلیل آن است

امین  رضا ریاضتیعلیرضا بیجاربهزاد عمرانی

W W W . A S R E P A R D A K H T . I R
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خبر

نهمین همایش ســاالنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، در 
اسفند 1401 با موضوع ارزش آفرینی دیجیتال برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی، این 
پژوهشکده قصد دارد نهمین همایش ســاالنه بانکداری الکترونیک و 
نظام های پرداخت با موضوع ارزش آفرینی دیجیتال را با مشارکت شرکت 
ملی انفورماتیک و با حضور مدیران، صاحب نظران و فعاالن این حوزه در 
یکم و دوم اسفندماه سال 1401 برگزار کند. در این همایش جدیدترین 
دستاوردهای علمی و اجرایی صنعت بانکداری الکترونیک و نظام های 
پرداخت ارائه و معرفی خواهد شد. هشت دوره گذشته همایش بانکداری 
الکترونیک و نظام های پرداخت، به موضوعات کلیدی همچون انقالب 
بالکچین، نوآوری بازیگران جدید و کارایی در کسب وکار مالی، بازآفرینی 
الگوها و رونق کسب وکار بانک پرداخته است. در همین راستا مقرر شده 
نهمین دوره این همایش به موضوع ارزش آفرینی دیجیتال اختصاص یابد. 
گفتنی است این همایش به دلیل شیوع بیماری کرونا و ضرورت رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی با سه ســال وقفه مواجه شده بود و امسال 

به صورت حضوری برگزار می شود.

 نهمین همایش بانکداری الکترونیک 
و نظام های پرداخت، اول و دوم 

اسفندماه برگزار می شود

حضور کسب وکارها روی 10 پلتفرم داخلی افزایش یافته و بیش از 60 
درصد از کسب وکارها در پلتفرم های ایرانی حضور یافته اند. این آماری 
است که در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی از سوی مرکز ملی 

فضای مجازی برای اعضای این شورا اعالم شد.
به گزارش سایت مرکز ملی فضای مجازی، اعضای شورای  عالی فضای 
مجازی بر استفاده بیشتر از پلتفرم های داخلی و تقویت ثبات شبکه به 
خصوص سرعت و کیفیت اینترنت تاکید و با اشاره به افزایش قابل توجه 
حضور کسب وکارها در این پلتفرم ها مقرر کردند وزارت ارتباطات برای 
بهبود وضعیت خدمات شبکه اقدام کند. در جلسه شورای  عالی فضای 
مجازی، گزارشی از آخرین وضعیت شبکه ملی اطالعات ارائه و همچنین 
وضعیت اقتصاد دیجیتالی و چالش های موجود در این حوزه به بحث و 
تبادل نظر اعضا گذاشته شد. صیانت از حریم خصوصی و امنیت اطالعات 
کاربران در پلتفرم های ایرانی نیز از دستورات جلسه امروز شورای  عالی 
فضای مجازی بود که اعضا پس از بحث و بررسی درباره آن مقرر کردند 
قوه قضائیه بخشنامه ای در این رابطه به دستگاه های مربوطه ابالغ کند. 
در این جلسه همچنین بر استفاده بیشتر از پلتفرم های داخلی و تقویت 
ثبات شبکه به خصوص سرعت و کیفیت اینترنت تاکید و مقرر شد وزارت 
ارتباطات برای بهبود وضعیت خدمات شبکه اقدام کند. افزون بر این بر 
حمایت دولت از حضور کسب وکارها در پلتفرم های ایرانی نیز تاکید شد.

یک کارشناس اقتصادی گفت: بانک های ایران به طور مناسب در خدمت 
تولید نبوده اند و حتی تسهیالتی هم که ارائه می دهند بسبار اندک در 
زمینه تولید استفاده می شود. البته اصالحات در سیستم بانکی با دولت 
جدید در حال انجام اســت که باید به ســمت حمایت از تولید کننده و 
کارآفرین برود. به گزارش برنا، نصرت اهلل لطوند از عدم حمایت بانک ها از 
تولیدکننده و کارآفرین انتقاد و تصریح کرد: حمایت از تولید در بسیاری 
از کشورهای توسعه یافته خوب است ولی در کشورمان این اتفاق صورت 
نگرفته یا روند کند اســت.  وی در مورد توسعه کارآفرینی اظهار داشت: 
مسئوالن با ایجاد زیرساخت ها، ارائه تسهیالت، موارد تشویقی، در زمینه 
فرهنگ سازی، ارزش گذاری و گفتمان سازی در کارآفرینی تالش کنند. 
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی از عواملی که در این زمینه تاثیر 
باالیی دارد، بانک ها و موسسات مالی هستند؛ این مراکز می توانند حمایت 
کننده های خیلی مناسبی از تولید باشند. این کارشناس اقتصادی افزود: 
وضعیت کشور در زمینه کسب و کار مناسب نیست و رتبه پایینی در جهان 
داریم. بسیاری از دالیل آن مربوط به مباحث داخلی خصوصا در سبستم 

بانکی می شود که با دولت سیزدهم و مدیران انقالبی قابل رفع است.

مرکز ملی فضای مجازی:

حضور بیش از ۶0 درصد از کسب وکارها 
در پلتفرم های ایرانی

بانک های ایران در خدمت تولید نبوده اند

اشاره: امروزه، توســعه فناوری اطالعات و فضای سایبری موجب شده 
بخش های مهمی از کارکرد زیرساخت های حیاتی و حساس، وابسته به 
این فضا شوند. در نتیجه  وجود چنین وابستگی ای، امنیت زیرساخت ها 
به فضای سایبری گره خورده اســت. در چند هفته گذشته، کشورهای 
متخاصم با هدف اخالل در زیرساخت  های حیاتی کشور، تالش خود را در 

این مسیر به کار بسته  اند.
بررسی شــاخص های دفاعی- امنیتی فضای ســایبری زیرساخت های 
حیاتی و حساس، با  توجه  به رویکردهای پدافند غیرعامل موضوع مهمی 
است.  اکنون کشور ما، بیش  از پیش به تعیین شاخص های دفاعی - امنیتی 
فضای سایبری نیاز دارد و پرداختن به این مهم، موجب تقویت تاب آوری 

زیرساخت ها در برابر چنین تهدیدهایی می شود. 
در یکصد و پنجمین میزگرد آنالین از سلســله نشســت  های تخصصی 
بانکداری و اقتصاد دیجیتال، که 10 تیرماه 1401 برگزار شــد، موضوع 
»وضعیت امنیت سایبری در زیرســاخت های حیاتی کشور )با محوریت 
نظام بانکی و پرداخــت(«، با حضور بهناز آریا رئیس کمیســیون افتای 
سازمان نظام صنفی رایانه  ای استان تهران، رویا دهبسته مدیرعامل شرکت 
باگدشت و پویا پوراعظم رئیس اداره ریسک و تطبیق بانکداری دیجیتال 
بانک خاورمیانه، موردبحث و تبادل  نظر قرار گرفت. خالصه این گفت وگو 

پیش  روی شماست. 
  تهدیدات داخلی امنیتی، نقطه ضعف بانک ها

پوراعظم: بانک  ها و شــرکت  های فعال در حوزه فناوری   مالی نسبت به 
صنایع دیگر در حوزه امنیت ســایبری، چندان وضعیت بدی نداشته  اند. 

حداقل از نظر آماری این  طور بوده است. با این حال، وضعیت نظام بانکی 
و پرداخت، مطلوب هم نبوده است. صادقانه فکر می  کنم نسبت به صنایع 
و زیرساخت  های دیگر کشور، در حوزه امنیت ســایبری، شانس با نظام 
بانکی، پرداخت و فناوری مالی همراه بوده است. اینکه دسترسی   اینترنتی 
به خدمات و زیرساخت  ها را از خارج ببندیم، راه  حل اصلی نیست و درمان 
موقتی و سریع است.  همچنین ممکن است منشأ برخی حمالت خارج از 
کشور باشد اما لزوما از طریق دسترسی به اینترنت و خارج از کشور نباشد 
و به داخل ایران و تهدیدهای داخلی سازمان برمی  گردد. در حال حاضر 
در زیرساخت  های حیاتی خصوصا نظام بانکی و شبکه پرداخت، تهدیدات 
داخلی، جدی اســت. نقطه ضعف اصلی، همین  جاست. در بانک  ها، برای 
محافظت از تهدیدات شبکه خارج از سازمان، تجهیزات، خریداری می  شود 
اما باز هم نگرانی وجود دارد. ما به فرهنگ سازمان و بانک، توجه نکرده  ایم 
تا امنیت سایبری در همه بخش  ها، اعم از هیئت مدیره، مدیریت ارشد و 
البته در بین تمام کارمندان سازمان، دغدغه باشد و به آن اهمیت داده شود. 
درخصوص اشتراک  گذاری اطالعات امنیت سایبری، در بسیاری کشورها، 
زیرساخت  ها و پلتفرم  های آن، مانند آیزک در حوزه امنیت سایبری ایجاد 
شده  اند. این پلتفرم  ، زیرساخت  هایی را فراهم می  کند که اطالعات سایبری 
از جمله حمالت، موارد مشکوک، پیشنهاد از ذینفعان مختلف و... را مدنظر 
قرار می  دهد. آیزک توسط بانک مرکزی و شرکت کاشف مطرح بوده اما 

بهره  برداری نشده است.
  جای خالی بخش خصوصی در حوزه امنیت سایبری

آریا: وضعیت امنیت ســایبری ما بســیار ویژه اســت. مــا موقعیت 

منحصربه  فردی در دنیا داریم. با توجه به موقعیت مان، امنیت ســایبری 
نیازمند توجه ویژه است. آیا توجه الزم را داشــته ایم؟ خیر. آیا آنچه قرار 
است انجام  می دهیم تا به وضعیت مطلوب برسیم؟ خیر. امنیت سایبری 
باید جزء اولویت  های کشور ما باشد اما نیست. آیا االن بخش خصوصی به 
اندازه کافی، نقش خود را بازی می  کند؟ خیر.  بخش خصوصی در مهم  ترین 
نهادهای تصمیم  ساز در حوزه امنیت ســایبری، کرسی ندارد. اگر وجود 

دارد، متعلق به اشــخاص حقیقی اســت نه حقوقی. ما در شورای عالی 
فضای مجازی یا نهادهای تصمیم  ساز در الیه استراتژیک، کرسی نداریم. 
البته پیشرفت هایی داشته ایم اما برای رســیدن به جایگاه واقعی، مسیر 
طوالنی داریم. مهم  ترین مسئله درباره بحران  های اخیر، خصوصا در حوزه 
مالی اعتباری، عدم اشتراک دانش است. به دلیل عدم اشتراک تجربیات، 
نرسیدن به راه  حل  های درست و عدم پیاده  ســازی آن، این مشکالت را 
تجربه می  کنیم. سازمان نظام صنفی، به عنوان نماینده بخش خصوصی، 

به شدت دغدغه امنیت ملی دارد. 
  باگ بانتی و امنیت سایبری: از جهان تا ایران

دهبسته: حدود 10 سال اســت که از مفهوم باگ  بانتی در دنیا استفاده 
می  شود. نقشــه ذهنی دنیا که به مفهوم باگ  بانتی رسید، بر اساس تعدد 
شناسایی آسیب  پذیری جدید بر روی اپلیکیشن  ها و سامانه  های مختلف 
است. هزینه  بر بودن اجراهای پروژه تست نفوذ، از نظر مالی و زمانی برای 
تیم امنیت سازمان  ها مهم است. همچنین انتخاب پیمانکار با صالحیت 
و تعدد پیمانکارانی که تســت نفوذ را دو یا ســه بار در سال انجام دهند، 
حائز اهمیت است. فرایند پیچیده عقد قرارداد با هرکدام از پیمانکارها و 
پیچیدگی نگهداشت نیروی متخصص امنیت در سازمان، به دلیل مبالغ 
دریافتی و آپدیت بودن آنها هم مهم اســت و موجب عدم ماندگاری آنها 

می شود.  
این فضا در دنیا، سازمان  ها را به ســمت پلتفرم  های باگ  بانتی سوق داد 
تا از کمک هکرهایی که متخصص امنیت یا کاله ســفید استفاده شود. 
سامانه  های سازمان  ها در پلتفرم  های جدید، توسط آنها زیر بار تست است 
و تغییراتی که از دید یرنامه  نویس جا می  ماند یا دیده نمی  شــود، گزارش 
می  کنند و مابه ازای آن، »بانتی« یا مبلــغ قدردانی دریافت می کنند. در 
ایران نیز از سال 97، در شرکت باگدشت این کار را شروع کردیم و تا االن، با 
بیش از 80 سازمان در حال همکاری هستیم. درخصوص مجوز، پلتفرم  های 
باگ  بانتی، مجوز افتای ریاست جمهوری دارند. همچنین پلیس فتا و پدافند 
غیرعامل، اخیرا ادارات تخصصی باگ  بانتی را تشکیل دادند. اکنون تعدادی 

از مشتریان، جزء بانک ها و موسسات مالی هستند.
  شروط اجرای موفق باگ بانتی در بانک ها

دهبسته: اجرای موفق باگ  بانتی، شــروطی دارد. متخصصان ارزیابی 
سامانه، باید هم از لحاظ دانشی، تخصص مناسب داشته باشند و هم تعهد 
کاری و حرفه  ای الزم را دارا باشند. پلتفرم مربوطه نیز باید قوانین را شفاف، 
دقیق و فنی بیان کند تا بین متخصص، هکر و سازمان، تضاد ایجاد نشود، 
داوری عادالنه باشد و انگیزه برای همکاری متخصص ایجاد شود. به خاطر 
تفاوت فاحش بین دالر و ریال، بسیاری از متخصصان ما تمایل به فعالیت 
فریلنسری، در پلتفرم  های خارج از کشــور دارند. مسئله دیگر حمایت 
محدود بانک ها از  فین  تک های زیرمجموعه  ، در زمینه تامین بودجه امنیت 

سایبری است که آسیب  پذیری بزرگ در سیستم ماست. مسئله بعدی، نگاه 
سنتی در برخی مجموعه  های بانکی و مالی و تنظیم قراردادهای امنیت 
در قالب مناقصه با کمترین هزینه بدون توجه به کیفیت و بررســی فنی 
است. فرهنگ  سازی برای مدیران ارشد و هیئت مدیره سازمان  های بانکی 
نیاز است. همچنین بخش  های حراست،   امنیت و فناوری سازمان، درباره 
ارتباط با یک هکر ارتباط، گرفتن اطالعات و پرداخت مبالغ حواشی   ایجاد 
می  کنند که به ضرر سازمان است. به همین دلیل پلتفرم  های باگ  بانتی 

ایجاد می  شوند که این ارتباط مدیریت شود. 
  چالش نیروی انسانی و نقش کمیسیون افتای سازمان نظام 

صنفی 
آریا: متاسفانه در سال  های اخیر، به شــدت موج مهاجرت را داریم و در 
زمینه تولید نیروی انسانی متخصص و نگهداشت آن، دچار چالش هستیم. 
یکی از اقدامات مهم، ســرمایه  گذاری در حوزه دانشــی امنیت سایبری 
است. االن بیشــتر به نیروی متعهد پرداخته می شود در حالی که نیروی 
متعهد نیازمند آموزش و تخصص اســت تا بــه متعهِد متخصص تبدیل 
شود. آموزش را مغفول گذاشــته  ایم و بودجه  های آموزشی را به حداقل 
 Security+، CH می  رســانیم. هنوز همه در حال آموزش دوره  های
هستند که صدسال است آموزش داده می  شود! چند سال پیش، سندی در 
مرکز افتای ریاست جمهوری ایجاد، برای ارتقای دانش امنیت سازمان  ها، 
در قالب مسیر سنز پیشنهاد کردیم. اینکه چقدر عملیاتی شده، حداقلی 
است. ما در کمیسیون افتا، دو فعالیت عمده در این حوزه داشته  ایم. فعالیت 
اول، برگزاری سمینارهای آگاهی  رسانی با موضوعات روز امنیت سایبری 

است. فعالیت دوم، ایجاد کارگروه منابع انسانی است که در حال تبدیل به 
کمیسیون منابع انسانی برای اشــتراکگذاری تجربیات در عرصه تولید، 

تربیت و نگهداشت نیروهاست. 
  اولویت های بانک ها برای مقابله با مشکالت امنیت

پوراعظم: در حوزه امنیت ســایبری، بر روی تجهیزات، هزینه هایی با 
مناقصه  های میلیاردی اتفاق می  افتد و تصور بر ســازمان امن اســت اما 
بهره  برداری درستی از تجهیزات نمی شــود. نکته بعدی اینکه بخشی از 
بودجه امنیت سایبری باید برای آموزش، هزینه شود. همچنین باید بابت 
بخش هایی در حوزه امنیت ســایبری در بانک  ها، شرکت  های پرداخت و 
فناوری   مالی هزینه شود و آســیب  پذیری  هایی امنیتی   را که با فایروال و 
تجهیزات امنیتی پوشش داده نمی  شود، پوشش   دهد. االن مسائل اساسی 
امنیت ما در حوزه مباحث استراتژیک و کالن امنیت است چون بر روی 
تجهیزات، هزینه شــده اســت. ما در بانک  ها، در حوزه ساختار سازمانی 
امنیت اطالعات و امنیت سایبری مشکل داریم. هنوز در برخی بانک ها، 
متولی امنیت اطالعات آن، در سطوح میانی سازمانی قرار دارد. در حوزه 
قراردادهای فناوری با شــرکت  های پیمانکار، نیز زیرمجموعه و شرکای 
تجاری باید به مالحظات قراردادی اهمیت بدهند تا دغدغه  های امنیت 
سایبری در الزامات قراردادی گنجانده شود. تدارکات سازمان و ذینفعان 
بانک  ها چقدر به آن می  پردازند؟ ما باید بخش امنیت سایبری سازمان را 

از ابتدا در هر فرایند و تولید محصول یا نرم  افزار، درگیر 
کنیم اما بعضا این اتفاق نمی  افتد. 

متن کامل میزگرد را از اینجا )QR( دریافت کنید.

 امنیت سایبری در حوزه نظام بانکی و پرداخت
با خوش  شانسی همراه بوده است

پوراعظم: ما به فرهنگ سازمان 
و بانک، توجه نکرده  ایم تا امنیت 
سایبری در همه بخش  ها، اعم از 
هیئت مدیره، مدیریت ارشد و 
در بین تمام کارمندان سازمان، 

دغدغه باشد و به آن اهمیت 
داده شود

آریا: امنیت سایبری در کشور ما، 
در موقعیت بسیار ویژه و نیازمند 

توجه ویژه است. آیا ما به این 
حوزه توجه الزم می  کنیم؟ خیر! آیا 
به اندازه کافی، آنچه الزم است 

انجام می  دهیم تا به وضعیت 
مطلوب برسیم؟ خیر!

دهبسته: در سال 1400، رشد 
خوبی درخصوص همکاری صنعت 
مالی و بانکی در حوزه باگ  بانتی 
داشته  ایم. سال 1399، حدود 

20 درصد همکاری  ها، مختص به 
این صنعت بود اما سال 1400، به 

حدود 40 درصد افزایش یافت

بهناز آریاپویا پوراعظمرویا دهبسته
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بانک ها با سهم بیش از 90 درصدی، بزرگ ترین نهادهای تامین مالی افراد 
حقیقی و حقوقی جامعه هستند، بنابراین اشتغال و عضویت در این مجموعه  ها 

می تواند برای شاغالن آنها سودمند باشد. 
گزارش فرهیختگان درباره بررسی متوسط وام دریافتی کارکنان 19 بانک 
دولتی و خصوصی نشــان می دهد هر کارمند بانک، به طور میانگین 408 
میلیون تومان وام گرفته اســت. جزییات ارائه وام و تســهیالت بانک ها به 
کارمندان خودشان در زیر آمده است. فرهیختگان قبال در گزارش دیگری با 
عنوان »بانک ها به یک سوم زوج ها وام ندادند«، اعالم کرده بود بانک پاسارگاد 

درخواست وام ازدواج 72 درصد زوج های جوان را پذیرش نکرده است.
  رتبه بندی بانک ها از نظر تعداد کارمندان

مطابق با آخرین صورت های مالی منتشره بانک ها، بانک ملی با 37 هزار و 
175 کارمند در رتبه اول بیشترین تعداد کارمندان قرار دارد. پس از بانک 
ملی، بانک صادرات با میانگین 24 هزار و 421 کارمند در سال 1400 در رتبه 
دوم، بانک ملت با 23.7 هزار، بانک کشاورزی با 18.7 هزار، بانک تجارت با 
15.5 هزار، بانک مسکن با 12.2 هزار و بانک رفاه با 9.8 هزار کارمند در رتبه 

 های بعدی قرار دارند.
در فهرست هشت بانک اول، بانک های ملی، کشاورزی و مسکن به صورت 
دولتی اداره شده و بانک های صادرات، ملت، تجارت و رفاه نیز جزء بانک هایی 
هستند که به  دنبال اصل 44 قانون اساسیاز مدیریت مستقیم دولت خارج شده  
اند اما به نظر می رسد همچنان یادگار ساختار دولتی که یکی از نمونه  های آن 
تعداد باالی کارکنان در این بانک ها بوده، در آنها باقی مانده است.پس از این 
بانک ها نیز بانک آینده با 4439 نفر، پارسیان با 4165 نفر و پاسارگاد با 3874 
نفر در ادامه رتبه  بندی بیشترین تعداد کارمند قرار دارند و می توان گفت بین 
بانک هایی که از ابتدا به شکل خصوصی در شبکه بانکی حضور یافته  اند دارای 

بیشترین تعداد کارکنان هستند.
  میزان وام های اعطایی بانک ها به کارکنان  شان

در بررسی سرفصل  تسهیالت اعطایی بانک ها و با تفکیک دریافت  کنندگان 
وام به اشخاص حقیقی، حقوقی و کارکنان، مجموع حجم وام  اهدایی بانک ها به 
کارکنان خود درمجموع 20 بانک مورد بررسی، به جز بانک ملی که تسهیالت 
کارکنان را در صورت های مالی سال 1399 ارائه نکرد، بالغ بر 67 هزار میلیارد 
تومان بوده است. از این مبلغ بانک تجارت با 17 هزار میلیارد تومان و سهم 
25 درصدی در رتبه اول، بانک ملت با 15هزار میلیارد تومان و سهم نزدیک 
به 22 درصدی در رتبه دوم قرار دارد. در ادامه این فهرست نیز بانک های رفاه 
با تسهیالت 12هزار میلیارد تومانی و ســهم 17درصدی، بانک کشاورزی 
با هشت هزارمیلیارد تومان و سهم نزدیک به 12درصدی و بانک مسکن با 

پنج هزار میلیارد تومان و سهم 7.5 درصدی در رتبه  های بعدی قرار دارند.
  وام  یک میلیاردی برای کارمندان!

در بررسی متوســط وام  های اعطایی به کارکنان، بانک های خصوصی شده 
رتبه  های اول تا چهارم را از آن خود کرده  اند. این مقدار که از تقســیم کل 
وام پرداختی بانک به کارکنان خود و با فرض استحقاق و تساوی آن به تمام 
کارکنان بانک محاسبه می شود، نشان می دهد بانک رفاه به  عنوان بانکی که 
بازوی مالی سازمان تامین اجتماعی و حافظ منابع بازنشستگان و بیمه  پردازان 
است، با متوسط پرداختی یک میلیارد و 180 میلیون تومانی به کارکنان خود 
در رتبه اول قرار دارد. در رتبه دوم بانک تجارت نیز با متوسط وام پرداختی 

یک میلیارد و 93 میلیون تومانی در رتبه دوم قرار دارد.
بعد از بانک تجارت نیز بانک توسعه تعاون با متوسط وام پرداختی 620 میلیون 
تومان، بانک  ملت با 619 میلیون تومان، بانک سینا با 486 میلیون تومان و 
بانک پاسارگاد با متوسط تسهیالت اعطایی 425 میلیارد تومان به کارکنان 
خود قرار دارند. متوسط وام پرداختی مجموع بانک ها نیز 408 میلیون تومان 
است و نشان می دهد متوسط وام پرداختی 6 بانک بیش از متوسط مجموع 
بانک ها بوده است. بانک هایی نیز که وام  های بیش از 200 میلیون تومانی به 
کارکنان خود پرداخته  اند بانک های کشاورزی، مسکن، شهر، آینده، سامان، 
ایران زمین، کارآفرین و سرمایه بودند. کمترین مقدار وام نیز متعلق به بانک 
گردشگری بوده که متوسط 148 میلیون تومانی را برای 1401 کارمند آن 

می توان درنظر گرفت.
  بخشش از تسهیالت قرض  الحسنه برای کارکنان

نگاهی به آمار تسهیالت قرض  الحسنه اعطایی بانک ها نشان می دهد از لحاظ 
حجم تسهیالت قرض  الحسنه به کارکنان، بانک ملی با اعطای 2200 میلیارد 
تومان تسهیالت قرض  الحسنه به کارکنان خود در صدر این فهرست قرار دارد. 
البته این بانک اطالعات مربوط به کل حجم تسهیالت اعطایی به کارکنان خود 
را ارائه نکرده است که قطعا عددی بیشتر از مقدار قرض الحسنه اعطایی به 
کارمندان خود است. مقام دوم را بانک ملت با اختصاص 1170 میلیارد تومان از 
آن منابع به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر براساس سهم منابع قرض  
الحسنه اعطایی به کارکنان از کل تسهیالت اعطایی به آنها، بانک پاسارگاد 
33 درصد از تســهیالت اعطایی به کارکنان خود را از منابع قرض الحسنه 

پرداخت کرده است.
این حجم از تسهیالت قرض  الحســنه اعطایی به کارکنان که بالغ بر 539 
میلیارد تومان بوده بیش از دوبرابر تسهیالت عادی قرض  الحسنه  ای است که 

بانک پاسارگاد به افراد جامعه پرداخت کرده است.

خبر

مزیت کارمند بانک بودن!

 هر کارمند بانک، به طور متوسط 
چقدر وام گرفته است؟

اشاره: کیف پول های الکترونیکی و پرداخت های بانکی برخط در دنیا در کانون 
توجه قرار دارند اما خرید از طریق POS در ایران، همچنان حرف اول را می زند. از 
این رو، رفتار و ترجیحات مشتری باعث شده روند نوآوری همراه با این خواسته  ها، خود 
را تطبیق دهد. »روش های پرداخت جایگزین«، »روش های پرداخت محبوب برای 
مشتریان«، »کارت های اعتباری و بدهی«، »کیف پول الکترونیکی«، »پرداخت های 
الکترونیکی برخط«، »پول نقد«، »پرداخت مستقیم از طریق اپراتورها«، »رمزارزها«، 
»POS« و »بهینه سازی و بومی سازی تسویه حساب پرداخت«، از مواردی هستند 
که ورود رگوالتور بانکی و صدور بخشنامه های متعدد در ایران، موجب شده به جای 
شکل  گیری مسیر درست آنها، هنوز اندر خم موضوعات پیش  پا  افتاده باشیم.   در 
یکصد و ششمین میزگرد آنالین از سلسله نشست  های تخصصی بانکداری و اقتصاد 
دیجیتال، که 17 تیرماه 1401 برگزار شد، فرهاد وکیلیان مدیرعامل شرکت سابین 
تجارت آریا، امین مطیعی مدیرعامل شرکت پرداخت نوین آرین و علیرضا طلوع 
کارآفرین حوزه فناوری اطالعات و تحول دیجیتال، موضوع »جایگاه مغفول نوآوری 
در مدل کسب  وکار شرکت های پرداخت الکترونیک«  را مورد بررسی قرار دادند. 

خالصه این گفت  وگو، پیش  روی شماست. 
  مقصران غفلت از نوآوری در صنعت پرداخت

وکیلیان: نوآوری یک الیه سطحی دارد که این الیه، کمپین  ها، تبلیغات و مشابه 
آن از جنس بودجه   هستند. دوم الیه   عمیق   که در این زمینه، شرکت های موفق در 
عرصه نوآوری، مطالعه بازار خوبی داشته  اند و زمانی به سمت این حوزه  ها رفته  اند که 
ترند نبوده است. بسیاری از آنها از شرکت  های بین  المللی کمک گرفته  اند و ریسک 
سرمایه  گذاری را پذیرفته  اند. االن با همین ریسک، در حوزه  های نوآوری مواجهیم. 
ریســک ســرمایه  گذاری یکی از چالش  های نوآوری اســت.  درباره شرکت های 
PSP، اول اینکه آنهایی که به لحاظ مالی، بانک پشت ســر آنهاست، نیازی به 

نوآوری ندارند. دوم اینکه یک شرکت پرداخت به طور متوسط، با 30 تا 50 شرکت 
هدایت تراکنشی، قرارداد و حدود 30 تا 40 نماینده، بازاریاب و نماینده پشتیبانی 
دارد و رسیدگی به حدود 100 قرارداد برای امور جاری شرکت  های PSP، بسیار 
وقت  گیر است و فرصتی برای نوآوری باقی نمی ماند. البته یکی دو شرکت، حوزه 
نوآوری را برون  سپاری کرده  اند و بنابراین مشکالت صنایع مختلف را پیدا می  کنند. 
بنابراین دلیلی برای رفتن به سراغ نوآوری وجود ندارد. از طرف دیگر، شرکت  هایی که 
مجبورند به سراغ نوآوری بروند، زیاد هستند. اگر 8 میلیون و 500 هزار پوز فعال در 
کشور را کنار بگذاریم و همین میزان پوز جدید بخریم، با قیمت فعلی دالر، نمی  توان 

روی درآمدها و... کار کرد. 
مطیعی: آنچه درباره نوآوری نباید فراموش کنیم، فقط و فقط، نگاه به نیاز مشتریان و 
مشترکان است. کارت  خوان، اقبال و عادت مردم است. وقتی اصرار داریم تکنولوژی را 
تغییر دهیم، حتما باید مراقب آن باشیم. بعضا شرکت  های پرداخت در حوزه همین 
سرویس 90 درصدی کارت  خوان، به درستی، سرویس نمی  دهند. نکته دیگر اینکه 
در کنار کارت  خوان، نوآوری خاصی نداشته  ایم. البته سعی کرد  ه  ایم سرویس  های 
ارزش   افزوده یا جانبی ارائه دهیم اما درباره محصول جدید برآمده از نیاز مشتریان  کار 
نکرده  ایم. ما در صنعت پرداخت که لبه فناوری  های دنیا، آی  تی است، به اندازه صنعت 
کیک و کلوچه هم خالقیت به خرج نداده  ایم! فقط به سرویس هایی چسبیده ایم که 
بعضا به درستی ارائه نمی  دهیم.  درباره اینکه رگوالتور مقصر است یا شرکت  های 
پرداخت، بنده غیر از خودم به دنبال مقصر نمی  گردم. اگر هرکدام از ما نقش خود را به 

درستی ایفا کنیم، اوضاع بهتر می  شود. ما به عنوان فعاالن صنعت پرداخت به دنبال 
نیاز مردم نرفته  ایم. شرکت  های پرداخت به دنبال تبلیغ بیشتر، قیمت کمتر از جمله 
دامپینگ  های عجیب و غریب و بعضا ارائه خدمات سریع  تر و بهتر می  روند. این سه 
مشخصه در صنعت پرداخت و صنایعی است که رشد کم دارند. یک کیک ثابت است 
و هیچ  وقت بزرگ  تر نمی  شود چون نوآوری و خالقیت نداریم و دعوا بر سر این کیک 

باال می  گیرد و اقیانوس قرمز تشکیل می  شود.
طلوع: مدل  های نوآوری، پنج مرحله دارد. مرحله اول، فشــار فناوری است. مثال 
موبایل وارد می  شود و یک  سری بیزینس، ســرویس  ها و تقاضاهای جدید ایجاد 

می  کند. مرحله دوم ورود به کشش بازار است که یک  سری نوآوری  ها در آن اتفاق 
می  افتد. مرحله سوم مدل ترکیبی است و از فشــار فناوری و کشش بازار بازخورد 
می  گیرد. دو مرحله تکمیلی دارد. مرحله چهارم، مدل یکپارچه اســت. در اینجا 
تعامل بین مشتریان و تامین  کنندگان اتفاق می  افتد و سرمایه  گذاری مشترک، از 
کلیدواژه  های   آن است. مرحله پنجم مدل یکپارچه شبکه  ای است و همکاری در 
تنظیم بازار نیز به آن اضافه می    شود. انعطاف  پذیری کسب  وکار و سرعت توسعه از 
کلیدواژه  های این مرحله است. فکر می    کنم کشور ما وارد فاز چهارم شده و باید سعی 
کنیم مرحله چهارم را به بلوغ رسانده و وارد مرحله پنجم شویم. یکی از مشکالت 
موجود، کمبود منابع انسانی در حوزه نوآوری شرکت  هاست. برخی دوستان اشاره 
کردند بعضی شرکت  ها این حوزه را برون  ســپاری کرده  اند اما به نظرم، این حوزه، 
چیزی نیست که برون  سپاری شود زیرا باید فیدبک  های داخلی گرفته شود. موضوع 
دیگر اینکه ریسک  پذیری مدیران به شدت کم است زیرا اگر نوآوری به نتیجه نرسد، 
هزینه زیادی برای مدیر دارد. عمده  ترین مشکل در کشور ما این است که هیچ  وقت 
از هزینه فرصت استفاده نمی  شود؛ یعنی از مدیر سوال نمی  شود که چه فرصت  هایی 

در اختیار وی بوده و از آنها استفاده نکرده است. البته اندازه  گیری آن سخت است. 
در حوزه رگوالتوری و شرکت  ها، نقش آنها مهم اســت. رگوالتوری 30 درصد در 
توسعه نوآوری نقش دارد و شــرکت  ها 70 درصد. آن 30 درصد رگوالتور، به این 
موضوع برمی گردد که سیاست و نقشه راه را در افق  های 10، 5 و 3 ساله مشخص 
کند تا شرکت  ها آن را عملیاتی کنند؛ یعنی سیاست  گذاری کالن انجام دهد. یک 
سرمایه  گذاری با هزاران میلیارد در این حوزه، انجام داده و دستگاه  های پوز متعدد 
نصب شده و به قول دوستان، 90 درصد بار تراکنش شبکه، روی دستگاه پوز است اما 

رگوالتور از بقیه مارکت غافل ماند. 
  حلقه های مفقوده نوآوری در صنعت پرداخت

وکیلیان: ما با بازاری مواجهیم که مرچندها به شدت هوشمندند. پرداخت  یارها 
بازارشان را به درستی شناسایی کردند و سعی کردند مشکلی را مثال از کسب  وکارهای 
اینستاگرامی حل کنند. با شیوع کرونا، کسب  وکارهای اینستاگرامی شکل گرفت. 
پرداخت  یارها به اینها سرویس نوآورانه دادند. فارغ از اینکه ساختارهای مالی و حقوقی 
شرکت  های پرداخت  یار چگونه است، تنها نقطه نوآوری صنعت پرداخت توسط آنها 
انجام شده و موفق شدند از پذیرنده  های مختلف، کارمزد باالیی بگیرند تا اینکه بانک 
مرکزی و وزارت صمت، اینماد را الزامی کردند و بازارشان، مقداری دچار خدشه شد. 
همان زمان که شرکت  های PSP، کارمزد می  دادند یا سهام جاهایی را که تراکنش 

باالی IPG داشتند، می  خریدند، پرداخت  یارها، کارهای نوآورانه می  کردند. 
طلوع: یکی از قاتلین نوآوری، از بین رفتن انگیزه نیروی انسانی است. در ایران، به 
طراح ایده، نهایتا پاداش می  دهند اما در دبی، مرخصی یک  ساله و امکانات می  دهند تا 

فرد ایده را توسعه دهد و شرکت اصلی هم سهم می  برد. یکی از مدل  های نوآوری این 
است. در شرکت IBM صاحبان ایده، آن را در قالب اسپین  آف یا خارج از شرکت اجرا 
می  کنند. شرکت  ها نمی  توانند نیروهای نوآور را درون خود نگه دارند، زیرا این نیروها، 

چندان در چارچوب قرار نمی  گیرند. 
مطیعی: بنده باید از صنعت پرداخت دفاع کنم! ضمن اینکه معتقدم شرکت  های 
پرداخت  یار، نوآوری  های خوبی داشته  اند و چابک، حرکت می  کنند، باید عرض کنم 
در تدوین دستورالعمل  ها و رگولیشن  ها، هرجا شیب ایجاد شود، جریان به همان 
طرف می  رود. این شیب یا پلکان، به این موضوع برمی  گردد که پرداخت  یارها، در 
یک مقطع، برای جذب درگاه IPG نیاز به اینماد نداشتند اما PSP ها الزام داشتند. 
در این شرایط، پذیرنده به سمت پرداخت  یار، تمایل داشت و پرداخت  یار، کارمزد 
می  گرفت و سرویس نوآورانه به پذیرنده ارائه می  کرد. با این حال، این شیب، موجب 
این اتفاق بود وگرنه PSP ها نیز خالقیت الزم را دارند. حلقه مفقوده صنعت این 
است که کارشناسی فکر نمی  کنیم. اگر به عنوان PSP با همکاران خودمان، همفکر 
بودیم، ما 12 شرکت دور همدیگر می  نشستیم و از پرداخت  یارها و فعاالن این حوزه 
نیز دعوت می  کردیم. وقتی خودمان این کار را نمی  کنیم، بهتر است مرجع باالدستی 
همه را دور هم جمع کند! بنده در شرکت خودم برای اپلیکیشن تاپ، مسئول دفترم 
را هم به جلسه دعوت کردم تا ایده  های مارکتینگ بدهد و از قضا ایده آن شخص، 
کارساز بوده است. وقتی اجماع نظر می  کنیم، در اجرا هم بقیه تالش می  کنند و مدلی 
که همه با هم توافق کردند، پیاده می  نمایند. این، کمترین نتیجه اجماع و جلسات 

طوفان فکری است.
  حوزه های نوآوری فعاالن صنعت پرداخت

طلوع: سودآوری برای کسب  وکارها زمانی است که ارتباط بلندمدت با مشتری داشته 
باشیم. حلقه مفقوده در صنعت پرداخت، ایجاد وفاداری مشتریان است. شرکت  ها 

باید تشویق کنند تا مشتریان وفادار شوند و تنوع درآمدی از آنها داشته باشند. وقتی با 
مشتری بلندمدت کار کنیم، نیاز نیست تمام سود در تراکنش اول، به صورت یکسان 
روی تراکنش  های مختلف تقسیم شود. نکته دیگر که ترند دنیاست، تجمیع امتیازات 
است؛ یعنی از کانال  ها و مرچندهای مختلف، خرید و امتیازات را تجمیع و در شبکه 

موجود از آن استفاده کنیم. 
وکیلیان: نوآوری، صرفا تکنولوژی نیست بلکه می  تواند در الیه  های بیزینسی و 
پایین  تر مطرح شود. بسیاری از شرکت  های کوچک فعال، به این نقطه رسیده  اند 
اما تمام اینها وابسته به این است که فرض کنیم شرکتی با یک ایده و مدل بیزینسی 
خاصی، تازه پا به عرصه گذاشته، باید در بیزینس  پلن و بیزینس  مدل خود، درآمد 
و آینده  ای را برای خودش متصور باشد. االن  دو ســه بانک، روی حوزه نئوبانک و 
بانکداری دیجیتال کار می  کنند. نئوبانک، وقتی اتفاق می  افتد که یک صنعت وارد 
بانک می  شــود، منابع خود را می  آورد و از امکانات و سرویس  های بانکی استفاده 
می  کند. صنعت پرداخت نیز می  تواند یک نئوبانک داشته باشد، مشروط به اینکه 
همه فکر کنند با این مدل، چه منافعی وارد صنعت پرداخت می  شود؛ البته اگر از 
حوزه صنعت پرداخت، وارد بانک شویم؛ یعنی برعکس عمل کنیم. تا حاال بانک  ها 
به شرکت  های پرداخت سرویس داده  اند و پول، تزریق کرده  اند اما وقت آن است این 

بازی، برعکس شود. این موضوع برای صنعت پرداخت، جذاب 
است و تا حاال مغفول مانده است.

متن کامل میزگرد را از اینجا )QR( دریافت کنید. 

وکیلیان: یک شرکت پرداخت، آن  قدر 
درگیر مسائل جاری است که در حوزه 
نوآوری، کند عمل می  کند. البته یکی 
دو شرکت، نوآوری را برون  سپاری 
کرده  اند که مشکالت صنایع مختلف 

را پیدا می  کنند. اگر 8 میلیون و 500 
هزار پوز فعال را کنار بگذاریم و همین 
میزان پوز جدید بخریم، با قیمت فعلی 
دالر، نمی  توانیم روی درآمدها کار کنیم

مطیعی: شرکت  های PSP، به دنبال 
تبلیغ بیشتر، قیمت کمتر از جمله 

دامپینگ   و بعضا ارائه خدمات سریع  تر 
و بهتر می  روند. این مشخصات در 

صنعت پرداخت و صنایعی با رشد کم 
است. یک کیک ثابت است و بزرگ  تر 

نمی  شود چون نوآوری و خالقیت 
نداریم. االن دعوا بر سر این کیک است 

و اقیانوس قرمز تشکیل می  شود.

طلوع: رگوالتوری، 30 درصد 
در توسعه نوآوری نقش دارد و 

 شرکت  ها، 70 درصد. آن 
30 درصِد رگوالتور، به این موضوع 

برمی  گردد که سیاست و نقشه 
راه را در افق  های 10، 5 و 3 ساله 
مشخص کند تا شرکت  ها آن را 

عملیاتی کنند؛ یعنی سیاست  گذاری 
کالن انجام دهد

 خالقیت و نوآوری در حوزه پرداخت، حتی به اندازه 
صنعت کیک و کلوچه نبوده است!

علیرضا طلوعفرهاد وکیلیانامین مطیعی

W W W . A S R E P A R D A K H T . I R
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خبر

رئیس کل بانک مرکزی شرایط الزم برای اتباع خارجی جهت دریافت 
خدمات بانکی را اعالم کرد.

علی صالح آبادی در گفت وگو با ایســنا، درباره شرایط خدمات رسانی 
شبکه بانکی به اتباع خارجی اظهار کرد: اتباع خارجی خدمات بانکی را 
طبق مقررات دریافت می کنند. وی تاکید کرد: مساله مهم در مورد اتباع 
خارجی این است که آنها باید کد مخصوص و مجوز وزارت کشور را داشته 

باشند تا بتوانند از خدمات بانکی استفاده کنند.
چندی پیش، برخی از اتباع غیر ایرانی اعالم کرده بودند که برای استفاده 
از اینترنت بانک و همراه بانک در برخی ها بانک ها با مشکل مواجه شده اند. 
در ادامه، این موضوع از بانک مرکزی مورد پیگیری قرار گرفت که اعالم 
شــد خدمات مبتنی بر کارت، خرید اینترنتی و انتقــال وجه از طریق 
پایا )تا سقف 10 میلیون تومان ( برای کلیه اتباع خارجی همچنان در 

دسترس است .
بر اساس اسنادی که در اختیار ایســنا قرار گرفته، در راستای مبارزه با 
پولشویی و تامین مالی تروریسم، برخی محدویت ها در ارائه خدمات بانکی 
به اشخاص حقیقی خارجی به طور موقت اعمال شده و تا اطالع ثانوی 

ممنوع است. این خدمات عبارتند از:
1- افتتاح حساب ارزی و ریالی )انفرادی و مشترک( اعم از قرض الحسنه 

جاری و پس انداز، سپرده کوتاه مدت و بلند مدت
2- حواله انتقال هر گونه وجه، اعــم از درون بانکی و بین بانکی از مبدا 

حساب های اشخاص حقیقی خارجی
3- حواله انتقال هر گونه وجه، اعم از درون بانکی و بین بانکی به مقصد 

حساب های اشخاص حقیقی خارجی.
همچنین اعالم شده اســتفاده از کارت به کارت تا 10 میلیون تومان، 
تراکنش درون شعبه بانکی )پایا( تا سقف 100 میلیون تومان و خرید 
با کارتخوان مثل ایرانیان تا سقف 50 میلیون تومان برای اتباع خارجی، 
فراهم است. البته استفاده از این امکانات فقط در داخل ایران ممکن است 
و هر یک از اتباع که کد یکتا بگیرند خدمات بانکی برای آنها به صورت 

عادی ارائه می شود.

شرایط اتباع خارجی 
برای دریافت خدمات بانکی

بررسی ها نشان می دهد بانک مرکزی بخش گزیده آمارهای اقتصادی را 
از تیرماه سال جاری منتشر نکرده است. این درحالی است که آمارها مانند 
خون در رگ بدنه اقتصادی است و نبود آن سبب سردرگمی کارشناسان 

و فعاالن اقتصادی خواهد شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، بانک مرکزی در بخش گزیده آمارهای اقتصادی، 
آمارهای بخش های مختلف اقتصادی مانند پولی و بانکی، ترازپرداخت ها، 
مالی و بودجه و بازار سرمایه را به تفکیک منتشر می کند. در بخش پولی و 
بانکی متغیرهای عمده پولی و اعتباری مانند جزئیات پایه پولی و نقدینگی 
را اعالم می کند. به  عالوه، خالصه دارایی ها و بدهی های بانک ها وسیستم 
بانکی و بانک مرکزی نیز با جزئیات منتشر می شود. این آمارها به تحلیل 

بهتر وضعیت پولی و بانکی کشور کمک می کند. 

آناتولی آکساکوف، رئیس کمیته بازارهای مالی در پارلمان روسیه گفت: 
قانون تنظیم  بانکداری اسالمی در روسیه، پاییز امسال می تواند توسط 

دومای دولتی تصویب شود. 
به گزارش ایِبنا، روســیه در نتیجه قطع روابط بازار های مالی با غرب و 
شرایط جدیدی که با آن مواجه است، نیاز به شرکت های فعال در بخش 
واقعی اقتصاد دارد و به دنبال ایجاد ابزار های تامین مالی مشــارکتی و 
اسالمی در موسسات مالی خود است. مقامات دولتی روسیه در حال تهیه 
پیش نویس قانون جدیدی هستند که بانکداری اسالمی را در این کشور 
قانونی می کند. این قانون ابتدا در چهار منطقه از روســیه که بیشترین 
تعداد مسلمان روسیه در آن سکونت دارند، اجرا می شود. این بانک ها و 
موسسات مالی که خدمات مبتنی بر احکام اسالمی را به مشتریان خود 
ارائه می دهند، تحت نظارت بانک مرکزی روسیه فعالیت خواهند کرد. 
بانکداری اسالمی در روسیه قرار است خدماتی از قبیل اعطای وام نقدی 
به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون دریافت سود، تامین مالی با استفاده از 
قرارداد های خرید و فروش اقساطی و قرارداد اجاره مالی )لیزینگ(، تامین 
مالی فعالیت های تولیدی از طریق مشارکت در سرمایه اشخاص حقوقی 

به صورت تضامنی و اعطای وثیقه را ارائه کند. 
 در این طرح اشخاص می توانند در پروژه هایی که با قوانین اسالمی سازگار 
است سرمایه گذاری کنند. بانک مرکزی روسیه تصمیم دارد این طرح را 
در مناطقی مثل چچن، تاتارستان، باشــکری و داغستان از سال 2023 
تا 2025 به صورت آزمایشــی اجرا کند و در صورت موفقیت آمیز بودن 
آزمایش ها، در سراسر روسیه اجرا می شــود. دولت روسیه برای برخی 
عملیات ها در این طرح، معافیت های مالیات بر ارزش افزوده و سود را در 

نظر گرفته است. 

سکوت آماری بانک مرکزی

بانکداری اسالمی در روسیه کلید خورد

اشاره: طی سال  های گذشــته، در ایران، 200 ســرمایه  گذار خطرپذیر در 
اکوسیستم اســتارتاپی، بدون درنظرگرفتن صندوق  های پژوهش و فناوری 
فعالیــت می  کردند. در این میان، تنها 90 شــتاب  دهنده فعــال بوده  اند که 
امروز، نیمی از آنها به کار خود ادامه می دهند. به دلیل مبالغ باالی موردنیاز 
استارتاپ  ها برای رشد و توسعه محصول، سرمایه  گذاران خطرپذیر، معموال 
اشخاص حقوقی، شرکت  ها یا صندوق  هایی هستند که سرمایه در دسترس 
را از افــراد و نهادهای دارای منابــع مالی زیاد تامین کرده  انــد. بازدهی این 
ســرمایه  گذاری، می  تواند از صفر مطلق تا 100 درصد را شــامل شود. طی 
سال های گذشته، بانک  ها و زیرمجموعه آنها نیز در این عرصه، فعالیت  هایی 
انجام داده  اند.  در یکصد و هفتمین میزگرد آنالین از سلســله نشســت  های 
تخصصی بانکــداری و اقتصاد دیجیتــال، که 24 تیرمــاه 1401 با موضوع 
»ســرمایه  گذاری خطرپذیر بانک  ها در حوزه اســتارتاپی« برگزار شد، رضا 
کالنتری  نژاد مدیرعامل شرکت دانش  بنیان هم  آوا، حسین اسالمی مدیرعامل 
هلدینگ فناوری نگاِه بانک کارآفرین و ساســان معــدل عضو هیئت مدیره 
هلدینگ مکس و جنرال پارتنر مکس سرمایه، درباره موفقیت  ها و مشکالت 

این حوزه تبادل نظر کردند. خالصه این گفت  وگو، پیش روی شماست.
  بانک ها و استارتاپ ها: از نابودی تا دستاورد

اسالمی: به طور کلی سرمایه  گذاری  های بانک  ها به خاطر سهامداران و نوع 
راهبری کسب  وکارهای آنها، معموال از سرمایه  گذاری  های غیرخطرپذیر است 
اما طی 10 سال گذشته، برای تکمیل زنجیره خدمات یا همراهی با جو مثبت 

موجود، با نگاه سرمایه  گذاری خطرپذیر و خرید بعضی استارتاپ  ها و سپس 
خروج از آن و فروش، با نگاه CVC  به کسب  وکارهای مختلف وارد شده  اند. 
البته راهبردهای بانک  ها در این حوزه متفاوت است اما در این حوزه استارتاپی، 
با وجود دشواری سرمایه  گذاری و تزریق کمتر پول، حضور بانک  ها در برخی 
موارد موثر بوده و بعضا به رقابت منجر شده است.  حدود پنج شش سال پیش، 
تخصص   هلدینگ  های بانکی این بود که چگونه استارتاپ  های حوزه فین  تک را 
در بازار به شیوه  های مختلف نابود کنند. االن اگر هلدینگ  های فناوری بانک  ها 
 Corporate VC در CVC به سمت این موضوعات می  روند، مقداری نگاه
بیشتر می  شــود. بعضی اوقات نیز به دنبال داشتن اکثریت یا دادن اولویت به 
مجموعه خود بانک  ها هستند. در رقابت بین بانک  ها، هم جذب سرمایه انسانی 
سخت شده و هم هزینه و زمان تمام  شده، بانک ها را به این نتیجه می  رساند 
که از استارتاپ  ها، به خاطر سرعت، کیفیت، نزدیکی به بدنه جامعه و چابکی 
آنها استفاده کنند. البته انتقاداتی هم وارد است. بسیاری از استارتاپ    ها، چون 
با آنها رقابت شده، آسیب دیده  اند یا بعضا نوع ســرمایه  گذاری و افراد، اجازه 
نداده خود بنیانگذاران، کار را جلو ببرند. دخالت در مدیریت   استارتاپ ها کار 

نادرستی بوده است.
کالنتری  نــژاد: در تاســیس اولیه  مــان، به عنــوان یک ســرمایه  گذار 
بــزرگ، در قالــب برنامه  هــای شــتاب دهنده فعالیت کردیــم. کم  کم به 
ایــن نتیجه رســیدیم ســرمایه  گذاری و تامین مالی کســب  وکارهایی که 
 از شــتاب  دهنده  ها شــروع می  کنند، دشــوار اســت. در نتیجه از رویکرد

 corporate startup engagement، برای استفاده از استارتاپ  ها 
به عنــوان دروازه نوآوری به کســب  وکارهای بزرگ بهره بردیــم. این امر با 

ورود بانک  های خصوصی کوچک در حوزه نــوآوری همزمان بود که با ایجاد 
فضا، شروع و کمتر به ســرمایه  گذاری، منجر می  شد. بانک  ها در دو سه سال 
اخیر، از سرمایه  گذاری روی استارتاپ به ســمت مدل  هایی سوئیچ کرده  اند 
که در هلدینگ  های فناوری  شان از آن اســتفاده کنند. در این حالت، یکی از 
ابزارهای حمایتی، ســرمایه  گذاری نقدی یا در اختیار گذاردن شبکه است.  

رویکرد ما بیشــتر این بوده که به سراغ شــرکت  های تکنولوژیک در حوزه 
بانکداری برویم تا اینکه به بانک  ها مراجعه کنیم. اصالتا برای بانک  ها سخت 
است مستقیما روی استارتاپ  ها، ســرمایه  گذاری کنند و این امر، قابل درک 
است زیرا منابع آنها، منابعی نیست که بتوانند روی آنها ریسک کنند. اینکه 
 ،SBU بانک  ها به عنوان بهره  بردار و استفاده  کننده نوآوری، در قالب ساخت
سرمایه  گذاری مخاطره  پذیر و مانند آن عمل کنند یا اینکه سرمایه  گذار اولیه 
باشند، حائز اهمیت است. بنده طرفدار مدل دوم هستم و به نظرم کار بانک ها، 
استفاده از اســتارتاپ  ها به عنوان دریچه نوآوری اســت. در مجموع، مسیر 
طی شده و یادگیری حاصل از آن، دستاوردهای بزرگی داشته است. یکی از 
دستاوردهای مهم اکوسیســتم  های نوآوری از جنس استارتاپی، دیسراپتیو 

کردن سیستم  های بانکی است. 
  مقایســه ایــران و جهــان: ســرمایه گذاری خطرپذیــر 

در حوزه استارتاپ ها
معدل: این محدودیت  ها در بیشتر جاهای دنیا وجود داشته است. از سال 
2007 در آمریکا، محدودیت جدی روی سرمایه  گذاری در بانک  ها در حوزه 
private equity و سرمایه  گذاری مخاطره  آمیز بوده است. آنها قاعده 
مشخصی به نام ورکر رول داشــتند که اجازه نمی  داد بانک  ها در این حوزه 
فعالیت کنند. دلیل مشخص  شان، مشکالت اقتصادی بود که در سال 2007 
تجربه کرده بودند و بر اساس آن، برای حمایت و حفاظت از سپرده  گذاران، 
انجام یک  سری فعالیت  ها را منع کرده بودند. با این حال، سال 2020، این 
قانون بازنگری شــد و از ســال 2021 اجازه دادند مجددا بانک  ها، در این 
حوزه ها، فعالیت جدی داشته باشند و بانک  ها در 43 درصد معامله ها حضور 

داشته  اند. 
در مجموع، بانک  ها در بیش از 14 تا 15 یونیکورن دنیا سرمایه جدی دارند.  
این موضوع، در ایران، از منظر محدودیت، دارای تعاریف ابهام  برانگیز اســت. 
در بســیاری از کشــورهای دنیا، راه  حل جدیدی پیدا کرده  اند که نام آن را 
بریج فاندینگ گذاشــته  اند؛ یعنی اگر قرار باشــد LP ها روی استارتاپ  ها 
سرمایه  گذاری کنند و دسترســی به پول نقد نداشته باشــند، بانک  ها، این 
نقدینگی را فراهم می  کننــد و ضمانتی از LP می  گیرند تا پول به دســت 
سرمایه  گذار برسد و بهره  ای از LP دریافت می  کنند. هرچند نمونه  های موفقی 
داشته  ایم اما اشتیاق جدی در بانک  ها در حوزه سرمایه گذاری در استارتاپ  ها 
نمی  بینم. عالقه آنها بیشــتر حضور در حوزه تکمیل زنجیره ارزش خودشان 

است.
  از سرمایه گذاری مستقیم بانک ها تا استراتژی خروج

اســالمی: ما ســعی کردیم با حضور خود بانک، هلدینگ فناوری و مالی، 
هم نگاه CVC و هم نگاه VC به برخی مجموعه  ها داشــته باشیم. تجربه 
خوبی بوده است. این VC، 16 استارتاپ داشــت، برخی را خارج و برخی را 

دوباره سرمایه  گذاری کردیم و دو مورد فاندر داشت که هنوز هم دارد. درباره 
کنسرسیوم  های بانکی نیز باید عرض کنم تعداد کمی از آنها تا کنون، موفقیت   
ویژه   داشته  اند. برخی از آنها در حوزه سرمایه  گذاری  های خطرپذیر نیستند و در 
حوزه  هایی، شبیه سخت  افزار فعال هستند. ما در حوزه فناوری در بین بانک  ها، 
رقابت  های جدی داریم. فکر نمی  کنم هیچ کشــوری مانند ایران باشد که با 
حدود زیر 30 بانک و موسسه اعتباری، شش هفت core provider داشته 

باشد. برخی از آنها فقط یک بانک را سرویس می  دهند که مطلوب نیست.
کالنتری  نژاد: بانک  ها، به طور معمول از کســانی که نزد آنها سپرده  گذاری 
می  کنند، منابع خطرپذیر دریافت نمی  کنند. ما بیشتر باید روی جنبه عملیات 
بانک  ها و درک آن از نیازهــای جامعه تکیه کنیم که توســط فناوری  های 
فین  تکی قابلیت پاسخگویی دارد. تامین منابع مالی باید از این منظر بیشتر 
موردتوجه باشــد تا اینکه یک ســرمایه  گذار LP منابع خود را از طریق یک 
شرکت ســرمایه  گذاری خطرپذیر در حوزه  ای   که لزوما با زمینه عملیاتی  اش 
کاربرد ندارد، ســرمایه  گذاری کند.  به نظرم بخش  هایــی از بانک  ها که روی 
کربنکینگ و جنبه فناورانه کار می  کنند، باید بر اســاس تز نوآوری، درک از 
تحوالت آتی و هدف قرار دادن بخش معینی از این تحوالت، با استارتاپ  ها کار 
کنند. با این رویکرد، خود بانک  ها، کاربر یا مقیاس  دهنده آن نوآوری هستند که 
در این مراکز، توسعه پیدا می  کنند نه سرمایه  گذار مستقیم روی یک استارتاپ. 
وقتی بانک  ها به طور مستقیم یا حتی از طریق هلدینگ  های سرمایه  گذاری 
وارد استارتاپ  ها می  شــوند، مشکالتی ایجاد می  شود. مشــکل اول، تفاوت 

ادبیات و نگاه به حوزه استارتاپی است. مشــکل دوم، استراتژی خروج است. 
در خلق وخوی و فرهنگ حاکم بر بانک ها، کمتر مشارکت  پذیری وجود دارد. 

معدل: اصوال استراتژی خروج، دغدغه بسیار جدی همه استارتاپ  ها در ایران 
است و به خوبی تبیین نشده  اند. موضوع پذیرش دانش فنی به عنوان بخشی 
از دارایی  ها در ترازنامه شرکت  ها بسیار مهم است. شاید اصلی  ترین استراتژی 
خروج به اینجا برمی  گشــت که یا خود بنیانگذاران و سرمایه  گذاران، یه طور 
مشخص، سهام را از ســرمایه  گذار خریده  اند یا ِمرج اتفاق افتاده است. ما یک 
تجربه بسیار موفق مرج را از سر گذرانده  ایم. این مسیرها زیاد در کشور اتفاق 
نیفتاده است. در دنیا هم بانک  ها، در زمینه خروج نسبت به بقیه فاندها، از همه 
دیرتر و سخت  تر خارج می  شوند. مثال بین 138 فاند، بانک  ها فقط از 16 فاند 
خارج شده بودند. اگر بانک  ها در مجموعه  ای وارد شوند که در زنجیره ارزش 
آنها باشد، به سختی از آن خارج می    شوند. در ایران، نمی   توان به طور مشخص 
صحبت کرد اما در دنیا نیز اســتراتژی خروج در بانک  ها، موضوع سخت  تری 

نسبت به بقیه سرمایه  گذاری  هاست.
 ،venture capital تفاوت عمده بین حضور بانک به عنوان یک سرمایه  گذار یا
این است که وقتی تفاوت  ها با همدیگر مقایسه می  شود، می  بینیم بانک دسترسی 
به پول ارزان  تر دارد. در همه  جای دنیا می  گویند: »پول ارزان  تر، مانیتورینگ بسیار 
کمتر«؛ یعنی بانک، تمایل کمتری به مانیتورینگ و حضور مستقیم در مدیریت دارد 
اما برعکس آن، venture capital پولش، گران  تر است و در مدیریت، حضور 

دارد. ما در مجموعه »مکس«، کامال پورتفویی را که با آن کار 
می  کنیم، مانیتور می  کنیم. 

متن کامل میزگرد را از اینجا )QR( دریافت کنید. 

 اشتیاق جدی در بانک  ها برای سرمایه  گذاری خطرپذیر 
در حوزه استارتاپی وجود ندارد

کالنتری  نژاد: اصالتا برای بانک  ها 
سخت است که به صورت مستقیم 
روی استارتاپ  ها، سرمایه  گذاری 

کنند و این امر، قابل درک است زیرا 
منابع آنها، منابعی نیست که بتوانند 

ریسک چندانی کنند. یکی از 
اقداماتی که بانک  ها می  توانند انجام 
دهند، استفاده از استارتاپ  ها به 

عنوان دریچه نوآوری است

اسالمی: نگاه بانک  ها یا هلدینگ  های 
مالی آنها، سرمایه  گذاری 

کمترخطرپذیر است و اینکه عایدی 
به سمت خودشان داشته باشند 
اما بانک  ها، طی 10 سال گذشته، 
برای تکمیل زنجیره خدمات یا به 
خاطر همراهی با جو مثبت موجود، 

به سمت خرید بعضی استارتاپ  ها، 
خروج از آن و فروش رفته  اند

معدل: اصوال عالقه بانک  ها بیشتر 
حضور در حوزه CVC و تکمیل 
زنجیره ارزش خودشان است 
اما در حوزه استارتاپ، اشتیاق 

جدی نمی  بینم، هرچند نمونه  های 
موفقی داشته  ایم و تعداد 

محدودی از بانک  ها، با ورود از 
طریق بازوهای خودشان، موفق 

عمل کرده  اند

حسین اسالمیرضا کالنتری  نژادساسان معدل
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رئیس کل بانک مرکزی برای نخســتین بار از شــرکت های گروه ملی 
انفورماتیک بازدید و از دستاوردها و فعالیت های این شرکت در نظام پولی 

و اقتصادی کشور تقدیر کرد. 
به گزارش راه پرداخت، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، طی 
دیدار از شرکت های گروه ملی انفورماتیک از نزدیک در جریان فعالیت 
ســامانه های اصلی نظام پولی و بانکی و طرح ها و پروژه های توســعه 
زیرساخت های صنعت بانکی کشور قرار گرفت. بر این اساس، تا پایان 
ســال جاری، 25 پروژه راهبردی در گروه ملی انفورماتیک به سرانجام 

خواهد رسید.
در این بازدید، صالح آبادی گفت: بی شک این گروه سرمایه بسیار با ارزشی 
برای کشور محسوب می شود و عالوه بر خدمات ارزشمندی که تاکنون 
در مجموعه نظام پولی کشور داشته، بانک مرکزی برای آینده نیز تکالیف 

و دستاوردهای ویژه و متمایزی را از این گروه انتظار دارد.
او با تأکید بر اینکه استفاده از فناوری های روز یکی از مهم ترین رویکردهای 
تحقق اهداف نظام و حکمرانی مؤثر است که در آینده می تواند راهگشا 
باشد، تصریح کرد: گروه ملی انفورماتیک در قلب پیاده سازی فناورانه 
تصمیمات راهبردی بانک مرکزی در بسیاری از حوزه ها ازجمله حکمرانی 
ریال و سیاست گذاری هوشمند برای تشخیص و هدایت جریان نقدینگی 

در کشور است.
در این دیدار، علی عبداللهی، مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک نیز گفت: 
برای حمایت از نوآوری با نگاهی تازه به فناوری های نوین و نوآوری های 
مالی، در گروه ملی رقم خورده و بازنگری های اساســی در راهبردها و 
استراتژی های مجموعه گروه ملی در دست بررســی و اقدام است که 

امیدواریم به زودی شاهد نتایج آن باشیم.
او با تأکید بر توانمندی گروه ملی در نقش آفرینی مؤثر در توسعه نظام 
بانکی کشور تصریح کرد: همکاری نزدیک گروه ملی انفورماتیک با بانک 
مرکزی، توأم با حمایت از راهبردهای نوآور در فناوری های نوین مالی، 
سرعت اجرای برنامه های رشد و تحول در گروه را افزایش داده و با توجه به 
برنامه ریزی ها، تا پایان سال، 25 پروژه راهبردی در گروه ملی انفورماتیک 

به سرانجام خواهد رسید.

مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد با اشاره به استانداردسازی حساب های 
دولتی برای اتصال به حســاب واحد خزانه گفت: تا کنون 23 هزار و 

800 حساب منتقل شده به بانک مرکزی داریم.
به گزارش تســنیم، محســن برزوزاده مدیرکل خزانه وزارت امور 
اقتصادی و دارایی دربــاره آخرین وضعیت حســاب واحد خزانه و 
250 هزار حساب دولتی که پیش از این عنوان شده بود در خارج از 
حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی وجود دارند، گفت: لیست فعلی 
سامانه بهداد ما نشان می دهد 23 هزار و 800 حساب منتقل شده 
به بانک مرکزی داریم ولی این به معنای این نیست که از 250 هزار 
حساب این تعداد آمده بلکه به معنای استانداردسازی حساب های 

بانکی است.
وی با اشاره به تعدد حساب های دستگاه ها و شرکت های دولتی یادآور 
شد: بر اســاس تقســیم بندی که پیش از این بر اساس قانون وجود 
داشت، بانک مرکزی مجوز افتتاح حساب به دستگاه های مختلف در 
بانک های مختلف را داده بود اما برای ایجاد انضباط مالی و مدیریت 

نقدینگی حساب واحد خزانه طراحی شد.
مدیرکل خزانه با اشــاره به تعامالت وزارت اقتصاد با بانک مرکزی 
و دیوان محاسبات برای تکمیل مدل حســاب واحد خزانه و تعیین 
تعداد حساب های مورد نیاز دستگاه ها، تصریح کرد: در این مدل تمام 
حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی در حساب واحد خزانه نزد 
بانک مرکزی متمرکز می شود و تمام مراودات مالی دستگاه ها از این 

طریق انجام می گیرد.

 اجرای 2۵ پروژه راهبردی 
تا پایان سال در گروه ملی انفورماتیک 

 انتقال 2۳ هزار و ۸00 حساب فرعی 
به حساب واحد خزانه

بانک مرکزی قطر به مناســبت میزبانی این کشــور از جام جهانی 2022 
اسکناسی یادبود را به چاپ رساند.

به گزارش مهر، بانک مرکزی قطر به مناســبت میزبانی این کشور از جام 
جهانی 2022 اسکناسی یادبود را به چاپ رساند که با حضور جیانی اینفانتینو، 
رئیس فیفا، حسن الثوادی، دبیر کمیته برگزاری جام جهانی، مسئوالنی از 
بانک مرکزی قطر و کمیته برگزاری جام جهانی 2022 قطر از این اسکناس 

رونمایی شد.
این اســکناس یادبود »22 ریالی« برای یادآوری سال میزبانی قطر از جام 

جهانی فوتبال برای اولین بار با استفاده از پلیمر به چاپ رسیده است.

خبر

 انتشار اسکناس جدید 
به مناسبت میزبانی قطر در جام جهانی

اشاره: حضور زنان در عرصه  های مختلف صنعتی، تجاری و تکنولوژی، در سال  های 
اخیر در دنیا، پررنگ  تر از گذشته شده است. به گفته مشاور معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری، 56 درصد مدیران عامل زن در دنیا، تحصیالت کارشناسی ارشد و 
دکترا دارند. همچنین طبق آمار یونسکو، شاخص مشارکت زنان در سطح جهانی، 
30 درصد بوده که این میزان در ایران، 2.31 درصد است.  نکته مهم، از میان برداشتن 
شکاف جنســیتی و پررنگ کردن حضور و نام زنان، در هر صنعتی است و صنعت 
فناوری های مالی نیز از این قاعده، مستثنی نیست. اینکه چرا این مشکالت وجود دارد، 
راهکار حل آن چیست و حتی مقایســه این صنعت با صنایع دیگر، در این زمینه، از 
موضوعات بسیار مهم است. در یکصد و هشتمین میزگرد آنالین از سلسله نشست  های 
تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، که 31 تیرماه 1401 برگزار شد، »جایگاه زنان در 
مدیریت فناوری  های مالی« با حضور افسانه اوضاعی مشاور و مدرس کسب  وکار در حوزه 
بانکداری دیجیتال، مونا حاجی علی اصغر مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه  گذاری پرتو 
آفتاب کیان و فتانه توحیدی مشاور مدیرعامل پست  بانک، موردبحث و تبادل  نظر قرار 

گرفت. آنچه پیش  روی شماست، خالصه این گفت وگوست. 
  حضور کم تعداد مدیران زن در بازار سرمایه

حاجی علی اصغر: بنده ابتدا کارشناس تحلیل  گر بودم، سپس مسئول تاسیس و 
اداره صندوق  های سرمایه  گذاری شدم، بعد از آن، معاون عملیات یک نهاد مالی بودم 
و در نهایت، مدیرعامل یک نهاد ملی شدم و هزینه - فرصت این کار را پرداخت کردم. 
بنابراین تمرکز و کار جدی، نکته اصلی بوده است. بعضا ذهنیت جامعه از بانوان این 
است که نقش  های دختر، همسر و مادر بودن را بپذیرند و آن را به خوبی اجرا کنند.. 
شاید خودمان نیز همین توقع را از خودمان داریم و همین موضوع، کار را سخت  تر 

می  کند. در بازار سرمایه، تعداد خانم  ها در سطح مدیریت، زیاد نیستند و در جلسات، 
تقریبا یک یا دو خانم بیشــتر حضور ندارند. حضور خانم ها در این سمت  ها و نوع 
مسئولیت با توجه به مالی بودن آن، باعث می  شود تعداد خانم  ها کمتر شود. حتی 
اگر تعداد بانوان، نسبت به سال  های قبل بیشتر شده باشد، برای شکستن انحصار، 

شبکه  سازی، همپوشانی و کمک خانم ها به یکدیگر، بسیار تاثیرگذار است.
  شایسته ساالری، جایگزین نگاه جنسیتی شود

اوضاعی: بنده از رتبه پایین کارم را شروع کردم و پله پله تا معاونت مدیرعامل در 
حوزه آی  تی پیش رفتم. به نظرم، فارغ از نگاه جنسیتی، باید به سمت شایسته  ساالری 
حرکت کنیم. به دلیل غیبت تاریخی زنان در عرصه  های مالی و مدیریتی، توانایی 
ذاتی آنها، فرصت شکوفایی پیدا نکرده است. همواره محدودیت  ها و نگاه جنسیتی 
در حوزه کاری وجود داشته است. این نگاه، فقط مربوط به کشور ما نیست و جوامع 
غربی نیز به خانم  ها، دستمزد کمتری می  دهند. نگرش به مسائل ارتقای سازمانی 
در موسسات دولتی، به مراتب، بیشتر است زیرا در سازمان های دولتی، ارتقا غالبا بر 
اساس دستورالعمل  های مختلف، پله ای و مرحله  ای است. هرچند خصوصیات فردی 
به جنسیت ربطی ندارد اما زنان نسبت به مردان، ذاتا به دنبال صلح و آرامش در فضای 
کسب  وکار و دقت در مسائل محاسباتی و مالی هستند. با وجود سابقه 30 ساله در 
صنعت بانکداری، برای اثبات توانایی خودم در کارهای مدیریتی، باید بیش از پنج 
برابر مردان وقت صرف می  کردم تا اول خودم را ثبات کنم و بعد کارم را! این قضیه، به 
تدریج، کمرنگ  تر شده است. در مجموع، آمار نشان می  دهد تبعیض جنسیتی، در 

حوزه  های فناوری و بانکی کمتر است.

  لزوم شکستن کلیشه ها؛ هم زنان، هم مردان
توحیدی: بنده حدود 21 ســال در سیســتم بانکی و دولتی فعالیت کرده ام و از 
کارشناسی تا تا حوزه  های مدیریتی مانند مدیرکل ادارات حوزه فناوری پیش رفتم. 
االن هم مشاور مدیرعامل هستم. شــاید بانوان به خاطر اجرای نقش  های دیگر، 
نتوانند در حوزه مدیریتی به جایگاه واقعی  شان دست یابند اما بخشی از مشکالت، 

ناشی از عملکرد و عدم باور خانم  هاست؛ یعنی خودشان نقشی که در بزنگاه  های 
تاریخی از سوی جامعه مردساالر تعریف شده، پذیرفته  اند، بنابراین نمی  توانیم در 
این حوزه، مدعی آقایان باشیم. اولین گام اینکه باید خودمان را باور کنیم و خودمان 
بخواهیم. خانم  ها باید کلیشه  ها را بشکنند، باورهای ذهنی را تغییر دهند و جاهایی 
اجازه ندهند دنیای مردانه برای آنها تصمیم بگیرد. البته ، حتما حمایت آقایان الزم 
است. اصال اعتقاد ندارم که تمام مسئولیت  های داخل خانواده، به عهده خانم است. 
متقابال انتظار می  رود مردان هم کلیشه  های ذهنی  شان را بشکنند. خانم  های موفق، 
خوش  شانس بوده  اند که مردان نیک اعم از پدر، همسر، برادر و حتی همکار و مدیرانی 

را در کنارشان داشته  اند.
  اگر زنان در سطح مدیریت ارشد کشور بودند...

اوضاعی: به این ســوال که اگر زنان در ســطوح باالی مدیریتی بودند، وضعیت 
کشور چگونه می شد، نمی  توان صریح جواب داد چون به خاطر شکاف تاریخی در 
رشد زنان، خودشان هم برای حضور در مناصب باالتر، ترس و واهمه دارند. شاید 
ریسک  پذیری  شان خوب باشد یا به واسطه دانش و تجربه مدیریتی این قابلیت را 
در خودشان ببینند اما غالبا به خاطر نگاه جنسیتی، هنوز به رشد مناسب برای این 
جایگاه   نرســیده  اند. منظور دانش و توانایی نیست، بلکه جسارت الزم برای پست 
مدیریتی مانند وزیر را پیدا نکرده  اند. کاش در این نشست، یکی از آقایان هم حضور 
می  داشتند. ممکن است آن آقا، تجربیات زنان را در مناصب مدیریتی نداشته باشد 
ولی در جایگاه یک مدیر که قرار است خانمی را به عنوان معاون خود انتخاب کند، 
حضورشان موثر بود. آینده جوامع از آِن خانم  هاست. این موضوع در جوامع غربی 

خودش را نشان می  دهد.  
حاجی علی   اصغر: نمی  گویم اگر وزیر خانم داشتیم، وضعیت ما بهتر بود، بلکه 
اگر فرد متخصص و باتجربه بر صندلی وزارت بنشیند، وضع ما درست است. نکته 
دیگر اینکه خانم  ها، نگاه ریزبین  تری به جزییات دارند و با دقت متفاوت  تری، کار 
را می    بینند. خانم  ها مانند نقش  های دیگرشان، در شغل  شان هم سعی می  کنند 
وفادارانه  تر کار کنند. همچنین محافظه  کاری بیشتر در خانم  ها، در مباحث مالی، 
کمک  کننده است. نکته دیگر اینکه ذهنیت  ها و کلیشه  هایی در ذهن خانم  هاست 
که باید روی آن تجدیدنظر کنیم. ما بســیاری اوقات درباره اینکه آقایان یا به طور 
کلی دیگران، درباره تصمیم  ها، مراودات و حتی جلسات غیررسمی، نوع پوشش، 
نوع برخورد ما با نیروی انسانی، قراردادهای کاری و... چطور فکر و برداشت می  کنند، 
نگرانیم. زندگی  نامه خانم  های مدیر یا سیاستمدار در جهان نشان می دهد در این 
 اوقات، سعی کرده  اند این موارد را نشــنوند، نبینند و عکس  العملی به نگاه مردان 

نشان ندهند.  
  تفکر تصرف جایگاه آقایان توسط خانم ها را کنار بگذاریم

توحیدی: حدود نیمی از جامعه ما زنان هستند. وقتی از فرصت  های اجتماعی، 
شغلی و زمینه  های رشد صحبت می  شود، گویا این جمعیت 50 درصدی را نادیده 

می  گیریم. در سازمان  ها، آقایان حس می کنند خانم  ها قرار است جایگاه آنها را تصرف 
کنند! داشتن مالکیت مردانه نسبت به یک جایگاه و اشغال آن توسط خانم ها ریشه 
در تاریخ دارد و خاص کشور ما هم نیست. آقایان باید این تفکر را که خانم  ها، فرصت   
ما را اشغال می  کنند و قادر به راهبری نیستند، کنار بگذارند. تیتر مصاحبه   15 سال 
پیش من این بود: »نه مردساالری، نه زن  ساالری، بلکه شایسته  ساالری.« چرا در 
جایگاه  های اجتماعی، خصوصا در حوزه فناوری  های مالی و بانکی، که قدرت جسمانی 
و بدنی، مطرح نیست و بیشتر ذهن، تفکر، دانش و خالقیت، کارآمد است، خودمان را 
محدود می  کنیم؟ زنان، درک بهتری از موقعیت  های خاص همکاران و کارمندان  شان 
دارند.  همان  طور که به شایسته  ساالری، 50 درصد برای خانم  ها و 50 درصد برای 
آقایان معتقدم، به نظرم، برای تغییر این نگاه و تفکر، آقایان و خانم ها هرکدام باید 50 
درصد، نقش ایفا کنند. در بسیاری از کشورها، خانم  هایی که در جایگاه نخست  وزیر، 
وزیر یا رئیس  جمهور بوده اند، در مقایسه با کشورهایی که مردان در رأس کار بوده  اند، 

اگر بهتر نبوده  اند، حداقل هم  ردیف کشورهای مشابه بوده  اند.
  راهکارهای بهبود جایگاه مدیریتی زنان در صنایع مالی

حاجی علی   اصغر: اینکه خانم    ها یا افراد مختلف، از طریق دوره  های آموزشــی 
تخصص الزم برای خرید و فروش سهام یا اوراق انجام دهند، امکان  پذیر است اما این 
کار، آن  قدر تخصصی است که بنده هم نمی  توانم مدیریت دارایی   خودم را انجام دهم؛ 
نه وقت دارم و نه می  توانم صورت  های مالی شرکت  ها را ببینم. ما باید از انواع خدمات 
نهادهای مالی مانند مشاوره سرمایه  گذاری  ها، تامین سرمایه  ها و.. استفاده کنیم. اصال 
سرمایه  گذاری مستقیم افراد را پیشنهاد نمی  کنم. در نهایت، اگر ما خانم  ها، هم  پوشانی 
بهتری در کارمان داشته باشیم و درباره نقش  های خانم  های دیگر، مانند مادری و... در 

محیط کار، احساس مسئولیت کنیم، درک شرایط مشابه، کمک می کند تا به خوبی 
از عهده مسئولیت  ها برآییم.

اوضاعی: درخصوص تسهیل حضور زنان در مناصب مدیریتی، همه، خصوصا زنان، 
باید مهارت  ها را افزایش دهند. دنیای امروز، دنیای مهارت  هاست و افزایش مهارت  های 
فردی و اجتماعی، افراد را متمایز می  کند. مشخصا در محیط پیچیده و عدم قطعیت، 
کسانی که تخصص و مهارت  های مدیریتی برای تصمیم  گیری ندارند، عدم توانایی 
آنها، به زودی مشخص می  شود. درباره انتخاب معاون زن یا مرد، باید عرض می  کنم 
سابقه بنده در صنعت بانکداری نشان داده، به توانایی  های فردی و شایسته بودن افراد، 
بیش از هر موضوعی توجه کرده  ام و در بسیاری موارد، معاونان بنده، زن یا مرد بوده  اند 

و اصال تفکیک جنسیتی، متغیر تصمیم  گیری نبوده است.  
توحیدی: اولین راهکار، دادن آگاهی درباره شایستگی زنان به کل جامعه است. باید 
ساختارهای ذهنی غلط و بیمارگونه را بشکنیم و تفکرات صحیح را جایگزین کنیم. ما 
مادران و پدران، فارغ از جنسیت، از محیط خانواده، باید زنان را توانمند نماییم و اعتماد 
به  نفس  را افزایش دهیم. نقش حمایتی مردان از زنان هم باید فعال شود و خانم  ها نیز 
باید با دانش و مهارت بیشتر و داشتن مشاوران امین، خالق و صالح فعالیت کنند. با 
این راهکارها، می توانیم سهم »زنان شایسته« را از جامعه بگیریم؛ نمی  گویم سهم زنان 
را. زنان به دلیل نقش ذاتی  شان، عالوه بر تربیت فرزندان در خانه، در محیط کار هم 

می  توانند کارمندان متعهدتری پرورش داده و جانشین  پروری 
را بهتر دنبال کنند. 

متن کامل میزگرد را از اینجا )QR( دریافت کنید.

اوضاعی: زنان ذاتا به دنبال 
این موضوع هستند که فضای 
کسب  وکار را آرام نگه دارند و 
تنش  ها را کم کنند. آنها درباره 

مسائل محاسباتی و مالی نیز 
دقیق  تر عمل می  کنند. این 

خصوصیات، کمک می  کند تا در این 
فضا و صنعت، حضور فعال  تری 

داشته باشند

حاجی علی اصغر: خانم  ها، نگاه 
ریزبین  تری به جزییات دارند 
و با دقت متفاوت  تری، کار را 

می    بینند. آنها مانند نقش  های 
دیگرشان، در شغل  شان هم 

سعی می  کنند وفادارانه  تر کار 
کنند. همچنین محافظه  کاری 

بیشتر خانم  ها در مباحث مالی، 
کمک  کننده است

توحیدی: وقتی از فرصت  های 
اجتماعی، شغلی، زمینه  های رشد 

و ارتقا صحبت می  شود، گویا 
جمعیت 50 درصدی زنان را نادیده 
می  گیریم. در سازمان  ها و ادارات، 
آقایان حس می  کنند خانم  ها قرار 
است جایگاه آنها را تصرف کنند! 
داشتن مالکیت مردانه ریشه 

تاریخی دارد

در میزگرد آنالین با حضور مدیران زن فناوری  های مالی کشور عنوان شد:

 تبعیض جنسیتی 
در حوزه  های مدیریت فناوری و بانکی کمتر است

افسانه اوضاعیفتانه توحیدیمونا حاجی علی اصغر
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خبر

رئیس کل بانک مرکزی از انتشار اوراق سکه بهار آزادی از نیمه آبان ماه 
خبر داد و گفت: مرحله اول این اوراق با سررسید شش ماهه، در بورس 

منتشر خواهد شد و قیمت تسویه اوراق نیز قیمت روز سکه خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، علی صالح آبادی اظهار داشت: 
اشــخاص حقیقی و همچنین صندوق های سرمایه گذاری در طال می 
توانند به منظور تنوع بخشیدن به سبد سرمایه گذاری خود، در چارچوب 

ضوابط تعیین شده، این اوراق را خریداری کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه، از برنامــه این بانک برای ورود بخش 
خصوصی در ضرب و عرضه سکه بهار آزادی تحت نظارت بانک مرکزی 
خبر داد و گفت: چارچوب این طرح، در بانک مرکزی در حال تدوین و 

نهایی سازی است.
صالح آبادی همچنین گفت: از هفته آینده، سامانه برخط صرافی ها، با 

هدف تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان عملیاتی خواهد شد. 
وی در ادامه، به موضوع مالیات سود سپرده های اشخاص حقوقی اشاره 
کرد و گفت: در جلسه با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه، مقرر شــد با توجه به آثار این مصوبه در 
افزایش هزینه تجهیز منابع و سود ســپرده ها در شبکه بانکی، الیحه 
پیشنهادی  دولت مبنی بر اصالح این قانون با همکاری مجلس به طور 

ویژه پیگیری شود.

انتشار اوراق سکه بهار آزادی 
از نیمه آبان 

بانک تسویه حساب های بین المللی از رشد 3 درصدی سپرده های ایران 
نزد بانک ها و موسسات مالی 44 کشور خارجی در نیمه نخست 2022 
خبر داد و کل مراودات مالی ایران با این بانک ها و موسسات را در این مدت 

نزدیک به 20 میلیارد دالر اعالم کرد.
به گزارش برنا، بانک تسویه حساب های بین المللی در جدیدترین گزارش 
خود اعالم کرد: میزان سپرده های ایران نزد بانک ها و موسسات خارجی 
در پایان نیمه نخست 2022 با رشد سه  درصدی معادل 506 میلیون دالر 

نسبت به پایان سال 2021 مواجه شده است.
میزان سپرده های ایران نزد بانک ها و موسسات خارجی در پایان سال 
2021 افزون بر 17 میلیارد و 558 میلیون دالر اعالم شده بود که این 
رقم 6 ماه بعد یعنی در پایان ژوئن 2022 به 18 میلیارد و 64 میلیون دالر 
افزایش یافته است. از کل سپرده های 18 میلیارد دالری خارجی ایران در 
پایان ژوئن 2022، بیش از 9 میلیارد و 327 میلیون دالر نزد بانک ها بوده 
است. همچنین 6 میلیارد و 785 میلیون دالر از این سپرده ها در قالب 

یورو و 280 میلیون دالر در قالب دالر نگهداری می شود.
اختالف میان سپرده ها و تعهدات ایران در برابر 44 بانک بررسی شده در 
این گزارش در پایان نیمه نخست 2022 به 16 میلیارد و 165 میلیون 

دالر رسیده است.

نمایندگان مجلس شورای اســالمی بانک مرکزی را موظف به انتشار 
مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی بر تارنمای بانک مرکزی کرد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ادامه رسیدگی در 
خصوص گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری 
جمهوری اســالمی ایران، بندهایی از ماده 18 این طــرح را به تصویب 

رساندند.
بندهای مصوب ماده 18 این طرح به شرح زیر است: بر اساس بند ح ماده 
18 این طرح؛  مصوبات شــورای فقهی برای کلیه ارکان بانک مرکزی و 
»اشخاص تحت نظارت« الزم الرعایه است. بر اساس بند خ ماده 18 این 
طرح؛ اظهارنظر فقهی شورای فقهی بانک مرکزی، نافی اختیارات فقهای 

شورای نگهبان در اصل چهارم )4( قانون اساسی نمی باشد.
بر اساس بند د ماده 18 این طرح، شورای فقهی دارای دبیرخانه ای است 
که دبیر آن به پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تأیید اکثریت اعضای 
شــورا، با حکم رئیس کل برای مدت دو سال منصوب می شود و انتخاب 
مجدد وی بالمانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن به تصویب 
شورای فقهی می رسد و توسط رئیس کل ابالغ می شود. دبیرخانه شورای 

فقهی می تواند کمیته های تخصصی فقهی و کارشناسی تشکیل  دهد.
بر اساس بند ذ ماده 18 این طرح، دستورالعمل نحوه اداره جلسات شورای 
فقهی، نحوه تشــکیل و اداره کمیته  های تخصصی فقهی و کارشناسی 
و چگونگی نظارت فقهی شــورا بر »اشخاص تحت نظارت« توسط دبیر 
شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس کل ابالغ 
می شود. بر اســاس بند ر ماده 18 این طرح، بانک مرکزی موظف است 
مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر تارنمای بانک مرکزی قرار 

داده و برای عموم منتشر نماید. 

مراودات مالی 20 میلیارد دالری ایران 
با بانک های ۴۴ کشور دنیا

بانک مرکزی موظف به انتشار مشروح 
مذاکرات و مصوبات شورای فقهی شد

اشاره: امروزه تقریبا غیرممکن است در گوشــی افــراد، اپلیکیشن  های 
پرداخت برای انتقال پول یافت نشــود. این اپلیکیشن  ها، رفته  رفته از یک 
برنامه ارائه ســرویس  های محدود فراتر رفته اند و خدمات بیشــتری ارائه 
می دهند. با این حــال، اینکه با توجه به هزینه های این حوزه و مشــخص 
نبودن وضعیت کارمزدی، ابهاماتی در خصوص ســوددهی این برنامک  ها 
وجود دارد و اینکه چرا برخی ســرویس  های موثر بر کاهش هزینه صنعت 
پرداخت کشور، مانند ان  اف  ســی )NFC(، پرداخت با QR کد و...، رایج 
نشدند، موضوعات مهمی هســتند. در یکصد و نهمین میزگرد آنالین از 
سلسله نشست  های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال که 7 مردادماه 
1401 با حضور کسری دولتخواهی رئیس هیئت مدیره سوپر اپلیکیشن 
تاپ، آرمان فرج  زاده قائم  مقام مدیرعامل شرکت آسان  ساز نگین و مهمان 
روی خط، ابراهیم نجد مدیر آزمایشگاه ارزیابی و اعتباربخشی کاشف برگزار 
شد، موضوع »اپلیکیشن های پرداخت؛ درآمد، هزینه، فایده و امنیت«، مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت. خالصه این گفت  وگو پیش روی شماست.
  سهم سه اپلیکیشن پیشتاز در حوزه کارت به کارت

دولتخواهی: مــدل درآمدی اپلیکیشــن  های پرداخت در کشــور، به 
طورسنتی، B2B2C است. ما در تاپ، در حال حاضر، 41 سرویس الیو 
و 5 الین محصول داریم. در هر الین محصول با بیزینسی در ارتباط هستیم 
که یکی از آنها، حوزه پرداخت و مابقی در حوزه خودرو، بورس، بانک و بیمه، 
گردشگری و سالمت است. چون با بیزینس دیگری در ارتباط هستیم، نحوه 
سرویس  دهی و درآمد از این موارد، تاثیرگذار است. یکی از ریسک  های ما، 
همین موضوع است. دیدگاه مجموعه، توســعه محصول است و به همین 
دلیل، الین  های ما متفاوت  تر شده است. ما معتقدیم باید محصول  مان را هم 
به  روز کنیم و هم در بازار نفوذ داشته باشیم. ما دو سال است که به سوددهی 

رســیده  ایم. دالیل آن، توســعه پروالین  های محصول و یکپارچه  سازی 
محصوالت و سرویس  هاست.

فکر می کنم میزان کارت به کارت از روی سه اپلیکیشن تاپ، آپ و همراه 
کارت، 85 درصد مجموع کارت به کارت  هاست و این سه اپلیکیشن، پیشران 
هستند. فکر کنم 60 درصد آن، مربوط به آپ باشد و 25 تا 30 درصد به تاپ 
و همراه کارت. البته آنچه سردرگمی ایجاد می  کند، نبود منابع رسمی برای 

این رتبه  بندی است. 
فرج  زاده: با توجه به دیدگاه مجموعه، همزمان با درآمد و سوددهی، توسعه 
هم وجود داشته و صرفا کســب درآمد نبوده است. به همین دلیل بیش از 
45 سرویس مختلف در این اپلیکیشن، در دسترس کاربران است. یکی از 
مهم  ترین سرویس  ها، کارت به کارت است که درآمدی در این حوزه نداریم 
اما درآمدها از سرویس  های دیگر در کنار آن، کسب شده است. درصد سهم 
آپ از کارت به کارت، طبق آمار ما، 65 درصد است. سرویس  های اپراتوری 

در رتبه بعدی است.
  دغدغه های موجود در حوزه QR کد

فرج  زاده: در زمینه QR کد دو بحث، وجــود دارد. یک موضوع دغدغه 
هم  پذیرندگی از سوی شرکت  های PSP است که البته با تعامالت با سایر 
مجموعه  ها، تالش می کنیم بدون در اختیار گذاشتن دیتا، هم  پذیرندگی را 
جاری کنیم تا هر کاربر با هرکدام از اپلیکیشن  ها، از طریق QR پرداخت را 
 ،QR انجام دهد. موضوع دیگر، تجربه کاربری است. نکته اینجاست که آیا
رقیب پوز است یا جایی که پوز نیســت، قرار است از QR استفاده کنیم؟ 

عمال جایی که پوز وجود دارد، تجربه کاربری آن بسیار آسان  تر از QR است. 
بعد از سال 97 و 98، به سمت سرویس دایرکت دبیت رفتیم تا پرداخت به 
طور مستقیم، بدون اینکه کاربر وارد IPG شود، صورت گیرد. در برنامه  های 
امسال )1401(، ترکیب QR و پرداخت مســتقیم، رونمایی می  شود. از 
ابتدای امسال، سرویس دایرکت دبیت را پشت کیف پول راه  اندازی کردیم 
و کاربران می  توانند کیف پول  شــان را تا یک سقف مشخص شارژ کنند تا 
پرداخت QR کد راحت  تر باشد و با اسکن کردن آن، با کیف پول، پرداخت 

را انجام دهند. در اسنپ  فود نیز تجربه آن قابل مشاهده است.
دولتخواهی: درباره QR، ما دو ســال آن را روی تاکسیرانی  های تهران 
و مشــهد، راه  اندازی کردیم و همچنان هم این برنامه وجود دارد. این کار 

برای فرهنگ  سازی بوده و تا حاال درآمدی از آن نداشته  ایم. ما معتقدیم اگر 
بخواهیم این اکوسیستم را بزرگ  تر کنیم و ارزش زنجیره را ارتقا دهیم و بین 
همه دهک  های درآمدی، یکپارچه  سازی ایجاد کنیم، باید این فرهنگ  سازی 
اتفاق بیفتد. االن پرداخت از طریق QR کد اتفاق می  افتد و عالوه بر تاپ، 
این آپدیت را روی 900 هزار پذیرنده تجارت الکترونیک هم داریم. مزیتش 
این است که برای یوزر یک سمت آن، BNPL را برای پرداخت های خرد 
راه  اندازی کردیم. طبق گزارش مکنزی، BNPL نباید بیش از دوســوم 
درآمد یوزر باشــد. ما 3 میلیون درنظر گرفته  ایم و کیف پول را در آپدیت 

جدید به 5 میلیون می  رسانیم. 
  ورود کاشف به اعتباربخشی محصوالت بانکی و پرداخت

نجد: برنامک  های همراه، شامل برنامک  هایی است که متقاضِی اتصال به 
هاب فناوران مالی هســتند. محصوالت مبتنی بر وب و زیرساخت، شامل 
محصوالتی است که از سمت بانک مرکزی برای ارزیابی معرفی می  شوند. 
هدف ایجاد آزمایشگاه ارزیابی و اعتباربخشی کاشف، ترسیم تصویر شفاف 
از وضعیت امنیتی محصوالت بانکداری و پرداخت، توســعه و به  روزرسانی 
محافظت پروفایل  ها، ارتقــای وضعیت امنیتی محصــوالت بانکداری با 
اشتراک  گذاری تجارب و دانش امن  ســازی محصوالت بانکداری است.  در 
حوزه الزامات امنیتی، نسخه ای از پروفایل هایی بر اساس استانداردهای دنیا 
و تجارب همکاران، تهیه و به توسعه  دهندگان محصوالت ابالغ شده تا آن 
الزامات را در توسعه محصول رعایت کنند. بعد از ارسال محصول  شان برای 
ارزیابی امنیتی، ویژه آن الزامات بررسی می  شوند. توسعه محصول باید بر 
اساس این الزامات باشد که به مرور زمان، به  روزرسانی آن مشخص می  شود. 
فکر می  کنم پارسال، برنامک  های پرداخت به همه توسعه  دهندگان محصول 

ابالغ شده است.
  فرایند ارزیابی محصوالت بانکی و پرداخت

نجد: توســعه  دهنده  های متقاضی اتصال به هاب فناوران مالی، ابتدا باید 
تاییدیه تســت عملکرد را از شرکت شــاپرک بگیرند. سپس فهرست آنها 
برای ارزیابی امنیتی به آزمایشگاه کاشف معرفی می  شود و خودشان باید 
درخواست  شان را به کاشف بفرســتند. اگر مدارک کامل و نسخه برنامک، 
محیط عملیاتی و تست آنها آماده باشد، بر اساس الزامات مطرح شده، ارزیابی 
شروع می  شود.  بعد از اتمام ارزیابی، دو گزارش تولید می  کنیم: اول گزارش 
وضعیت انطباق  شان با آن الزامات ابالغ  شده و دوم گزارش آسیب  پذیری  های 
شناسایی  شده. سپس جلسات توجیهی با توسعه  دهندگان برگزار و آسیب  ها 
را اعالم می  کنیم. در مرحله بعد، گزارش برای خودشان و بانک مرکزی ارسال 
می  شود. شرکت  های توسعه  دهنده طرح اعتبارسنجی مجدد را به ما ارائه 

می  دهند که به بانک مرکزی ارسال می  شود و بر اساس پلن و میزان ریسک 
آنها، بانک مرکزی درباره توقف یا ادامه سرویس ها تصمیم   می  گیرد. بیشتر 
برنامک  ها، چون سرویس کارت به کارت را دارند، باالخره برای ارزیابی به 
کاشف می  آیند و کل سرویس  های هر برنامک، ارزیابی امنیتی می  شود. بقیه 

که هاب فناوران ندارند، احتماال در آینده، خواهند آمد. 
  رگوالتوری سهم پرداخت سازها را بدهد

دولتخواهی: ما اپلیکیشن  های پرداخت که پرداخت  ساز نامیده می  شویم، 
سرویس کارت به کارت را به عنوان تکمیل  کننده سبد محصوالت خودمان 
درنظر گرفته بودیم تا کامل  کننده زنجیره ارزش ما باشــد اما مطمئنا این 
نگهداشت سرویس و دلیوری درست آن، هزینه  هایی برای هر شرکت دارد. 
بنابراین هم رگوالتوری و هم نهادهای همراه یا ذینفع این مجموعه، باید با 
ما همراهی کنند تا سهم کارمزدی پرداخت  ساز به عنوان فین  تکی که هم 
 SLA مشتری بانک را خوشحال نگه داشته و هم سرویس خوب، الیو و با
مناسب ارائه داده، پرداخت شود. چرا پرداخت  سازها نباید از این تراکنش 
سهم داشته باشند؟ در نهایت، شاپرک و سایر نهادها در حال تصمیم  گیری 
برای سهم درآمدی پرداخت  سازها هستند. آقای نجد هم اشاره کردند برای 
یک فین  تک یا پرداخت  ساز به منظور اتصال به هاب فناوران، باید یک  سری 
تست  های امنیتی انجام شود که تاپ و آپ، آن را سریع  تر انجام دادند. با این 
حال، سرویس امن و ثابت دادن، هزینه دارد و درخواست ما این بود که سهم 

پرداخت  سازها به عنوان متولی کارت به کارت، لحاظ شود 
  تمایل 80 درصد کاربران به سوپر اپلیکیشن ها

فرج زاده: درباره اینکه سایر سرویس    های سوپراپلیکیشن  ها، اقبال کمتری 
نسبت به سرویس  های انحصاری وجود دارد، الزاما این طور نیست. مثال آپ 
در حوزه ســفر با توجه به فعالیت تخصصی سایر شرکت  ها در این حوزه، با 

پتانسیل کاربرمحور خود، سهم بسیار خوبی از بازار را دارد. نمی  توان گفت 
چون شــرکت تخصصی برای این کار وجود دارد، انتخاب کاربران، حتما 
شرکت تخصصی است، زیرا کاربر با استفاده از آپ، دغدغه نصب سرویس  های 
مختلف روی گوشی را ندارد. همچنین هم  افزایی بین این سرویس  ها ایجاد 
می  شــود و در نهایت، به نفع کاربر اســت. ضمنا در این اپلیکیشن، تجربه 

کاربری با سرویس های شرکت تخصصی آن تفاوت نمی  کند. 
دولتخواهی: طبق گزارش PWC درباره سوپر اپلیکیشن  ها در دسامبر 
2020، اپلیکیشن  ها به چهار دسته تقســیم می  شوند: اول سنتی  ها مانند 
توییتر و اســپاتیفای. دوم پکیج  های اپلیکیشنی مانند مایکروسافت. سوم 
سوپر اپلیکیشن  ها و چهارم سوپر اپلیکیشنی که عالوه بر برنامه  های شخص 
یا نهاد ثالث، برنامه  های اضافی هم دارد. بر اســاس این گزارش، 80 درصد 
کابران، عالقه  مندند با یک اپلیکیشن، کارهای خودشــان را انجام دهند. 
ترند ما در تاپ این است که اگر یوزر از ســه سرویس بیشتر استفاده کند، 
کاربری است که به سوپر اپلیکیشن ما، متعهد شده و روند این اتفاق، رو به 
رشد است.  با استناد به گزارش مکنزی، سوپر اپلیکیشن  ها، یک پله باالتر از 
نئوبانک  ها هستند. چرا سوپر اپلیکیشن تاپ را نئوبانک ندانیم؟ واقعا تفاوتی 
با بانک  ها ندارد. ما یک موبایل  بانک پارسیان در کنار سوپر اپلیکیشن تاپ 
داریم و مشتری از طریق آن می  تواند احراز هویت شده و برای بانک پارسیان، 

تعریف مشتری شود. سوپر اپلیکیشن  ها، همچنان روند 
رو به رشد دارند. 

متن کامل میزگرد را از اینجا )QR( دریافت کنید. 

سوپر اپلیکیشن  ها، یک پله باالتر از نئوبانک  ها هستند

دولتخواهی: هم رگوالتوری و هم 
نهادهای ذینفع، باید همراهی کنند 
تا سهم کارمزدی پرداخت  سازها به 
عنوان فین  تک  هایی که هم مشتری 
بانک را خوشحال نگه داشته و هم 

سرویس خوب، الیو و با SLA مناسب 
ارائه داده  اند، پرداخت شود. چرا 

اپلیکیشن  های پرداخت، نباید از این 
تراکنش، سهم داشته باشند؟

فرج  زاده: دغدغه هم  پذیرندگی، از 
سوی شرکت  های PSP، کامال معتبر 
است و البته راه  حل  هایی هم در این 
زمینه مطرح شده است. ما با تعامل 

سایر مجموعه  ها، تالش می  کنیم 
تا بدون در اختیار گذاشتن دیتا، 

هم  پذیرندگی را جاری کنیم و هر کاربر 
بتواند با هرکدام از اپلیکیشن  ها، از 

طریق QR، پرداخت را انجام دهد

نجد: بیشتر برنامک  ها، چون سرویس کارت 
به کارت دارند، برای ارزیابی به کاشف 
می  آیند و کل سرویس  های هر برنامک، 
ارزیابی امنیتی می  شود. اگر تعدادی 

برنامک باقی بمانند که سرویس  های دیگری 
ارائه می  دهند و هاب فناوران ندارند، 
احتماال در آینده، آنها هم برای ارزیابی 

می  آیند اما فعال اولویت با برنامه  هایی است 
که سرویس هاب فناوران دارند.

آرمان فرج  زادهابراهیم نجدکسری دولتخواهی
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معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامی از مردم 
خواست با توجه به مشاهده مواردی از سوءاستفاده دالالن از کارت ملی افراد 
برای خرید ارز با هدف سودجویی و تبعات این اقدام غیرقانونی برای دارنده 

کارت، دقت الزم را داشته باشند.
به گزارش تسنیم، فروش آن الین ارز و همچنین فروش ارز از طریق شعب 
منتخب چهار بانــک از مهمترین اقدامات بانک مرکــزی برای برچیدن 
صف های طوالنی خرید ارز مقابل صرافی هاســت که در روزهای گذشته 

بخشنامه اجرایی آن ابالغ شده است.
اما نکته مهم در ایام پرتالطم ارزی، حضور برخی افراد سودجو و دالل ارزی 
مقابل صف های خرید ارز در صرافی ها و بانک های منتخب است؛ دالل ها به 
مردم پیشنهاد می کنند به ازای دریافت مبلغی با کارت ملی و حساب بانکی 
خودشان ارز سهمیه ای را )2000 یورو برای هر فرد باالی 18 سال( خریداری 

کنند و به آنها تحویل دهند.
تعدادی از مردم که البته تعدادشان هم کم نیست با اجاره کارت ملی خود 
و دریافت ارز از صرافی ها تصور می کنند که سود یک یا یک ونیم میلیونی به 
جیب زده اند ولی غافل از اینکه احتماالً در آینده عواقبی از جمله مالیات، قطع 

یارانه و... در انتظارشان خواهد بود.
به همین منظور نیز بازار متشکل ارزی در اطالعیه ای خطاب به متقاضیان 
خرید ارز اعالم کرده است؛ »باتوجه به مشاهده موارد متعدد سوءاستفاده 
دالالن از کارت ملی و حساب بانکی دیگران برای خرید ارز با اهداف غیرقانونی 
و تبعات این اقدام برای دارنده کارت و حساب، توجه داشته باشید خرید ارز 
صرفاً برای مصارف شخصی خودتان انجام گیرد. بدیهی است عواقب تخلف از 
مقررات قانونی از جمله مقررات مبارزه با پولشویی و قاچاق کاال و ارز برعهده 

دارنده کارت ملی و حساب بانکی خواهد بود.«

هشدار قوه قضائیه: 

 کارت ملی خود را به دالالن ارزی 
اجاره ندهید

دادگاه هامبورگ آلمان در حکمی مقدماتی از شرکت مخابرات آلمان خواست 
خطوط تلفن و اینترنت بانک های ایرانی مســتقر در این کشــور را مجددا 
راه اندازی کند. شرکت تله کوم اواسط نوامبر تلفن و اینترنت بانک های ایرانی 

را قطع کرده بود.
به گزارش دویچه وله، دادگاه ایالتی شهر هامبورگ آلمان به شکایت بانک های 
ایرانی مستقر در این شهر رسیدگی کرد و روز جمعه 9 آذر )30 نوامبر( در 
حکمی اولیه به سود آنها رای داد. بنابر حکم دادگاه، شرکت مخابرات آلمان 
)Telekom( باید خطوط تلفن و اینترنت ســه بانک ایرانی مســتقر در 
هامبورگ؛ بانک ملی، بانک سپه و بانک بازرگانی ایران و اروپا را از نو وصل کند.

شرکت مخابرات آلمان روز 16 نوامبر 2018 خطوط تلفن و اینترنت بانک های 
ایرانی مستقر در آلمان را قطع کرده بود. تله کوم آلمان در نوشته ای کتبی به 
بانک ملی نوشته بود، این شرکت بر این نظر است که پس از تحریم های آمریکا، 
بانک های ایرانی دیگر قادر نخواهند بود هزینه اشتراک تلفن و اینترنت خود 

را بپردازند.
پس از انتشار این خبر سفارت آمریکا در آلمان در یک پیام توئیتری با استقبال 
از تصمیم تله کوم آلمان در قطع تلفن و اینترنت بانک های ایرانی در هامبورگ، 

از اجرای تحریم ها علیه ایران تشکر کرد.
 انتقاد تله کوم از تصمیم دادگاه

 یک سخنگوی شرکت مخابرات آلمان از تصمیم دادگاه ایالتی هامبورگ انتقاد 
کرد. این سخنگو در پاسخ به پرسش روزنامه هندلزبالت درباره حکم دادگاه 
گفت: »ما تصمیم دادگاه علیه شرکت خود را نادرست می دانیم و به همین 
دلیل، هر چه زود تردرخواست تجدیدنظر داده و از همه راه های قانونی ممکن 

علیه این حکم اقدام خواهیم کرد.« 
رسانه های آلمان نوشته اند علت تصمیم تله کوم برای خودداری از ارائه خدمات 
به بانک های ایرانی، حضور شــرکت تلفن همراه »تی-موبایل«، وابسته به 

شرکت مخابرات آلمان، در بازار آمریکاست.
 بسیاری از شرکت اروپایی، از جمله تله کوم آلمان، نگران واکنش دولت آمریکا 
در صورت عدم رعایت تحریم ها علیه ایران هستند. مرحله دوم تحریم های 
آمریکا علیه ایران از  پنج نوامبر 2018 به اجرا گذاشته شد. اتحادیه اروپا و دولت 
آلمان این تحریم ها را رد می کنند، با این حال شرکت های اروپایی نمی توانند 

نگران پیامدهای این تحریم ها بر فروش آنها در بازار آمریکا نباشند.
 اکثر بانک های آلمان در هامبورگ از هر گونه تراکنش مالی با شــعبه های 
بانک های ملی و بانک بازرگانی ایران و اروپا خــودداری می کنند در حالی 
که بانک مرکزی آلمان به دادوســتد مالی با بانک های ایران موظف است و 

بانک های ایرانی یادشده از سوی اتحادیه اروپا تحریم نشده اند.
شعبه های بانک ملی، بانک سپه و بانک بازرگانی ایران و اروپا که در هامبورگ 
تاسیس شده، دارای مجوز آلمانی برای فعالیت های بانکی هستند. با وجود این، 
عمال قادر به حواله هیچ پولی نیستند؛ زیرا از سوی دیگر بانک ها و نهادهای 
مالی تحریم شده اند و ارتباطشان با سوئیفت، شبکه بین المللی ارتباطات مالی 

بین بانکی، قطع شده است.

خبر

 رای دادگاه آلمان
 به سود بانک ملی ایران

اشاره: از سال 1398، اخبار مختلفی از بانک  ها مبنی بر آماده  سازی 
نقشــه راه تحول دیجیتال، پلتفرم  ها و زیرســاخت  های بانکداری 
دیجیتال یا انجام اقداماتی مانند ایجاد نئوبانک  ها، کاهش شعب و 
انجام فرایندهای بیشتر به صورت غیرحضوری تا به امروز، منتشر 
شد. با این حال، برخالف سال  های پیش که صدای تحول دیجیتال، 
اقتصاد هوشــمند و بانکداری دیجیتال شنیده می  شد، امسال این 

عطش فروکش کرده است.
همه اینها، اتفاقات قابل  توجه در مسیر حرکت به سمت بانکداری 
دیجیتال در کشــور اســت اما نباید آن را معادل خــوِد بانکداری 
دیجیتال دانست. نباید به این اشتباه دچار شد که برای مثال ایجاد 
شعب مجازی و نئوبانک  ها، به منزله اتمام کار بانکداری دیجیتال 

است، بلکه این اقدامات، صرفا برداشتن گامی در این مسیر است. 
اینکه االن کجای بانکداری دیجیتال ایستاده  ایم، اینکه بالتکلیف 
بودن حاکمیت داده تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، اینکه آیا باید 
همچنان منتظر دولت برای حل مشــکالت این حوزه ماند و اینکه 

نقشه رگوالتوری و فین  تک  ها در نیل به اهداف این حوزه چیست، از 
موضوعات مهم در حوزه بانکداری دیجیتال هستند.

در اولیــن برنامه تصویری اقتصــاد مدرن با همــکاری تلویزیون 
اینترنتی آیو )یکصد و دهمین میزگرد بانکداری و اقتصاد دیجیتال( 
که 14 مردادماه 1401 با موضوع »بانکداری دیجیتال؛ از حرف تا 
عمل 2« برگزار شد، مرتضی ترک  تبریزی نایب رئیس هیئت  مدیره 
بانک تجارت و شــهاب جوانمــردی مدیرعامــل هلدینگ فناپ، 
درباره چالش  هــا و راهکارهای نیل به بانکــداری دیجیتال بحث 
و تبادل نظر کردند. پیــش از این، میزگرد اول دربــاره بانکداری 
 دیجیتال؛ از حرف تا عمل برگزار شــده بود. خالصه این گفت  وگو، 

پیش  روی شماست.
  هنوز به بانکداری دیجیتال نرسیده ایم

ترک تبریزی: سال 1371، بخش آی  تی بانک  ها، اداره حسابگری 
نام داشت. کار این اداره، تایپ و پرینت اسنادی بود که در قسمت 
عملیات بانک، بخش شعب انجام می  شــد. به مرور نام این قسمت 
اداره کل خدمات کامپیوتری یا رایانه  ای شد و از اوایل دهه 1380، 
بخش آ  ی  تی داشتیم. البته تعاریف آن موقع، خیلی متفاوت بود و به 

تدریج بسیاری از کارها در قالب آی  تی شکل گرفت.
در دهه 1380، بانکداری الکترونیک و به مــرور بانکداری آنالین 
و مجازی، مطرح شــد اما در چند ســال اخیر، بانکداری دیجیتال 
و سرویس  های دیجیتالی ترند شده اســت. می  توان درباره اینکه 
در کشــور، بانکداری دیجیتال یا بانک دیجیتال داریم یا نداریم، 

صحبت کرد ولی قبل از آن، باید گفت بانک دیجیتال، بانکی است 
که با الیســنس بانکداری، می  تواند تمام خدمات دیجیتالی را به 
مشتریان خاص بدهد. در دنیا هم این  طور نیست که بانک دیجیتالی 
به همه مشتریان بانک سنتی نیز سرویس بدهد. االن روی بعضی 
اپلیکیشنی که امضا، احراز، سفته و برات از نوع الکترونیک داریم، 
ســرویس   دیجیتالی می  دهیم اما اینکه با این سرویس دیجیتالی 
بگوییم بانک دیجیتال داریم، درســت نیســت. بطن و قلب بانک 
دیجیتال، فین  تک و جابه  جایی دیتاســت و اینکــه اصال مراجعه 
مشتری به بانک انجام نشود. بانک دیجیتال، چند وجه دارد مانند 
امضا، احراز، فین  تک، رگ  تک و ریســک. ما در بسیاری از حوزه  ها، 

هنوز به بانکداری دیجیتال نرسیده  ایم. 
همچنین تعریف نئوبانک بــه عنوان یک بانــک دیجیتال که در 
کنار خود بانک تاســیس می  کند، خطاســت. نئوبانک در صنعت 
قــرار دارد؛ صنعتی که خدمــات دیجیتالی می  دهــد. بانک  هایی 
که مدعی نئوبانک هستند با یک الیســنس و بانک جدا سرویس 
می  دهند. نئوبانک باید در صنعت باشد نه در داخل بانک و شراکت 
با یک بانک. اوایل ســال   1390 که سوپر اپلیکیشن  ها در کشور در 
حال اوج گرفتن بــود، مباحث بانکداری اجتماعــی یعنی در یک 
اپلیکیشن، ســرویس  های متعدد مطرح شــد که بعضی  ها به آن 
سوئیت می  گفتند. یعنی سوئیتی که در آن امکانات مختلف در کنار 
بانکداری، به مشتری ارائه شــود یا همان مشعوف کردن مشتری. 
بانکداری دیجیتال، مشــتری را مشــعوف می    کند، زیــرا در کنار 
سرویس  های بانکی، یک  سری سرویس  های ارزش افزوده به مشتری 
داده می  شــود که از اپلیکیشن بانک خارج شــود. بانک دیجیتال، 
ساختاری است که اپلیکیشــن، یکی از پازل  های آن است و دیتا، 
فین  تک و...   پازل  های دیگر آن. همه این ساختار، بانک دیجیتال و 
نئوبانک نام دارد. اینکه فقط یک سرویس راه  اندازی و کاریکاتوری از 
دو سه سرویس درست کنیم، بانک دیجیتال نیست. این، سرویس 
دیجیتالی، خوب است و مشتری خاص خود را دارد و بانک هم در 

حال کار است اما این، نه نئوبانک است و نه بانک دیجیتال. 
  انگشت اتهام صرف به سمت بانک ها نباشد

جوانمردی: وقتی اتفاقی نیفتاده و قرار است آن را ترسیم و تبیین 
کنیم، سخت اســت. کلمه دیجیتال، اصوال یک باور غلط را منتقل 
کرده است و مشابهت  انگاری بین دیجیتال، الکترونیک، مجازی و... 
از همین باور نادرست نشــأت می  گیرد. مهم  ترین اتفاق در مفهوم 
دیجیتالی شدن، تغییر مدل کسب  وکار، بر مبنای مشتری  محوری 
و داده  محوری اســت. موضوع بهبود خدمات بانکداری با توجه به 
امکانات و شرایط موجود و به  روزرسانی خدمات می  تواند پله   توسعه 
دیجیتالی شدن باشــد اما قطعا دیجیتالی کردن بانک و نئوبانک 

نیست و همان بهینه  سازی است. 
یکی از بروز و ظهورهای جدی بانک دیجیتال، این است که خدمت 
بانکی را همیشه جفت  شــده با تقاضای دیگر بگیریم. درباره اینکه 
چقدر تکنولوژی   هایی مانند بیگ  دیتا، هوش مصنوعی، بالک  چین 
و... در آن موثر اســت، باید گفت حتما در حوزه کسب  وکار بانک، 
بسیار موثر اســت اما تکنولوژی، لزوما درایور موضوع نیست بلکه 
درایور، تفکر کسب  وکاری است و اینکه چطور به مشتریان جدید 
یا دسته  بندی جدید مشــتریان، بر مبنای نیازسنجی، یک خدمت 
متمایز بدهیم که نیاز به مراجعه به بانک نباشــد. واقعا اینکه االن 
34 بانک در کشور داریم که همگی شــبیه همدیگر هستند، نکته 

درستی است. 
هنوز در بانک  هــای ما، تفکیــک راهبردی و تفکیــک مدل  های 
کســب  وکاری دیجیتالی، ظهور پیدا نکرده است. اینکه بانک  ها، با 
توجه به راهبردشــان، حتی برای گروه هــای کوچک عامل تغییر 
سبک زندگی شوند، رخ نداده اســت. امیدوارم برنامه شماره 3 در 
این زمینه با فاصله 3 سال، منجر به این موضوع نشود که دوباره این 

گفت  وگوها را تکرار کنیم!
ما با جامعه  ای طرف هســتیم که رگوالتور نیــز در زمینه ورود به 
اقتصاد، قیمت  گذاری، فراهم  ســازی شــرایط بازار و حتی اولویت 
بانک  ها، در سمت مخاطب و حتی در سمت تامین  کنندگان خدمات، 
مشــکل دارد. این  طور نیست که انگشــت اتهام را صرفا به سمت 
بانک  ها دراز کنیم. ما هنوز به مفاهمه بیــن ذینفعان درخصوص 
تحول دیجیتال نرسیده  ایم و تصویر واحدی از آن نداریم. به همین 
دلیل فکر می  کنیم با یک دستور، این کار، امکان  پذیر است یا اینکه 
تصور می  کنیم اگر تعداد زیادی محصوِل های  تک، تولید یا درباره 

آن صحبت کنیم، این تقاضا حتما در بازار ایجاد می  شود. همچنین 
مشتری فکر می  کند چون در کشور ما، خیلی از موضوعات، رایگان 
بوده یا فشار اقتصادی وجود دارد، الاقل بانک  ها که پول زیادی در 
آنها وجود دارد، باید خدمات رایگان بدهند و کارمزد نگیرند. تغییر 
و تحول، باید ذهنی شروع شــود وگرنه حتی اگر آمادگی بانک  ها 

صددرصد باشد، قدم  های زیادی طی نخواهیم کرد. 
  بانک دیجیتال، نیازمند دیجیتالی شدن خارج از بانک

ترک  تبریزی: بــا توجه به هزینه  هــای بانکــداری دیجیتال یا 
سرویس  های بانکی که با نرم  افزارهای موبایلی داده می  شود، آن  قدر 
هزینه از مشتری گرفته نمی  شود. سیستم  های بانکی، سرویس  های 
متعدد بدون انقطاع  و با SLA باال ارائــه می  کنند، با این حال، ااز 
سوی رگوالتور به شدت رگوله می  شــود. در برخی حوزه  ها مانند 
کارمزد، بعضا معتقدند سودده هستیم، چون پول پیامک می  گیریم 
اما به این فکر نمی  کنند که هزینه سرور، خط ارتباطی، دیتاسنتر، 
منابع انسانی و... تا زمانی که خرید، انجام و پیامک، ارسال می  شود، 

نیز وجود دارد.. در این حوزه، یکــی از ماژول های الزم در بانک  ها 
اتفاقا درآمدزایی است. اگر نتوانیم درآمدزایی کنیم، هیچ  کس برای 
پروایدر شدن ســراغ بانکداری دیجیتال نمی  رود. ما باید به جایی 
برســیم که قلب بانکداری دیجیتال که فین  تک است، با API که 
از بانک می  گیرد، سرویس بدهد و پول آن را هم در بیاورد. با مدل 
کارمزد فعلی، هیچ  کس عالقه  مند به سرویس  های پولی نخواهد بود.

جوانمردی: آنکه ســرویس می  گیرد، بابت آن سرویس باید شارژ 
شود. اگر روزی بانک مرکزی، هزینه  های ورشکستگی یک موسسه 
مالی اعتباری را می  دهد و خســارت را جبــران می  کند، از جیب 
مردم برمی  دارد که عادالنه نیســت. نظام بانکی ما با نرخ  هایی که 
 در کارمزد و ســپرده و تســهیالت به بانک  ها الزام می  کند، قطعا 

زیان  ده است. 
ما باید به ســمت کارمزدمحــوری برویم و اگــر هرکس خدمت 
متمایزی مدنظر دارد، هزینه آن را پرداخت کند و متناســب با آن 
با SLA مناسب، سرویس بگیرد. در حوزه خدمت کارت به کارت، 
فارغ از اینکه در دنیا، خوب است یا خیر، چقدر زیرساخت، نرم  افزار 
و سرمایه  های انسانی درگیر هستند تا این خدمت ارائه شود. حاال 
بانک مبدأ و مقصد، چقدر عایدی دارد و رگوالتور چقدر؟! االن نظام 
کارمزد بسیاری از موضوعات، خنده  دار است. مثال برای صدور کارت 
فیزیکی، قیمت  گذاری  ای می  شود که فقط قیمت تامین پالستیک 
کارت، بیشتر از قیمت مشخص  شده اســت. هرچقدر نظام بانکی، 
نظام پرداخت و بازیگران فعلی را تضعیف کنیم، احتمال اینکه روزی 

ترک  تبریزی: بانک دیجیتال، 
ساختاری است که اپلیکیشن، 

یکی از پازل  ها و دیتا، فین  تک و...   
پازل  های دیگر آن هستند. تمام 

 این ساختار، بانک دیجیتال 
 و نئوبانک نام دارد. اینکه 

فقط یک سرویس، راه  اندازی 
و تنها کاریکاتوری از دو سه 
سرویس درست کنیم، بانک 

دیجیتال نیست

جوانمردی: کلمه دیجیتال، اصوال 
یک باور نادرست را به جامعه و 

ذینفعان مختلف منتقل کرده است. 
این مشابهت  انگاری بین دیجیتال، 
الکترونیک، مجازی و... از همین 

باور غلط نشأت می  گیرد. مهم  ترین 
اتفاقی که در مفهوم دیجیتالی 
شدن رخ می  دهد، تغییر مدل 

کسب  وکار، بر مبنای مشتری  محوری 
و داده  محوری است

باید بتوانیم در برخی حوزه ها حقوق ها را افزایش دهیم

شهاب جوانمردیمرتضی ترک  تبریزی

فین  تک  ها، قلب بانکداری دیجیتال هستند
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خبر

بر اساس آخرین تغییرات جدول سود بین بانکی، این نرخ به 20.98 
درصد رسیده است.

به گزارش ایسنا، سود بین بانکی که به عنوان یکی از انواع نرخ های 
بهره در بازار پول به نرخ های ســود یا بهره در ســایر بازارها جهت 
می دهد، در واقع قیمت ذخایر بانک هاســت و زمانــی که آن ها در 
پایان دوره مالــی کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی دچار کســری 
ذخایر می شوند، از سایر بانک ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی 
اســتقراض می کنند. این نرخ در بازار بین بانکی در حال حاضر به 

20.98 درصد رسیده است.
در ماه های گذشته سود بین بانکی نوســانات زیادی داشته و برای 
اولین بار در مرداد ماه به به 21.31 درصد رســید که با واکنش های 
منفی مواجه شد تا در آخر، بانک مرکزی در این زمینه بر کنترل سود 

بین بانکی تاکید کرد و روند کاهشی این نرخ شروع شد.
رئیس کل بانک مرکزی، پیش از این به ایسنا درباره نوسانات سود 
بین بانکی اعالم کرده بود کــه روند تغییرات ســود بین بانکی به 
وضعیت عرضه و تقاضا در بازار بین بانکی بستگی دارد و سعی بانک 
مرکزی بر این است که سود بین بانکی نوسانات زیادی نداشته است.

همچنین، محمد نادعلی - مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک 
مرکزی - دلیل تغیرات در نرخ ســود بین بانکــی را تقاضا و عرضه 

بانک ها در بازار بین بانکی اعالم کرده بود.
وی درباره تاثیر افزایش ســود بین بانکی بــر بازارهایی چون بازار 
سرمایه اظهار کرد که بازار بین بانکی بازاری نیست که بانک ها سهام 
خود را بفروشند و پول خود را وارد این بازار کنند که وقتی نرخ در این 
بازار افزایش یابد، آنها انگیزه ورود به بازارهای دیگر را نداشته باشند 

و سایر بازارها تحت تاثیر این موضوع قرار بگیرند.
به گفته نادعلی، نرخ سود ســپرده و تسهیالت در ایران تابع شرایط 
بازار بین بانکی نیست؛ بنابراین تغییرات در سود بین بانکی نمی تواند 
تاثیری بر بازار سرمایه داشته باشد بلکه تغییرات نرخ سود سپرده و 

تسهیالت است که بر بازار سرمایه تاثیرگذار است.
این در حالی است که فعاالن بازار سرمایه، افزایش این نرخ را بر روند 
منفی این بازار و خروج سرمایه از آن تاثیرگذار می دانند، درحالیکه 
کارشناســان پولی و بانکی معتقدند این نرخ  تاثیــری بر تحوالت 
شاخص بورس ندارد و روند افزایشــی این نرخ در ماه های اخیر نیز 

ناشی از فشار تورمی بوده، نه سیاست های ضدتورمی.
البته کارشناسان معتقدند که افزایش ســود بین بانکی در صورتی 
می تواند بر روند بازار سرمایه تاثیر بگذارد که روند افزایشی سود در 

بازار بین بانکی متداوم و قابل مالحظه باشد.

سود بین بانکی به 20.۹۸ درصد رسید

اولین شعبه تخصصی بانکداری شرکتی در بانک ملی ایران به زودی 
افتتاح خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایــران، معاون بانکداری جامع 
بانک ملی ایران با بیان اینکه شــعبه اســکان به عنوان اولین شعبه 
تخصصی در حوزه بانکداری شــرکتی راه اندازی خواهد شد، گفت: 
هدف راه اندازی این شعبه، ارائه خدمات تخصصی به درخواست های 

مشتریان کالن بانک است.
علیرضا صادقی گفت: بانک ملی ایران با توجه به بزرگی و گستردگی 
که دارد با طیف های مختلفی از مشــتریان مواجه اســت بنابراین 
ایجاد شعبی که بتوانند به صورت ویژه و خاص به گروه های مختلف 

مشتریان ارائه خدمت نمایند، الزم و ضروری بود.
وی تصریح کرد: بر همین اساس این شعبه با هدف برقراری ارتباط 
بیشتر با مشتریان ، تســریع در فرآیند اجرایی در حداقل زمان و به 
بهترین نوع ممکن به مشــتریان راه اندازی شد تا مشتری بهترین 

تجربه خود را از دریافت خدمات در بانک ملی ایران داشته باشد.
صادقی از توسعه شعب تخصصی بانکداری شرکتی در تهران و استان 
های بزرگ کشور تا پایان سال خبر داد و اظهار کرد: شعب منتخب 
بانکداری شرکتی در بانک ملی ایران و شعبه اسکان به عنوان اولین 
شعبه تخصصی این حوزه، خدمات مالی و بانکی را زیر یک سقف و به 
صورت یکپارچه در قالب یک سبد خدمات مالی و بانکی به مشتریان 

حوزه بانکداری شرکتی ارائه می کنند.

 افتتاح اولین شعبه تخصصی 
بانکداری شرکتی در بانک ملی ایران

یک فین  تک، خدمت متمایزی ارائه دهد، پایین می آید. 
ترک  تبریزی: بانک دیجیتال یا ســرویس دیجیتــال، نیاز به 
دیجیتالی شدن خارج از بانک دارد. بنابراین راهنمایی و رانندگی، 
امالک، دادگستری و... هم باید دیجیتال شود. دیتامحوری و با دیتا 
تصمیم گرفتن باید رایج شــود. به نظرم اینها نیاز به بلوغ دارد و ما 
باید این مسیر را طی کنیم. البته به کندی این مسیر را می  گذرانیم، 
چون نیروهای پیش  برنده چندانی در این زمینه که ســازمان  های 
ما با دیتا کار و فکر کنند، وجود ندارد. شــهروند دیجیتال که فقط 
بانکش دیجیتال نیست، بلکه روی موبایل، همه کارهایش دیجیتال 
است. بنابراین این موضوع فقط به بانک برنمی  گردد و رگوالتور هم 
نمی  تواند به سایر سازمان ها فورس کند که دیجیتالی باشند. البته 
دیجیتالی بودن، در برخی سازمان  ها مانند امور مالیاتی وجود دارد. 
اگر قرار است سرویس دیجیتالی داده شود، هزینه - فایده آن هم 
باید مشخص شود. در بانک تجارت، مطمئنا تا یکی دو ماه آینده، 
تمام تسهیالت تکلیفی که هزینه بســیار باالیی دارد، دیجیتالی 
می  شــود. با این همه، نظام بانکی ما هنوز نتوانسته   پروتکل  های 
بین  بانکی را محقق کند. اقداماتی که انجام شده، به صورت هیئتی 
بوده اســت. ما باید تمرین کنیم تا به بلوغ برسیم و به استانداردها 
نزدیک شویم. استاندارد حوزه دیتا، GDPR است. آنچه مجلس 
روی آن کار کرده، شبیه همین است. دیتا، فقط داخل بانک نیست. 
ما باید کاری کنیم دیتای کل کشور در دسترس همه ذینفعان باشد 
و فقط به مشتری بانک بســنده نکنیم. در برخی موارد، به خاطر 
اینکه استاندارد کار نکردیم، نشت اطالعات صورت گرفته است. اگر 

استاندارد کار کنیم، دیتا در همان  جا که تولید می  شود، می  ماند.
  چالش اولویت در نظام بانکی و دولت

جوانمردی: ما در سطح بنگاه  ها و دولت، با چالش اولویت مواجهیم. 
در دولت، دوســت داریم در تمام حوزه  ها، جهش داشته باشیم و 
همه  چیز دیجیتالی شود و همه اتفاقات خوب برای شهروندان رقم 
بخورد. برخی اوقات در ســطح بنگاه  ها هم همین  طور است. االن 
همه خدمات را ارائه می  کنند در حالی که بانِک شــماره یک یا دو 

باید جایی برای تمایز خودش بگذارد. در دیجیتالی شدن، بسیاری 
مواقع، متمایز شدن، پررنگ است. این  طور نیست که بانک  ها مانند 

هم تکثیر شوند. 
برای رسیدن به یک  چیز، باید جیز دیگری را فدا کرد. این اولویت  ها 
لزوما در نظام بانکی در سطح شرکت  ها و بنگاه  ها اتفاق نمی  افتد و 
مختص بانک  ها نیست. در هر حوزه، بحران اولویت خودش را نشان 
می  دهد. ما به عنوان کارشناس آی تی می  گوییم مشکل، تکنولوژی 
است. یک نفر دیگر معتقد است مشکالت، سیاست  گذاری، سرمایه 
انســانی، قواعد حقوقی و رگوالتوری هستند. به هرحال بر مبنای 
اولویت  ها، توســعه   ما باید همه  جانبه باشــد. همه چیز نمی  تواند 
همزمان، اولویت ما باشد. اگر اولویت  ها مشخص باشد، از 50 پروژه 
دولت الکترونیک، روی پنج پروژه تمرکز می  کنیم و آنها را توسعه 

می  دهیم، یکپارچه می  کنیم، نظام حاکمیت داده آن را درســت 
می  کنیم و سرویس سمت مشتری آن را فراهم می  کنیم. همه اینها 
توسعه پیدا می  کند و یک نقطه امن قابل اتکا می  شود، آن  وقت سایر 

موارد را توسعه می  دهیم.
  فین تک، اصول بانکداری دیجیتال

ترک  تبریزی: اصــول بانکــداری دیجیتال، با فین  تک اســت. 
فین  تک  ها چون در حوزه مالی از تکنولوژی اســتفاده و سرویس، 
ایجاد می  کنند، می  توانند به بانک به عنوان دارنده API و ُکر، وصل 
شوند، دیتای موردنظر را بگیرند و ســرویس بدهند اما در کشور 
ما، موضوعاتی وجــود دارد که موجب شــده فین  تک  ها به عنوان 
شرکت  هایی که می  توانستند باعث باز شدن فضا و بیزینس شوند، 
به آن میزان، پیش نروند. اگر فین  تک  ها، مرجع و متولی باالدستی 
داشتند، خوب بود. حوزه معاونت فناوری  های نوین بانک مرکزی 
نمی  تواند متولی باشــد، چون به این موضوعات نمی  رســد، بلکه 
معاونت دیگر یا فعاالن بازار مانند ســندیکا و اتحادیه باید متولی 
باشــند که نظرات فین  تک  ها را در حاکمیت جلو ببرند. به هرحال 
امسال، سال شرکت  های دانش  بنیان اســت و باید نوآوری داشته 

باشیم. 
ما دو موضوع مهــم داریــم: اول اینکه فین  تک یا شــرکت های 
دانش  بنیان که روی لبه تکنولــوژی کار می  کند و برای ما مزیت   و 
نوآوری جدید درست می  کند، یک نهاد باالدستی حامی در کشور 
ندارد. دوم اینکه مقدمات، زیرســاخت و رگوله اقدامات مربوط به 
فین  تک  ها، به خوبی انجام نشده تا احســاس کنند اگر محصولی 
داشته باشند، می  توانند درآمدزایی و پیشرفت کنند. از همه مهم  تر 
اینکه از مهاجرت این متخصصان جلوگیری کنیم. اگر قصد داریم 
مملکت و امنیت را حفظ کنیم، سرویس  های ما جاری باشد، باید 

مسئله نیروی انسانی را حل کنیم. 
همچنین امنیت زیرساخت  ها، هم برای وزارت اقتصاد و هم برای 
بانک مرکزی، بســیار مهم است و از آنها بیشــتر، برای خود بانک 
اهمیت دارد. بانک است و اعتماد. مردم به خاطر اعتماد به سمت 
بانک می  آیند و پول  شان را در بانک می  گذارند. اگر نتوانیم از این 
پول، به خوبــی مراقبت کنیم و اینکه هر موقع، مشــتری، نیاز به 
دسترسی داشت تا موجودی خود را ببیند، نتوانیم خدمات بدهیم، 
اعتماد ایجاد نمی  شود. امنیت، بسیار مهم اســت و این امنیت را 

نیروی انسانی ایجاد می  کند نه فایروال و سایت
در خارج از کشــور، دیتا به فین  تک دادن، یک الزام و یک »باید« 
است. بانک  ها با فین  تک  ها، احتماال پروتکل دارند اما سرویس  های 
فین  تک  ها، اصال رایگان نیســت. آنجا پول در بانک بگذارید، سود 
نمی  دهند بلکه برای هر سرویس، مبلغی دریافت و ماهانه شما را 
شارژ می  کنند. اگر احساس کنند فراد انجام می  دهید یا مشکلی در 

کارکردتان وجود دارد، حساب  تان مسدود می  شود.
  غفلت در زمینه دستیابی به بلوغ دیجیتال

جوانمردی: اگر قرار اســت توســعه داشته باشــیم، محور آن، 
باید انسان باشــد. چه سرمایه  های انســانی قرار باشد سیستم  ها 
و کســب  وکارهای ما را توســعه دهند و آن را راهبــری و از آن، 
بهره  برداری کنند؛ چه مخاطبانی که باید به بلوغ دیجیتالی برسند 
و چه، کسانی که کار را اعم از مدیریت در سطح بنگاه تا رگوالتور 
و حاکمیت، مدیریت می  کنند، همه اینها، محور اصلی هستند. ما 
در این خصوص، در همه حوزه  ها غفلــت کردیم و آن  طور که باید 

و شاید، متناسب با شرایط امروز، نیروی انسانی پرورش ندادیم. 
توهم این موضوع در دنیا هم وجود داشته که فین  تک  ها جایگزین 
بانک  ها می  شــوند. بعد از آن، همه گرفتار این موضوع بوده  اند که 

بانک  ها، آن  قدر بزرگ هستند که فین  تک  ها حذف می  شوند. سپس 
گفته شده بیگ  تک  ها، نقش اساسی ایفا می  کنند. االن در اکثر دنیا، 
این صحنه  آرایی متناسب با نظام کسب  وکاری و اولویت به تصویر 
واضح رســیده و این موضوع، در حال تغییر و تحول است. حدود 
سه سال و نیم قبل، در نشست حوزه بانک  های آسیایی سخنرانی 
داشتم که بحث رگ  تک در آنجا، بســیار مطرح بود و  روسای کل 
بانک مرکزِی چند کشور آســیایی درباره رگ  تک صحبت کردند. 
آن  قدر در زمینه فین  تک  ها، تسلط داشتند که لذت بردم. آنها کامال 
بر فضای کسب  وکار، روندهای فناوری، روندهای تغییر مدل  های 
کســب  وکار و حتی آینده  ای که دوســت دارند رقم بزنند، اشراف 
داشتند. با اینکه آنها مدیرانی در رأس بانک مرکزی بودند، نه اینکه 
معاون حوزه رگولیشــن یا فناوری  های نوین باشند. معنایش این 
نیســت که بانک مرکزی ما نمی  تواند این تسلط را داشته باشد. ما 

متخصصان خوب و مسلط در بانک مرکزی خودمان داریم.
وقتی باور را نداشته باشــیم که حوزه فین  تک  ها و کسب  وکارهای 
نوین، می  توانند تحول ایجاد کنند، بازیگر شوند و کیک را بزرگ  تر 
کنند، دســتورالعمل  های ما، محدودکننده می  شــود. در حوزه 
رمزارزها، طی دوره  هایی، کشــور ســکوت کرد اما این بیزینس، 
توسعه پیدا کرد و صرافی  های رمزارز، بزرگ و ثروتمند شدند. شاید 
بتوانیم هم مقررات  زدایی کنیم و هم سندباکس بگذاریم و آنجا که 
باید اعمال مدیریت، قانون و حاکمیت کنیم، پای آن بایستیم اما به 

هرحال، فضای زمین هم باید برای بازی، مناسب باشد. 
در حوزه تلکام، یکی از مدیران وزارتخانه، یک استوری گذاشته بود 
مبنی بر اینکه قرار بود یک مقرره صادر شــود. از دوستش در میز 
کناری پرســید آیا آن مقرره به بخش خصوصی داده   شده است؟ 
دوستش گفته خیر شاید نظری داشته باشند! ببینید این تفکری 
است که در بدنه کارشناســی و مدیریتی، رویت می  شود! این در 
حالی است که بخش خصوصی، باید کل اقتصاد را بچرخاند و بازیگر 
اصلی باشد اما ما دست  وپای استارتاپ  ها را می  بندیم، هر روز یک 
مانع جدید ایجاد می  کنیم و انتظار داریم حوزه  هایی مانند فین  تک 

یا اینشورتک ما رشد کند! اصال این قضیه، امکان  پذیر نیست. اگر 
در ســال حمایت از جهش دانش  بنیان هم این اتفاقات رخ ندهد و 
گفت  وگو با مسئوالن شــکل نگیرد، پس چه زمانی قرار است این 

اتفاق بیفتد؟!
  لزوم همگرایی و اخالق تحول

ترک  تبریزی: آقای محرمیان، معــاون فناوری  های نوین بانک 
مرکزی، از شــروع کارشــان در دو ســال پیش، رویکــرد خوبی 
داشــتند. ایشــان تیم  های بانکی را از همه بانک  ها دعوت کردند 
و در حوزه بانکداری دیجیتال، یک  ســری مســتند، تدوین شد. 
اتفاقا مستندات بسیار خوبی تدوین شد و بســیار، کارساز و فنی 
بود. بنده چون مســئولیت یکی از آن تیم  ها را داشتم، باید عرض 
کنم رگولیشن این حوزه، بسیار سخت است زیرا هر سطر، جمله 
و واژه، می  تواند عواقب خاص خود را داشــته باشد. ما در کارگروه 
احراز هویت، نظــرات همه بازیگران را گرفتیم که ســه چهار ماه 
 پیش ابالغ شــد. البته ابالغ آن به کندی صورت گرفت اما مستند 

خوبی داشتیم. 
بنده همیشه از اخالق تحولی صحبت می  کنم؛ یعنی پای همدیگر 
را نگیریم و پایین نکشــیم. ما باید پروتکل  ها و استانداردهایی که 
می  توانیم داشته باشیم و وجود دارد، با همدیگر به اشتراک بگذاریم 
تا یک چیز جدید، ساخته شود، کشور رو به جلو حرکت کند، توسعه 
یابد و نیروی انسانی حفظ شود. کاری که شاپرک در اوایل کار انجام 
داد؛ یعنی آدیت وضعیت هر بانک، اقدام خوبی اســت. ما هم باید 
آدیت را جایگزین تصدی  گری کنیم. الزم نیســت برای هر چیز، 
خودمان ورود کنیم. ما باید کارها را به شرکت  ها و افراد متخصص 
بسپاریم و خودمان، فقط نظارت و آدیت کنیم. االن شاپرک هرچند 
ماه یک  بار، دیتاسنتر بانک و PSP را چک می  کند. با یک بانک، 
با یک فین  تک و با یک بانک مرکزی، به تنهایی، هیچ  کاری پیش 
نمی  رود. ما نیازمند همگرایی و اخالق تحول هستیم. برخی جاها 

را باید جراحی کنیــم و برخی جاها را باید پیوند 
بزنیم.

متن کامل میزگرد را از اینجا )QR( دریافت کنید. 

جوانمردی: بهبود خدمات بانکداری 
با توجه به امکانات و شرایط موجود 
و به  روزرسانی خدمات، می  تواند 

پله توسعه دیجیتالی باشد اما قطعا 
دیجیتالی کردن بانک و نئوبانک 
نیست و همان، بهینه  سازی است

ترک تبریزی: بانک دیجیتال یا 
سرویس دیجیتال، نیاز به دیجیتالی 
شدن خارج از بانک دارد. بنابراین 

راهنمایی و رانندگی، امالک، 
دادگستری و... هم باید دیجیتال 
شود. دیتامحوری باید رایج شود
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درآمد خالص دویچه بانک به 6.9 میلیارد یورو رسید که باالترین درآمد سه 
ماهه سوم از سال 2016 است.

به گزارش ایســنا به نقل از بیزنس، دویچه بانک روز چهارشنبه اعالم کرد 
که درآمد خالص سه ماهه سوم سال 2022 این بانک به 6.9 میلیارد یورو 
رسیده که 15 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و باالترین درآمد سه 
ماهه سوم از سال 2016 است. بر اساس این گزارش، در سه ماه منتهی به 30 
سپتامبر، سود قبل از مالیات 1.6 میلیارد یورو در حالی که سود سهامداران 
دویچه بانک 1.1 میلیارد یورو بوده است. بانک گزارش کرد که طی 9 ماه 
درآمد ســاالنه هفت درصد افزایش یافت و به 20.9 میلیارد یورو رســید، 
سود قبل از مالیات با 46 درصد افزایش به 4.8 میلیارد یورو و سود پس از 
مالیات با 68 درصد افزایش به 3.7 میلیارد یورو رسید. کریستین سئونگ، 
مدیر اجرایی بانک گفت: در سه ماهه سوم و 9 ماهه سال 2022، ما بهترین 
سود خود را در بیش از یک دهه برای هر دو دوره به دست آوردیم. این مورد 

نشان دهنده موفقیت تالش های ما برای تغییر است.

براساس اعالم بانک مرکزی بانک ملت در نیمه نخست سال جاری بالغ بر 
500 هزار میلیارد ریال به شــرکت های دانش بنیان تسهیالت اعطا کرده 

است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت و بر اساس آمار اعالمی بانک مرکزی، 
بانک ملت با اعطای 500 هزار میلیارد ریال تسهیالت به شرکت های دانش 

بنیان توانست رتبه نخست را در این زمینه از آن خود کند.

درآمد دویچه بانک آلمان رکورد زد 

حمایت ۵00 هزار میلیاردی بانک ملت 
از شرکت های دانش بنیان

شهریار خلیلی، مدیرعامل شــرکت به پرداخت ملت در تشریح طرح 
افزایش سرمایه اظهار داشت: »ما چهار هدف عمده را از انجام افزایش 
سرمایه دنبال می کنیم که توســعه و افزایش تعداد دستگاه های پوز 
فروشگاهی با نصب 150هزار پایانه جدید و نوسازی 100 هزار پایانه از 
جمله آن هاست.« ایشان افزود: »یکی دیگر از اهداف افزایش سرمایه، 
افزایش توان مالی شرکت و دســتیابی به جایگاه مناسب در مقایسه با 

شرکت ها و توسعه برنامه های عملیاتی شرکت است.
خلیلی هدف سوم افزایش سرمایه را استفاده از مزایای معافیت مالیاتی 
موضوع بند »ف« تبصــره 2 قانون بودجه ســال 1401 عنوان کرد و 
ادامه داد: »همچنین در این اقدام، توجه به سیاست های کالن شرکت 
درخصوص افزایش کسب درآمد و توانایی انجام امور جاری را در نظر 
داشــته ایم.« وی افزود: ما به پشــتوانه برنامه ها و سرمایه گذاری های 
انجام شده، طی ماه گذشته روند صعودی در افزایش سهم بازار داشتیم ، 
البته هم اکنون نیز به لحاظ مبلغی با 20.5 درصد سهم بازار ، در جایگاه 

نخست هستیم.«
خلیلی با اشاره به ســهم 50 درصدی به پرداخت ملت از تعداد و سهم 
باالی 51 درصدی از مبلغ تراکنش هــای موبایلی، ادامه داد: در تعداد 
تراکنش هــای اینترنتی و درگاه های پرداخت نیــز بیش از 21 درصد 
ســهم بازار و از لحاظ مبلغ تراکنش ها نیز این سهم بیش از 33 درصد 
است و تا پایان ســال با توافقاتی که با مشــتریان بزرگ انجام دادیم، 
جهش بزرگی را در این زمینه شاهد خواهیم بود.« وی در زمینه سهم 
بازار شرکت به پرداخت از کارتخوان های فروشگاهی نیز گفت: »در این 
بازار نیز کارتخوان های شرکت به پرداخت ملت، سهم 18.5 درصدی 
از تعداد وسهم 18.26 درصدی از مبلغ را به خود اختصاص داده است و 
دستگاه های جدیدی را نیز برای تزریق به بازار در نظر گرفتیم که بیش 
از 60 درصد آن ها تحویل داده شده است .« وی در ادامه با بیان شاخص 
های برتر شرکت به پرداخت ملت در مهرماه 1401، اعالم کرد: »عالوه 
بر کسب رتبه نخست سرانه تعداد تراکنش در بین شرکت های پرداخت 
با 684 تراکنش، این شرکت دارای بیشترین مقدار شاخص اثربخشی 

کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در بین رقبا ی اصلی است .«
خلیلی افزود: »از سوی دیگر، به پرداخت ملت بیشترین سهم از تعداد 
تراکنش های ســرویس پرداخت قبض و خرید شــارژ با کسب سهم 
30.57 درصد را دارد،این شــرکت همچنین دارای بیشترین سهم از 
مبلغ تراکنش های سرویس خرید با کسب سهم 20.47 درصد و مبلغ 

سرویس پرداخت قبض و شارژ با کسب سهم 15.22 درصد است.
گفتنی است؛ در این مجمع همچنین گزارش هیأت مدیره و اظهارنظر 
حسابرس و بازرس قانونی شــرکت درخصوص افزایش سرمایه قرائت 
شد و اصالح ماده 5 اساسنامه در موضوع سرمایه شرکت، اصالح ماده 
48 اساسنامه درباره تغییر سال مالی شرکت واصالح ماده 19 اساسنامه 
درخصوص شرایط حضور سهامدار در مجمع ، بر اساس دستورالعمل 
 ســازمان بورس و اوراق بهادار ، به اتفــاق آراء از طرف ســهامداران 

تصویب گردید .

خبر

 تصویب افزایش سرمایه
 ۵ هزارمیلیارد ریالی به پرداخت ملت

اشاره: گزارش  های ماهیانه شرکت شــاپرک و عملکرد بازیگران صنعت 
پرداخت در رشد شاخص  های این صنعت در راستای رفع نیازهای روزافزون 
عموم مردم، ظاهرا حاکی از بهبود شرایط موجود است. البته کمی بودن 
شــاخص  های رقابتی بین شــرکت  های PSP و عدم توجه به کیفیت 
تراکنش  های انجام  شده، عمال این شرکت  ها را وارد رقابت ناسالم و غیرشفاف 
کرده و هزینه انجام تراکنش  ها در شــبکه پرداخت را به طور غیرحرفه    ای 
افزایش داده اســت؛ به  گونه  ای که باعث خلق تراکنش  های نامتعارف، به 

منظور افزایش امتیاز رقابتی در شبکه پرداخت شده است.
از طرف دیگر، با توجه به تغییر نکردن میزان درآمد شرکت  های پرداخت 
در چند سال گذشته و اشباع تقریبی تراکنش  های این حوزه، عمال به خاطر 
مدل کسب  وکاری اشتباه موجود، در صورت ادامه این روند، شاهد زیان  ده 

شدن بیشتر آنها خواهیم بود. 
در این رابطه، اســتفاده نکردن از فناوری  های جدید مرتبط، نبود تعامل 
موثر بین فعــاالن این صنعــت، ارزیابی دوره  ای شــرکت  های پرداخت، 
طرح رجیستری دســتگاه  های کارت  خوان و اصالح نشدن نظام پرداخت 
کارمــزد، موضوعات کلیدی صنعــت پرداخت اســت. در دومین برنامه 
تصویری اقتصاد مدرن )یکصد و یازدهمین میزگــرد بانکداری و اقتصاد 
دیجیتال( کــه 21 مردادمــاه 1401 برگزار شــد، »آخریــن تحوالت 
صنعت پرداخت« با حضور کاظم دهقان مدیرعامل شــرکت شــاپرک، 
 موردبحث و تبادل  نظر قــرار گرفت. آنچه پیش  روی شماســت، خالصه

 این گفت  وگوست.
  ماجرای 300 هزار پوز بدون کد مالیاتی

الزامات اجرای ماده 11 قانون پایانه فروشگاهی از سال 98 شروع شد و در 
سال 99 از طریق همراهی با سازمان امور مالیاتی، شکل جدیدی پیدا کرد 
و با سپری شدن مراحل مختلف در هر ماه، وارد فاز جدید شدیم. آخرین 
وضعیت این است که 97.5 درصد از ترمینال  های تعریف  شده سمت شاپرک 
هم پرونده مالیاتی دارند و هم به پرونده الصاق شده  اند و حدود 500 هزار 

ترمینال، نیازمند تعیین تکلیف و ساماندهی هستند.
  اصالح نظام کارمزد و عدم پرداخت کارمزد به پذیرنده ها

تغییر نظام کارمــزد به دالیل اقتصــادی، اجرای الزامــات رگوالتوری و 
تخلفات این حوزه، با گذشت یک دهه، ضرورت شبکه پرداخت است. غیر 
از تخلفاتی مانند دادن کارمزد بــه پذیرنده ها، تخلفات دیگری هم مطرح 

است که منشأ بســیاری از این موارد، نظام کارمزد است. بانک پذیرنده، 
کارمزد می  دهــد و شــرکت  های PSP عموما این کارمــزد را دریافت 
می  کنند و یکی از عمده  ترین ذینفعان این سیستم که دارندگان کارت و 
پذیرندگان هســتند، کارمزد پرداخت نمی  کنند. این مسئله از چند سال 
پیش در دستور کار بانک مرکزی و شاپرک بوده است. در سال  های قبل، 
نظام جدید ابالغ شده که با مالحظات خاص آن زمان، اجرایی نشد. برنامه 
تغییر کارمزد، از سال گذشته در دستورکار قرار گرفت و مدل  های مختلف، 
تحلیل شــد. از خبرگان این صنعت و بازیگران آن، خصوصا شرکت  های 
 PSP کمک گرفتیم و حتــی هماهنگی  هایــی را در ارکان حاکمیتی 

انجام دادیم. 
  زمان اجرای نظام جدید کارمزد

دی ماه سال گذشته در همایشی عرض کردم در سه ماهه 1401 درباره این 
مسئله تصمیم می  گیریم که با مقداری تاخیر، این نظام پرداخت بارها مرور 
شده و ابعاد مختلف آن از این نظر که هم هزینه  های سرسام  آور شرکت  ها 
و اقداماتی فنی آنها را تکافو بدهد و هم بــا تخلفات این حوزه مقابله کند، 
سناریونویسی شده است. چندین طرح، استخراج شده که در صورت اجرایی 
شدن تنظیم  گری بهتری در شــبکه پرداخت خواهیم داشت. امیدواریم 
بتوانیم به زودی شاهد تصویب نظام کارمزد جدید مبتنی بر تامین هزینه هر 
تراکنش توسط ذینفعان به نسبت نفع آنها و با توجه به فشار حداقلی به مردم 

باشیم تا هزینه  های مضاعفی تحمیل نکند. البته چون تصمیم  گیر، بانک 
مرکزی است و ما نقش مشاور را داریم، نمی  توانم زمان  بندی خاصی را اعالم 

کنم. تالش می  کنیم فشار بیاوریم تا این کار انجام شود.
  برخورد با تخلفات PSP ها و شرکت های هدایت تراکنش

اگر کارت  خوان از مجاری قانونی بیاید، اســتانداردهای شبکه پرداخت و 
شاپرک را رعایت کند، هویت متخلفانه  ای محسوب نمی  شود. با این حال، 
بی  دقتی شــرکت  های پرداخت در پذیرش درخواســت  های پذیرندگی 
شرکت  های هدایت تراکنش، عدم کنترل و دقت کافی در صحت عملکرد 
پذیرنده و هدایت تراکنش، عدم کنترل دقیــق احراز هویت و صالحیت 
پذیرنده، عدم کنترل مستندات و حتی تخلفاتی مانند اینکه کارت  خوان 
به نام یک نفر است و دیگری آن را در اختیار می  گیرد، وجود داشت. در این 
زمینه، شاپرک در گام اول با استعالماتی که در حوزه ثبت ابزار پذیرش یا 
تغییرات اطالعات هویتی و اطالعات بانکی افراد پذیرنده داشت، تا حد زیادی 
این حوزه را مدیریت کرد. نهایتا با استعالم از سمت شاپرک، در موارد عدم 
انطباق، اجازه تغییر یا ثبت ترمینال جدید داده نمی شود. از طرف دیگر، با 
توجه به فعالیت  های متخلفانه   در این حوزه، شرکت شاپرک، دستورالعمل و 
الزامات مربوط به عقد قرارداد بین شرکت پرداخت و کارگزار را تنظیم کرد و 

در سه ماهه آخر سال 1400 به شبکه پرداخت ابالغ شد. 
بر اساس این دســتورالعمل کسانی که از شــرکت  های هدایت تراکنش 
یا کارگزار اســتفاده می  کنند باید الزامات شــاپرک را رعایت کنند. این 
الزامات، مواردی مانند هویت شــرکت، سهامداری، اهلیت، نحوه فعالیت 
و کنترل  های الزم برای ثبــت پذیرنده، موارد مالی، حدود و ثغور ســایز 
شــرکت و فعالیت  هایی در زمینه اهمیت تداوم و پشــتیبانی سرویس و 
ابزارهایی برای مصرف  کننده نهایی بوده اســت. این ابالغ، انجام شــده 
و بســیاری از شــرکت  ها، به مرور، اجرای الزامات را در دســتورکار قرار 
 دادند. با توجه به اســتعالمات، عمال امکان تخلف را از بسیاری متخلفان

 سلب کردیم. 
نکته دیگر درباره ورود تجهیزات بدون اسناد گمرکی مناسب و مثبته بود که 
در این زمینه نیز الزاماتی به شبکه پرداخت، ابالغ شد. بر این اساس، تایید 
پوز بدون برگ سبز گمرکی و سایر مستندات، غیرممکن است. وقتی یک 
پوز برای بررسی الزامات امنیتی آن داده می شود، قاعدتا موظفند به همراه 
 ،GPRS تاییدیه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی برای پوزهای
این مستندات را به ما بدهند تا کنتر  ل   امنیتی و تایید کنیم. اینها اقدامات 

انجام شده است. 
  پوزهای رجیسترنشده امکان فعالیت ندارند

از یک طرف، پوزهای داخلی باید ساماندهی شــوند و از طرف دیگر فقط 
پوزهایی باید کار کنند که قبال رجیستر شده  اند مانند رجیستری موبایل. با 
حمایت معاون اول ریاست جمهوری، ابالغیه و دستور موجود و نیز با حمایت 
ارکان حاکمیتی و نظارتی، اســتفاده از رجیستری پوز در سازمان تنظیم 
مقررات، اجرایی شده و محدودیت استفاده از پوزهای رجیسترنشده برای 
موارد آتی، در اسرع وقت اعمال می  شود. پوزهایی که GPRS هستند و 
از طرف سازمان تنطیم مقررات رجیستر نشده  اند، در آینده نزدیک، امکان 
فعالیت نخواهند داشت. یک طرح رحیستری هم خودمان اجرا می  کنیم. 
تقریبا از همه شرکت های مدعی تولید پوز، حدود شش تا هشت شرکت 
تا امروز بازدید شده  اند و این امکان برای تولیدکنندگان فراهم می  شود که 
تولیدات خود را در مخزنی در شاپرک رجیستر کنند و PSP ها از تاریخ 
مشخصی به بعد برای ثبت پوز، باید از این مخزن استفاده کنند. این امکان، 
برای کسانی که قصد رجیســتر جدید از طریق پوز قاچاق داشته باشند، 

فراهم نیست.

  هزینه رسید پوز: 600 تا 700 میلیارد تومان!
حجم اقتصادی این کاغذ، ســاالنه بین 600 تا 700 میلیارد تومان است! 
ساالنه حدود 40 میلیارد تراکنش داریم و با قیمت کاغذ و میزان مصرف، 
هزینه زیادی صرف می  شود در حالی که طول عمر بسیاری از اینها، چند 
روز نیست و محو می  شوند. بسیاری افراد هم آن را نمی  گیرند. الزاماتی از 
قبل وجود داشته و االن هم وجود دارد. شرکت  ها از قبل تا کنون، مختارند 
زیر 50 هزار تومان که حدود 40 و خرده  ای درصد از تراکنش  ها را شــامل 
می  شود، رسید ندهند، مگر اینکه خریدار، درخواست کند یا مغایرت مالی 
ایجاد شود. ما این رقم را به 200 هزار تومان افزایش دادیم که بیش از 80 
درصد تراکنش  ها را شامل می  شود. بنابراین شرکت  ها در این حوزه، اختیار 
دارند و دلیل آن برای ما هم روشن نیست که چرا عالقه  مند به این موضوع 
نیستند. البته بعضا معتقدند اگر این کار را انجام دهیم، پذیرندگان به سمت 

پوز شرکت دیگری می  روند اما بنده این حس را ندارم.
  رسید زیر 200 هزار تومان ضروری نیست

در این حــوزه، از طرح  های دوســتان برای الکترونیکی شــدن و کاهش 
رســیدهای کاغذی اســتقبال می  کنیــم، هرچنــد الزامــات ما هیچ 

اجباری، حتی تا ســقف 200 هزار تومان ندارد، مگر اینکه فرد به عنوان 
 کارت  هولدر درخواست کند. این سقف 200 هزار تومان، از شش ماه قبل 

بوده است. 
  طراحی اپلیکیشن ویژه پذیرندگان و دارندگان کارت

در این زمینه، یک اپلیکیشــن برای پذیرندگان است که حداکثر تا چند 
هفته آینده رونمایی خواهد شد. یک سرویس خوب این اپلیکیشن برای 
پذیرندگان، فارغ از ریز تراکنش  ها، پیگیری یک تراکنِش بخصوص دارای 
اختالل است. فارغ از مشــکالت برای دارنده کارت، بعضا مشکالتی برای 
پذیرنده ایجاد می  شود. مثال برخی اوقات به هر دلیلی، یک صفر کم یا زیاد 
کشیده شده و صاحب کارت را نمی  شناسد. اطالعاتی از این قبیل، با حفظ 
محرمانگی کمک می  کند رفرنس نامبر خوبی برای تماس مستقیم یا پلیس 
و مرجع قضایی داشته باشد. در این حوزه، 13 سرویس دیگر وجود دارد که 

به پذیرنده کمک می کند.
در حال حاضر کســی که ترمینال دریافت می  کند، برای اطمینان از نبود 
تخلف و اینکه ترمینال برای کســی صادر می  شود که خودش متقاضی و 
مصرف  کننده است، با استعالم شاهکار که تلفن مربوط به خودش است، 
پیامک به وی زده می  شــود که فالن شرکت، برای شما ترمینال می  گیرد 
و اگر مغایرت وجود دارد، فرد می  تواند تماس بگیرد. با اپلیکیشن، ارتباط 
دوسویه می  شود و تاییدیه حقوقی با قرارداد دیجیتالی می  گیریم. به این 

تصویب نظام جدید پرداخت کارمزد؛ به زودی

 »ذینفعان اصلی«، با تغییر نظام کارمزد 
هزینه ها را پرداخت می کنند

راه  اندازی سوئیچ تعامل  پذیری کیف پول توسط بانک مرکزی و شاپرک

حجم اقتصادی رسیدهای پوز، 
 ساالنه بین 600 تا 

700 میلیارد تومان است! حدود 
40 میلیارد تراکنش در سال 

داریم. ضمنا رقم عدم نیاز به چاپ 
 رسید پوز را از 50 هزار تومان 
به 200 هزار تومان افزایش 
دادیم که بیش از 80 درصد 
تراکنش  ها را شامل می  شود

علی  رغم همه تالش  ها و شائبه  ها 
مبنی بر اینکه بانک مرکزی تمایل 
ندارد سوئیچ تعامل  پذیر کیف 
پول رخ دهد، بیشترین تالش، 

سرمایه  گذاری، انرژی و الزامات از 
سوی بانک مرکزی و شاپرک انجام 
شده است. این سوئیچ در حال 

تست است و دو بانک، با موفقیت 
این تست را انجام داده  اند
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خبر

بانک ملت از ســه محصول جدید با عنوان  امضای ملت، بانک پالس و 
BNPL مبتنی بر بانکداری دیجیتال، رونمایی کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی 
از ســه خدمت جدید بانک ملت با عنوان  امضای ملــت، بانک پالس و  
BNPL که با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و تعدادی از مدیران 
ارشد این بانک در محل وزارت اقتصاد انجام شد، گفت: این خدمات با 

سرعت و فراگیری بیشتری به تمامی مردم ارائه شود.
وی افزود: قراردادهای الکترونیک از مزایای طرح جدید بانک ملت است 
و در احقاق حقوق فعاالن اقتصادی، ایجاد شــفافیت اقتصادی و ارائه 
اطمینان  خاطر به فعاالن اقتصادی در زمینه جزییات قراردادهای بانکی 

تاثیر بسزایی دارد.
این مقام مســئول ادامه داد: زنجیره طوالنی هزینه مبادله با طرح های 
جدیدی که از ســوی بانک ملت رونمایی شــد، کوتاه تر خواهد شد و 
فعاالن اقتصادی با هزینه کمتر، زمان کوتاه تر، مبادله کمتر اسناد و ... 
تســهیالت را از بانک دریافت خواهند کرد. این خدمات رضایت عامه و 
فعاالن اقتصادی را در پی خواهد داشت و کمک کننده و تسهیل کننده 

امر تولید خواهد بود.
خاندوزی اظهار امیدواری کرد بانک ملت به هموارشــدن مسیر تحقق 
بانکداری دیجیتال کمک کند و در رقابت سازنده با سایر بخش ها به تحقق 

اهداف دولت در این زمینه یاری برساند. 
رضا دولت آبادی مدیرعامل بانک ملت نیز گفت: ونمایی از سه محصول 
جدید در راستای سیاست های دولت مبنی بر توسعه بانکداری الکترونیک 
و اجرای ســه ماده از راهبردهای سیاســتی وزارت اقتصــاد مبنی بر 
بهره مندی از فناوری های نوین، ارائه خدمات به آحاد مردم، توســعه 
تسهیالت خرد غیرحضوری، ارائه نسخه الکترونیک قراردادها به مشتریان 
و تحول دیجیتال است. این سه محصول مبتنی بر بانکداری دیجیتال 

طراحی و عملیاتی شده است.

رونمایی از سه محصول جدید بانک ملت 
با حضور وزیر اقتصاد

مدیرعامل بانکینو با اعالم این نکته که نرخ نکول این نئوبانک زیر نیم  
درصد است عنوان کرد تا 80 درصد خدمات حضوری بانک ها می تواند در 

نئوبانک ها آنالین انجام شود.
به گزارش پیوست، اولین رویداد از سلسله رویدادهای درباره کسب وکار 
با محوریت بررســی کســب وکار نئوبانک »بانکینــو« و چالش های 

کسب وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتالی برگزار شد. 
در این رویداد، محســن زادمهــر، مدیرعامل بانکینو و محمدســعید 
احمدی پویا، رئیس واحد کسب وکاری حوزه فین تک، به اتفاقات بانکداری 
دیجیتالی و رشد صنعت فین تک و فناوری های مالی پرداختند و با تحلیل 
مزیت ها و تمایز بانکداری ســنتی و نئوبانک  ها، تجربیات و چالش های 

کسب وکار نئوبانک »بانکینو« را بررسی کردند.
زادمهر با تحلیل فراز  و فرود روند فعالیت بانکینو، بانکینو و به طور کلی 
نئوبانک ها را خدماتی تازه متولدشــده در ایران دانست و توضیح داد: 
حدود 80 درصد خدمات حضوری بانک ها می تواند در نئوبانک ها آنالین 
انجام شود و نرخ نکول بانکینو که از ابتدا خدمت ارائه تسهیالت خرد را در 

فعالیت های خود پیش بینی کرده بود تنها نیم درصد بوده است.

بانک مرکزی اسامی 31 شعبه بانکی چهار بانک ملی ایران، ملت، تجارت و 
صادرات را اعالم کرد که متقاضیان می توانند با مراجعه به آنها 2 هزار یورو 

سهمیه ای دریافت کنند.
بر این اساس، متقاضیان ارز می توانند عالوه بر مراجعه به صرافی ها به 
شــعب منتخب چهار بانک ملی ایران، صادرات، ملت و تجارت مراجعه 

کنند.
طبق اعالم این بانک، بانک مرکزی در راستای تسهیل و تأمین تقاضای ارز 
به صورت اسکناس از 15 آبان عالوه بر صرافی های مجاز، امکان تأمین ارز 
حداکثر به میزان دو هزار یورو یا معادل آن به دالر از طریق شعب منتخب 
و واحدهای ارزی بانک های ملی ایران، ملت، تجارت و صادرات ایران برای 

اشخاص حقیقی باالی 18 سال با ارائه کارت ملی نیز فراهم شده است.

نرخ نکول بانکینو زیر نیم  درصد است

 ارزپاشی بانک مرکزی 
در ۳۱ شعبه بانکی

ترتیب، فرد نمی  تواند انکار کند که این ترمینال مربوط به وی نیست و اینکه 
نمی  دانسته تحت چه شرایطی و چه کسی، اعمال مجرمانه و متخلفانه انجام 
داده است. همچنین یکی از سرویس  هایی که باید مالحظات فنی را در ریز 
تراکنش  ها به صورت آنالین اعمال کنیم، در دستورکار است و در فاز دوم 
قرار دارد. در آنجا، این ســرویس به کل دارندگان کارت، داده می  شود که 
 تراکنش، انجام شده و رسید الکترونیکی وی، شامل همه اطالعات موردنیاز 

صادر می  شود.
  سرویس ها بدون مدل کارمزدی پایدار نمی شود

ارتباط شــرکت  های PSP ها و قراردادهــای آنها کــه االن به صورت 
پرداخت  ساز شکل گرفته  اند، با بانک  ها بدون اجبار و بدون درنظر گرفتن 
کارمزد بوده است. االن فشار می  آورند و از رگوالتور یا شاپرک انتظار دارند 
کارمزدی برای آنها مطالبه شود. این روش، درست نیست. ورود به بازاری که 
منفعتی برای شرکت ندارد، صالحدید نیست و فکر نمی  کنم هیئت مدیره 
یک شرکت اجازه دهد آن شــرکت به جایی ورود کند که نفع مالی ندارد. 
شرایط نسبتا سختی در یک    سال و خرده گذشته داشتیم و سرمایه  گذاری 

هنگفتی در حوزه عملیاتی، سایت پشتیبان و سایر موارد انجام دادیم. 
در این حوزه، بحث کارمزد، مهم است. ما معتقدیم بدون مدل کارمزدی، 
سرویس  ها درست یا پایدار نمی  شوند. االن برخی تخلفات یا بی  دقتی  ها را در 
این حوزه، به سختی، با یک  سری محدودیت  ها، اعمال مقررات می  کنیم. اگر 
نظام کارمزدی وضع شود، این حوزه می  تواند قانونمندتر باشد. در این رابطه، 
با خود شرکت  ها و برخی بانک  ها، مذاکراتی داشتیم. طبیعتا تضاد منافعی در 
این حوزه خواهیم داشت اما قاعدتا اصل انتفاع ذینفع می  تواند بهترین محور 

برای تعیین کارمزد عادالنه که باید تعیین شود، باشد.
  سهم شاپرک از هر تراکنش

اینکه قرار است 120 تومان از هر تراکنش برای شاپرک باشد، تایید نمی  کنم. 
اطالعات را دقیق به شما منتقل نکرده اند! با توجه به مالحظاتی که در این 
سمت وجود دارد، باید حداقل بخشی از هزینه  های دوستان را تکافو کند. 
ما سرفصل هزینه  ها را دریافت و تحلیل کردیم. حتما مطالبات آنها، بسیار 
باالتری از عددی است که شما اشــاره کردید و در ذهن ما وجود دارد. به 

محض نهایی شدن، عدد را اعالم خواهیم کرد.
  کیف پول تعامل پذیر با الزامات شاپرک: رد شبهات

ما در ابــزار پرداخت فیزیکی کارت  خــوان، در ابــزار اینترنتی IPG، در 

ابزار موبایلــی USSD و در نهایت QR را به عنــوان چهارمین ابزار به 
رســمیت شــناختیم. الزاماتی درخصوص تهیه یک QR هم  پذیرنده و 
شبکه  ای که پذیرندگی تعامل  پذیر داشــته باشد، طراحی شد. در آخرین 
مرحله، با توجه به مالحظات کسب  وکاری شــرکت  ها، آنها اکثرا مخالف 
این موضوع بودند و انجام نشد. اکنون QR ابالغ  شده به شبکه پرداخت، 
QR در جایی اســت که غیر هم  پذیرنده اســت. در نهایــت، برای این 
شــرکت  ها یک ابزار QR برای جایی که کارت  خوان داشتند، لحاظ شد؛ 
چه مشتری QR را از روی صفحه کارت  خوان اسکن کند و چه از طریق 
کاغذی که به دیوار می  چســباند که البته تعامل  پذیر هم نبود. این کار، با 
مشکالتی همراه بود اما آن زمان با توجه به مالحظات کرونا و اینکه لمس 
 کارت  خوان، نگرانی   ایجاد کرده بود، می  توانســت یــک راهبرد حداقلی 

در این فضا باشد. 
االن مدل  های مختلف از جمله خرید لحظه  ای و پرداخت بعدی اســت، 
مدل  هایی هستند که از طریق کیف پول به صورت کلوزلوپ انجام می  شوند 
و حوزه  های رگوله  نشده  ای است که حاکمیت به آن ورود نکرده است. آنچه 
در بانک مرکزی و شاپرک بررســی کردیم، سوق دادن این اکوسیستم به 
ظرفیت کیف پول تعامل  پذیر دارای الزامات خاص شاپرک است. این موضوع، 
مدت   زیادی است که هم به راهبران و هم به بانک  ها ابالغ شده و اقدامات 
فنی آن، تقریبا مراحل آخر خود را سپری می  کند. از دو بانک، تست مثبت 
گرفتیم و مسیر کیف پول تجاری و شخصی و نیز حوزه سوئیچ تعامل  پذیر، 
در سامانه رصد جامع طراحی  شده، چه در حوزه صادرکنندگی و چه در حوزه 
پذیرندگی، در حال پیش رفتن است. امیدواریم با حمایت بانک  ها و طراحی 
مدل  های کســب  وکار جذاب با راهبران این ظرفیت ایجاد شود. شائبه  ها 
مبنی بر اینکه بانک مرکزی تمایل ندارد این اتفاق، رخ دهد، درست نیست 
و بیشترین تالش، سرمایه  گذاری، انرژی و الزامات از سوی بانک مرکزی و 

شاپرک انجام شده است. 
مدل QR شــارژ کیف پول کلوزلوپ فعلی و خارج از شــبکه پرداخت، 
با شرایط مطرح شــده، موردتایید ما نیســت و الزاماتی برای آن طراحی 
نشده اســت. االن با ســندباکس رگوالتوری بانک مرکزی و فین  تک  ها، 
 این امــکان وجود دارد که مراحل طبیعی رشــد و تهیــه الزامات خود را 

داشته باشد. 

البته دوستان بعضا مالحظاتی در حوزه کیف پول تعامل پذیر دارند و آن 
الزامات، نظام کارمزدی و درآمدی اســت که به ارتباط بین بانک و راهبر 
کیف پول واگذار شده اســت. امیدواریم تجربه شکســت  خورده قبلی با 
تمامیت  خواهی طرفین تکرار نشود و مجبور نشویم تغییراتی بدهیم که 

منفعت و تضمین تداوم سرویس را برگردانیم.
  پیشنهاد شاپرک برای تراکنش های خرد

در نظام کارمزدی شــبکه پرداخت، برای تراکنش  های خرد، فرایندی را 
پیشنهاد دادیم که در این مسیر، خود دارنده کارت ترغیب شود تا کارمزد 
ندهد یا فرایندی باشد که از کیف پول استفاده کند. اجرایی شدن آن، منوط 
به تصویب آن اســت. بانک  ها حتما می  توانند جذابیت  ها و خالقیت  های 
بیشتری به کار ببرند تا مردم را در تراکنش  های خرد، به سمت کیف پول 
هدایت کنند. البته ما هم با توجه به ذینفع بودن نگرانیم اما باید کارهای 
دیگر انجام دهیم زیرا نمی  توانیم نظام پرداخت کشور را از داشتن امکانی 
که سال  ها در ســایر نقاط دنیا وجود دارد و روش درست تراکنش است، 

محروم کنیم.
  PSP ها مجوز اخذ کارمزد از پذیرنده را دارند

شرکت  های PSP مجوز دارند فارغ از کارمزدی که شاپرک به آنها می  دهد، 
همانند پرداخت  یارها از پذیرنده پول بگیرند، بازاریابی کنند، سرویس  های 
دیگری به پذیرنده  ها بدهند، آنها را ترغیب کنند و از ظرفیت  های کارمزدی 
که از خود پذیرنده می  گیرند، استفاده نمایند. ما در مسیر سیگنالینگ بین 
پذیرنده و شاپرک، مبلغ را مدیریت می  کنیم و به خود شرکت می  دهیم. 
نیازی نیست دوباره ارتباط مالی مجزا بین پذیرنده و شرکت پرداخت شکل 

بگیرد و به دنبال کارمزد مجزا در حوزه پذیرندگی باشند.
  رقابت PSP ها در اقیانوس قرمز خونین عجیب است

درباره ورود رگوالتور به عرصه کارمــزد دادن به پذیرنده، باید عرض کنم 
اقدامات سلبی و ورود همه  جانبه رگوالتور به کسب  وکار شرکت  ها، مالحظات 
پیچیده  ای دارد. بعضا می گویند اگر دســت از ســر ما بردارید، خودمان 
می  توانیم تنظیم  گری کنیم! ما هم درک درستی از اینکه چرا همکاران ما در 
شرکت  های پرداخت به این تخلف احتمالی تن می  دهند، نداریم. در حالی 
که اگر شرکت  های پرداخت با هم متحد باشند و عدم پرداخت کارمزد را به 
عنوان الزام به کل پذیرندگان اعمال کنند، هیچ اتفاقی نمی  افتد. پذیرنده، 
گزینه دیگری ندارد و حتما باید از سرویس آنها استفاده کند. برای ما رقابت 
در اقیانوس قرمز خونین موجود و این تخلف احتمالی، عجیب اســت. ما 
صورت  های مالی این شــرکت    ها را بررسی کردیم، غیر از یکی دو شرکت، 
سایر شرکت  ها وضعیت خوبی ندارند. از یک طرف کارمزد، عوض نشده و از 
طرف دیگر، هزینه  های عملیات، تجهیزات و منابع انسانی به شدت افزایش 

پیدا کرده است. 
در نظام کارمزد پیشنهادی ما، اتفاقا یکی از اهداف رفع اختالالت، همین 
کارمزدخواهی بوده است. اگر یک جایی پذیرنده باید کارمزد بدهد، نباید 
کارمزد بخواهد. از هیئت مدیره شرکت  ها، مدیران عامل و مجامع شرکت  ها 
درخواست می  کنم به سود و زیان شرکت  ها، توجه ویژه  ای داشته باشند. روی 
سخن من با کل شبکه پرداخت است. اصال قابل تصور نیست در شرایطی 
که اوضاع اقتصادی خراب است، به اقداماتی تن دهند که عمدتا خودشان 
و صاحبان سهام این شرکت  ها را هدف قرار داده است. درباره اینکه شاپرک 
ورود کند تا شرکت  ها، تعهداتی بدهند و اجرا کنند، هنوز این سطح تعامل 
را بین همکاران در شرکت  های پرداخت نمی  بینم. ما باید اقداماتی برای 
شناسایی انواع روش  های ثبت دفتری بازاریاب، هزینه بازاریاب، جابه  جا شدن 
اقالم مختلف مانند صندوق فروشگاهی و... انجام دهیم. اینها از حیطه اختیار 

ما، خارج است. تنظیم بازار عمدتا باید توسط خود شرکت  ها انجام شود.
  سرنوشت تمدید توافقنامه با PSP ها

لزوما تغییرات این حوزه مانند حوزه  های مختلف دیگر مثل API، QR و 
کارگزاری در توافق  نامه ذکر نمی  شود. رگوالتور، الزامات را ابالغ می  کند و 
براساس ابالغ، مدل  هایی از کسب  وکار را به رسمیت می  شناسد تا بهره ببرند 
و در سطح و عمق، توسعه بازار بدهند. در توافق  نامه ما، بیشتر حوزه  های 
رگوالتوری و نظارتی هدف قرار گرفته است. به طور شفاف، فارغ از ابالغ و 
الزامات الزم االجرا، الزاماتی مانند قانون مبارزه با پولشویی و تامین تروریسم 
یا تخلفات حوزه بازار و بازارشــکنانه، در متن توافق ذکر شــده است. هم 
مدیرعامل شرکت پرداخت و هم هیئت مدیره شرکت  ها باید آن را بخوانند. 
بعضا مدیرعامل می  گفت اطالع نداشته اما آنها را به توافق نامه  ای ارجاع دادیم 
که چند ماه پیش امضا کرده  اند. تبادالت سهام، ایجاد مونوپولی، اقدامات 
خارج از ضوابط، از جمله پرداخت کارمزد به هرکــس و... را در توافق نامه 

ذکر کردیم. 
با توجه به اینکه باید ضوابط اجرایی را متناسب با امکاناتی که تضمین  کننده 
اجرای دقیق ضوابط رگوالتوری است، داشته باشــیم، تناسب کارمزد و 
عملکرد شرکت  ها را داشتیم. این موضوع به عنوان جریمه نبوده، بلکه به 
عنوان تناسب میزان عملکرد مدنظر بوده است. در احکام صادره در مراجع 
قانونی مانند شورای پول و اعتبار، کارمزد با عملکرد متناسب شده است. االن 
قراردادی داریم که ضمانت اجرایی بسیار محکمی دارد. با فرمولی که با خود 
شرکت  ها به تفاهم رســیده  ایم و با آماده  سازی زیرساخت  ها، در دو بخش 

ممیزی  های ساالنه و رعایت الزامات مقررات، پیش می  رویم. 
  بررسی 2100 پارامتر در بازدیدهای دوره ای شاپرک

در بازیدیدهای شاپرک، بحث تخلفات نیست، بلکه الزامات و تطبیق است. 
مباحث امنیتی، عملیاتی، اجرایی و مســتندات در سرفصل  های متعدد 
حوزه  های تخصصی و عمومی را شامل می  شود. همکاران ما مطابق سنوات، 
روال ممیزی  های ساالنه را دارند. این ارزیابی در سال قبل و سال  های قبل  تر، 
شامل حدود 1400 پارامتر و چک  لیست بود که با اضافه شدن الزامات ویژه 

درخصوص کارگزاران، PISDK، قوانین مبارزه با پولشویی، حفظ حریم 
خصوصی و... که برخی از آنها امکانات جدید کســب  وکاری را در اختیار 
شرکت  ها قرار می  دهد، به 2100 پارامتر رسیده است.  با اضافه شدن این 
پارامترها، اگر این حوزه را ارزیابی خالص کنیم، تخلفات کاهش داشته است. 
اولین سال است که در این حوزه ورود کردیم. البته همزمان با کنترل، کمک 
و حمایت می  کنیم و فرصت می  دهیم عدم انطباق  هــا را رفع کنند. خبر 
مهم  تر اینکه، فارغ از ممیزی  های محیطی، ما ممیزی  های پیچیده، مبتنی 
بر داده  ها و الگ  ها به صورت پیشینی انجام می  دهیم. رویکرد ما حرکت به 
سمت ممیزی و بازرسی مبتنی بر داده  ها مانند استفاده از امکانات هوش 

مصنوعی است. 
PSP زمان مشخص شدن رتبه بندی شرکت های  

الزامات رتبه  بندی، مشخص و کامل شده و آن را قبل از پایان سال شروع 
می  کنیم. البته همکاران اجرایی شــرکت  های PSP باید در حوزه  های 
اجرا، خوداظهاری و...، آموزش  های متعدد ببینند تا متناسب با اظهارنامه، 
موارد را تکمیل کنند و بر این اساس، رتبه  بندی را انجام دهیم. ما به تناسب، 

ظرفیت  های شرکت  ها را رتبه  بندی و در زمان مقتضی، اعالم می  کنیم.
EMV سرانجام پروژه  

این موضوع، ابعاد مختلفی دارد. بحث تکنولوژی شاید ساده  ترین راه باشد. 
مهم  ترین قسمت این کار، تجربه کاربری است و باید آن  قدر ساده شود که 
فرد از این سیستم استفاده کند. این تجربه کاربری، پیچیدگی  های خاص 
خود را دارد. اینکه تا یک ســطح پین وارد کنند، رمز وارد کنند و مواردی 
مانند آن، با حمایت بانک مرکزی و اصرار در این حوزه، به یک جمع  بندی 
رسیده است. خوشبختانه اخیرا در حوزه تبادالت مالی، اتصال شبکه  های 
پرداخت بین ایران و روسیه را شاهد بودیم. االن در حال برنامه  ریزی برای 
اتصال هستیم. البته باید استانداردهای جهانی را رعایت کنیم تا ظرفیت 
عملی و عینی برای زیر بار رفتن این زیرساخت فراهم و به سرعت، دو شبکه 
به صورت استاندارد به همدیگر وصل شود و ثمرات آن در حوزه EMV و 

پروژه کهربا به مردم برسد.
  به چالش های بین بازیگران پرداخت ورود نمی کنیم

همیشه این نگرانی و گالیه از طرف شــرکت  ها وجود داشته که چرا ما به 
عنوان شاپرک، در تسویه و نظامات، ورود می  کنیم، در حالی که باید اجازه 
بدهیم تعامالت بازار بر اساس عرضه و تقاضا، بین بازیگران شکل بگیرد ولی 

وقتی به اینجا می  رسند و دچار ضرر می  شوند، می  گویند چرا رگوالتور، نظام 
یا قواعدی را در این زمینه ایجاد نمی  کند! ما می  توانیم در حوزه تنظیم  گری 
PSP ها، وارد شویم و قواعدی را به بانک مرکزی پیشنهاد کنیم اما در حوزه 
PSP ها و بانک  ها، خودشان باید تصمیم بگیرند. ما سعی می  کنیم به این 
موضوع، ورود نکنیم و به تعادل برسیم تا اینکه به نفع یکی از ذینفعان، ورود 

عجوالنه داشته باشیم.
  چالش وابستگی PSP ها به بانک ها برای فعال کردن پوز

از سال 96، ابالغیه  ای به شرکت  ها داده شده بود که ثبت شماره حساب افراد 
در بانک  ها، پشت ابزار پذیرش با رضایت بانک باشد، چون کارمزد آن را بانک 
می  دهد. پشت این قضیه، منطقی وجود داشت که ممکن بود بعضا انتفاع 
اقتصادی بانک در این نظام تامین نشود. با نظام کارمزد پیشنهادی، بسیاری 
مسائل حل می  شود. نکته دیگر اینکه بعضا بد  اخالقی      ها یا سوءاستفاده  هایی 
را شاهد بودیم؛ مبنی بر اینکه برخی شرکت  ها، پذیرندگان خود را دسته  بندی 
می  کردند و آنهایی که انتفاع کمتری برای بانک داشتند، برای بانک  هایی 
تعریف می  کردند که اتصالی برای خودشــان نداشتند. این موضوع، مورد 
اعتراض بانک  ها بود و  از برخی جهات، محق بودند. این ابالغیه، طی مسیر 
طوالنی، برای ترمینال  های قبلی، به بازپرداخت و عودت 10 درصد از کارمزد 
به بانک پذیرنده  ای که رضایت ندارد، تعدیل و محدود شد. تا اینجای کار، 
این فرایند، تغییری را در نظام ارتباطی بانک و شرکت PSP ایجاد کرده 
که تعادل آن ارزشمند است. همان  جا هم شرکت  ها هیچ اجاره  ای دریافت 
نمی  کردند، چون بدون قرارداد، اقدام کرده بودند، پس تا اینجا وضعیت، تغییر 
نکرده است. برای ترمینال  های جدید، سامانه  ای طراحی شد که این سامانه، 
وقتی اجازه ثبت ترمینال جدید را می  دهد که قرارداد، وجود داشته باشد. 
البته اشکاالتی برای این مدل که کامال موقتی است، دیده شد. ابالغ آن، بر 

اساس ایجاد شوک، تغییر صنعت، بازخورد گرفتن و اصالح بود. 
ما از نمایندگان بانک  ها خواهش کردیم حضور داشته باشند تا این تبادل 
مستمر بین بانک و PSP را داشته باشــیم و این نظام را در صورت لزوم، 
تعدیل کنیم. بدیهی اســت PSP ها، برای اینکه برای ترمینال جدید، 

قراردادی را با بانک  ها منعقد نکنند، مختار هســتند و 
اجباری وجود ندارد. 

متن کامل گفت وگو را از اینجا )QR( دریافت کنید. 

اگر PSP ها متحد باشند و عدم 
پرداخت کارمزد را به عنوان الزام 
به پذیرندگان اعمال کنند، اتفاقی 
نمی  افتد. پذیرنده، گزینه دیگری 

ندارد و باید از سرویس آنها 
استفاده کند. رقابت PSP ها در 

 اقیانوس قرمز خونین 
عجیب است

الزامات رتبه  بندی PSP ها، کامل 
شده و آن را قبل از پایان سال 
شروع می  کنیم. البته همکاران 

اجرایی شرکت  های PSP باید برای 
تکمیل اظهارنامه، آموزش ببینند. 

به تناسب، ظرفیت  های شرکت  ها را 
 رتبه  بندی و در زمان مقتضی، 

اعالم می  کنیم
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سه اقتصاددان برنده جایزه نوبل 2022 در علوم اقتصادی برای تحقیق در 
مورد بانک ها و بحران های مالی شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، بن اس. برنانکه، داگالس دبلیو. دایموند 
و فیلیپ اچ. دیبویگ جایزه نوبل علوم اقتصادی 2022 را به دلیل تحقیقات 

خود در زمینه بانک ها و بحران های مالی دریافت کردند.
آکادمی سلطنتی علوم سوئد در بیانیه ای اعالم کرد که از این سه نفر با جایزه 
Sveriges Riksbank سال 2022 در علوم اقتصادی برای تحقیقات 

در مورد بانک ها و بحران های مالی تجلیل کرد.
این آکادمی گفت: برنده های امسال در علوم اقتصادی، بن برنانکه، داگالس 
دایموند و فیلیپ دیبویگ، درک ما از نقش بانک ها در اقتصاد، به ویژه در زمان 
بحران های مالی را به طور قابل توجهی بهبود بخشیده اند. یک یافته مهم 

در تحقیقات آنان این است که چرا اجتناب از سقوط بانک ها حیاتی است.
جایزه نوبل علوم اقتصادی سال گذشــته به دیوید کارد به دلیل مشارکت 
تجربی وی در اقتصاد کار از دانشــگاه کالیفرنیا، جاشا انگریست و گایدو 
ایمبنس به طور مشترک برای مشــارکت روش شناختی آنان در تجزیه و 
تحلیل روابط علّی از دانشگاه های استنفورد و موسسه فناوری ماساچوست 

و دانشگاه کمبریج اعطا شد.

بانک لویدز )Lloyds( با ایجاد تغییراتی در شیوه بانکداری و سیاست های 
آب وهوایی خود سرمایه گذاری در تأمین مالی پروژه های نفت و گاز را ممنوع 

اعالم کرد. 
به گزارش راه پرداخت، به نقل از insiderintelligence بانک لویدز 
به عنوان یک بانک بریتانیایی در ادامه روند بانکداری ســبز که چند سالی 
است مورد توجه اقتصادهای توسعه یافته دنیا قرار گرفته، سرمایه گذاری در 

پروژه های نفت و گاز را متوقف کرد. 
فعاالن محیط زیســت بریتانیایی، این بانک را به عنوان اولین بانک بزرگ 
در این کشور که در عمل به سیاست های حفظ محیط زیست پایبند بوده 
تحسین و ابراز امیدواری کردند که این اقدام بانک لویدز بانک های دیگر را 
نیز تشویق کند.این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بریتانیا برای قیمت های 

باالی انرژی در زمستان آماده می شود.
البته بانک لویدز اعالم کــرده که این تصمیم در حــال حاضر فقط برای 
جلوگیری از سرمایه گذاری در شرکت های مربوط به سوخت های فسیلی 
و ایجاد میادین نفت و گاز جدید است؛ اما وام دهی عمومی به این شرکت ها 

همچنان ادامه دارد.
گروه بانکی لویدز یک مؤسسه مالی بریتانیایی اســت که از طریق خرید 
HBOS و توســط Lloyds TSB در سال 2009 تشکیل شد. این 
بانک یکی از بزرگ ترین سازمان های خدمات مالی انگلستان است که چیزی 

حدود 30 میلیون مشتری و 65000 کارمند دارد.

معرفی برندگان جایزه نوبل 2022 
 برای تحقیق درباره بانک ها 

و بحران های مالی

 بانک لویدز تأمین مالی پروژه های
 نفت و گاز را ممنوع کرد

رئیس بانک مرکزی اعالم کرد که از ابتدای سال تا اواخر مهر معادل 25 میلیارد 
دالر در سامانه نیما ارز وارد شده است.

علی صالح آبادی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت با بیان اینکه در حوزه بازار 
ارز آرامش خوبی شاهد هستیم، اظهار کرد: منابع ارزی بانک مرکزی، دولت و 
صادرکنندگان غیر دولتی به گونه ای است که حجم عرضه از تقاضا فزونی دارد 
و با فشار مازاد عرضه در نیما روبرو هستیم. در بازار متشکل ارزی شاهدیم که 
حجم معادالت اسکناس افزایش و عمق بازار متشکل ارزی افزایش پیدا کرده 
است. رئیس بانک مرکزی خاطرنشان کرد: چند هفته ای است هر صرافی 
موظف است قیمت عرضه و تقاضای خود را در بازار متشکل ارزی وارد کند و 
االن لحظه ای این آمار منتشر می شود. دیروز حجم معادالت به17 میلیون 
دالر در بازار متشکل ارزی رسید. شاهد آرامش در بازار ارزی کشور هستیم. 
نوسانات نرخ ارز در بازار متشکل بسیار پایین بوده است در بازار آزاد هم نواسات 
محدود است. در سامانه نیما هم نوسان محدودی دارد. تعادلی در بازار وجود 
دارد. صالح آبادی با بیان اینکه میزان تکالیفی که برای نظام بانکی وضع می 
شود باید به اندازه ای باشد که بانک ها بتوانند پاسخگو باشند، گفت: مقرر شد 
بانک مرکزی گزارشی به ستاد اقتصادی دولت درباره میزان پرداخت تسهیالت 
و میزان توان بانک ها در پرداخت را هم ارایه کنند. حدود 66 درصد تسهیالت 
بانک ها به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و خدماتی اختصاص داشته 
است. همچنین 15 درصد تسهیالت هم به نیازهای خرد اختصاص دارد. 
نیازها نامحدود اما توان پرداخت محدود است تکلیف مازادی نباید بر عهده 

بانک ها گذاشته شود.

خبر

رئیس بانک مرکزی:

  از ابتدای سال تا اواخر مهر
 2۵ میلیارد دالر ارز وارد سامانه نیما 

شده است

اشاره: توســعه بانکداری الکترونیک می  تواند مزایای بسیاری را در 
حوزه افزایش درآمدها و کاهش هزینه  ها برای بانک  ها فراهم کند اما 
پایین  تر بودن ســهم درآمدهای بانکــداری الکترونیک از درآمدهای 
بانکی و پوشــش هزینه  های نه  چندان باالی بانکــداری الکترونیک، 
موجب حرکت بیشــتر شــبکه بانکی به ســمت درآمدزایی از محل 
سود تسهیالت شده اســت. از طرف دیگر، سهم درآمدهای بانکداری 
الکترونیک در بانک  های ایران در مقایســه با فعالیت سایر بانک  های 
دنیا در حوزه خدمات الکترونیک بااهمیت نیست و در برخی موارد، این 
نوع درآمدهای بانک  های خارجی، از نظر ســهم در کل درآمدها، پنج 
برابر بانک  های ایرانی است.  بانک  ها برای رسیدن به مدل کسب  وکار 
بانکداری جامع، ناگزیر به پیاده  سازی مدل  های کسب  وکار بانکداری 
الکترونیک بوده  اند که در چند سال گذشــته در همین راستا، شاهد 
شکل  گیری هلدینگ  های فناوری ذیل بانک  های بزرگ کشور بودیم. 
بنابراین اگر ضرورت بانکداری الکترونیکی برای بانک  ها را از دو منظر، 
اول بانکداری الکترونیک به عنوان یک الزام نه یک انتخاب و دوم توسعه 
درآمدهای پایدار بانکی، درنظر بگیریــم، قطعا تعامل این هلدینگ  ها 

می  تواند باعث کاهش هزینه  ها و حتی افزایش درآمدها بانک  ها شود.
از این  رو، در ســومین برنامه اقتصــاد مدرن )یکصــد و دوازدهمین 
میزگرد بانکداری و اقتصاد دیجیتال( که 28 مردادماه 1401 برگزار 
 شــد، موضوع »تعامل و تقابل هلدینگ  های فناوری بانکی« با حضور 
حسام حبیب  اهلل معاون فناوری اطالعات و مدیرعامل هلدینگ فناوری 

بانک شهر و حسین اســالمی عضو هیئت مدیره شرکت توسن نگین 
و مدیرعامل ســابق هلدینگ فناوری بانک کارآفریــن ، موردبحث و 

تبادل  نظر قرار گرفت. خالصه این گفت  وگو، پیش  روی شماست. 
  هلدینگ های فناوری وابســته به بانک های خود موفق 

بوده اند
حبیب  اهلل: سابقه تشــکیل هلدینگ  های فناوری اطالعات در کنار 
بانک  ها، به دو دهه یا بیشتر می  رسد. االن زمان خوبی است تا بازبینی 
درباره این تصمیم صورت گیرد؛ خصوصا اینکه در نیمی از بانک  ها این 
اتفاق، رخ داده است. تالش هلدینگ  های فناوری اطالعات بر این بوده 
که در درجــه اول خدمات حوزه فناوری اطالعات بانک خودشــان را 
ساماندهی کنند. این امر باعث می شود آن کار، اقتصادی  تر، با کیفیت 
بهتر و شاخص  های QS باالتر انجام   شود. بانک  ها با این هدف، کار را 

شروع کردند و نتیجه گرفته  اند. 
با مطرح شــدن مفاهیم جدید، در فضای خدمــات دیجیتال بانکی، 
فین  تک و نئوبانک، این مفاهیــم، افراد متخصص آنهــا، دانش فنی 
مناسب  شان و ســرمایه  گذاری بر روی این شرکت  ها، به دلیل چابکی 
هلدینگ  ها، در دل آنها قرار گرفت. نکته مغفول اینکه برخی بانک  ها، 
فعالیت عمومــی بانکی انجام می  دهند و برخــی بانک  ها، تخصصی و 

بعضی دیگر، نهادی هســتند. در بســتر این اتفاق، هلدینگ فناوری 
اطالعات بانک شهر، عالوه به ســرویس به خود بانک شهر، یک  سری 
خدمات هوشمندسازی سطح شهر را نیز به شهرداری  ها ارائه می  دهد. 
ما مصادیق خوبی از این پروژه  هــا داریم که در هلدینگ فناوری بانک 
شهر در حال انجام اســت. البته در ســایر هلدینگ  های فناوری هم 
نمونه  های دیگری وجود دارد. این اتفاق، بعد دوم موضوع است؛ یعنی 
با ظرفیت هلدینگ فناوری بانک به زنجیره  ای که بانک، فاینانس آن را 
انجام می  دهد، خدمت بدهیم. بنابراین، هم ساماندهی خدمات فناوری 
اطالعات برای بانک و هم توســعه خدمات آی تی به زنجیره تامین و 

زنجیره  ای که بانک، فاینانس آن را انجام می  دهد، مبارک است.
مقایسه  ای که بنده انجام دادم، در مقایسه با خود بانک است؛ یعنی اینکه 
خود بانک، فناوری اطالعاتش را خودش مدیریت کند. در مقایسه با این 
ماجرا، دو نکته مطرح است. اول اینکه اگر خدمات در شرکتی که وابسته به 
بانک باشد، ارائه شود، به لحاظ اقتصادی، به  صرفه  تر است، زیرا شرکت به 
دنبال سود است و سعی می  کند خدمات خود را در بهترین و بهینه  ترین 
حالت انجام دهد. دوم اینکه چون بانک، کارفرماست و شرکت، پیمانکار 
است، در این نوع رابطه، شاخص  های QS، کیفیت و SLA حاکم است 
اما در مقایسه با اینکه این خدمت را هلدینگ فناوری اطالعات یا شرکت 
فناوری اطالعات متصل به بانک ارائه دهد یا یک شرکت بیرونی، نمی  توان 
به این سادگی قضاوت کرد. نمی  توان درباره دو طرف ترازو گفت این کفه 

برنده است یا آن کفه. هر دو مزایا و منافع خود را دارد.
  تمرکز هلدینگ های فناوری باید بر برون سپاری باشد

اسالمی: موضوع هلدینگ  ها بهتر اســت در چارچوب زمانی خودش 
بررسی شود. مقایسه آن با شرایط فعلی، مقداری متفاوت است. بنده 
معتقدم اتفاقا تمرکز هلدینگ  های تاسیسی این دوران، یعنی 1400، 
باید روی اســتفاده بیشــتر از مجموعه  های بیرونی باشــد. در برخی 
پروژ  ه  های متوسط، از نظر هزینه و وقت، اکنون زمان حضور شرکت  های 
مطمئن، شرکت  های باسابقه و شرکت  هایی است که درک و فهم ادبیات 
بانکی را داشته باشند، دغدغه  های امنیتی را رعایت کنند و تصویری 
از رگوالتور و تنظیم  گر این بازار نیز داشته باشند. بنابراین االن زمانی 
است که هلدینگ  ها بهتر می  توانند به این سمت بروند. از منظر دیگر، 
هلدینگ  ها در این سال  ها، برای خودشان ساختاری ساخته  اند و تغییر 
این ســاختارها و نگاه  ها، نیازمند ممارســت و مجاهدت خاص است. 
زمانی CTO های ما، CTO   هایی بودند که در شروع کار، نیازمند ده  ها 
و صدها نفر برای اجرای یک پروژه بزرگ بودند. االن روح  شان متفاوت  تر 
است و غالبا به سمت برون  سپاری می  روند تا با تیم  های کوچک  تر اما 

چابک  تر عمل کنند.
البته بلوغ این فضا، زمان  بر است و در برخی بانک  ها زودتر و در برخی 
دیگر، دیرتر شروع شده است. ما در هلدینگ نگاه در بانک کارآفرین، 
این توفیق را داشــتیم که راهبر مجموعه بانک در زمان تاسیس، نوع 
نگاه متفــاوت یعنی تهاجمی و حمایتی داشــتند، لذا در مقایســه با 
توفیق خدمت قبلی بنده در بانک  های پاسارگاد، پارسیان و ملی، اتفاقا 
همراهی فوق  العاده  ای با ما صورت گرفــت. با این حال، این موضوع به 
این معنا نیست که در همه بانک  ها این رویه پابرجاست. البته وضعیت 
نسبت به دو دهه گذشته، بسیار بهتر شده و نگاه مکمل به جای رقیب، 

بین بانک و هلدینگ ایجاد شده است.
  ماجرای دورهمی هلدینگ های فناوری

حبیب اهلل: اوایل فعالیت در هلدینگ فناوری بانک شــهر، نشســت 
دوستانه با آقای دکتر اسالمی داشتیم و ایشان این ایده را مطرح کرد 
که چقدر خوب اســت االن که حرکت و طیف جدید و نگاه  های جوان 
وارد سازمان نظام صنفی رایانه  ای کشور شده، در فضای تخصصی آی  تی 
و آی  سی  تی بانک  ها نیز همگرایی و همدلی اتفاق بیفتد. بنده چون در 
حوزه مدیران عامــل هلدینگ  ها، جدیدالورود بودم، وقتی دوســتان 
برای تبریک تماس می  گرفتند، این ایده را مطرح کردم و همه موافق 
بودند و استقبال خوبی صورت گرفت. فکر می  کنم 10 یا 11 هلدینگ 
در نشست اول، در ماه مبارک رمضان به میزبانی بانک شرکت کردند 
این جلسه نشان داد چقدر مسائل، مشترک اســت و یک اتفاق، یک 
اســتراتژی واحد یا حتی پیگیری می  تواند این دغدغه  ها را به صورت 
کامل حل کند. نکتــه دوم، بعد از همدلی، پرداختــن به چالش  های 
مشترک است. پنج شش چالش کلیدی مشترک بین همه شناسایی 
شد. نکته سوم، شناسایی فرصت  های مشــترک است. اینکه اگر همه 
هلدینگ ها، ظرفیت  ها را به اشتراک بگذارند، بهتر می  توانند یک پروژه 

را انجام دهند. 
زمانی آقای میردامادی، که در ســنباد حضور داشتند و به هلدینگ 
ایران زمین پیوســتند، می  گفتند ما دو رقیب داریــم. یک رقیب ما، 
شرکت  ها و رقیب اصلی ما، مهاجرت نیروها به خارج از کشور است که 
یک خسارت است. در حوزه پروژه  های مشترک، به خاطر محرمانگی 
آن، شاید دوستان رضایت نداشته باشند که چندان در فضای عمومی 

مطرح شود. 

  شکل  گیری کمیسیون بانکداری دیجیتال در سازمان 
نظام صنفی

اســالمی: در دوره پنجم نظام صنفی، آقای دکتر جوانمردی، عضو 
هیئت رئیســه و هیئت مدیره ســازمان بودند و با پیشنهاد ایشان دو 
کمیسیون فین  تک و بانکداری دیجیتال تشکیل شد. در ادامه مسیر، 
کمیسیون فین  تک، به دالیل مختلف، فعال  تر ظاهر شد، کارگروه  های 
بیشتر ایجاد شــد و افراد با حرارت بیشــتری حضور پیدا کردند. در 
کمیسیون بانکداری دیجیتال که اعضای آن مدیران عامل بانک  های 
بزرگ بودند، ادبیات، نوع نگاه، مباحث و رقابت  های  شان طوری بود که 
در دوره پنجم، بعد از برگزاری چند جلســه به ریاست آقای قنادپور، 
ادامه پیدا نکرد. گردهم  آوردن این دوستان، مدیریت جلسه و مدیریت 
چالش  ها، نکات دقیقی است که آن موقع، تجربه کمتری در این زمینه 
داشتیم. در این دوره، این درخواست از درون بدنه مطرح شده و بعد از 
چندبار برگزاری جلسه، برای متشکل  تر کردن، ضابطه  مندتر کردن آن 
و اینکه به تدریج فعالیت  های صنفی صورت گیرد، مکاتبات انجام شود 
و راهبری  های دیگر هم انجام شود، یک پیشنهاد این بوده که در نظام 
صنفی، وارد شویم و دوستان در جاهای دیگری هم برنامه داشته باشند. 
ما استقبال کردیم و در جلسه هیئت مدیره، نیز کلیات توافق شد که 
این کمیسیون، دوباره تشکیل شــود. شاید برخی موضوعات، مباحث 
انتفاعی درون  گروهی باشد اما در حوزه مباحث صنفی، ما هم به شدت 
استقبال می  کنیم زیرا حضور هلدینگ  ها و شرکت  های بزرگ و نوع نگاه 

متفاوت به بقیه صنف کمک می  کند تا مشکالت را حل کنیم. در حوزه 
سرمایه انسانی، صرفا بحث جبران خدمات نیست، بلکه سرمایه   انسانی، 
از مهم  ترین مباحث سازمان نصر است. تقریبا تمام کمیسیون  ها به  ویژه 
کمیسیون  های نرم  افزاری، به شدت درگیر این موضوع هستند و باید 
درباره آن، بیش از پیش فکر، طراحی و اقدام کنیم. این موضوع، صرِف 
برگزاری گردهمایی حل نمی  شود. موضوع دیگر، عدم اقدامات مخرب 
و توسعه رقابت  های همدالنه است. وقتی بزرگان کنار هم بنشینند و 
الگوهایی از این نوع فعالیت  ها را به دست بگیرند، قطعا می  تواند در تمام 
صنف بازنشر شــود. به جرات عرض می  کنم تجربه کنسرسیوم  ها، که 
شاید بانک  ها در دوران قبل از بلوغ آن هستند و نیز تاسیس و راهبری 
این کنسرسیوم  ها، با دشواری  های جدی مواجه است، امیددهنده است 
تا اتحاد رقبا اتفــاق بیفتد. ما در نصر هم بارهــا و بارها به این موضوع 
پرداخته  ایم و علی  رغم فراز و نشــیب  هایی که داشــتیم، حداقل در 
برخی موضوعات، باید به این سمت برویم. در برخی جایگاه  ها، تشکیل 
کنسرسیوم  ها، مواظبت از آنها و تحقق دستاوردها، باعث می  شود که 

برای کل کشور و خود هلدینگ  ها، دستاوردهای متفاوتی ایجاد شود.
  مانور تجمل، دلیل عدم تعامل هلدینگ های فناوری

حبیب  اهلل: موضوع اصلی، اشتراک  گذاری اســت. االن مانور تجمل 

حبیب  اهلل: طبیعتا وقتی در هر 
حوزه  ای، خدمت و سرویس یک 
سازمان مانند بانک  ، به شرکتی 

زیرمجموعه سازمان سپرده 
شود، آن کار، اقتصادی  تر، با 
کیفیت بهتر و با شاخص  های 
QS باالتر انجام می  شود. 
بانک  ها با این هدف، کار را 

شروع کردند و اگر مسیر کلی 
را درنظر بگیریم، فکر می  کنم 

نتیحه گرفته  اند

اسالمی: بنده معتقدم اتفاقا تمرکز 
هلدینگ  های تاسیسی این دوران، 

یعنی 1400، باید روی استفاده 
بیشتر از مجموعه  های بیرونی باشد. 
در برخی پروژ  ه  های متوسط، از نظر 
هزینه و وقت، اکنون زمان حضور 
شرکت  های مطمئن و باسابقه  ای 

است که درک و فهم ادبیات بانکی را 
داشته باشند، دغدغه  های امنیتی را 
رعایت کنند و تصویری از رگوالتور و 
تنظیم  گر این بازار نیز داشته باشند

 اتحاد استراتژیک اپراتورهای مخابراتی، مدلی جذاب 
برای هلدینگ های فناوری بانک ها

حسین اسالمیحسام حبیب  اهلل
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رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی خاطر نشان کرد: بعد از آزادسازی نرخ آرد 
نانوایان فانتزی بخشی از مردم که نیازشان را با این نوع نان ها تامین می 
کردندخریدار نان سنتی شدند و مصرف این نان 30 درصد افزایش پیدا 
کرد. عالوه بر این با افزایش نرخ ماکارونی و سایر غالت و مقایسه قیمت 
این اقالم با نان، مردم به این نتیجه رسیدند که بهتر است نان را جایگزین 

غالت کند.
به گزارش ایلنا، محمد سلیمانی با بیان اینکه طرح دستگاه های هوشمند 
کردن نانوایی ها نتوانست رضایت نانوایان را جلب کند، گفت: نانوایان از 
نحوه پشتیبانی دستگاه ها از سوی بانک عامل ) بانک سپه( راضی نیستند 
چراکه مجری طرح نمی توانند پاسخگوی تامین رول کاغذ این دستگاه 
برای واحدهای نانوایی باشند و حداقل یک هفته برای تامین رول نانوایان 

معطل می شوند.
وی ادامه داد: دستگاه های هوشمند بنا به نرخ نامه 1400 کار می کنند و 
فروش نان با نرخ سال گذشته نمی تواند پاسخگویی هزینه نانوایان باشد. 
همچنین دولت یک بســته حمایتی برای جبران هزینه های نانوایان 
درنظر گرفت و مقرر کرد که 15 درصد ما به التفاوت برای نان نوع یک و 
10 درصد برای نان نوع دوم پرداخت کند که هنوز این برای نانوایان مبلغ 

برای نانوایان واریز نشده است.
این فعال صنفی با بیان اینکه هزینه نانوایان در سال جاری بیش از 200 
درصد افزایش پیدا کرد، خاطر نشــان کرد: هزینه کارگری، مواد اولیه 
روغن، افزودنی ها افزایش قابل توجهی پیدا کرد و نانوایان برای تامین این 
هزینه ها مجبور شدند از جیب خرج کنند چراکه نرخ نان ها متناسب با 

هزینه ها تغییر نکرد.

رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی: 

بانک عامل نمی تواند رول کاغذ نانوایان 
را تامین کند

بر اساس پیش بینی شرکت تحقیقاتی ریپورت لینکر حجم بازار جهانی 
نئوبانک در سال 2022 از مرز 78 میلیارد دالر عبور کرده و تا سال 2026 

ارزش این بازار به بیش از 359 میلیارد دالر می رسد.
به گزارش  پیوست، شرکت ریپورت لینکر که از هوش مصنوعی برای تحلیل 
داده و پیش بینی روند بازارها استفاده می کند در گزارش سال 2022 خود 
 )CAGR( از بازار جهانی نئوبانک با پیش بینی نرخ رشد مرکب ساالنه
43.52 برای سال 2022، حجم بازار در پایان سال را 78.02 میلیارد دالر 
برآورد کرده است. طبق این گزارش، با احتساب نرخ رشد مرکب 43.52 
درصد در سال، ارزش بازار جهانی نئوبانک که در سال 2021 تنها 56.36 
میلیارد دالر بود، طی چهار سال آینده )در سال 2026( به 359.46 میلیارد 
دالر می رسد. بازار نئوبانک متشکل از خدماتی است که از سوی نهادها به 
فروش می رســد و نئوبانک در واقع بانکی است که مکان فیزیکی ندارد و 
خدمات امور مالی را در اختیار آشنایان تکنولوژی قرار می دهد. نئوبانک 
خدماتی از جمله پرداخت، کارت اعتبــاری، تراکنش، اعطای وام و دیگر 
خدمات را به صورت عمدتاً دیجیتالی و موبایلی ارائه می کند. بازار نئوبانک 
معموالً دو نوع حساب تجاری و سپرده را شامل می شود. حساب تجاری 
به خدمات مورد استفاده شرکت ها اشاره دارد که دارندگان آن می توانند 
به مدیریت پول، پرداخت و اعتباردهی بپردازند و در کنار اطالعات دقیق 
حساب به تراکنش های بین المللی نیز دسترسی پیدا کنند. نئوبانک ها 
خدماتی مثل بانکداری موبایلی، پرداخت و انتقال پول، حساب سپرده/

جاری، اعطای وام و دیگر خدمات مربوط به بانکداری ســنتی را در خود 
جای داده اند. گزارش ریپورت لینکر نشان می دهد اروپای غربی بزرگ ترین 
بازار نئوبانک در سال 2021 محسوب می شود و بر اساس پیش بینی های 
انجام گرفته، منطقه آسیا-اقیانوسیه سریع ترین رشد را در دوره های مربوط 

به این پیش بینی تجربه می کند.
ریپورت لینکر در این گزارش مناطق آسیا-اقیانوسیه، غرب اروپا، شرق اروپا، 
آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، خاورمیانه و آفریقا را بررسی کرده است. 
گزارش ارزش جهانی بازار نئوبانک ها سری جدیدی از گزارش های ساالنه  
است که آماری از جمله حجم سرمایه بازار جهانی، سهم هر منطقه، سهم 
رقبا از بازار جهانی، بخش های بازار نئوبانک به تفکیک، روند ها و فرصت های 
بازار و دیگر  داده های مورد نیاز برای موفقیت در صنعت نئوبانک را ارائه 
می کند. افزایش تقاضا برای فعالیت دیجیتالی موسسات بانکی به رشد 
بازار نئوبانک کمک کرده است. بانکداری دیجیتالی به معنی دیجیتالی 
کردن تمامی فرایند های بانکی و جایگزینی مکان فیزیکی با فعالیت آنالین 
است که نیاز به استفاده از یک شعبه فیزیکی را از بین  می برد. بانکداری 
دیجیتالی خدمات مالی سنتی را نیز خودکار کرده و مشتریان می توانند 
از طریق پلتفرم الکترونیکی یا به صورت آنالین به محصوالت و خدمات 
بانکداری دسترسی پیدا کنند. هدف از نئوبانک در واقع دیجیتالی کردن 
بانک ها با بی نیاز کردن آنها از شعبه فیزیکی و ارائه نسخه ای دیجیتالی از 
خدمات بانکی است. نئوبانک ها با استفاده از تکنولوژی هایی همچون هوش 
مصنوعی )AI(، خودکارسازی و رایانش ابری، خدمات شخصی سازی شده 

را با هزینه کمتر در اختیار مشتریان قرار می دهند.

ارزش بازار جهانی نئوبانک ها تا چهار 
سال دیگر به ۳۵۹ میلیارد دالر می رسد

در بانک  ها اتفاق افتاده که مثال در دیتاســنتر خود و زیرساخت  های 
امنیت  شان چه  کار انجام دهند. این کار، رقابت بین بانک  ها را تشدید 
می  کند و چه بسا، آنجایی که باید بیشتر سرمایه  گذاری کنند، مغفول 
 می  ماند. االن هرکسی بخواهد به سمت خرید تجهیزات برود، به راحتی 
8 یا 10 سال پیش نیست.  البته موضوعات بانک  ها درهم  تنیده است 
و مدل   کســب  وکاری بانک  ها، طوری است که بر اساس الزامات بانک 
مرکزی، نمی  توانند نرخ تسهیالت و سپرده  ها را از یک حد مشخصی 
باالتر اعالم کنند و از طرف دیگر، عدد بهای تما  م  شده پول در بانک  ها، 

باالتر از این است و باید بتوانند این شکاف را پر کنند. 
تجربه   ایرانسل و همراه اول به عنوان دو رقیب، نشان می دهد تعامل، 
شدنی است. در حوزه اپراتورها، مفهومی به نام رومینگ داخلی وجود 
دارد. این دو شرکت از ظرفیت شبکه  های همدیگر استفاده می  کنند 
اما نیاز نیست هرجا که یک شرکت BTS خود را قرار داده، شرکت 
دیگر هم همان  جا قرار دهد، بلکه BTS هر کدام، متعلق به دیگری 
نیز هســت. قطعا این تجربه می  تواند بین بانک  ها و فناوری اطالعات 
بانک  ها رخ دهد. موضوعات مطرح شده در حوزه هاستینگ، میزبانی 
داده و دیتاسنتر بانک  ها شاید مصداقی برای این مورد باشد اما الزامات 
بانک مرکزی در زمینه پدافند غیرعامل، اینکه دیتا در کدام زون باشد، 
نگهداری دیتا و... باید لحاظ شود. اگر بانک  ها در این فضا به همدیگر 
اعتماد کننــد و در این حوزه با هم رقابت نکننــد، باعث صرفه  جویی 
اساســی در هزینه ها، کاهش بهای تمام  شده و ســودآوری بانک  ها 

خواهد شد.
  ضعف بانک ها در مطالبه گری

اسالمی: در زمینه تراکنش های PSP ها، یک  سری تصمیمات باید 
توسط رگوالتور گرفته شود و یک  سری مطالبه  گری باید درون صنف 
شکل بگیرد. اول باید به خودمان انتقاد کنیم که در مطالبه  گری ضعیف 
عمل کردیم. برای اکثر موضوعات، مانع فنی نداریم و موضوع، تصمیم 
مدیریتی است. به نظرم افراد صاحب تخصص بانکی باید پیشنهادهای 
خود را به صورت یکپارچه مطرح کنند؛ جایگاهی شــبیه صنف هم 
همین  گونه کمک می  کند. زمانی راجع به حوزه بالک  چین و رمزارزها، 
خود بانک مرکزی، مبدع شــد و همایش انقــالب بالک  چین برگزار 
کرد. درخصوص کیف پول، کیپا به حدود 10 ســال قبل برمی  گردد. 
در بسیاری از موضوعات، خود بانک  ها پیشــقدم شدند. هم در حوزه 
شاپرک و هم در حوزه کیف پول، این امر، بین چند بانک اتفاق افتاد. 
حتی کنسرسیوم هم تشکیل شــد ولی به دالیل مختلف، در آنجا هم 

موضوع به تصمیم نهایی نرسید.
تا زمانی که به صورت شــاپرکی می  توانیم این اتفــاق را رقم بزنیم و 
پرداخت  ها چهارعاملــی اتفاق بیفتد و برای کیف پول، ســقف عدد 
گذاشته شده و کسب  وکاری هم تعریف نشــده، چه کسی پشت آن 
می  ایستد؟ دی  ماه پارســال در همایش فاوا آقای دهقان قول دادند 
تا خرداد امسال به موضوع رســیدگی شده و تصمیم جدی درباره آن 
گرفته می  شود. بنده همان  جا اعالم کردم این اتفاق نخواهد افتاد و االن 
در پایان مرداد، اتفاقی نیفتاده است. مشکل اینجاست که در طراحی 
اولیه بسیاری از موضوعات سعی می  کنیم کار راه  اندازی شود و حتی 
خودمان اذعان داریم که باید بعد از مدتی تغییر دهیم ولی بعد از آن، 

دچار اینرسی و ترک فعل می  شویم. 
  دالیل عدم تشریک مساعی هلدینگ ها درباره کارمزد

اســالمی: نکته اول اینکه وقتی صرفا خود PSP ها و هلدینگ  ها 
تصمیم بگیرند، ممکن اســت منافع عامه مردم در آن رعایت نشود. 
نکته دوم اینکه همان تصمیــم هم باید تاییدیــه از بانک مرکزی یا 
شــورای پول و اعتبار داشــته باشــد. آنچه موضوع را سخت کرده، 
کسب  وکارهای شــکل  گرفته هســتند. مبتنی بر یک تعرفه    ، تعداد 
پوزهای ما در بازار بیش از حد اســت. درســت نیســت هزینه نحوه 
نادرســت مدیریت را از مردم بگیریم. پس اول اینکه باید نمایندگان 
مــردم نیز در تشــکل  ها حضور داشــته باشــند. دوم اینکــه حتما 
 مدیــران هلدینگ  ها و PSP ها به همراه بانــک مرکزی باید حضور 

داشته باشند.
 برای گذر از وضع موجود به وضع مطلــوب، لزوما تصمیم یک  روزه، 
راه  حل اساسی نیست. کسب  وکارها هم باید بچرخند. تصمیمات باید 

طوری باشــد که هزینه  های آن، به قدری باال نباشد که بانک مرکزی 
بگوید ما دیگر سراغ چنین موضوعی نمی  رویم. ما باید بهبود مستمر 
داشته باشیم. بنده از واگذاری بسیاری از این موضوعات به تشکل  ها و 
صنف  ها استقبال می  کنم. این کار، هزینه حاکمیت را پایین می  آورد. 
اگر رگوالتورهای جدید، ســبک رهبری خود را تغییــر دهند، تمام 

بخش  ها، هزینه  های این تصمیمات را می  پردازند. 
  چرا بانک ها رقیب کنسرسیوم ها شدند؟

حبیب  اهلل: درباره هزینه تراکنش و شارژ شــدن آن توسط بانک  ها 
باید به عواقب آن توجه کنیم. همه اینها تشکیل  دهنده اجزای بهای 
تمام  شده پول در کشور هستند. در مجموع، این هزینه  ها، نه فقط برای 
ســهامداران بانک، بلکه برای دارنده کارت، که جای دیگری از بانک، 
وام می  گیرد، گران تمام   می  شود و مردم، دسترسی کمتری به وام  های 
قرض  الحسنه خواهند داشت و بیشتر با وام  های گران  قیمت مواجهند. 
در زمینه کیف پول هم شــرکت  های فناوری اطالعات بانک  ها، یک 
قدم جلو بروند، کافی اســت. در حوزه کیف پول، اگر تجربه  ها و تک 
  مضراب  های موفق را به درســتی بنوازیم، کنار همدیگر، اتفاق بزرگ 
را می  سازند. اگرچه در الیه حاکمیت و سیاست  گذاری، اتفاقاتی رقم 
می  خورد اما بانک  ها نباید متوقف به آن شوند و باید کارشان را پیش 

ببرند. 
درباره کنسرسیوم  های تشکیل  شده، وقتی چند بانک یا چند شرکت 
دور همدیگر جمع می  شــوند و شــرکتی را برای یک هدف مشترک 
تاسیس می  کنند، خودشان نباید بیزینس آن شرکت را از بین ببرند. 

درباره این موضوع، خطایی صورت گرفته و هم فرابوم و هم ســنباد و 
هم تشکیل آن کنسرســیوم کیف پول از ابتدا مشخص بود نتیجه    ای 
حاصل نخواهد شد. متاسفانه ایجاد شد و همه شروع به موازی  کاری 
کردند. این کار، فوق  العاده مضر اســت. با توجه به ســهامداری بانک 
شهر در کنسرسیوم ســنباد، در دوره جدید مدیریت بانک شهر،  آن 
را بسیار جدی  تر دنبال می کنیم، زیرا معتقدم باید روی این پلتفرم  ها 
ســرمایه  گذاری کنیم؛ یعنی به جای اینکه راه انــدازی یک API به 
صورت جداگانه و تبلیغ آن بهتر است این ظرفیت را روی پلتفرم واحد 
اشتراک  گذاری کنیم تا همه به آن مراجعه کنند و خودمان هم سهم 

داشته باشیم.
در این زمینه، اول فرابوم شکل گرفت و غلبه با بانک  های دولتی بود. 
در کمیســیون بانک  های خصوصی، این بانک  ها نیز تصمیم گرفتند 
برای خودشان پلتفرم جداگانه داشته باشند که این تصمیم هم محترم 
است. شاید به این دلیل بوده که در رقابت با بانک  های دولتی، خود را 
تقویت کنند. این دالیل، احتماال منجر به تفکیک شــد، در حالی که 
اگر یک پلتفرم واحد بود، بهتر بود. البته االن لزوما این  طور نمی  بینم 
که یکی شوند و اگر این دو پلتفرم  ، کارشان را به درستی انجام دهند، 

اتفاق مثبتی است.
  کنسرسیوم ها، ققنوس و توکنایزیشن

اسالمی: فرق ققنوس با سایر کنسرسیوم  ها، اوال این است که بانک  ها 
همگی هم  سهام و هم  میزان وارد شــدند و ثانیا اینکه یا کاری نکرده 
بودند یا اگر کاری کــرده بودند، آن را به عنــوان آورده، وارد نکردند. 

تاسیس کنسرسیوم، حوزه فعالیت   و نحوه راهبری  شان، برای توفیقات 
بعدی   مهم است. فعالیت فعلی ققنوس مبتنی بر توکنایزیشن مبتنی 

بر یک دارایی است و موضوع این نیست که فقط فضای تِک باشد. 
ســهامداران ققنوس، ســهامداران بانکی در حوزه فناوری هستن و 
بیشتر به بازی بازار سرمایه نزدیک است تا پول. از این منظر، از ورود 
سهامداران جدید توسط سهامداران قبلی استقبال شده است. فارغ از 
شرکت ققنوس، در بنیاد ققنوس تمام میزبان  ها دور هم جمع   شده  اند. 
نگاه اول این نبوده که ققنوس، سود زیادی ایجاد کند، بلکه قرار بوده 
پلتفرمی راه  اندازی نماید تا ســایرین درآمد ایجاد کنند. با این حال، 
چون شرکت  های بانکی عضو باید سود داشته باشند، افزایش سرمایه 

صورت می گیرد.
یک نکته جدی حقوقــی دارد و آن، نگاه غیرمتمرکز اســت. وقتی 
این موضــوع، به مجموعــه  ای وارد می  شــود، در بانک  هــای کامال 
متمرکــز مدیریت شــده، ایــن طراحی و نســبت  ها بســیار مهم 
می  شــود.. نکته دوم کنار هم نشســتن چند بانک در کنار همدیگر 
اســت؛ بانک  هایی که خودشــان دارایی   های متفاوتــی دارند و این 
دارایی  ها، قابلیت توکنایزیشــن دارد. نکته ســوم، نــگاه عامه مردم 
است. رمزارزش  ها یا توکنایزیشــن مبتنی بر حوزه دارایی، جذابیت 
 فوق  العاده  ای دارد. من آینده را برای کل ایــن فضا، از جمله ققنوس 

درخشان می  بینم. 
حبیب  اهلل: توکنایز کردن دارایی  ها در شرایط حاضر برای بانک  ها به 
شدت مهم است، چون امالک بانک  ها، درشت  دانه است و امالک ریز که 
به راحتی خرید و فروش شود، نیست. اخیرا در مجمع بانک شهر، آقای 
دکتر احمدی، مدیرعامل بانک، مطرح کردند که مجوز صندوق امالک 
و مستغالت گرفته شــده و به زودی فعالیت می کند. یکی از بهترین 
راهکارها برای این صندوق، توکنایز کردن است. مشتری بزرگ دیگر 
این حوزه، خود شهرداری  ها هستند. توکنایز کردن، هم برای بانک  ها، 
هم برای شهرداری  ها و هم برای تمام نهادها و مجموعه  هایی که امالک 
و دارایی  های بزرگ دارند، جذاب اســت و معامله آنها به سادگی رخ 
نمی  دهد. مجموعه ققنوس با افزایش ســرمایه و تغییر رویه، به این 
سرویس اسکیل می  دهد و هم شهرداری  ها و هم بانک  ها، عالقه  مند به 

این مشارکت هستند. 
  اعتبارسنجی و اشتراک دیتا، در ابتدای مسیر

حبیب  اهلل: کشــور ما به شدت به موضوع اعتبارســنجی برای بلوغ 
صنعت مالی و بازار ســرمایه نیاز دارد. بســیاری از اعتبارســنجی 
بانک  ها مبتنی و متکی بر ترند رفتار مشــتری در بانک خودشــان و 
اعتبارسنجی    ای است که از مجموعه اعتباری ایرانیان دریافت می  شود، 
در حالی که این موضوع، می  تواند با همکاری بیشتر بانک  ها با همدیگر 
کامل  تر شــود. نکته دیگر درباره اشــتراک  گذاری داده این است که 
اخیرا یعنی در بهمن  ماه سال قبل، موضوع تامین مالی زنجیره  ای در 
بانک مرکزی، رگوله و مصوبه آن ارائه شد. این، یک بازار جدید است 
و بانک  ها هرکدام با استفاده از اوراق گام، برات الکترونیک و...  تالش 
می  کنند وام  دهی را در طول زنجیره پیش ببرند. یکی دیگر از حوزه  های 
همکاری همین است که بانک  ها به جای جداگانه پیش رفتن، پلتفرم 
جدا داشتن و زنجیره تامین مجزا داشتن، می  توانند با همدیگر اینها را 
راه  اندازی کنند. یکی از فضاهای همکاری، حوزه دیتاست. ما در فضای 
دیتا در حوزه بانکی در کشــور، واقعا هنوز در ابتدای مسیر هستیم و 
بانک  ها باید بلوغ بهتری پیدا کنند. در این فضا، نهادهای ذیربط مانند 
افتا و کاشف در کنار بانک مرکزی، به خوبی نقش خود را ایفا می  کنند. 
امیدوارم حرکت مشــترک بانک  ها در ســال  های آینــده که یکی از 
زمینه  های آن، می  تواند مشارکت شرکت  های فناوری اطالعات آنها 
با همدیگر باشد، مسیر توسعه کشور را در حوزه زیرساخت  های مالی 

فراهم  تر کند و همه مردم کشور از آن سود ببرند.
  بلوغ حوزه داده و حریم خصوصی ضروری است

اسالمی: درباره داده، باید چند نکته را از هم تفکیک کنیم. یکی دارایی 
داده است. مثال بعضی دوستان معتقدند احراز هویت دارایی بانک است 
و برخی می گویند دارایی مردم است. این موضوع از نظر حقوقی باید 
دقیق  تر شود. نکته دیگر اینکه بلوغ حوزه داده و حریم خصوصی باید 
در کشور اتفاق بیفتد. موضوعاتی که نیازمند اخذ وکالت است یا نیست 
باید لحاظ شود. موضوعی که من را امیدوارتر می  کند بانک  ها و سایر 
مجموعه  ها با همدیگر کنار می  آیند، این است که شاید دیتای بانک نیز 
به تنهایی کفایت نکند؛ خصوصا در حوزه اعتبارسنجی که نیازمندی 

جدی به اشتراک  گذاری داده داریم. 
در برخی جاهــای دیگر، مانند بانکــداری باز، اتفاقــا موضوع اصلی، 
خام  فروشی است. باندل کردن و طراحی درست این دیتاها و محصول 
را طوری طراحــی کردن کــه اســتارتاپ  ها بتوانند از آن اســتفاده 
کنند، ارزش افزوده ویژه خلــق می  کند. این امر، نیازمند مشــارکت 
مجموعه  های مختلف اعم از بانکی و غیربانکی  است. رسیدگی به این 
هلدینگ ها، به اشتراک  گذاری مشکالت  شان و رفع آنها، موجب می  شود 
بردارهای ناهمسو کاهش پیدا کند تا دوستانی که در این هلدینگ  ها 
مشغول هستند، هم امیدوارتر باشــند و هم برای ارائه خدمت به سایر 
زیرساخت  های کشور آماده شوند. خروجی مجموعه  های هلدینگ  های 
بانکی باید به تدریج، از ســطح بانک  ها فراتر برود. اگــر دو دهه قبل، 

 دهه رشــد این هلدینگ  ها بود، اکنون نقطه عطف 
آنهاست.

متن کامل میزگرد را از اینجا )QR( دریافت کنید.

افتاده: االن هلدینگ  های 
فناوری، درآمد ایجاد نمی  کنند 
و هلدینگ  های هزینه  بری برای 
بانک  ها هستند. البته بخشی از 

آن، طبیعی است زیرا زیرساخت  ها 
و نرم    افزارهای بانکی، در همین 
هلدینگ  ها، تولید و پشتیبانی 
می  شود ولی در بخش دیگر، 

هلدینگ  ها، اصال به سمت ایجاد 
درآمد نرفته  اند
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الرنس مک دونالد، مدیر اجرایی سابق بانک سرمایه گذاری برادران لیمن، 
سقوط دالر را پیش بینی کرد.

به گزارش ایِبنا به نقل از راشاتودی، مک دونالد گفت: دالر آمریکا که در حال 
حاضر در روزگار اوج خود به سر می برد، ممکن است جایگاه خود را به عنوان 
ارز ذخیره جهانی از دســت بدهد. او در مصاحبه ای گفت: قطعاً این اتفاق 
خواهد افتاد. این یک مشکل کوتاه مدتی نیست و شاید برای 20 تا 30 سال 
باشد، زیرا ایاالت متحده ثروت زیادی دارد، ما قدرت نظامی زیادی داریم، اما 
جای هیچ سوالی نیست. بهترین سال های اوج دالر دقیقاً همین زمان است.

به گفته مک دونالد، کــه به عنوان معاون بدهی هــای پرخطر و معامالت 
اوراق بهادار قابل تبدیل در بانک ســرمایه گذاری بــرادران لیمن فعالیت 
می کرد، ممکن است سیستم مالی سوئیفت با سوق دادن بانک ها به سمت 
جایگزین های دیگر، به سلطه دالر آمریکا آسیب برساند. وی گفت: غرب باید 
هر 10 سال یک بار بازی تحریم سوئیفت را به کار برد، اما آن ها از این بازی 
علیه چندین کشور استفاده می کنند. مک دونالد معتقد است که دو سال بعد، 
احتماالً ارزش دالر بسیار پایین تر خواهد بود، زیرا کشور ها و بانک ها به دنبال 

راه هایی برای دور زدن سوئیفت خواهند بود.

مشتریان شبکه بانکی می توانند درخواســت های خود را از طریق شماره  
تماس  های مندرج در سایت بانک مرکزی مطرح کنند.

به گزارش ایِبنا، بانک مرکزی با هدف سهولت دسترسی کاربران درخصوص 
امکان ثبت و پیگیری شکایات، شماره تماس مراکز ارتباط مردمی شبکه 
بانکی را در بخش: درباره بانک »تماس با ما « پاسخگویی به شکایات و ارتباط 
مردمی  مرکز ارتباط با مشتریان بانک ها درج کرده است و مشتریان شبکه 

بانکی می توانند درخواست های خود را از این طریق مطرح کنند.
مشتریان شبکه بانکی همچنین می توانند درخواست ها و تقاضا های خود را 
از طریق سامانه ارتباط مردمی این بانک با شماره تلفن 2706 مطرح کنند. 
در این خصوص امکان ثبت درخواست ها به صورت آنالین از طریق سامانه 

ثبت و رسیدگی به شکایات این بانک وجود دارد.
سامانه ارتباط مردمی بانک مرکزی با شماره تلفن 2706 که دو سال پیش به 
همت بانک مرکزی راه اندازی شد، روزانه به طور متوسط پاسخگوی بیش از 
یک هزار درخواست مردمی است و راه اندازی آن، گام ارزنده ای در راستای 

تحقق دولت الکترونیک به شمار می آید.
عملکرد چشمگیر سامانه در این مدت کوتاه، حاکی از افزایش میزان رضایت 
مندی مردم و مشتریان، کاهش زمان پاسخگویی و کاهش میزان مراجعه 

مستقیم به بانک مرکزی است.

 پیش بینی بانکدار آمریکایی
 از حذف سلطه دالر

 امکان دسترسی به مرکز 
 ارتباط مشتریان بانک ها 

از طریق سایت بانک مرکزی

نمایندگان مجلس، بررسی ماده های باقی مانده از طرح بانکداری را به پایان 
رساندند و این طرح برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال می شود.

به گزارش راه پرداخت، بررسی طرح بانکداری پس از حدود شش سال، 30 
مردادماه سال جاری در صحن علنی مجلس آغاز شد. این طرح مخالفان و 
منتقدان بسیاری دارد. حتی مدیران بانکی و کارشناسان اعتقاد داشتند این 
طرح باید از دستور کار خارج شود. آنها معتقد هستند این طرح باعث کاهش 
استقالل بانک مرکزی و افزایش اختیارات دولت در بانک مرکزی می شود و 
مواردی چون ربا و شورای فقهی در این طرح هم مورد انتقاد این مدیران است. 
از سوی دیگر کارشناسان حوزه فناوری نیز این طرح را مورد نقد قرار دادند 
چون از نظرشان در این طرح به جایگاه فناوری بی اعتنایی شده است. در مقابل 
این مخالفت ها؛ اما نمایندگان تمام قد از این طرح دفاع می کنند و در عرض 

چند روز موادی از این طرح را تصویب کردند.
بر اساس این طرح، بانک مرکزی موظف به استقرار بانکداری اسالمی شد. 
بانک مرکزی همچنین به عنوان تنظیم گر حوزه پول و رمزارزهای دارای مجوز 
و نظارت بر مبادله انواع رمزارزهای مجاز مشخص شد. انتشار انواع اسکناس و 
پول رقومی )دیجیتال( بانک مرکزی )CBDC( و ایجاد و توسعه بازارهای 

متشکل ارز و رمزارزهای مجاز جزو اختیارات بانک مرکزی قرار گرفت.
در زمان بررسی این طرح برخی مواد که دارای ابهام بودند به کمیسیون ارجاع 
داده شدند و حاال پس از حدود سه ماه بررسی تمام مواد این طرح به پایان رسید 
و به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. پس از تصویب نهایی طرح بانکداری، 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس از کمیسیون اقتصادی درخواست کرد 
به سرعت بحث اصالح قانون مربوط به بانک های عامل را هم به مجلس ارائه 
کند. از نظر قالیباف، قانونی که اکنون به تصویب رسید مربوط به بانک مرکزی 
بود. بانک مرکزی بیشتر موضوعات مربوط به حوزه دولت و حاکمیت را پیش 
می برد؛ در صورتی که این بانک های عامل هستند که اگر قانون آنها اصالح شود 

بخش اعظمی از مشکالت مردم کاهش می یابد.

خبر

پایان بررسی طرح بانکداری در 
مجلس بعد از شش سال کش وقوس!

اشاره: طبق گزارش اداره نظام  هــای پرداخت بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران، ابزارهای الکترونیکی، تجهیزات و شرکت  های ارائه  دهنده 
خدمات پرداخت الکترونیک )PSP(، وجود 32 بانک و 12 شــرکت 
PSP، در کنار هم، کل نظام پرداخت کشــور را تشکیل می  دهند. در 
حال حاضر، 8 شرکت PSP، یا سهام عمده آنها برای بانک  هاست یا به 

صورت صددرصدی، بانک  ها مالکیت آنها را در اختیار دارند. 
دالیلی مثل صادر نکردن مجوز شرکت  های PSP از سال 1391، آغاز به 
کار رسمی شاپرک و نبود رقبای جدید و نوظهور در این عرصه، می تواند 
یکی از دالیل به    کار نگرفتن فناوری  های جدید در حوزه پرداخت باشد، 
زیرا این شرکت  ها در حوزه درآمدزایی، متکی به کارمزد پرداختی بانک  ها 

بودند و دلیلی برای تالش بیشتر نمی  دیدند.
افزایش هزینه  ها، ثابت ماندن کارمزد دریافتی و بخشیدن قسمت بزرگی 
از درآمدها به پذیرنده  ها در یک رقابت ناســالم، طی سال های گذشته، 
باعث کاهش آستانه سود این شرکت  ها شد. در این رابطه، بانک مرکزی، 
 PSP به تازگی، ضوابط اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت  های
را ابالغ کرد. طبق آن، قرار اســت مجوزهای جدیدی در این حوزه، در 

صورت تایید رگوالتوری بانکی ارائه شود.
در چهارمین برنامه اقتصاد مدرن )یکصد و سیزدهمین میزگرد بانکداری 
و اقتصاد دیجیتال( که 4 شهریور 1401 با حضور داود محمدبیگی مدیر 
اداره نظام  های پرداخت بانک مرکزی برگزار شد، »بررسی مستند جدید 
ضوابط تاسیس شرکت های PSP« با تاکید بر دلیل ارائه مجوز جدید 
PSP و ابهامات مستند، موردبحث و تبادل  نظر قرار گرفت. خالصه این 

گفت  وگو، پیش روی شماست. 
  دالیل شکستن انحصار مجوز PSP ها

مقررات اولیه به سال  های 90 و 91 برمی  گردد که بانک مرکزی، ضوابط 
اولیه شرکت  های پرداخت را صادر کرد. همان موقع بنا بود بعد از سه سال 
فعالیت این شرکت  ها، یعنی در سال  های 94 و 95 این مقررات، بازبینی و 
مجوزهای جدید، مجددا داده شود ولی با یک  سری مشکالت مواجه بودیم 
مانند اینکه بعضی از مقررات ضوابط اولیه، مثل ترکیب سهامداری اجرایی 
نشد. همچنین شاپرک درباره کاهش پایانه  های فروش یا کم  تراکنش، 
الزاماتی را مطرح کرد اما در اجرا، مقرراتی که فکر می  کردیم طی ســه 
سال تثبیت شود و بانک مرکزی، مجددا بر اساس آن، مجوزهای جدید 

بدهد، انجام نشد و تا سال 97 طول کشید. 
از سال 97، خصوصا بعد از ابالغ مصوبه هیئت وزیران به بانک مرکزی، 

بحث اعطای مجوز از سوی بانک مرکزی مطرح شــد. در پاسخ به این 
مصوبه، بخشــی از کار به شــرکت  های پرداخت  یار واگذار و موجودیت 
جدیدی در شرکت  های پرداخت ایجاد شــد. با این حال، اعطای مجوز 
جدید در بانک مرکزی، به شدت تقویت شد اما چند نکته وجود داشت. 
نکته اول اینکه برخی شرکت  ها، بورسی بودند. باید نگران شرکت  های 
بورسی می  بودیم تا مشــکلی برای آنها ایجاد نشــود. نکته دوم اینکه 
سهامدار عمده برخی از این شرکت  ها، بانک  ها بودند که حاضر به واگذاری 
سهم  شان نبودند و طی چند ســال قبل، این اتفاق نیفتاد. پس مقررات 
جدید باید طوری تدوین می شد که با مقررات فعلی منطبق باشد. نکته 
سوم اینکه نگرانی از این بود که اگر شرکت  های جدید مجوز بگیرند، آیا 
پایانه  های پوز فیزیکی که االن حدود 9 میلیون یا 8 میلیون و خرده  ای 
پوز داریم، اضافه می شد یا خیر. نکته چهارم اینکه این نگرانی وجود داشت 
که برخی از این شرکت  ها غیرفعال بودند و به دنبال ادغام آنها بودیم تا 

شرکت  های جدید ایجاد شوند. 
تمام این مدل  های مختلــف در کارگروه  های گوناگــون بانک مرکزی 
بررسی شد تا بخشی از وضعیت فعلی را ساماندهی کنیم نه اینکه لزوما 
بهترین پاسخ باشد. در نهایت، تمام این تالش  ها، منجر به صدور مصوبه 
جدید شد که تصویب آن در بانک مرکزی، حدود 8 تا 9 ماه طول کشید. 

حوزه  های حقوقی و نظارت بانک مرکزی، بعــد از تدوین پیش  نویس، 
نظرات خود را ارائه کردند و موضوع در کمیســیون  های تخصصی بانک 
مرکزی بررسی و در نهایت، مصوبه هیئت امنا و پولی - بانکی صادر شد 
تا اینکه در اردیبهشت امسال، توانستیم این کار را انجام دهیم تا بدون 
داشتن محدودیت مجوز، این سیگنال را به بازار بدهیم که هرکس طبق 

ضوابط، می  تواند مجوز PSP دریافت کند.
  از شرایط سهامداری تا دور زدن قانون

هر شخص، حداکثر می  تواند 10 درصد به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
سهام داشته باشــد. مثال همراه اول و شــرکت  های تابعه، یک شخص 
حقوقی هستند و نمی  توانند هرکدام به طور جداگانه، 10 درصد سهام 

بگیرند.
در این زمینه، وکالت  های پشــت  پرده و بالعزل، یکی از مشکالت تمام 
حوزه  هاســت. تنها راه  حلش این اســت که بانک مرکزی، سرویسی در 
جایی داشته باشد تا این وکالت  ها را ببیند، وگرنه اگر یک شخص حقیقی، 
سهامدار شود و وکالت بدهد، کاری نمی  توان کرد. در خصوص دسترسی 
به وکالت  نامه  ها، حوزه  هــای نظارت و فناوری بانــک مرکزی، کامال با 
سازمان ثبت اسناد و امالک در ارتباط هستند تا این اطالعات را داشته 
باشند. یکی از مدارکی که شخص حقیقی یا حقوقی امضا می  کند، این 
است که در جای دیگری سهامدار نیست. چنانچه خالف آن ثابت شود، 

بانک مرکزی حق دارد تا ابطال مجوز پیش برود.
  PSP های بانکی و درخواست مجوز شرکت جدید

بانک  هایی که شــرکت PSP یا بیش از 51 درصد سهام یک شرکت 
PSP را دارند و عمال مالک آن شرکت محسوب می  شوند، نمی  توانند 
درخواست تاسیس یک شرکت دیگر را بدهند. دامپینگ نکردن، یکی 
از دالیل آن اســت. االن بحثی وجود دارد درباره اینکه بانک مرکزی از 
اتفاق ســال 91 در این مســتند، عقبگرد کرد. آن زمان گفته شده بود 
شبکه پرداخت از شبکه بانکی جداســت اما االن همه  چیز را به بانک  ها 
داده است. سال 96، سند مصوب شورای پول و اعتبار مشخص می  کرد 
نحوه سرمایه  گذاری بانک  ها در شرکت  های مختلف مانند اوراق بهادار و... 

چگونه باشد که این مصوبه در سال 98، به  روزرسانی شد. 
در ســال 96، در این مصوبه، فعالیت  های بانکی توســط شورای پول و 
اعتبار تعریف شد که یکی از موضوعات، پذیرش و پردازش تراکنش  های 
بانکی بود. من از »فعالیت بانکی« صحبت می  کنم نه »عملیات بانکی«. 
عملیات بانکی در بازار متشکل پولی تعریف شده که واسطه  گری وجوه، 
دریافت ســپرده  گذاری و... اســت اما فعالیت بانکی، اقدامات بانک، در 
راستای تسهیل عملیات بانکی انجام است مانند فعالیت بانک  ها در زمینه 
دستگاه  های پوز، در حوزه تجمیع وجوه. موضوع دیگر، واقعیت بازار بود. 
نتایج نشان می  دهد شرکت  هایی که با بانک  ها، تعامل یا رابطه مالکیتی 
دارند، معموال ســهم بازار بیشتری دارند. در ســال 91، بانک مرکزی 
نمی  خواست این  طور باشد اما در عمل، این اتفاق افتاد. پس شرکت  های 
PSP جدید باید در اختیار بانک باشند یا سهامدار عمده آنها باید بانک 

باشد و نمی  توانند در حوزه غیربانکی باشند. 
  فشار بانک ها برای تدوین مستند به نفع آنها؟

بنده به عنوان یکی از کسانی که در تدوین این مستند در بانک مرکزی 
نقش داشتم، عرض می  کنم فشار از طرف بانک  ها نبود. اینکه بانک  ها با 
شرکت  های فناوری در حوزه  های فناورانه جدید مشارکت کنند، یک نکته 
است. مقرراتی که ما درباره آن صحبت می  کنیم با مدلی که در دنیا بین 

بانک  ها و شرکت  های فین  تک شکل گرفت، متفاوت است. در کشورهای 
دیگر مشاهده کردند بانک  ها، برای خودشان کارهایی می  کنند و از طرف 
دیگر، این شرکت  ها هم وجود دارند. رگوالتور برای اینکه دست اینها را در 
دست همدیگر قرار دهد، مقرراتی وضع و اعالم کرد باید این اتفاق بیفتد. 
دنیا می  گوید پول مشتری در بانک است و بانک، ضامن دارایی مشتری 
است. هیچ  جای دنیا آن را واگذار نکرده است. شاید در حوزه نئوبانک  ها 

چنین جایی باشد اما همگی مسئولیت را به بانک داده  اند.
  از ابطال مجوز تا سهم اندک فین تک ها

در این مســتند گفته شــده اگر مجوزی روی طاقچه گذاشــته شود، 
ســاالنه صورت  های مالی این شــرکت برای بانک مرکزی ارســال و 
ارزیابی می  شــود. بعد از سه ســال، اگر چهار درصد ســودده نباشد 
و زیان  ده باشــد یا نســبت   آنی و نســبت بدهی، بر اســاس ضوابط 
نباشــد، مجوز آن باطل می  شــود. وقتی تعــداد مانند قبــال به 12 
شــرکت PSP، محدود بود، واقعا ابطــال مجوز، بــه همین میزان 
سخت می  شــد اما وقتی شــرایط بازتر می  شــود، بانک می  داند اگر 
 وارد ایــن بــازار   شــود، از 1000 میلیــارد تومــان، حداقــل باید 
500 میلیارد تومان توســط بانک آورده شود و نســبت به آن آورده، 
حساس است. همه  جای دنیا، مجوز بانک مرکزی، پرهزینه است و مجوز 
ارزان ندارد. االن مگر شرکت   فین  تک، کم داریم که با بانک  ها در حوزه 
API و... تعامل می  کنند؟ مگر بانک مرکزی، مانع ایجاد کرده اســت؟ 
اتفاقا بانک مرکزی، بانک  ها را تشویق می  کند که با شرکت  های فین  تک، 
مشارکت کنند اما اگر شرکت فین  تک، بخواهد از بانک مرکزی، مجوز 
فعالیت بانکی بگیرد، این کار، پرهزینه و پیچیده است. االن بخش زیادی 
از  هزینه برعهده بانک  هاســت و بانک، مســئولیت اصلی را می  پذیرد. 
فین  تک  ها و شرکت  های کوچک می  توانند تا 10 درصد در این مجموعه 
سهم داشــته باشــند و به جای 1000 میلیارد با 100 میلیارد تومان، 
همراه با یک بانک فعالیت کنند. اینکه معتقد باشیم بیش از 30 بانک با 
تمام شرکت  های فین  تک در تعارض هستند و اینکه شمشیر بسته  اند 
تا گردن هر شرکت نوآور را بزنند، این  طور نیست! البته ما باید ضوابط 
بانکداری باز را در بانک مرکزی نهایی کنیم. این، موضوع دیگری است.

در دســتورالعمل ســرمایه  گذاری بانک  هــا گفتــه شــده، مجموع 
سرمایه  گذاری بانک  ها در این شــرکت  ها، حداکثر می  تواند 20 درصد 
سرمایه پایه آنها باشد. این  طور نیست که بانک 100 درصد سهام شرکت 
را داشته باشــد. ضمنا حوزه نظارت بانک مرکزی باید بانک را به عنوان 

یکی از موسسان، تایید کند. در ضوابط گفته شده »بانک  ها و موسسات« 
تا سقف 51 درصد می  توانند سهم داشته باشند. اگر می  گفتیم یک بانک، 
51 درصد، قطعا با دستورالعمل شــورای پول و اعتبار، با مشکل مواجه 
می  شدیم. االن این بانک، باید سراغ بانک  های دیگر برود و با همدیگر 51 

درصد شوند و مابقی آن به بخش خصوصی داده شود. 
  امکان دریافت مجوز PSP بــرای بانک های خاورمیانه و 

کارآفرین؟ 
بانک  هایی که PSP و ســهام باالی 51 درصد دارند و بانک  هایی که 
وضعیت مالی خوبی ندارند، قطعا از قضیه صدور مجوز خارج می  شوند. از 
بین سایر بانک  ها، آنهایی باقی می مانند که در این شرایط، قادر بوده  اند 
از ثبات و شرایط مالی خوبی برخوردار شوند و خودشان را با استانداردها 
منطبق کنند. بانک  هایی که قادر به گرفتن مجوز هســتند، حتما این 
دغدغه را دارند که با فین  تک  ها تعامل کننــد و بانک مرکزی هم از این 
اقدام حمایت می  کند. درباره این موضوع که بانک هایی مانند خاورمیانه 
و کارآفرین، امکان دریافت مجوز PSP را دارند، بنده نمی  دانم. ظاهرا 

اطالعات نظارتی شما بیشتر است!
  ارائه طرح کسب  وکار، مطابق با چارچوب بانک مرکزی

منظور این بوده که آیا متقاضیان، درک درســت از حــوزه پرداخت یا 

در گفت و گو با مدیر اداره نظام  های پرداخت بانک مرکزی عنوان شد:

  بانک  های محدودی قادرند بر اساس مستند جدید
مجوز PSP بگیرند

محمدبیگی: در این مستند، گفته 
شده اگر مجوزی، دریافت و روی 

طاقچه گذاشته شود، سال به 
سال، صورت  های مالی این شرکت 

برای بانک مرکزی، ارسال و 
ارزیابی می  شود. بعد از سه سال، 
اگر چهار درصد، سودده نباشد 
یا نسبت   آنی و نسبت بدهی، بر 
اساس ضوابط نباشد، مجوز آن 

شرکت PSP باطل می  شود

محمدبیگی: اینکه چه تعداد از 
بانک  های فعلی، از شاخص  های 

نظارتی مدنظر حوزه نظارت بانک 
مرکزی عبورمی  کنند و مجوز 

  می  گیرند، زیاد نیستند. البته 
نمی  توانم تعداد ذکر کنم. 

بانک  هایی که PSP و سهام باالی 
51 درصد دارند و بانک  هایی که 

وضعیت مالی خوبی ندارند، قطعا از 
قضیه صدور مجوز خارج می  شوند
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خبر

آیین تفاهم نامه همکاری هلدینگ فن آوری و نوآوری بانک صادرات ایران 
)صاد( و مرکز گسترش فناوری اطالعات )مگفا(، با هدف هم افزایی میان 

این دو مجموعه بزرگ برگزار شد. 
به گزارش راه پرداخت، به گفته علی حکیم جوادی، مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره هلدینگ صــاد، ظرفیت های بانک صادرات در کشــور و 
پتانسیل هلدینگ صاد و شرکت های زیرمجموعه آن، راه را برای ورود 
به حوزه های گوناگون در ابعاد ملی هموار می کند. او گفت: »امروز این 
تفاهم نامه در همین راستا و برای استفاده از ظرفیت های مجموعه مگفا 
امضا شد.« وی افزود: »این تفاهم نامه همکاری با درنظرداشتن منافع 
ملی و منافع هــر دو مجموعه، در حوزه های IOT، هوشمندســازی 
 ERP صنایع، پرداخت، تأمین منابع مالی زنجیره، پیاده سازی انواع
، ارائه سیستم های مورد نیاز صنایع کشور و... به امضای طرفین رسید. 
امیدوارم دو طرف با کمک یکدیگر، پروژ ه هایی را در سطح ملی گسترش 
داده و عملیاتی کنند.« حسین مهویدی، مدیرعامل مگفا نیز بیان کرد: 
»این تفاهم نامه در راستای گسترش همکاری های مگفا؛ نماینده سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران و وزارت صمت با هلدینگ صاد؛ نماینده 
بانک صادرات منعقد شده است.« او ادامه داد: »هر دو مجموعه از بزرگان 
صنعت آی تی کشور محسوب می شوند و هم افزایی میان این دو شرکت، 
زمینه ساز به سرانجام رسیدن پروژه های کالن در حوزه های فناوری های 
بانکی، هوشمندسازی صنایع، اینترنت اشیا، آموزش، ارائه خدمات دولت 
الکترونیک بر درگاه ها، توسعه کاربرد پلتفرم ها در محورهای مختلف، 
اپراتورهای مالیاتی و توسعه سامانه های دولت الکترونیک برای افزایش 

بهره وری سازمان ها خواهد شد.«

همکاری هلدینگ صاد و مگفا 
برای پیشبرد پروژه های ملی و کالن

با وجود آنکه دولت دستور پرداخت تسهیالت بدون ضامن تا سقف صد 
میلیون تومان را به بانک ها داده است اما برخی بانک ها از دستور دولت 
سرپیچی می کنند. به گزارش خبرگزاری اقتصادایران )اکونیوز(، وزارت 
اقتصاد در سال گذشته بانک های دولتی را مکلف کرد که به متقاضیان 
وام های خرد تا سقف 100 میلیون تومان با اعتبارسنجی بدون دریافت 
ضامن، تســهیالت بدهند و در مرحله اول مشموالن آن، حقوق  بگیران 
دولتی و خصوصی و بازنشسته  ها اعالم شد که قرار بود در مراحل بعدی 
همه مردم مشــمول این طرح شــوند اما  تاکنون وضعیت این موضوع 
مشخص نشده و براساس اعالم مسئوالن با متنوع سازی تضامین بانکی، 
دریافت وام های خرد تسهیل شده است. طبق آخرین اعالم وزارت اقتصاد، 
از ابتدای بهمن 1400 تا پایان تیر امسال بانک های دولتی، 15 هزار و 931 
میلیارد و 632 میلیون تومان اعتبار به 475 هزار و 448 نفر تسهیالت 
پرداخت کرده اند. در این بین، بررسی شرایط پرداخت وام بدون ضامن 
در بانک های دولتی نشان می دهد که پرتکرارترین شرط اعالمی از سوی 
بانک ها برای پرداخت این تسهیالت، بررسی معدل و میانگین حساب 
متقاضی است. البته، برخی بانک ها میانگین حقوق دریافتی متقاضی در 
یک سال را نیز مالک پرداخت وام بدون ضامن اعالم می کنند. به عبارت 
دیگر، براساس اعالم برخی بانک ها میانگین مانده حساب متقاضی در بانک 
مربوطه طی 3 تا 6 ماه مورد بررسی قرار می گیرد و این بررسی مبلغ وام 
را مشخص می کند. این در حالی است که شروط اعالمی از سوی برخی 
بانک ها خالف مفاد بخشنامه اعالمی وزارت اقتصاد است، در این زمینه، 
عباس حسینی، معاون امور بانکی وزارت اقتصاد، می گوید: همه بانک های 
دولتی مکلف هستند همه مفاد بخشنامه وزارت اقتصاد را رعایت کنند و 
هر بانکی که مغایر با بخشنامه فوق عمل کند با توجه به اعالم متقاضی در 
سایت شکایت وزارت اقتصاد پیگیری الزم از طریق بخش نظارت وزارت 

اقتصاد انجام خواهد شد و برخورد قانونی با متخلف انجام می شود.

طبق اعالم بانک مرکزی، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر 
عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیالت توسط بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی ممنوع است. به گزارش ایسنا، در بخشنامه بانک مرکزی آمده 
است: بر اساس مفاد بخشنامه 23    اسفند 1400، اخذ هرگونه سپرده به 
عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیالت توسط بانک     
ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. همچنین، چنانچه بانک ها 
و موسسات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه نهم تیر 1399، قبل 
از اعطای تسهیالت و منوط به توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در 
قالب سپرده سرمایه گذاری مدت دار از تسهیالت گیرنده کنند، پرداخت 
سود علی الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی 

آن سپرده مشابه سپرده هایی که وثیقه تسهیالت نیستند، الزامی است.

شانه  خالی کردن بانک ها 
از پرداخت وام بدون ضامن

بانک مرکزی: 

بلوکه کردن بخشی از وام به عنوان وثیقه 
ممنوع است

خیر. در این طرح کلی کسب  وکار، وارد جزییات نمی  شویم اما در اینکه 
بازگشت سرمایه، طی چند سال اتفاق می  افتد و در چه عرصه  هایی قرار 
است فعالیت کنند، ورود می  کنیم.  اینکه یک شرکت چون پول دارد، به 
راحتی وارد این عرصه شود، درست نیست. اینکه با آن پول چه اقداماتی 
انجام می  شود، چه مسئله  ای حل می  شود و قرار است فرد کجا وارد شود، 
مهم است. هرچند کسب  وکار، چندان امکان قالب  بندی ندارد اما تالش 

کردیم دغدغه  های  مان را در قالب سواالت خاص، مطرح کنیم. 
  سرانجام مدل کارمزدی در نظام پرداخت

مدل کارمزدی، یکی از موضوعاتی اســت که درباره آن، تقریبا به یک 
جمع  بندی   رســیده  ایم. احتماال ما جلســاتی با بانک  ها و شاپرک   نیز 
جلساتی با شــرکت  های پرداخت خواهد داشت تا بین بازیگران اصلی، 
اجماع ایجاد کنیم. تالش می  کنیم در آینــده نزدیک این اتفاق بیفتد. 
موضوع کارمزد خدمات بانکی، زودتر و سریع  تر از کارمزد تراکنش  های 
خرید اتفاق می  افتد و بعد از آن، دو خدمت خرید و برداشت وجه نقد را 
مدنظر قرار می  دهیم. یکی دو ســناریوی اصلی استخراج شده و تالش 
می  کنیم سریع  تر در مســیر خودش پیش برود. با این حال، تا وقتی که 

تمام بازیگران، به این درجه از بینش اقتصادی نرسند که دادن کارمزد 
چه لطماتی به خودشــان می  زند، کس نمی داند در اجــرا، چه اتفاقی 

می  افتد. 
تا زمانی که این بینش اتفاق نیفتد، همه فقــط از بانک مرکزی، انتظار 
درست کردن مدل کارمزد را دارند. بخشی از کسانی که به بانک مرکزی 
انتقاد می  کنند، خودشــان مســیر رســیدن به هدف درست را خراب 
می  کنند اما از بانک مرکزی می  خواهند قطار را در ریل درست قرار دهد! 
امیدواریم حضور یک سهامدار مانند بانک باالی سر این مجموعه  ها، مانع 

شکل  گیری از این اتفاقات شود.
  نظارت بر عملکرد مالی PSP ها

یک اتفاق که در طول این 10 ســال نیفتاد و خأل نظارت بانک مرکزی 
در شرکت  های پرداخت محسوب می  شد، نظارت بر عملکرد مالی این 
شرکت  ها بود. االن تمام این شرکت  ها، اعم از بورسی و غیربورسی، باید 
صورت  های مالی خود را به تایید حسابرس اصلی برسانند و صورت  های 
مالی حسابرسی  شده تاییدشــده به بانک مرکزی می  آید که در آنها هم 
باید تفکیک درآمدها، کارمزد و ســایر درآمدهــا از حوزه  های دیگر در 
سرفصل  ها، کامال مشــخص باشد تا نظارت شــکل گیرد. نظارت  های 
میدانی، چندان موثر نخواهد بود و این شــرکت  ها، چون مالی هستند، 
باید به موضوعات مالی توجه بیشتری شود که خوشبختانه در این سند، 

اتفاق افتاده است.
در حال حاضر، شــرکت  های PSP فعلی، سه ســال فرصت دارند که 
خودشان را با این قانون، وفق دهند. درخصوص اینکه حسابرسی توسط 
نهاد معرفی  شده بانک مرکزی باشــد یا انجمن حسابرسی، فعال همان 

انجمن را کافی دانســته  ایم. درباره بانک  ها، حسابرسان خاص و آنهایی 
که بانک مرکزی تایید می  کند، وجود دارند. فعال درباره PSP ها، این 

سختگیری را انجام ندادیم.
  جریمه تخلفات PSP ها

شــرکت  ها باید به میزان 10 درصد ســرمایه اولیه یعنی 100 میلیارد 
ضمانت  نامه بانکی بدهند. طبق ماده 44، اگر تخلف صورت گیرد، ممکن 
است درباره برخی شرکت  های PSP، مبلغ 100 میلیارد تومان را در 
سال دوم مثال به 400 میلیارد تومان افزایش دهیم تا شرکت، اجازه ادامه 
 IPG فعالیت پیدا کند یا اینکه شــرکت به فعالیت در یک حوزه مانند
یا پوز محدود می  شود. اینها در چارچوب ضوابط نظارتی بانک مرکزی 
لحاظ شده و بانک مرکزی، مختار اســت با توجه به عملکرد شرکت  ها 

برای آنها اعمال کند.
  ترکیب اعضای هیئت مدیره و نحوه احراز صالحیت

پنج عضو هیئت مدیره داریم که صالحیت حرفه  ای   همه آنها، باید توسط 
کمیته تعیین  شده در ضوابط، تایید شود. این کمیته، متشکل از حوزه 
فناوری، نظارت، حقوقی، نظام  های پرداخت و شاپرک در بانک مرکزی 
است. حتما باید صالحیت شخص در آن کمیته تایید شود اما از این پنج 
نفر، دو نفر باید در حوزه فناوری و یک نفر در حوزه مالی باشــند و برای 
دو نفر دیگر، مالحظه  ای وجود ندارد اما باید در حوزه پرداخت، ســابقه 
کار داشته باشــند. معاونان فناوری بانک  ها هیچ  کدام  شان توسط بانک 
مرکزی، احراز صالحیت نمی  شوند. صرِف معاون فناوری، احراز هویت 
نیاز ندارد اما اگر عضو هیئت عامل شود، نیازمند احراز صالحیت است. 
در جلســات احراز صالحیت، حوزه  های نظارت، حقوقی، اقتصادی و... 
دست  اندرکار هســتند و فقط، حوزه فناوری نیست. تعدد اعضا و اینکه 
هرکدام با نگاه و رویکرد خودشــان، به مســئله نگاه می  کنند و ارزیابی 
انجام می  دهنــد، دغدغه ها نحــوه احراز صالحیت کاهــش می  دهد. 
تا حاال نشــنیده  ام کســی به خاطر انتقاد یا اظهــار مطالب تخصصی 
 در رسانه، توســط بانک مرکزی، رد صالحیت شــود یا صالحیت وی 

احراز نشود.
  تالش برای حل دغدغه افزایش پوزها

ما در خصوص افزایش دســتگاه پوز دغدغه داشتیم. االن متوسط ابزار 
پوز فیزیکی در کشور، با توجه به شرکت  های موجود، حدود 600 هزار 
دستگاه است. اگر 12 میلیون پوز را به 12 شرکت تقسیم کنیم، متوسط 
آن، فارغ از اینکه کدام شرکت تعداد بیشتر یا کمتر دارد، حدود 600 تا 
700 هزار دستگاه اســت که این عدد در همان شش شرکت اول خرج 
می  شود. از طرف دیگر، االن تقریبا در هر فروشگاه، زیر دو پوز داریم. با 
توجه به تعداد پذیرندگان و صنوف، می  توان گفت حدود 1.9 دســتگاه 
است. از طرف دیگر، تقریبا بازاز فعلی پوز، اشباع  شده است، مگر اینکه 

کسب  وکار جدیدی ایجاد شود.  
در مستند گفته شد نه نمی  توانیم شرکت  های جدید را از گذاشتن ابزار 
منع کنیم و نه می  توانیم بگوییم به طور نامحدود، ابزار قرار دهند. بنابراین 
برای این موضوع، سقف تعیین کردیم که میانگین ابزار پذیرش در شبکه 
پرداخت اســت. االن چون میانگین، باالی 500 هزار دستگاه است، آن 
500 هزار مورد ذکرشــده، بالموضوع است. همچنین در مستند، روی 
پوز فیزیکی تاکید شــده، در حالی که یک شــرکت می  تواند پذیرنده 
فروشگاهی با QR، کیف پول یا رمزریال داشته باشد و سهم بازار خود را 
افزایش دهد. اتفاقا از این موضوع استقبال می  کنیم. انتظار این است که 
این مقرره، حداقل پنج سال کار کند. ظرف پنج سال آینده، قطعا تحوالت 
خوبی در حوزه پرداخت خواهیم داشت. ما معتقدیم شرکت  ها باید روی 

ابزارهای جدید مانند کیف پول، QR و... نه فقط پوز و واردات آن.
  اعتبار سه ساله و احتمال ابطال مجوز

ممکن است ســهامداران بانک، آورده نقدی بیاورند و افزایش سرمایه 
بدهند. بانک باید به آن ســرمایه    های نظارتی برســد. اینها موضوعاتی 

اســت که دســت حوزه نظارت بانک مرکزی را باز گذاشــته تا ابزاری 
برای تنظیم  گری در ســایر حوزه  ها باشــد و بانک  هــا را ملزم کند که 
صرفا در حوزه فعالیت بانکــی اقدام کنند. در این بنــد، حوزه نظارت، 
به عنوان یکی از ارکان اصلی ذکر شــده اســت. اینکه شما با اطالعات 
خودتان، دو بانک را بــرای دریافت مجوز PSP جدید، اســم بردید، 
به نظر می  رسد شرایط را داشته باشــند اما قطعا ثابت نیست و ممکن 
است تعداد بانک ها بیشتر شود. این شرکت  ها در سه سال اول، سهامی 
خاص هستند و نمی  توانند وارد بورس شوند. بعد از سه سال باید سودده 
شوند. همچنین احتمال دارد بعد از سه سال، ابطال مجوز شوند. چون 
بانک مرکزی، نمی  خواست با ســهامداران عام درگیر باشد، در مستند 
 بر این موضوع تاکید شــد که بعد از گرفتن مجوز پنج ساله، می  توانند 

وارد بورس شوند. 
  پرداخت یارها؛ از مجوز PSP تا تخلفات

در شــرایط فعلی، پرداخت یارها می  توانند به فعالیــت خود در حوزه 
 ،PSP پایانه  های غیرحضوری ادامه دهند و در صورت درخواست مجوز
باید در قالب همین سند اقدام کنند. فعال مدل مجوزدهی یا تغییر مجوز 

پرداخت  یارها، در دستور کار نیست. در حوزه پرداخت  یاری، کارگروهی 
در بانک مرکزی شکل گرفته و دوستان انجمن در برخی جلسات حضور 
دارند. این مجموعه، آن  طور که باید و شــاید، تحــت کنترل و نظارت، 
حوزه  های خارج و داخل بانک مرکزی نیســت. بخش عمده   انتقادات 
به فعالیت پرداخت  یارها در حوزه رمزارز اســت. مــا در بخش مقررات 
خاکســتری، قصد نداریم فضا را ببندیم. عدم شفافیت مقررات در این 
بخش، هم عرصه را برای پرداخت  یارها ســخت کرده و هم برای بانک 

مرکزی.
البته پرداخت یارها در حوزه اینماد، مالیاتــی و... با چالش  هایی مواجه 
هستند اما رســیدن به نقطه تعادل که کسب  وکارشان را داشته باشند 
و بانک مرکزی نیز ریل  گذاری درســت داشته باشد و پاسخگوی داخل 
و خارج بانک مرکزی باشد، قابل تامل اســت. قرار نبود پرداخت  یارها، 
تجمیع وجوه داشــته باشــند بلکه باید پول  ها از طریق حســابی که 
 در اختیار شاپرک اســت، بین پذیرنده  ها تقسیم می شــد اما االن این 

اتفاق نمی  افتد. 
مدل  های کسب  وکاری پرداخت یارها تغییر کرد و االن خودشان در حوزه 
پلتفرمی، سرویس   مالی به برخی مشــتریان می  دهند و توزیع پول در 
این حوزه به یک کسب  وکار تبدیل شده است و باید جلسه ای با حضور 
پرداخت  یارها و کسب  وکارها داشته باشیم. در این زمینه، اداره مبارزه با 
پولشویی بانک مرکزی دغدغه  های درستی دارد. این پول  ها نباید با هم 

مخلوط شود و تفکیک، مبدأ، مقصد و منشأ آن باید 
مشخص باشد.

متن کامل گفت وگو را از اینجا )QR( دریافت کنید.

محمدبیگی: تا زمانی که بینِش 
ندادن کارمزد به پذیرنده اتفاق 

نیفتد، همگی فقط از بانک مرکزی، 
انتظار اصالح مدل کارمزد را 

دارند. بخشی از کسانی که به بانک 
مرکزی انتقاد می  کنند، خودشان 

مسیر رسیدن به هدف درست را 
خراب می  کنند اما از بانک مرکزی 

می  خواهند قطار را در ریل درست 
قرار دهد!

افتاده: با شرایطی که شما بر اساس 
مستند جدید اشاره کردید دو 

بانک، موقعیت دریافت مجوز دارند. 
فکر می  کنم بانک خاورمیانه و بانک 
کارآفرین، کفایت سرمایه خوبی 
دارند و می  توانند مجوز شرکت 

PSP بگیرند. بنابراین یک تقلب 
به شرکت  هایی که دنبال مجوز 
هستند، رساندیم که زودتر به 

سراغ این دو بانک بروند! 
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عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت: 
بر اساس ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی و 
آیین نامه اجرایی آن، یارانه سود تسهیالت سرمایه در گردش یا سرمایه 

ثابت به متقاضیان مشمول پرداخت می شود.
به گزارش فارس به نقل از وزارت صمت، محسن سراج زاده اظهار داشت: 
بر اساس این قانون به دولت اجازه داده می  شود برای فرآوری مواد خام 
و تبدیل کاالهای با ارزش افزوده باال از انواع مشــوق  های الزم استفاده 
کند و همچنین با انعقاد قرارداد عاملیت با بانک صنعت و معدن، یارانه 
سود تسهیالت سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت )در قالب وجوه اداره 
شده( در چارچوب طرح »کمک به نوسازی و تکمیل زنجیره ارزش در 
راستای جلوگیری از خام فروشی« به متقاضیان مشمول پرداخت کند.

وی افزود: کلیه مواد اولیه خامی که فرآوری شــده و در زنجیره ارزش، 
منجر به ایجاد ارزش افزوده باالتر شوند، مشمول این حمایت هستند. بر 
این اساس فرآوری مواد اولیه خامی که صادرات آن ها مشمول پرداخت 

عوارض یا مالیات  است، در اولویت قرار می گیرد.
سراج زاده گفت: متقاضیان مشمول شامل اشخاص حقیقی و حقوقی 
از بخش های خصوصی و تعاونی )با اولویت اشــخاص حقوقی( هستند 
که دارای اولویت در موافقت نامه بــوده و از طرف مجری طرح )وزارت 
صنعت، معدن و تجارت( به بانک جهت دریافت تســهیالت سرمایه در 

گردش یا سرمایه ثابت از محل منابع داخلی بانک، معرفی می شوند.
وی بیان داشت: معرفی شدگان باید واجد شرایط بانک تشخیص داده 
شوند. همچنین تسهیالت پرداختی نیز با احتساب 9 درصد یارانه سود، 

برای کل دوره قرارداد بانک با متقاضی محاسبه و لحاظ می شود. 
ســراج زاده افزود: پرداخت یارانه سود تســهیالت به متقاضیانی تعلق 
می گیرد که اقساط خود را در سررســید پرداخت کرده و آمار تولید و 
تحقق اهداف پروژه ها و زیرپروژه های خود را ارائه دهند. به این ترتیب، 
یارانه ســود، پس از تایید مجری طرح توســط بانک عامل به حساب 

متقاضی در موعد مقرر منظور می شود.
وی بیان داشت: در خصوص تســهیالت دریافتی از منابع داخلی بانک 
برای سرمایه در گردش، یارانه سود تسهیالت در پایان اقساط )یک سال( 
و در خصوص تســهیالت دریافتی از منابع داخلی بانک برای سرمایه 
ثابت، یارانه سود تسهیالت هر شــش ماه یکبار به حساب متقاضی در 

بانکی که تسهیالت اخذ کرده است، تخصیص و اعمال می شود.

یارانه سود تسهیالت به تولید کنندگان 
پرداخت می شود

افرادی که بر اثر محکومیت حساب   های بانکی   شان مسدود شده است یا 
قصد پول شویی دارند یا اتباع غیرمجاز خارجی که در کشور اقامت دارند 

به   راحتی می توانند کارت بانکی افراد را اجاره کنند و از آن استفاده کنند.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اســتفاده از چند کارت اعتباری عالوه بر 
مزایایی که در پی دارد، می تواند معایبی نیز داشته باشد. ایجاد هزینه برای 
سیستم بانکی یکی از مهم ترین ایرادهای تعدد کارت   های بانکی است. این 

موضوع احتمال سودجویی از هویت افراد را هم افزایش می دهد.
کارمزد دریافت شــده برای صدور کارت   های بانکی در سال جاری مبلغ 
600 تومان است، این درحالی است که پیش تر یک مقام بانکی گفته بود  
هزینه تمام شده هر کارت بانکی برای حدودا 4 برابر کارمزد دریافت شده 
صدور آن است. بر این اساس هزینه صدور هر کارت بانکی حدودا 2 هزار 

و 400 تومان خواهد بود.
بر اســاس آمار بانــک مرکــزی در پایــان فروردین ماه ســال جاری، 
حــدود 277 میلیــون کارت بانکــی در کشــور وجــود داشــته که 
273 میلیــون آن کارت نقــدی و 4  میلیــون عــدد آن کارت اعتباری 
بوده اســت. با محاســبه عدد ســرانه تعداد کارت   های بانکــی، تقریبا 
به ازای هــر ایرانی 3/ 3 کارت اعتبــاری وجود دارد و ایــن به آن معنی 
اســت که تقریبا 664  میلیارد تومان بــرای صدور کارت   هــای بانکی 
 هزینه شــده و تعداد ایــن کارت   هــا نیز به طــور روزافــزون درحال 

افزایش است.
همچنین ممکن است در فرایند کاربری این کارت   های بانکی نیز ایراداتی 
وجود داشته باشــد. تعدد کارت   های اعتباری موجب می شود مشتریان 
بانک ها مجبور شوند از اطالعات خصوصی بیشتری مانند رمزاول و دوم 
کارت محافظت کرده و این مسئله ممکن است موجب افزایش مشکالتی 
مانند فراموشی رمزکارت   ها یا درز اطالعات برخی از سوی مشتریان منجر 
شود. با توجه به این موارد، کاهش تعداد کارت   های بانکی  به صرفه   جویی 
در هزینه   های بانکی منجر شده و همچنین حفاظت از اطالعات را تسهیل 

می کند.
از دیگر معایب مساله سودجویی است مثال افرادی که بر اثر محکومیت 
حساب   های بانکی   شان مسدود شده است یا قصد پول شویی دارند یا اتباع 
غیرمجاز خارجی که در کشور اقامت دارند به   راحتی می توانند کارت بانکی 

افراد را اجاره کنند و از آن استفاده کنند.

خبر

هر ایرانی، 3.3 کارت بانکی دارد

هزینه ۶۶۴ میلیارد تومانی برای صدور 
کارت های بانکی

اشــاره: افزایش ســود به تغییراِت دو پارامتر اصلی در هر کسب  وکار 
بســتگی دارد؛ افزایش درآمــد و کاهش هزینه  هاســت. بانک  ها برای 
دســتیابی به این دو هدف، همــواره از فرایندهــا و روش  های مختلف 
استفاده می  کنند. این روش  ها از تجربه  های مدیران درون  سازمان یا از 
دانش مشاوران مدیریتی سرچشمه می  گیرند. هر دو اینها، حاصل سال  ها 
تجربه فعالیت در این حوزه است اما طی ســال  های اخیر، تغییراتی در 
نحوه دســتیابی به چنین اهدافی رخ داده است. صنعت بانکداری دچار 
یک پارادایم شیفت یا انقالب شده که در آن، علوم داده، سازمان  ها را از 
تصمیم  گیری مبتنی بر حدس و گمان، به سوی تصمیم  گیری مبتنی بر 

داده و شواهد سوق می  دهد. 
اکنون بانک  ها عمدتا با بهره  گیری از هــوش تجاری )BI(، تحلیل  های 
توصیفی را از طریق داشبوردهای مدیریتی در اختیار مدیران تصمیم  گیر 
و کلیدی بانک  ها قرار می  دهند. این در حالی است که روند جهانی، در 
حال تجربه استفاده از تحلیل  های پیشــگویانه، تحلیل  های تشخیصی 
و تحلیل  های تجویزی اســت. این نوع تحلیل  ها، پا را از تشریح شرایط 
گذشته، فراتر گذاشــته  اند و ضمن پیش  بینی وضعیت آینده، به دنبال 
یافتن دالیل شرایط پیش  آمده و ارائه راهکارهای تجویزی برای نیل به 

اهداف مدیران بانکی هستند.
در پنجمین برنامــه اقتصاد مــدرن )یکصد و چهاردهمیــن میزگرد 
بانکداری و اقتصاد دیجیتال( که 11 شهریور 1401 برگزار شد، موضوع 

 »جایگاه داده و هــوش مصنوعی در کســب  وکار بانک  هــا« با حضور 
محمد گرکانی  نژاد مدیرعامل بلوبانک و علیرضا عابدی  نژاد مدیرعامل 
گروه دوران برگزار شد، موردبحث و تبادل  نظر قرار گرفت. خالصه این 

گفت  وگو، پیش  روی شماست. 
  یکپارچگی داده ها در ابتدای راه است

عابدی  نژاد: مشتری در هر نظام سازمانی، مجموعه  ای است که خدمت 
یا محصول را تحویل می  گیرد و بابت آن بهایــی را می  پردازد. در نظام 
بانکی، تمام سپرده  گذاران، شرکت  ها، سازمان  ها و افرادی که خدمتی 
از آن دریافت می  کنند، مشتریان آن هستند. هوش مصنوعی که مقام 
معظم رهبری هم به آن اشــاره کردند، موضوع جدیدی نیست و حدود 
40 تا 50 سال یا حتی بیشتر، قدمت دارد. علت اهمیت و متفاوت شدن 
هوش مصنوعی به استفاده از تکنولوژی  های جدید در هوش مصنوعی 
برمی  گردد. االن جزییات روش  ها تغییر پیدا کرده است. مهم  ترین تفاوت، 
بحث دیتاست. در روش  های جدید که یادگیری عمیق نامیده می  شود، 
نیاز به داده  های زیاد دارد. آنچه قبال وجود نداشت. شاه  کلید این موضوع، 

دیتا یا داده است. 
بانک    ها بیشــترین دیتا را در طول شــبانه  روز از مشــتری جمع  آوری 
می  کنند. ما به خاطر پرداخت قبض، کرایه تاکسی یا مانند آن، در نظام 
بانکی از خودمان، اثراتی می  گذاریم. اگر این اثر بر مبنای هوش مصنوعی 
تحلیل شود، اطالعات زیادی از آن قابل استخراج است. بنابراین فضای 

مساعدی برای استفاده از هوش مصنوعی در نظام بانکی وجود دارد اما 
هنوز ابتدای راه هستیم. این موضوع، سطوح بلوغ خاصی نیاز دارد. حدود 
15 تا 20 سال پیش، این ســطح از داده  ها را نداشتیم ولی االن داده  ها 
شکل گرفته اســت. ما یک  ســری داده  ها در نظام بانکی داریم و سعی 
کرده  ایم بخشی از آن را با داده  های بیرونی یکپارچه کنیم اما در سطح 
یکپارچگی داده ها، هنوز ابتدای راه هســتیم. هرچقدر داده  ها، غنی  تر 

می  شوند، هوش مصنوعی سطح بلوغ بیشتری پیدا می  کند.
شاید در کشور، فضاهایی باشند که این داده  ها را به صورت یکپارچه در 
اختیار داشته باشند اما اصوال اینکه این داده  ها را برای مقاصد تجاری در 
اختیار دیگر سازمان  ها قرار دهند، جزء ماموریت سازمانی آنها به شمار 
نمی  رود. فکر می  کنم اگر اســتانداردهایی برای تعریف تبادل اطالعات 
بین  بانکی خصوصا در حوزه بهره  برداری هوشــمند از دیتا فراهم شود، 

بسیار کمک  کننده است. در این زمینه، چندان اتفاقی نیفتاده است.
  تاخیر سیستم بانکی در حوزه تجمیع و مدیریت دیتا

گرکانی  نژاد: اساسا این نگاه که کسب  وکارها منتظر بمانند تا مشتریان 
بر اساس نیازهایی به سمت آنها بیایند و درخصوص آن نیازها هم خیلی 
کانالیزه  شده، شــروع به خدمت نمایند، در دنیا از چند دهه قبل شروع 
شده است. همان  طور که آقای عابدی  نژاد اشاره کردند اصال ما در 20 تا 
25 ســال پیش، امکان تجمیع دیتا و مدیریت این حجم دیتا و سرعت 
دسترسی به آن را نداشتیم و شــبکه، این توانایی را نداشت. اینها باعث 
شده ایده  های 20 تا 30 سال گذشــته، به دلیل محدود بودن ابزارهای 
فناوری، بسیار مقدماتی شکل بگیرد، از این  رو، هوشمندی را با قوانین 
ســاده، اعمال می  کردند. االن با توجه به دسترسی به شبکه با سرعت و 
امکان ذخیره  سازی و پردازش با سرعت باال، اتفاقاتی امکان  پذیر شده که 

قبال میسر نبود. از این  رو، این موضوع، نسبتا جدید است. 
در این ماجرا، سیســتم بانکی با تاخیر همراه بوده، چون حتی در دنیا، 
بانک  ها محافظه  کارتر از سایر حوزه  ها هستند. ذات بانکداری، به  گونه  ای 
محافظه  کاری  ای در درون خودش دارد. نتیجه همه اینها شــکل  گیری 
ارگان  هایی اســت که تحت عنوان فین  تک از آنها نام برده می  شود. در 
ایران هم با تاخیر نسبت به سایر کشورهای دنیا شاهد این موارد بوده  ایم. 
بی  تردید حضور رقبا که در کشور ما با حضور بانک  های خصوصی شکل 
گرفت، مهم است. در این زمینه، سرعت و انطباق با فناوری  ها و انتظاراتی 
که ممکن است مشتریان داشته باشــند و آنچه در دنیا می  بینند، قابل 
توجه اســت. ما می  توانستیم از این بهتر باشــیم و شکی در آن نیست. 
این موضوع، به  ویژه با مقررات جدید درباره مبارزه با پولشویی، کنترل 
مجموعه  ای از رفتارهــا که به عنوان قانون، ابالغ شــده، ســطحی از 
تحلیل  گری، رفتارشناســی و پروفایل داشتن از مشتری اجتناب  ناپذیر 
است. ما هم به این سمت رفته  ایم اما آنجا که این امر به جریان خالقانه 
نوآورانه موردتایید و حمایت دستگاه  های رگوالتوری برمی  گردد، هنوز 

این اتفاق نیفتاده است. 
  نئوبانک ها؛ از تجربه مشتری تا تحلیل دیتا

گرکانی  نژاد: آنچه بســیار مهم اســت و هرچه جلوتر می  رویم، تجربه 
کاربری است؛ یعنی مشتری با چه حس و مدلی این سرویس را می  گیرد 
و اینکه چقدر این سرویس، منطبق با نیاز وی است. آیا خدمات موردنیاز 
یک دانشجو با یک مدیر شــرکت با یک کارشناس برنامه  نویس یا مدیر 
مالی در بورس یا یک فعال حمل  ونقل، یکســان است؟ این  طور نیست. 
بنابراین هیچ بانکی اعــم از دیجیتال و غیر آن، ســرویس پایه جدید 
نمی  دهد اما اصل قضیه، اهمیت تجربه مشتری است؛ یعنی اینکه بانک 
چقدر می  تواند مشتری را دســته  بندی کند و منطبق با نیاز وی، به او 
سرویس بدهد. در اینجا، به  تدریج دیتا، تحلیل دیتا و تحلیل هوشمند 

دیتا وارد می  شود. 
توجه به نئوبانک  هــا در ایران، بیانگر همین موضوع اســت. نئوبانک  ها 
مستقل از بانک  ها در دنیا به این موضوع توجه کرده  اند. البته کرونا هم 
این حس که مشــتری، حال و حوصله رفتن به شعبه را ندارد، تسریع و 
تعمیق کرد. اینکه سرویس دلچسب و مطابق با نیاز مشتری به وی داده 
شود، یک نوآوری جذاب است و مشتری به ســمت آن می  آید. نباید از 
این عنصر، به راحتی بگذریم. گام بعدی تامین مالی اســت که مشخصا 
در وام و سایر سرویس  های مالی شکل می  گیرد. نکته بعدی، هوشمندی 
است. بانک باید برای مشتری، بر اساس رفتارهایش پیشنهادهایی بدهد 
که شاید خود مشتری، به آن فکر نمی  کرده   است. اینها الیه  های بعد از 
افتتاح حساب جذاب است که نئوبانک  ها مجبورند به سمت آن بروند اما 

ابتدا باید به سطحی از پختگی برسند. 
ما در بلوبانک این کار را انجام داده  ایــم. اصوال بانک  ها، محکوم به انجام 
این کار هستند. اینکه بروز چندانی نداشته، به این دلیل است که هنوز 
در ابتدای راه هســتیم. بلوبانک هنوز در آســتانه دو ساله شدن است. 
همین افتتاح حســاب غیرحضوری، با همکاری همه حوزه  های مربوط 
به آن صورت گرفت. در این زمینه، از دســتورالعمل مبارزه با پولشویی 
گرفته تا خود بانک مرکزی و وزارت اقتصــاد، آن را ممنوع کرده بودند. 
تازه در اسفندماه پارسال، افتتاح حساب غیرحضوری، ابالغ قطعی شده 

است. فکر می  کنم آینده سرویس  های مالی که بانکداری از پایه  ای  ترین 
آنهاست در همین حوزه، رقم خواهد خورد. 

  لزوم تبادل داده ها در سطح برون سازمانی
عابدی  نژاد: االن به غیر از داده  هایی که در حوزه اعتبارسنجی است و به 
صورت سراسری جمع  آوری می  شود، داده  ها در سطح خود بانک است. 
مثال اگر فرد چک برگشتی، ضمانت و تضامین داشته باشد، همه بانک  ها 
اطالع دارند. یک  سری داده  ها، اشتراک  گذاری می  شود که خیلی خوب 
است و نسبت به گذشته راهگشا بوده اســت. تا جایی که داده  ها در ید 
اختیارات بانک مرکزی بوده، توانسته مسئله را تا حدی جمع  و  جور کند 
اما داده  هایی که برای اعتبارسنجی درست، موردنیاز است، فراتر از این 
است. مثال به داده  های ثبت اسناد، ثبت احوال، بورس، مالیات، بیمه و... 
نیاز اســت و هرچه این داده  ها، کامل  تر شود، شــناخت بهتری از آنچه 
هست، پیدا می  کنیم. البته ما در حوزه شــبکه  های اجتماعی و سالیق 

افراد، داده  های چندانی جمع  آوری نکردیم.
هرکس از این داده  ها بهتر اســتفاده کند، موفق  تر است. االن در سطح 
درون  سازمانی با همدیگر تبادل داده وجود دارد. اگر سازمان و بانک را 
بزرگ  تر درنظر بگیریم، مثال بانک مرکزی ممکن است شرایطی فراهم 
کرده باشد که یک  ســری داده  ها ردوبدل شود اما اینها حتی 10 درصد 
داده  ها هم نیســت. ما فراتر از این نیاز داریم و موضوع، تبادل داده بین 
سازمان  های اصلی حاکمیتی مانند ثبت اسناد، ثبت احوال و نظایر آن 

است. االن فقط در سطح سرویس مثال گرفتن استعالم درباره هویت فرد 
استفاده می  شود اما اینکه داده  ها برای هوش مصنوعی و تحلیل داده در 
اختیار باشد، چنین چیزی فراهم نیست و تا قوانین درستی نوشته نشود، 
بعید است میســر شــود. در این زمینه، فقر قانونی زیادی وجود دارد و 
سازمان  ها هیچ  وقت در چنین سطحی، به همدیگر داده و دیتا نمی  دهند. 

تا وقتی این اتفاق نیفتد، هوش مصنوعی رشد نمی  کند.
  چالش قانون  گذاری و استفاده از داده  های اشتراکی

عابدی  نژاد: نظام بانکی در تشخیص پولشویی، تشخیص کالهبرداری 
یا فراد دیتکشن، امنیت فضای سایبری، جلوگیری از حمالت غیرمجاز 
و... نیازمند داده اســت. یکی از ترمزهای موجود، نقــص قوانین برای 
اشــتراک  گذاری داده و حاکمیت داده است. دانش هوش مصنوعی، در 
اختیار متخصصان ما هست. اتفاقات خوبی در بخش خصوصی افتاده، 
محصوالت مناسبی ایجاد شــده و فقر دانشی در این حوزه وجود ندارد. 
البته فقر نیروی انســانی داریم. االن نقص قوانین باعث شده سازمان  ها 

به همدیگر داده ندهند. 
معضل بزرگ  تر این است که تقریبا تمام بانک  های ما، هرکدام یک شرکت 
انفورماتیک و تیم داخلی برای خودشــان دارند و چون داده در اختیار 
همدیگر نمی  گذارند، هرکدام با موازی  کاری  هایی مواجه هستند و همه 
مجبورند خودشان به مســائل خود فکر کنند. این کار نیروهای انسانی 
و منابع زیادی مصرف می  کند. اگر یک سیســتم اعتبارسنجی درست 

گرکانی  نژاد: عالوه بر هوشمندی 
رفتارشناسی مشتری و 

اعتبارسنجی، نحوه به  روز 
نگه  داشتن آن مهم است. مشتری 

باید بداند اگر اعتبار، گرفته و نداده 
یا بازپرداخت نامناسب داشته، 
ممکن است اعتباری به وی تعلق 

نگیرد. البته این هوشمندی اتفاق 
افتاده اما کافی نیست و صفر و یکی 

کردن قضیه، نباید رخ دهد

عابدی  نژاد: نظام بانکی، در 
تشخیص پولشویی، کالهبرداری 
یا فراد دیتکشن، امنیت فضای 

سایبری، جلوگیری از حمالت 
غیرمجاز و... نیازمند داده است. 
اگر داده نداشته باشیم، اتفاقی 

نمی  افتد. یکی از ترمزهای 
موجود، نقص قوانین برای 

اشتراک  گذاری داده و حاکمیت 
داده است

  ردپای هوشمندی در سیستم  های بانکی ایران
چندان مشاهده نمی  شود

علیرضا عابدی  نژادمحمد گرکانی  نژاد
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خبر

انتظار می رود که در پی مرگ ملکه انگلیس، تصویر چارلز سوم به عنوان 
پادشاه جدید این کشور جایگزین تصاویر ملکه بر روی تمبرها، سکه ها، 

اسکناس ها و تابلوهای دولتی در سراسر این کشور شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه فاکس نیوز، احتماال »بانک انگلیس« در 
ماه های آتی روند جایگزینی تصاویر را بر روی اسکانس ها و سکه ها آغاز 
خواهد کرد. انتظار می رود روند حذف سکه ها و اسکناس های قدیمی با 
اسکناس های حاوی تصویر چارلز، تقریبا دو سال به طول بینجامد.گرچه 
هنوز هیچ اطالعیه رســمی در این باره صدر نشده، اما بانک انگلیس به 
مردم بریتانیا اطمینان خاطر داد که پول های حاوی تصویر ملکه معتبر 

خواهند بود.
در پی مرگ الیزابت دوم در سن 96 سالگی، بانک انگلیس در بیانیه ای 
اعالم کرد: اسکناس های فعلی که تصویر علیاحضرت ملکه بر روی آن ها 
نقش بسته همچنان پول رایج قانونی خواهند ماند. تخمین زده می شود 
که در حال حاضر حدود 4.5 میلیارد پوند اسکناس حاوی تصویر ملکه 

در گردش است.
در حال حاضر در سکه های استرالیا - که یکی از کشورهای تحت ریاست 
ملکه انگلیس است - تصویر ملکه به صورتی درج شده که به سمت راست 
نگاه می کند. رسانه های استرالیا اعالم کرده اند که در سکه های جدید، 
تصویر چارلز به گونه ای بر این ســکه های درج خواهد شد که به سمت 
چپ نگاه کند. سنت تغییر جهت صورت اعضای خاندان سلطنی بر روی 

واحدهای پول از زمان شاه چارلز دوم در 1660 آغاز شد. 
از آن زمان تا کنون، تنها استثنا این قانون نانوشته ادوارد هشتم بود که 
اصرار داشت در سکه ها نگاهش رو به سمت چپ باشد. او پس از مدتی 
سلطنت را رها کرد تا با یک زن آمریکایی ازدواج کند. کناره گیری ادوارد 
هشتم، راه را برای پدر الیزابت دوم، یعنی جورج ششم هموار کرد و در 
نهایت با مرگ وی، سلطنت به الیزابت دوم رسید. تغییر شکل سکه ها و 
اسکناس 20 دالری کانادا با عکس ملکه هم به اقدامات جاستین ترودو، 

نخست وزیر این کشور بستگی دارد.

چارلز برای درج تصاویرش بر پول ها 
باید دو سال منتظر باشد

رئیس مرکز برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی راهکار کاهش وقفه های 
وصول مالیاتی را تشریح کرد.

مهدی موحدی، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور 
مالیاتی در گفت وگو با خبرنگار ایِبنا درباره وقفه های وصول مالیاتی گفت: 
وقفه های وصول و به طور کلی وقفه ها در نظام تشــخیص و رسیدگی و 
وقفه های دادرســی مالیاتی، وقفه هایی است که بخشــی از آن متاثر از 
قانون و بخشی دیگر به واسطه اشکاالتی که در نظام تشخیص و رسیدگی 
تا دادرسی مالیاتی وجود دارد؛ موجبات افزایش مدت زمان رسیدگی و 
قطعی سازی و وصول مالیات از مودیان را به وجود می آورد که این یکی از 
مشکالت جدی سازمان امور مالیاتی به شمار می رود. وی با بیان اینکه به 
نظر می رسد حل این مشکل منوط به تحوالت عمده در دو حوزه باشد؛ 
اظهار کرد: نخست حوزه قانون اســت به این معنی که بتوانیم از منظر 
تقنینی مشــکالت قانونی الزم را برداریم تا این وقفه های وصول تا حد 
زیادی کاهش یابد. موحدی گفت: مورد دوم حرکت به سمت داده بنیانی 
و داده محوری اســت؛ یعنی بتوانیــم جریانی از حکمرانــی، پاالیش و 
بهره گیری داده ایجاد کنیم تا به راحتی ممیز یا حسابرس و به طور کلی 
نظام مالیاتی بتواند درآمد مشمول مالیات یا هزینه قابل قبول مالیات یک 
فرد را شناسایی کند. وی افزود: اگر این تحوالت که ناظر به ابعاد فناوری 
و هوشمندسازی و داده بنیانی است در کنار تحوالتی که در عرصه نهادی 
و تقنینی وجود دارد انجام شود، می تواند این امید را ایجاد کند که نه تنها 
رضایت مودیان قانونمند را جلب کنیم بلکه جلوی سواســتفاده و بهره 

گیری از وقفه های وصول برای فرار مالیاتی را هم بتوانیم بگیریم.
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی تاکید 
کرد: حرکت های جدی در حال انجام است که به طور خاص قانون پایانه 
فروشگاهی و سامانه مودیان، در صورت تصویب، بستر اجرایی مالیات بر 
عایدی سرمایه و همچنین حل مشکالتی که در فرآیند دادرسی وجود 
دارد همراه با تالش هایی که در عرصه فناوری انجام می شود از مجموعه 
اقداماتی اســت که برای کاهش وقفه های وصول از سمت سازمان امور 

مالیاتی در دستور کار قرار دارد.

 راه حل مشکل 
»وقفه های وصول مالیاتی« چیست؟

داشته باشیم، چندین بانک می  توانند از همدیگر استفاده کنند. حتما 
باید فکر اساسی برای اشتراک  گذاری داده  ها بین سازمان  های مختلف 

اتفاق بیفتد.
  دیتای مشترک: از بانک سامان تا بلوبانک 

گرکانی  نژاد: بلوبانک، موبایل  بانک ســامان نیست بلکه یک محصول 
جدید و نئوبانک است که بخش جدیدی از مشــتریان را نشانه  گیری 
می  کند. البته اگر اجازه بدهید درصد آن را نگویم. فقط عرض می  کنم 
درصد بســیار پایینی از مشــتریانی کــه در بلوبانک افتتاح حســاب 
می  کنند، از مشتریان سابق بانک سامان بوده  اند. نوع محصول و حوزه 
نشانه  گرفته  شــده در بازار، در نئوبانک بلوبانک با موبایل  بانک سامان، 

تفاوت معنادار دارد.
دلیلش این اســت حوزه  ای که نشانه  گیری شــده و در عمل هم اتفاق 
افتاده، بســیار متفاوت بوده است. البته شــاید برای درصد اندکی که 
می  توان اطالعات آنها را از بانک مادر گرفت، دوباره  کاری باشــد اما اگر 
به تبارشناسی سن و مباحث مشابه آن، در مشتریان نئوبانک بپردازیم، 
می  بینیم بخش بزرگی از اینها برای اولین بار حساب، افتتاح می  کنند 
و بازه سنی آنها نیز قابل پیش  بینی است؛ یعنی از 18 تا 20 و خرده  ای 
سال هستند. این موضوع کمتر در اولویت اجرایی ما و بانک سامان بود 

نه اینکه نشدنی باشد. 
  ضرورت تسهیل تجربه مشتری برای وام و اعتبار

گرکانی  نژاد: ما به صورت محدود، در حوزه وام خرد، با تاکید بر تجربه 
مشتری، سهولت محصول و موضوعات اعتباری فعالیت می  کنیم. البته 
بین وام و اعتبار، تفاوت وجود دارد. در اینجا باید تجربه را برای مشتری، 
راحت کرد. اگر مشــتری چیزی نیاز دارد، باید بتواند خریداری کند. 

اینها مواردی است که کلی سرویس در حوزه نئوبانک  ها اضافه می  کند 
و بخش بزرگی از مخاطبان از آن استفاده می  کنند و لذت می  برند. اصال 
دلیل آمدن آنها به این سمت، همین موارد است. البته تمام موضوع این 
نیست که اگر فرد حساب دیگری دارد، همگی به اشتراک   گذاشته شود. 
آیا اینها ارزش نیست؟ چرا هست! از منظر تجاری، ترجیح این بود که 
فعال به سمت الیه اشتراک  گذاری نرویم چون فقط کار تعداد اندکی از 

مشتریان تسهیل می  شود. 
درباره فرمایشات آقای عابدی  نژاد درباره کامل شدن دیتاها باید عرض 
کنم رفتار رانندگی، پرداخت قبوض موبایل و ســایر قبوض یا مواردی 
مانند آن، دیتاهایی است که می  تواند به وام  دهنده کمک کند تا مشتری 
را ارزیابی کند. اتفاقا در حوزه بانکــداری، این دیتاها تمرکز پیدا کرده 
است. عالوه بر هوشمندی رفتارشناسی مشتری و اعتبارسنجی، نحوه 

به  روز نگه  داشتن آن مهم است. 
  مشتری مداری در نئوبانک ها حرف اول را می زند

گرکانی  نژاد: مشتری  مداری در بانکداری، خصوصا بانکداری دیجیتال 
و نئوبانک حرف اول را می  زند. اعتبارسنجی یک موضوع دائم، جاری، 
ساری و هوشمندشونده است. رفتارشناســی مشتری مهم است و هر 

بانکی بر اساس آن دیتای محرمانه، کار می  کند و می  تواند پیشنهادهایی 
به مشتری بدهد. مثال بانک می  تواند تا مبلغ مشخصی را بدون تضمین 
و بیشــتر از آن را با تضمین در مدت زمان معیــن وام بدهد. در اینحا 
هم نئوبانک  ها، تفاوت معناداری خواهند داشــت. اشتراک اطالعات، 
محدودیت  هایی دارد اما کلید خورده اســت. بنــده موافقم در حوزه 
قانون  گذاری، باید از سوی رگوالتوری، اقداماتی انجام می  شد اما باید در 

حوزه اجرا هم این باور باشد.
نکته دیگر از منظر هوشــمندی، تطبیق مقررات اســت که روز به روز 
پیچیده  تر می  شود و به جز با هوشــمندی و تحلیل هوشمند اطالعات 
میسر نیســت. آنچه در دنیا به معنای واقعی، نه شعاری، تحت عنوان 
رگ  تک ایجاد شده، از مواردی اســت که وقتی از هوشمندی صحبت 
می  کنیم باید به آن توجــه کنیم، چون بــدون آن، موضوعات آن  قدر 

پیچیده می  شود که قابل اجرا نیست. 
  فقدان ردپای هوشمندی در سیستم بانکی

عابدی  نژاد: آنچه در دنیا اتفاق می  افتد، این است که در فضای مجازی 
ردپای هوشــمندی، زیاد دیده می  شــود. مثال در موتور جست  وجو، 
موضوعی را ســرچ می  کنید، 10 دقیقه بعد، در یک نرم  افزار دیگر، آن 
را مشاهده می  کنید. پشــت این قضیه، کســانی دیتا می  دهند و دیتا 
می  گیرند. اینها سازوکار و قوانین و مقررات دارد تا به آنها پایبند باشند 
اما ردپای این هوشمندی را در سیستم  های بانکی نمی  بینیم. مثال اینکه 
حس کنیم در فالن قسمت هوشمندی اتفاق افتاد یا برای یک مشتری، 

شرایط خاصی قائل شوند. 
توقع این است که بانک بداند اگر مشــتری، صاحب کسب  وکار است، 
حساب  ها یا کارمندان متعدد دارد و ســال  ها در نظام مالیاتی، مالیات 
می  دهد، اعتبار مشخصی دارد و هرکس دیگر هم سطح داده  ای خودش 
را دارد. در حوزه PFM، هم باید به صورت سراسری اتفاق بیفتد. قطعا 
بازار بسیار خوبی است و می  تواند کمک کند. فانوس به دلیل فقر قوانین 
داده  ای و اشتراک  گذاری داده، مجبور شده خودش داده را ایجاد کند. 

در حالی که اگر می توانست داده را بگیرد، بهتر بود.
  استفاده از دیتای مشتریان

عابدی  نژاد: هرکس اگر یک  سری دیتای مردم را در اختیار داشته باشد، 
قطعا با نگرانی از آن محافظت می    کند. اگــر قوانین به ما کمک کند تا 
بتوانیم شرایط و استانداردهای الزم را فراهم کنیم، با در اختیار گذاشتن 
این داده  ها، با توجه به شرایط، البته نه به صورت کامال باز، می  توانیم در 
این مسیر پیش برویم. فضا نباید طوری باشد که مشتریان نظام بانکی 
نگران باشند از داده  های آنها به درستی حفاظت نمی  شود. اگر این کار 
در چارچوب قوانین و مقررات الزم انجام شــود، هم باعث رشد بخش 
خصوصی و تولید محصوالت جدید متعدد و هم موجب تجربه کاربری 
بهتر با انواع و اقسام محصوالت جدید می  شود. عالوه بر آن، باعث رشد 

و رونق خود نظام بانکی و صنعت بانکی خواهد شد. 
تا چند وقت پیش این نگرانی مطرح بــود که با ظهور هوش مصنوعی، 
بسیاری از مشــاغل از دســت می  رود. این در حالی است که خروجی 
تحلیل گارتنر نشــان داد این اتفاق نمی  افتد و اتفاقا یک  سری مشاغل 
جدید به دلیل رونق اقتصادی کســب  وکارها و رشــد اقتصادی ایجاد 
می  شود. در حوزه اعتبارسنجی، چک  های برگشتی، مالک قرار گرفته و 
همین کار کوچک، باعث اعتباردهی به چک  ها شده است. االن چک  های 
برگشتی کمتر شده است. همین موضوع، در کنار اعتبارسنجی افراد، 
موجب شــده بانک  ها با اعتماد بیشتری نســبت به چند سال قبل وام 

بدهند. 
  نقش رگوالتور در حاکمیت داده

گرکانی  نژاد: برای پرداختن به موضوع دیتا و هوشــمندی، مقررات 
 GDPR پایه  ای و زیربنایی  تر خارج از رگوالتورهای بخشی است مانند
که در اتحادیه اروپا شاهد آن هستیم و حریم خصوصی الکترونیکی، نیز 
به شدت موردبحث است. بســیاری از استارتاپ  ها، نه فقط فین  تک  ها، 
اعالم کردند که رعایت و تطبیق با این مقررات، بسیار پیچیده و سخت 

است. پاســخ رگوالتور این بود که قبول داریم ولی معتقدیم نمی  توان 
از این مقررات گذشت. در این شرایط، اســتارتاپ  ها باید دو کار انجام 
دهند. اول اینکه در کنار خودشــان رگ  تک  ها را بــه کار   گیرند یا دوم 
اینکه سرویس را گسترش دهند و به شرکت  های بزرگ  تر متصل شوند. 
این ادبیات بین رگوالتور و اســتارتاپ  ها هم در نوع خود جالب است. 
به هرحال ما بخشــی از مقررات را داریم که بدون آنها، مباحث بعدی، 
بالتکلیف هستند. در دنیا، اســتارتاپ  ها ضمن رعایت همه موارد، باید 
هوش مصنوعی را به کار گیرند؛ یعنی به  کارگیری هوش مصنوعی برای 
پوشش بخشــی از وظایفی که برعهده بازیگران جدید، مقررات جدید 

و دسترسی حساب برای موسسات غیربانکی است، تکلیف شده است.
بانک مرکزی خودمان هم در بخشی از ابالغیه  ها یا مذاکرات و جلسات، 
روی این موضوع تاکید دارد، چون واقعا غیر از این، شدنی نیست. برخی 
از الگوهای سوءاستفاده مانند فراد، پولشــویی و بیزینس  های خالف 
مقررات، بدون هوش مصنوعی، قابل شناســایی نیست و حتما باید به 
سمت آن برویم. رگوالتور ما، نه آن  طورکه انتظار می  رود اما تا حدی به 
این موضوع، توجه کرده و باید این توجه، بیشــتر و به طور مشخص  تر 
مقررات  گذاری و تکلیف شود. همچنین رگوالتور باید دیتاها را باز کند 

و فقط بگیروببند نباشد. 
  جای خالی معماری کالن اطالعات در دولت

عابدی  نژاد: در این زمینه، جای خالی معماری کالن اطالعات در نظام 
دولتی احساس می  شود. البته این  طور نیست که کاری انجام نشده باشد. 
در سازمان فناوری اطالعات در رأس دولت الکترونیک، اقدامات خوبی 
انجام شده اما در ســطح داده، هنوز جای کار زیادی وجود دارد. نباید 
فقط از زاویه نظام بانکی به آن نگاه کرد. خارج از بانک مرکزی، سازمان 

مالیاتی و هیئت دولت، قانون صندوق فروشــگاهی را تصویب کرد که 
طبق فازبندی عملیاتی شروع شــود. باالخره نوبت به نانوایی  ها و سایر 

فروشگاه  ها نیز می  رسد.
االن ســازمان مالیاتی در حــال جمع  آوری تمام دیتــای فروش همه 
فروشگاه  ها با هدف مالیاتی است. آن دیتا را کنار دیتای بانکی بگذارید، 
مکمل همدیگر می  شوند اما االن این دیتا کجاست؟ بنده حتی امیدوار 
نیستم اگر روزی دیتای سازمان مالیاتی استخراج شد، کسی به ارتباط 
آن با بانک  ها فکر کند. اگر بگوییم صاحب همه این دیتاها، دولت است، 
باید طوری این نظام دیتا را طراحی کند که این مسائل، پنج سال آینده، 
طبیعی به نظر برسد، مانند اطالع تمام بانک  ها از چک  های برگشتی که 

االن عادی شده است.
  چک های برگشتی و نبود نگاه هوشمندانه

گرکانی  نژاد: اگر به جای نگاه صفر و یکی، هوشمندانه برخورد کنیم، 
بهتر اســت. پیشــنهاد بنده برای الیه مقررات  گذاری مانند مجلس و 
کسانی که به وزارت اقتصاد پیشنهاد می  دهند، این است که این قوانین 
را بازنگری کنند. اینکه چک برگشتی کاهش داده شود و سرعت گردش 
پول در کنترل ما باشد، خوب اســت اما کسی که بخواهد سوءاستفاده 
کند، با وجود گردش پول، کار خود را انجام می  دهد. در قانون پیش  بینی 
نشــده بود ثبت چک، چه حکمی دارد. اینکه اگر چک را ثبت  نشده به 
دیگری بدهیم، او نمی  تواند آن را نقد کند، در قانون مسکوت گذاشته 
شده اســت. البته چون از آن سوءاستفاده شــد، راه  حلی برای آن پیدا 

کردند. 
ما می  توانستیم از ابتدا طراحی  های هوشمندتر، حتی در برگشت چک 
انجام دهیم. شــرکت  ها و اشــخاص حقوقی، گالیه  هایی درخصوص 
مسدود شدن دارند که ریشه در برخورد صفر و یکی با موضوع دارد. باید 
بین کسی که 10 میلیارد تومان و چهار چک برگشتی دارد با کسی که 
حسب اتفاق، 10 میلیون چک برگشتی دارد، تفاوت قائل شویم. اینها 

در مقررات، لحاظ نشده و تبعات عدم نگاه هوشمند به موضوع است.
  هوش مصنوعی در نظام بانکی، بدون داده میسر نیست

عابدی  نژاد: اگر می  خواهیم هوش مصنوعی به عنوان یک تکنولوژی نو 
در صنعت و بانکداری ما رخنه کند و نظاره  گر خدمات هوشمندتر باشیم، 
این کار، بدون داده میسر نیست. بدون داده، در حوزه هوش مصنوعی، 

هیچ کار موثری اتفاق نخواهد افتاد.
گرکانی  نــژاد: هوشــمندی جذاب  تر اســت، حتی اگر قرار اســت 
محدودیت  هایــی ایجــاد و نبایدهایــی را اعمال کنیــم، به صورت 

هوشــمندانه، بهتر، موثرتر و جذاب  تر می  توانیم آن 
را اعمال نماییم!

متن کامل میزگرد را از اینجا )QR( دریافت کنید.

گرکانی  نژاد: اصل قضیه، اهمیت 
تجربه مشتری است؛ یعنی اینکه 
بانک چقدر می  تواند مشتری را 

دسته  بندی کند و منطبق با نیاز وی، 
به او سرویس بدهد. در اینجا، 

به  تدریج تحلیل هوشمند دیتا وارد 
می  شود. یک اصل، دلچسب بودن 

این تجربه است. توجه به نئوبانک  ها 
در ایران، بیانگر همین موضوع است

 عابدی  نژاد: ما یک  سری داده 
در نظام بانکی داریم و سعی 
کرده  ایم بخشی از آن را با 

 داده  های بیرونی یکپارچه کنیم 
اما در سطح یکپارچگی هنوز 

ابتدای راه هستیم. هرچقدر 
داده  ها، غنی  تر   شوند، هوش 
 مصنوعی، سطح بلوغ بیشتری 

پیدا می  کند
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بانک مرکزی دستور العمل اجرایی تأســیس، فعالیت، نظارت و انحالل 
صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای را ابالغ کرد. به گزارش گروه پول و 
سرمایه اقتصاد100 از بانک مرکزی، دستورالعمل مذکور به استناد بند )الف( 
ماده )21( »قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور«، و با عنایت به ماده 
)1( »قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی«، بند )ب( ماده )14( »قانون برنامه 
پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران«، تدوین شده است. بر اساس این دستورالعمل، تاسیس  صندوق های 
قرض الحسنه صرفاً با اخذ اجازه  نامه تاسیس از بانک مرکزی مجاز خواهد بود 
و انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق و تمدید دوره مسئولیت 
آنها موکول به تایید بانک مرکزی شده است. همچنین بر اساس مفاد این 
دستورالعمل، صندوق های قرض الحسنه بر مبنای سرمایه نقدی مورد نیاز 
برای تاسیس و فعالیت به سه دسته شامل کوچک با  350 میلیون تومان، 
متوسط با یک میلیارد تومان و بزرگ با 3 میلیارد تومان تقسیم شده اند که 
سرمایه نقدی مورد نیاز باید تماماً قبل از صدور اجازه نامه تاسیس پرداخت 
شده باشد. گفتنی است صندوق های قرض الحسنه کوچک، متوسط و بزرگ 
موجود که قبل از تصویب این دستورالعمل به فعالیت اشتغال داشته اند، برای 
اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی، باید نحوه فعالیت و سرمایه نقدی خود را 
با مفاد دستورالعمل یاد شده تطبیق دهند و در گام اول باید به ترتیب دارای 
حداقل سرمایه 100 میلیون تومان، 400 میلیون تومان و یک میلیارد تومان 
باشند و حداکثر ظرف مدت یکسال پس از اخذ اجازه فعالیت، سرمایه خود 

را حداقل به مبالغ مقرر افزایش دهند.

سقف تراکنش های دستگاه های کارت خوان و درگاه های پرداخت اینترنتی 
تاپ از 50 میلیون تومان به 100 میلیون تومان افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان )تاپ(، به منظور 
سهولت اســتفاده عموم مردم از خدمات بانکی با تصویب شاپرک )شبکه 
الکترونیکی پرداخت کارت(، سقف تراکنش درگاه های پرداخت اینترنتی و 
کارت خوان های تاپ از تاریخ 16 آبان ماه، دوبرابر شده و به مبلغ 100 میلیون 
تومان، افزایش یافت. پیش از این، سقف مبلغ تراکنش های بانکی درگاه های 
پرداخت و کارت خوان ها 50 میلیون تومان بود که با افزایش دوبرابری سقف 
تراکنش های بانکی، تمامی پذیرندگان کارت خوان ها و دارندگان کارت های 
 عضو شبکه بانکی شــتاب می توانند تراکنش های بانکی خود را تا سقف 

100 میلیون تومان، انجام دهند.

 قبل از گرفتن وام دستور العمل 
بانک مرکزی را بخوانید

سقف تراکنش درگاه های پرداخت 
 اینترنتی و کارت خوان های تاپ

 ۱00 میلیون تومان شد

بانک مرکزی آمار و اطالعات مربوط به چک های بین بانکی در شهریورماه 
1401 را منتشر کرده است. براساس گزارش بانک مرکزی، در شهریور 1401 
حدود 552 هزار فقره چک به ارزش معادل 353 هزار میلیارد تومان برگشت  
داده  شده که نسبت به ماه قبل، مبلغ چک های برگشتی 10.6درصد کاهش 
داشته است. این گزارش بیانگر وصول 92 درصدی چک های مبادله شده 
اســت. طبق داده های بانک مرکزی، از کل تعداد چک های مبادله شده در 
شهریورماه 8.2درصد برگشت  خورده که نسبت به مردادماه امسال تعداد آن 
0.9 درصد کاهش داشته است. همچنین از کل مبلغ چک های برگشتی در 
شهریورماه امسال 10.5درصد برگشت داشته؛ در حالی  که در مرداد امسال 
11.4درصد چک های مبادله شده برگشت  خورده بود که نشان دهنده کاهش 
چک های برگشتی از لحاظ مبلغ و تعداد است. محاسبات بانک مرکزی از 
میزان چک های مبادله شده نشان می دهد طی شهریورماه 1401، در سامانه 
چکاوک حدود 6.7 میلیون فقره چک به  ارزش حدود 3351 هزار میلیارد 
ریال مبادله شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 4.9 درصد 
و 3.4 درصد کاهش را نشان می دهد. عمده ترین دلیل وجود چک برگشتی 
در شهریورماه، فقدان موجودی بوده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد 
96.7 درصد و از نظر ارزش 96درصد از کل چک های برگشتی به دلیل کسری 
یا فقدان موجودی بوده است. برای مثال در استان تهران 96 درصد از تعداد 

چک های برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده اند.

خبر

وصول ۹2 درصد چک های مبادله شده 
در شهریور امسال

اشاره: در سال  های گذشته، این عوامل، منجر به کاهش محبوبیت نظام 
بانکی شده است اما از طرف دیگر، افزایش افرادی که به دالیل مختلف 
نمی  توانند از خدمات بانکداری سنتی استفاده کنند یا مایل به استفاده 
از آن نیستند، به توسعه فین  تک  ها منجر شده است. این روند بر کاهش 
هرچه بیشــتر محبوبیت بانک  ها، صحه گذاشته است. بر اساس آمارها، 
میانگین استفاده از فین  تک در سطح جهان، به بیش از 40 درصد رسیده 
است.  رشد روزافزون این شــرکت  ها به موضوع چالش  برانگیزی تبدیل 
شــده که می  تواند نظام بانکی ایران را تحت  تاثیر قرار دهد. با این حال، 
به نظر می  رســد در صورت همکاری راهبردی دو طرف، زمینه توسعه 
کسب  وکار طرفین، جذب مشتریان بیشتر، حفظ جایگاه رقابتی طرفین، 

ارائه محصوالت متنوع و خدمات باکیفیت، فراهم خواهد شد.
در ششمین برنامه اقتصاد مدرن )یکصد و پانزدهمین میزگرد بانکداری 
و اقتصاد دیجیتال( که 18 شــهریورماه 1401 برگزار شــد،  موضوع 
»فین  تک ها و بانک ها؛ تعامل و همراهی در مســیر تحول دیجیتال« با 
حضور علیرضا لگزایی عضو هیئت مدیره بانک ملت و سیدحامد قنادپور 
مدیرعامل شرکت تارا برگزار شــد، موردبحث و تبادل  نظر قرار گرفت. 

خالصه این گفت  وگو، پیش روی شماست. 
  تعامل: بانک ها راضی، فین تک ها ناراضی

قنادپور: از منظر بانک  ها، این تعامل بسیار خوب است. زیرا فین تک یک 
نام شیک، در حوزه نوآوری و کارآفرینی است که می  توان آن را رونمایی 
یا درباره آن مصاحبه و سخنرانی کرد. چرا بانک، باید ناراضی باشد؟! از 
منظر فین  تک  ها، نوع تعامل، اصال خوب نیســت و به نوعی بهره  برداری 
اتفاق می  افتد و دســتاورد مثبت رخ نمی  دهد. از منظــر مردم، تعامل 

بانک و فین  تک، چندان مهم نیست، زیرا آنها به دنبال خدمت هستند. 
االن مردم، چندان خدمتی خارج از فضای کالسیک بانکداری دریافت 
نمی  کنند. البته اتفاقاتی رخ داده اما ایــن تالش  ها با نقطه  ای که مردم 
بتوانند از خدمات ناشــی از حضور فین  تک  ها در شبکه بانکی استفاده 
کنند، فاصله زیادی دارد. در دنیا، ســه نوع تعامل بین بانک و فین  تک 
وجود دارد: یکی اینکه سرویس بدهند و ســرویس بگیرند. این تعامل، 
در جنس تبادل خدمت است. دوم سرمایه  گذاری روی فین  تک  هاست. 
اینکه یک بانک، روی بخشی از فین  تک، سرمایه  گذاری می  کند، تعامل 
نزدیک  تری شــکل می  دهد و خدمات را داخل خدمــات بانک تعبیه 
می  کند. دومین تعامل بسیار کمرنگ است. سومین نوع تعامل، مالکیت 
کامل بانک بر فین  تک است و حتی از 51 درصد مورداشاره، به سمت 67 

درصد و بیشتر می  رود. نوع تعامل اول، کلیدی  تر است. 
  دالیل عدم ارائه API به فین تک ها

قنادپور: بعضی بانک  ها، در زمینه، ارائه API نسبتا خوب کار کرده  اند 
اما بعضی بانک  ها اصال API ارائه نمی  دهند و بعضی ها هم بیش از یک 
تا 1.5 سال طول می کشد. قطعا یکی از مشکالت، زیرساختی است اما 
االن شش سال از ارائه API ها و openAPI ها در ایران گذشته است. 
این، زمان کمی نیست که بگوییم کر یا زیرساخت  های ما جواب نمی  دهد. 
مشکل دیگر، مسئله فرهنگی و فرایندهای بانکی است. همچنین مطالبه 

عمومی حس نشده و ژست، پرستیژ، شوآف و رونمایی  بر آن غالب است. 
وقتی اتفاقی می  افتد، همه بانک  ها، مرکز نوآوری دارند، در این حوزه فعال 
هستند، نوآوری را جذاب می  دانند، از اســتارتاپ  ها حمایت می  کنند. 
امسال هم که بحث شرکت  های دانش  بنیان است اما بعد از گذشت پنج 

ماه، چقدر در ارائه خدمت به این شرکت ها رشد داشته  ایم.
  لزوم حمایت حاکمیتی و تعریف شاخص ها

لگزایی: قبل از هرچیز، روابط بین فین  تک  ها و سیستم بانکی، نیازمند 
حمایت حاکمیتی است. هرکدام ما، از فهم خودمان قضاوت می  کنیم. 
در عرصه صنعت پرداخت، نهادهای مشخص، با دوام و قوام در سال  های 
گذشته شــکل گرفته و اطالعات و دیتاهای تحلیلی کامل وجود دارد 
مانند اینکه تراکنش  ها در PSP ها چگونه اســت؟ در طبقات مبلغی 
مختلف، وضعیت چطور اســت؟ تعداد کارت  خوان  های فیزیکی، تعداد 
IPG ها و... همگی قابل تحلیل اســت. اگر این شاخص  ها تعریف شود، 
هم بانک  ها می  توانند بگویند در قبال این شــاخص  ها کجا قرار دارند و 
هم فین  تک  ها که گالیه  هایی دارند و بخشی از آن هم بحق است، با آن 
کلیدواژه  ها صحبت کنند. مثال انجمن فین  تک  ها بگویند ما در هر بانکی، 
فالن تعداد پیش  نویس تفاهم  نامه یا پیش  نویس پیشنهاد، برای همکاری، 
اتحاد استراتژیک و مشــارکت داریم و بر اســاس آن، بانک و فین  تک، 
پاسخگو باشد. اینکه چرا انجمن فین  تک و دوستان فناوری مالی از روند 
پیشرفت کار راضی نیستند، بخشــی از آن به بانک  ها برمی  گردد و بنده 
هم این را قبول دارم. سیســتم بانکی، خودش تحت ضوابط پیچیده ای 
اداره می  شود و رگوالتور اعم از بانکی و فناوری، با ابالغ مستندات متعدد، 
یک  سری مقررات تعیین کرده که بانک  ها به راحتی نمی  توانند پذیرای 

همکاری روان با فین  تک  ها باشند.
  از ریسک شهرت تا ضرورت فعال تر شدن انجمن  فین تک

لگزایی: االن بانک مرکزی، دست فین  تک  ها را برای نوآوری باز گذاشته 
است. نکته اول اینکه در سیستم بانکی، دادن API، فرایندهایی مانند 
مســائل فنی و امنیتی دارد. البته می  توان آنها را در بازه زمانی کوتاه  تر 
حل کرد. فین  تک  ها نیز هرکدام به تناســب زیرســاخت، توانمندی و 
قدمت  شان، چابکی و تعامل  پذیری متفاوتی دارند. اگر این قضیه تنظیم و 
برای آن قواعدی گذاشته شود، خوب است. البته نیاز نیست بانک مرکزی 
ورود کند، بلکه انجمن فین  تک با کانون بانک  ها یا شــورای هماهنگی 
بانک  ها، وارد مذاکره شود و با همدیگر زمان  بندی استاندارد تعریف کنند.

نکته دوم اینکه ما به عنوان بانک، یک موجودیت اقتصادی هستیم و با 
ریسک  های متعدد از حمله ریسک شهرت مواجهیم. بنابراین موجودیتی 
که قرار است با ما در حوزه  های مختلف اعم از کار مطالعاتی، کار عملیاتی، 
مشــارکت حقوقی و... متحد شــود، باید بداند ما محدودیت  هایی در 
شناخت شــریک جدید داریم. یک موجودیت فین  تِک چابک و نوآور 
با توانمندی باال و زیرساختی با موجودیت حقوقی که در نقطه ابتدایی 
قرار دارد، با ساختار مالی و اســتحکام صورت  های مالی مانند بانک  ها 
مواجه اســت. ما بانک ها به  راحتی نمی  پذیریم بــا هر موجودیتی وارد 
مشارکت شــویم. اینها باید با همدیگر تناسب داشته باشند. البته بحث 
سرمایه  گذاری   خطرپذیر، موضوع مجزایی است و درصد آن ناچیز است. 

بنده معتقدم انجمن فین  تک، می  تواند فعال  تر عمل کند.
  فین تک ها به حوزه بانکداری شرکتی ورود کنند

لگزایی: البته بنده نمی  گویم حتما فین  تک، شروع  کننده باشد. سمت 
فین  تک  ها هم مواردی داریم که علی  رغم گله  مندی عمومی، بسیار پیش 
رفته  اند و هم بانک  هایی داریم که علی  رغم ســخت  گیری آنها به خاطر 
ذات و ماهیت کسب  وکارشان، ســرعت آنها باالتر از میانگین چندساله 
است اما تعدادشان محدود است. یکی از نکات موردتاکید بنده در جلسه 
 B2B با فین  تک  ها، این بوده که چرا وارد حوزه بانکداری شــرکتی و
نمی شوند؟ اگر یک فین  تک، این نیازها را شناسایی و ایده  ای مطرح کند، 
از نظر مقیاس، قطعا گوش بانک  ها زودتر تیز می  شود و برای آنها جذابیت 
بیشــتری دارد. زمانی که یکی از بانک  ها با صنعت یا صنفی، کار جدی 
می  کنند، اگر فین  تک  ها بتوانند نــوآوری را در تعامالت بین صنعت با 
بانک و مشتریان آن صنعت ایجاد کنند، سرعت توافق باال می  رود؛ چون 
ذینفع ســوم به صورت ملموس وجود دارد، خبردار می  شود و می  تواند 

فرایندهای احیانا مطول داخل بانک را تحریک کند. 
  بانک ها تهدید را به فرصت تبدیل کنند

قنادپور: اگر قرار باشــد حرکت  های برهم  زننده یا دیســراپتیو بیفتد، 
در فرایند کالسیک رخ نمی  دهد؛ مثال اگر قرار بود اتحادیه تاکسیرانی 
متولی باشد، هیچ  وقت تاکسیرانی اینترنتی شکل نمی  گرفت یا تلویزیون 
اینترنتی. باالخره دیسراپتیو اتفاق افتاد، دو سه شرکت شکل گرفتند و 
االن آنها به رگوالتور، پیشنهادهایی ارائه می  دهند. پس ما به دیسراپتیو 
نیاز داریم.  ضمنا آقای دکتر لگزایی! پیشنهاد بنده به بانک  ها این است 
که تهدید را به فرصت تبدیل کنند. جنابعالی به درستی به ریسک شهرت 
اشاره کردید اما یکی از دالیل تعامل بانک  ها با فین  تک  ها در دنیا، همین 
ریسک شهرت اســت. مثال بانک قرار است سرویســی راه  اندازی کند، 
این سرویس ممکن است شهرت بانک را زیرسوال ببرد، آن را در قالب 
فین  تک ارائه می  کند تا ریسک شهرت نداشته باشد. این اتفاق در ایران 
هم افتاده است. دو سه بانک، بسیار پیشرو هستند. ما تمام خدمات بانکی 

را در مجموعه فینوتک به صورت API ارائه کردیم. بسیاری از فین  تک  ها 
در این چارچوب شکل گرفتند. عالوه بر بانک آینده، بانک ایران زمین هم 
در این زمینه، به خوبی ورود کرده است. در بانک کارآفرین و پاسارگاد نیز 
در حوزه سرمایه  گذاری استارتاپ  ها، اتفاقات خوبی افتاده است. بحث 
من درباره بانک  هایی است که از این مقوله عقب افتاده  اند و بانک  هایی که 

نه تنها عقب می  افتند، بلکه رونمایی آنها بیشتر است! 
  امواج سه گانه فین تک در دنیا و جایگاه ایران

قنادپور: در دنیا، سه موج در حوزه فین  تک داشــته  ایم: در موج اول، 
بین 2008 تا 2012 فین  تک  ها فعال شــدند، پیش رفتند و یک  سری 
اتفاقات رخ داد و ســهم بازار گرفتند. در موج دوم بین 2012 تا 2016، 
بانک  ها ترسیدند و رقابت کردند. مشابه بانک  هایی که در ایران، به زعم 
شما این کار را می  کنند. در موج سوم که مربوط به سال  های اخیر است، 
رابطه بانک  هــا و فین  تک  ها، تبدیل به همکاری شــد. در دنیا، مباحث 
مایکروسرویس و مایکروفاینانس، بسیار مهم  و ترند یا روندی است که 
پیش می  رود. در سال  های اخیر، دویچه   بانک آلمان، 50 درصد خدمات 
خرد را از طریق فین  تک  هــا ارائه می  کند. در ایران مــا بین موج دوم و 
سوم مانده  ایم. نگاه بعضی بانک  ها، موج دوم است. اصال مفاهیمی مانند 
»استارتاپ من«، »فین  تک   ما« اشتباه است و معنا ندارد. بعضی به سمت 

رقابت رفتند اما روند به سمت همکاری است.
  فین تک های موفق 

قنادپور: در حوزه پرداخت  سازها و لندتک  ها، اتفاقات خوبی افتاده است. 
در حوزه برداشــت خودکار که مجموعه  های متعددی این کار را انجام 
می  دهند، مجموعه وندار، خارج از شــبکه بانکی و این تعامالت است و 

بر مبنای API هایی که از پلتفرم  های بانکداری باز می  گیرد، این کار را 
کرده اســت. فین  تک می  تواند با تجربه کاربری خوب دایرکت دبیت را 

انجام دهد. خارج از فین  تک هم این موضوع زیاد دیده شده است.
لگزایی: ما غیر از به  پرداخت ملت، بــا 11 فین  تک به صورت عملیاتی 
کار می  کنیم مانند تپســی، دیجی  پی، وندار، جی  بیــت و راهکار نوین 
زیبال. اینها همگی ســرویس غیرحضوری پایا با رابطــی که ما به آنها 
داده  ایم، ارائه می  دهند. درباره کیف پول، به خاطر مشــکالت مقررات، 
ضوابط و مستندات، کار به خوبی پیش می  رود اما عملیاتی نشده است. 
با شــرکت  های تارا، دیجی  پی، ایرانســل و نوین درگاه شریف، تعامل 
داریم اما عملیاتی نیســت. در حوزه لندتک با 17 فین  تک، وارد تعامل 
شدیم که برخی موارد را ما به ســراغ آنها رفتیم و برخی هم دوستان به 
سمت ما آمدند. از چند هفته پیش با شرکت دیجی  پی در حوزه لندتک 
تفاهم  نامه  ای امضا کردیم و بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال تخصیص دادیم. 
هیئت مدیره بانک ملــت، آن نگاه بلندی که بایــد در روابط بانک  ها و 
فین  تک  ها ایجاد شود، در عمل نشان داد. ما برای اولین بار، رتبه  سنجی 
دیجی  پی را به رسمیت شــناختیم. با 16 فین  تک دیگر در حال تعامل 

هستیم.
  رابطه سه سویه برد-برد-برد

قنادپور: فین  تک، فقط شــکل قضیه را زیبا نمی  کند. یک بخش آن، 

قنادپور: درباره تعامل باک  ها و 
فین  تک  ها، از منظر فین  تک  ها، 

نوع تعامل، اصال خوب نیست و به 
نوعی بهره  برداری اتفاق می  افتد نه 
دستاورد مثبت. از منظر بانک  ها، 
بسیار خوب است چون فین  تک، 
یک نام شیک، در حوزه نوآوری و 
کارآفرینی است که می  توان آن 

را رونمایی یا درباره آن مصاحبه و 
سخنرانی کرد!

لگزایی: ما به عنوان بانک، 
موجودیت اقتصادی هستیم 
و با ریسک  های متعدد مانند 

ریسک شهرت مواجهیم. بنابراین 
موجودیتی مانند فین  تک که 

قرار است با بانک در حوزه  های 
مختلف اعم از مطالعاتی، عملیاتی، 
مشارکت حقوقی و... متحد شود، 
باید بداند ما محدودیت  هایی در 

شناخت شریک جدید داریم

بانک  ها و فین  تک  ها باید »اتحاد استراتژیک« را درک کنند

علیرضا لگزاییسیدحامد قنادپور
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خبر

صورت های مالی بانک ملی منتهی به پایان اسفند ماه سال 1400 توسط 
سازمان حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته که حاوی نکات جالب توجهی 
است. به گزارش اخبار بانک، براساس بررسی سازمان حسابرسی از صورت 
های مالی بانک ملی، بخشی از مطالبات بانک ملی ایران بدون ارزیابی 
مجدد از وضعیت اعتباری مشتری، بعضا بدون دریافت درصدی از اصل و 
و سود به دفعات امهال و یا تمدید شده است و به عنوان تسهیالت جاری 
نلقی شده است! همچنین براســاس این بررسی ها، بانک ملی الزامات 
قانونی مقرر در قانون بودجه سال 1400 را در بخش هایی رعایت نکرده و 
یا مدرکی برای رعایت آنها ارائه نکرده است. به عنوان نمونه ارسال فهرست 
شرکت های زیر مجموعه بانک که سهام دولت و شرکت های دولتی در 
آنها کمتر از 50 درصد اســت را اعالم نکرده است. طبق اعالم سازمان 
حسابرسی، نسبت کفایت سرمایه بانک کمتر از حد نصاب مقرر در الزامات 
بانک مرکزی بوده که طبق بررسی این سازمان، کفایت سرمایه بانک ملی 
کمتر نیز خواهد شد! یکی از نکات جالت توجه در این بررسی این بوده 
که شــرکت فرعی کارگزاری بانک ملی ایران مبلغ 23 میلیارد ریال در 
قالب قرارداد خدمات معرفی صندوق سرمایه گذاری اعتماد بانک ملی 
ایران را به جای پرداخت به بانک ملی به حساب کارکنان این بانک واریز 
کرده است! همچنین 21.5 میلیون دالر سپرده تودیعی نزد موسسات 
ویزا و مستر کارت آمریکا برای صدور کارت اعتباری در سال های قبل به 
دلیل تحریم، استرداد آن میسر نشده و معادل 100 درصد آن ذخیره در 

حساب ها منظور شده است.

مطالبات امهال شده توسط بانک ملی 
بدون دریافت اصل و سود

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، شرط موافقت با عرضه 
سکه در بورس را اعالم کرد.

غالمرضا مصباحی مقدم در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه دستورالعمل 
عرضه گواهی سکه در بورس توسط بانک مرکزی اصالح شد، اظهار کرد: 
نظر ما این است که خریداران سکه از تحویل سکه محروم نشوند، بلکه 
باید امکان تحویل سکه در موعد فراهم شود. در این صورت عرضه گواهی 
سکه را مشروع می دانیم و انتشار آن بالمانع است. بانک مرکزی هم با این 
موضوع موافقت کرده است. بر اساس این گزارش، عرضه گواهی سکه یکی 
از راهکارهای بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز است. اوراق سکه بانک 
مرکزی معاف از مالیات بوده و کلیـه اشخاص حقیقی می توانند حداکثـر 
معادل 100 سکه تمام بهـار آزادی طرح جدید و همچنین صندوق های 
سرمایه گذاری طال بدون محدودیت، نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند. 
سررسید اوراق سکه بانک مرکزی، شش ماه پس از عرضه اولیه، با تسویه 
نقدی در سررسید بوده و قیمت تسویه نقدی اوراق نیز معادل میانگین 
موزون قیمت های پایانی تمامی گواهی های سپرده سکه بانک ها و اوراق 
ســکه بانک مرکزی در بورس کاالی ایران در آخرین جلسه معامالتی 
خواهد بود. معامالت ثانویه اوراق ســکه مرکزی، در بورس کاالی ایران 
انجام می شود و دارندگان اوراق درصورت تمایل به فروش اوراق زودتر از 
سررسید، می توانند اوراق سکه خود را در بورس کاالی ایران، به قیمت 
روز به فروش برسانند. بانک مرکزی تســویه نقدی اوراق در سررسید و 
همچنین نقدشــوندگی این اوراق در بازار ثانویه بورس کاالی ایران به 

قیمت روز را متعهد می شود.

سهم 20 درصدی تامین مالی زنجیره ای و کشــاورزی قراردادی از کل 
تسهیالت بخش کشاورزی توسط بانک مرکزی به بانک های عامل ابالغ 
شــد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور بهبود روش های 
تأمین مالی ســرمایه در گردش زنجیره های تأمین در بخش کشاورزی و 
حمایت از تولیدات کشاورزی و اشتغال روستایی با روش های غیرتورمی 
و پیرو ابالغ شــیوه نامه اجرایی »تأمین مالی کشاورزی قراردادی«، بانک 
مرکزی طی ابالغیه ای به بانک های عامل، بر لزوم اعطای بیســت درصد 
تسهیالت پرداختی به بخش کشاورزی توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری، 
در قالب تأمین مالی زنجیره ای و کشاورزی قراردادی در سال 1401، بدون 
تحمیل بار مالی اضافی به منابع بانکی، تاکید کرد. طبق ابالغیه مذکور که 
به تصویب ارکان ذیربط در بانک مرکزی رسیده است، مقرر گردید در سال 
1401، بیست درصد تسهیالت پرداختی به بخش کشاورزی توسط بانک ها 
و مؤسسات اعتباری، در قالب تامین مالی زنجیره ای و کشاورزی قراردادی با 
اولویت بخش خصوصی و حمایت از تولیدات دانش بنیان و صادرات محور 
)با اولویت رعایت الگوی کشت بهینه ملی - منطقه ای( و بدون تحمیل بار 

مالی اضافی به منابع بانکی، پرداخت شود.

موافقت بانک مرکزی با شرط بورسی ها 
برای عرضه گواهی سکه

ابالغ سهم 20 درصدی تامین مالی 
 زنجیره ای و کشاورزی قراردادی 
از کل تسهیالت بخش کشاورزی

تجربه کاربری است. ما با دوســتان آقای دکتر لگزایی در بانک ملت و 
با بانک تجارت و بانک  های دیگر در این مسیر پیش می  رویم. در اینجا 
فین  تک  ها می  توانند روی مدل کسب  وکار تاثیر بگذارند و بیزینس  مدل 
هم قابل تغییر است. بانک، قوانینی دارد که سقف آن 18 درصد است 
اما فین  تک می  تواند مدل را به سمت دیگری ببرد. مدل ما با بانک ملت 
و بانک دیگر که در حال نهایی شدن است، به شیوه دیگری تعریف شده 
است. در شبکه بانکی، تسهیالت با قسط ماهانه یک درصد، قابل ارائه 
نیست. ما در مجموعه تارا با دو ســه بانک دیگر، بر روی بیزینس  مدلی 
به جمع  بندی رسیده  ایم که بر مبنای آن، تسهیالتی به مردم می  دهد و 

ادعا می  کند که سود آن ماهانه یک درصد است. 
بیزینس  مدل ما، در حوزه  های رســوب، تاخیر در تســویه و آیتم  های 
متعدد لندتک و فین  تک است. این، یک مثال خوب است که فین  تک 
می  تواند مدل کسب  وکار جدید را در کسب  وکار بانکی بیاورد. با تعامالت 
انجام شــده، یک رابطه ســه  طرفه برد- برد- برد برقرار است؛ هم برای 
فین  تک، هم برای بانک و هم برای مشــتری. مردم سرویسی گرفته  اند 

که نیاز نیست فالن نرخ سود بدهند!
  زمینه پیشقدم شدن بانک ها، برای تعامل فراهم نیست

لگزایی: یکی از چالش های تعامل، به مسائل فرهنگی برمی  گردد. این 
امر نیازمند زمان است. قبال بانک  ها از صفر تا صد فرایندهای سیستم 
بانکی را تا همین چند ســال اخیر، خودشان انجام می  دادند اما پوست 
انداخته  اند. االن مشکل ضمانت تســهیالت این است که قانون  گذار به 
ســهل  گیری توصیه می  کنند اما آخر آن بخشنامه، مسئولیت به عهده 
بانک گذاشته شده است؛ یعنی همیشه باید مالحظه مدیریت ریسک 
را داشته باشیم.  در اینجا قصد دارم با آقای دکتر قنادپور درباره اینکه 

معتقدند بانک  ها باید پیشقدم شوند، چالش کنم. البته نظرشان درست 
است ولی نباید این  طور استنباط شود که زمینه فراهم است. ما نسبت 
به دنیا در حوزه  های طبقات بلوغ کسب  وکار، اقتصاد، بانکداری و نظام 
پرداخت، تاخیر داریم. ایشان به موج  های سه  گانه اشاره کردند اما دنیا 
سال  هاست در حال تالش برای تحریک تقاضاســت. وقتی بانک  ها را 
نقد می  کنیم )که البته کار درستی است(، باید این موضوع را هم لحاظ 
کنیم. اگر سیســتم بانکی بخواهد تقاضاها را تمکیــن کند، نیازی به 

تحریک تقاضا ندارد. 
  چرا بانک ها به سراغ فین تک ها نمی روند؟

لگزایی: یکی از دالیلی که بانک  هــا، چندان انگیزه قابل   توجهی برای 
پیگیری جدی ندارند، همین اســت. این موضوع بایــد برای بانک به 
مثابه هر کسب  وکار دیگری، یک مسئله باشــد که مثال به بخش  های 
ذیربط خود بگوید منابع فراوانی دارد که متقاضی برای آن وجود ندارد. 
فین  تک  ها در این زمینه می  توانند در زمینــه جوامع هدف با مدیریت 
ریسک مطلوب که نرخ نکول پایینی داشته باشند، برای بانک  ها بازاریابی 
کنند. آن موقع بانک به جای بازاریابی مویرگی، به ســراغ فین  تک  ها 
می  رود زیرا هرکدام از فین  تک  ها ممکن است جامعه ده ها یا صدها هزار 
نفری در زیست  بوم خودشان داشته باشند. ما بانک  ها هم به عنوان یک 
بازیگر وارد می  شویم، فین  تک برای آن منابع، محل مصرف پیدا   می  کند 

و در نهایت با مدل مشخصی به تفاهم می  رسیم. 
نکته دیگر اینکــه بانک  هــا از ابتدا عمومــا شــرکت  های پرداخت، 
فین  تک  گونه یا نرم  افزاری ایجاد کرده  اند، چندان احساس نیاز نمی  کنند 

که به سراغ موجودیث ثالث بروند. بنابراین فین  تک  ها با تجربه مشتری، 
نوآوری و ارزش افزوده، قادرند هم کاربر جدید برای بانک بیاورند و هم 
کسب  وکار خودشان رونق پیدا کند. اگر این مالحظات را درنظر بگیریم 

و زمان هم چاشنی آن شود، فضا باز می  شود.
  راه حل تعامل: بازیگر سوم و اتحاد استراتژیک

لگزایی: نکته بعدی، اعتبارسنجی یا شناسایی مشتری است. بانک  ها 
به لحاظ ماهیت  شان، وقتی قرار است با موجودیتی، اتحاد استراتژیک 
داشته باشند، باید شناخت کاملی از آن پیدا کنند و فقط توان علمی و 
فناوری کفایت نمی  کند. بانک با فین  تکی به اتحادی می  رسد که ممکن 
است بعد از دو سه سال گردش مالی این اتحاد، بسیار بزرگ باشد و در 
این تعامالت، تمام ریسک  های مالی و شهرت، به سمت بانک سنگینی 
کند، چرا که فین  تک، موجودیــت جمع  وجور دارد و خاصیتش همین 
است. به همین خاطر در بعد سوم، انتظار دارم سرمایه  گذاران به کمک 
بیایند. فین  تک با ورود خودش، مفهوم زیست  بوم را نیز وارد کرد؛ یعنی 
بانک، تنها بازیگر فعال مایشاء نیست و فین  تک هم می  تواند کمک کند 
و مشتریانی دارد. آنچه بین ما و انجمن فین  تک می  تواند شکل بگیرد، 
این است که دنبال بازیگران سوم، چهارم و پنجم هم باشیم و این  طور 
نباشــد که فقط بانک و فین  تک به توافق برسند. اگر سرمایه  گذار سوم 
توان مالی فین  تک را تقوبت کند و به بانک، دل و جرات بدهد که وارد 
یک مشارکت و اتحاد استراتژیک بلندمدت شود، کمک  کننده است. به 
جای اینکه بگوییم چرا بانک به ســرعت ورود نمی  کند، بهتر است این 

مسیر را تسهیل کنیم. 
  توصیه به فین تک ها: ورود به اقیانوس آبی

قنادپور: آقای دکتر عبارت »اتحاد استراتژیک« را به کار بردند که یکی 
از مقوله  های مفقوده و زیباست. بنده هم به فین  تک  ها توصیه می کنم به 
اقیانوس آبی ورود کنند. وقتی PSP ها درگیر حوزه پرداخت هستند، 
این میزان تمرکز در این زمینه، نیاز نیست و این حوزه، اقیانوس قرمز 
است. فین  تک  هایی که به ســمت حوزه  های دیگر رفته  اند در اقیانوس 
آبی کار می  کنند. چرا باید در اقیانوس قرمز، دعــوا کنند؟! اتفاقا این، 
نقطه  ای است که اسکیل  آپ یا گســترده  تر شدن در آن راحت  تر است. 
وقتی شما درباره فین  تک  های موفق پرسیدید، می  توانستم فین  تک  های 
مختلفی را نام ببرم اما ترجیح دادم فین  تکــی را نام ببرم که در فضای 
اقیانوس آبی است. فین  تک  ها، تمرکز زیادی در حوزه پرداخت دارند. 
البته اخیرا به ســمت لندتــک ورود کرده  اند که در ایــن حوزه، هنوز 
اقیانوس آبی وجود دارد. منظورم بیشــتر حوزه اعتبار است نه اقساط 
و تسهیالت. اعتبار، یکی از نیازهای بســیار جدی است که بانک  ها به 
خاطر نرخ تمام  شــده پول، نمی  توانند در زندگی روزمره آن را مرتفع 
کنند و فین  تک  ها، کســب  وکارها و صنایع می  توانند به این حوزه ورود 
نمایند. همچنین با بحث سرمایه  گذاری در فین  تک  ها هم کامال موافقم. 
 ما نیازمند این هستیم که ادبیات سرمایه  گذاری خطرپذیر به درستی 

ایجاد شود. 
در حال حاضر اینکه قرار است چقدر سهام در یک فین  تک و استارتاپ 
به هر سرمایه  گذار تخصیص داده شــود، به یک علم تبدیل شده است. 
توصیه  ام این است که اگر قرار است بانک  ها به این سمت بروند، از کنه و 
ریشه آن اقدام کنند. بعضا بانک  ها به واسطه پولی که دارند، با ورودشان، 
فضای آن اکوسیســتم را هم خــراب می  کنند. مثال یک اســتارتاپ، 
ارزش  آفرینی دارد اما بانک، چون ادبیات سرمایه  گذاری را نمی  داند، با 
یک نوع دیالوگ، مذاکره و پیشنهاد، یک صفر جلوی آن می  گذارد! بانک 
تالش می  کند 90 درصد سهام استارتاپ را بخرد در حالی که نمی  داند 

با این کار، به خودش ضربه می  زند نه استارتاپ. 
  توصیه به رگوالتور: تمرکز بر »نبایدها« و دوری و دوستی!

قنادپور:  از زاویــه محافظه  کارانه، بانک، مجــوز می  خواهد که قابل 
درک اســت و نمی  توان به مدیران بانکی خرده گرفت زیرا نگرانی  ها، 
و حاشیه  هایی رخ داده اســت. راهکارهای درست مانند سندباکس در 
دنیا وجود دارد که تسهیل  کننده است. با این حال، باید بپذیریم حتی 
اگر بهترین رگوالتور دنیا را هم داشته باشیم، باز هم سرعت نوآوری از 
رگولیشن جلوتر است. این، واقعیت است. دولت آمریکا به بانک  ها الزام 
می  کند که با فین  تک  ها رقابت نکنند و همکاری کنند. توصیه بنده به 
رگوالتور این است که روی نبایدها تمرکز کند و بایدها را نگوید؛ یعنی 
چارچوب بگذارد. در این حالت، هــم بانک  ها و هم فین  تک  ها می  دانند 

خط قرمز چیست و خودشان را با آن تطبیق می  دهند. این موضوع برای 
مردم هم که از آن استفاده می  کنند، خوب است و نوآوری، پیش می  رود. 
لگزایی: آنچــه از منظر بانک  هــا باعث طوالنی شــدن تعامل و تفاهم 
یا کمبود انگیزه می  شــود، در صحبت  های قبلی مطرح شــد. بخشی 
از آن در ذات کار ماســت. اساســنامه بانک  ها را نگاه کنید، در حوزه 
ســرمایه  گذاری  های خطرپذیر، یک ریــال اجازه ایــن کار را به بانک 
نمی  دهد، چون پول سرمایه  گذار، دست بانک  هاست و بانک  ها، وکیل 
وی هستند نه مالک آن. بخش خصوصی شرکت یا صنعت در حوزه  ای 
سرمایه  گذاری می  کند و هرچه ریسک باالتر باشد، انتظار بازده باالتری 
هم دارد. البته عواملی دســت به دســت هم می  دهند که ممکن است 

نتیجه، مثبت یا منفی باشد. 
لگزایی: درباره نقش رگوالتور به »دوری و دوســتی« معتقدم! هرچه 
رگوالتور از ما دورتر باشد، بهتر است! بانک  ها، باید نگرش خود را بازتر 
کنند. با اینکه تقاضا بســیار باالتر از ظرفیت بانک  هاست، باید به فکر 
روزی باشیم که ممکن اســت تقاضا کمتر از ظرفیت ما باشد. خواسته 
بنده از همکارانم، پذیرش این زیست  بوم  ها و بازیگران جدید است و به 
فین  تک  ها هم توصیه می  کنم روی اقیاتوس قرمز متمرکز نشــوند. در 
حوزه اعتباری هم فقط لندتک و تمرکز بر مصرف  کننده نهایی نیست 
بلکه در فرایندهای اعتبــارات، ضمانت  نامه  ها و ال  ســی  های داخلی، 
زمینه  های زیادی برای نوآوری وجود دارد. فین  تک  ها با شناخت کلی از 
فرایندهای سیستم و کربنکینگ  های بانک  ها، قادرند به طور اختصاصی 
برای بهبود تجربه مشــتری، یا با بانک وارد مذاکره شوند یا زیست  بوم 

مشترک بین بانک  ها و بیزینس  های بزرگ تشکیل دهند. 
گاهی اوقات شــما رســانه    ها، بانک  ها را به این موضوع متهم می  کنید 

اقداماتی که فین  تک  ها می  تواننــد انجام دهند، خــود بانک    ها انجام 
می  دهند. در این زمینه، اگر عامل زمان و مکان را اضافه کنید، منصفانه  تر 
می  شود. مثال سیاســت بانک مرکزی و دولت در سال  های اخیر، رونق 
زنجیره تامین است. این ایده، به جای اینکه از پایین به باال مطرح شود، از 
باال به پایین مطرح شده است. توقع این بود بانک  ها یا فین  تک  ها این کار 
را انجام دهند. رتبه  بندی، مثال دیگر است. اگر فین  تک ایده  ای داشته 
باشــد که با هوش مصنوعی، اپلیکیشنی تولید کند که از دیتاورهاوس 
خود بانک به بانک، رتبه فالن فرد یا شــرکت را مشــخص کند، بسیار 

خوب است.
  نقد تمایل بانک ها به موسس بودن در زیست بوم

لگزایی: یکی از انتقادات مطرح    شده این است که بانک  ها تمایل دارند 
موسس این زیست  بوم  ها باشــند. بنده هم به این موضوع نقد دارم. اگر 
شرایط، ایجاب می  کند، بانک  ها باید جاهایی موسس باشند و بپذیرند 
جاهای دیگر، فین  تک، موسس اســت و بانک، عضو. با این حال، باید 
قواعد همدیگر را رعایت و به تدریج، کمک کنیم. بســیاری از اجزای 
مدل کســب  وکار بانکداری ما، متفاوت از دنیاست. اگر تصور یک بانک 
از فین  تک  ها این باشــد که فین  تک باید تابع بانک باشد، این تفکر به 
شکست خواهد انجامید و فین  تک  ها جایگاه خود را پیدا می  کنند. البته 
فین  تک هم مانند وزن  کشی در کشتی، باید از حداقل شرایط ورود به 
بازی برخوردار باشد. اینکه یک نفر ایده  ای دارد و اصرار دارد با با بانک  ها 
شریک شود، با روحیه محافظه  کاری بانک ها و آنچه در مدل کسب  وکار 
از آنها خواسته شــده، همخوانی ندارد. اگر بانک  ها و فین  تک  ها بیشتر 

با همدیگر تعامل کنند، بهتر از این است که تنظیم  گر ضوابط بگذارد.
  از نوآوری باز و اتحاد استراتژیک تا مسیرهای تعامل

قنادپور: نوآوری باز می  تواند به فرهنگ  سازی، تغییر گفتمان، جذب 
نیرو و حل مسائل منابع انســانی کمک کند. بانک  ها و فین  تک  ها باید 
اتحاد اســتراتژیک را درک کنند. حق مردم ما بــرای خدمت گرفتن، 
بیشتر از اینهاســت. آن  قدر این کیک بزرگ است که بحث رقابت بین 

فین  تک  ها مطرح نیست. 
لگزایی: هم همکاران  مان در سیســتم بانکی بــه تعامل با فین  تک  ها 
اهمیت بیشــتری بدهند و هم به دوســتان فین  تــک تاکید می  کنم 
فضای ورود به بانک  ها، فقط بانکداری شخصی نیست، بلکه بانکداری 
تجاری، یک اقیانوس آبی اســت. البته در ایران، صنعت بانکداری در 
حوزه بانکداری تجاری، مقداری ضعف دارد. بانکداری شرکتی با وجود 
شرکت  های بسیار بزرگ در کشور، این زمینه را ایجاد می  کند که این 

زیست  بوم  ها شکل بگیرند. توصیه این است که در این 
زمینه ها فکر شود. 

متن کامل میزگرد را از اینجا )QR( دریافت کنید.

لگزایی: آنچه بین ما و فین  تک  ها 
می  تواند شکل بگیرد، این است که 
دنبال بازیگران سوم، چهارم و پنجم 
هم باشیم و این  طور نباشد که فقط 
بانک و فین  تک به توافق برسند. 
اگر سرمایه  گذار سوم، توان مالی 
فین  تک را تقوبت کند و به بانک، 
دل و جرات بدهد تا وارد اتحاد 

استراتژیک شود، کمک  کننده است

قنادپور: در دنیا، سه موج در حوزه 
فین  تک داشته  ایم: در موج اول، 

فین  تک  ها فعال شدند و سهم 
بازار گرفتند. در موج دوم، بانک  ها 
ترسیدند و رقابت کردند. در موج 
سوم، رابطه بانک  ها و فین  تک  ها، 
تبدیل به همکاری شد. در ایران، 
ما بین موج دوم و سوم مانده  ایم و 
نگاه بعضی بانک  ها، موج دوم است
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رئیس بانک UBS، بزرگ ترین بانک سوئیس و یکی از بزرگ ترین بانک 
های جهان با اشاره به عدم اطمینان به رسانه های آمریکایی گفت: بانکداران 
بین المللی با وجود، گزارش های نگران کننده رسانه های غربی، نسبت به 

اقتصاد چین خوش بین هستند.
 ،UBS به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، به نقل از راشــاتودی، بانک
بزرگ ترین بانک سوئیس و یکی از بزرگ ترین بانک های جهان اعالم کرد: 
سرمایه گذاران مشتاق بازگشایی بازار چین پس از پایان یافتن محدودیت 

های کرونایی در این کشور هستند.
به نوشته روزنامه فایننشــال تایمز، کلم ِکلِِهر، رئیس بانک UBS گفت، 
بانکداران بین المللی با وجود، گزارش های نگران کننده رسانه های غربی، 
نسبت به اقتصاد چین خوش بین هستند. ِکلِِهر که در اجالس سرمایه گذاری 
رهبران مالی جهان در هنگ کنگ سخنرانی می کرد، گفت: »ما مطبوعات 
آمریکایی را نمی خوانیم، ما در واقع داستان )چین( را باور می کنیم... ما باید 
کمی منتظر بمانیم تا محدودیت های کرونایی در چین تمام شود تا ببینیم 
چه اتفاقی خواهد افتاد.« در اجالس سرمایه گذاری رهبران مالی جهان در 
هنگ کنگ که پس از بیش از دو سال و نیم پس از شیوع کرونا برگزار شد، 
بیش از 200 بانکدار و سرمایه گذار از 20 کشور گرد هم جمع شده اند. هنگ 
کنگ اکنون به دنبال ارتقای جایگاه خود به عنوان یک مرکز مالی بین المللی 
است. بر اساس گزارش فایننشــال تایمز، منظور ِکلِِهر در مورد رسانه ها، 
اشاره به اظهارات فانگ شینگهای، نایب رئیس کمیسیون تنظیم مقررات 
اوراق بهادار چین و »یک شوخی و ســر تکان دادن« وی بوده است. فانگ 
به همراه سایر مقامات چینی از مصاحبه  های ویدیویی از پیش ضبط  شده 
برای اطمینان بخشیدن به سرمایه  گذاران بین  المللی از قدرت اقتصادی این 
کشور استفاده کردند.« فانگ به حضار توضیح داد: » من به سرمایه گذاران 
بین المللی توصیه می کنم بدانند که واقعا در چین چه می گذرد و قصد واقعی 
دولت ما چیست. زیاد رسانه های بین المللی نخوانید.« اظهارات فانگ که پس 
از رکورد فروش سهام چین در هفته گذشته به دنبال تثبیت قدرت شی جین 
پینگ، رئیس جمهور این کشور بیان شد، خنده و تشویق حضار را به دنبال 

داشت. وی افزود: »با چین و هنگ کنگ شرط بندی نکنید.«

رئیس بانک UBS سوئیس:  

بانکداران بین المللی نسبت به اقتصاد 
چین خوش بین هستند

درپی اعالم بانک مرکزی در خصوص فروش ارز در شــعب منتخب چهار 
بانک  دولتی، گزارش های میدانی از شعب تعیین شده )در اواسط آبان( نشان 
می دهد که فروش ارز در این شعب شروع شده و هر کدام ساز و کار مربوط 

به خود را دارند.
به گزارش اخبار بانک، همزمان با افزایــش  قیمت ارز در بازار، بانک مرکزی 
اقداماتی برای کنترل نرخ دالر درنظر گرفت که فراهم شدن امکان فروش ارز 
در چهار بانک ملت، صادرات، تجارت و ملی نیز یکی از این اقدامات بود. نرخ 
فروش ارز هر دو ساعت یکبار تغییر می کند اما براساس آخرین اعالم )در 17 

آبان(، 34 هزار و 600 تومان است.
در این زمینه، بانک مرکزی اوایل آبان از ابالغ بخشنامه فروش ارز سرفصل سایر 
در این چهار بانک خبر داد و اعالم کرد که فروش ارز )اسکناس( به متقاضیان، 
حداکثر به مبلغ 2000 یورو یا معادل آن به دالر و به نرخ اعالمی توسط اداره 
صادرات این بانک خواهد بود. بر این اســاس، فروش ارز از 15 آبان تا اطالع 

ثانوی با ارائه کارت ملی متقاضی در بانک ها امکان پذیر است.
در این بین، بررسی های میدانی از شعب تعیین شده حاکی از آن بود که هنوز 
فروش ارز در بانک ها شروع نشده و مسئوالن ارزی بانک ها اعالم کردند که 
هنوز بخشنامه فروش ارز ابالغ نشده است. اما مشاهدات میدانی از شعب تعیین 
شده چهار بانک ملی، ملت، صادرات و تجارت بیانگر این است که فروش ارز در 

این بانک ها با نرخ توافقی شروع شده است.
  شرط خرید ارز از بانک ملی

در این راستا، فروش 2000 دالر در بانک ملی اینگونه است که متقاضیان 
واجد شرایط می توانند پس از ثبت درخواست و خرید ارز از طریق اپلیکیشن 

»بله«، ارز خود را از طریق یکی از شعب تعیین شده بانک ملی دریافت کنند.
  چگونه از بانک صادرات ارز بگیریم؟

همچنین، بررسی وضعیت فروش ارز در بانک صادرات نیز حاکی از آن است 
که متقاضیان با در دست داشتن کارت ملی و کارت بانک صادرات می توانند 

به شعب تعیین شده این بانک مراجعه کنند و ارز بگیرند.
  شرایط فروش 2000 دالر در بانک تجارت

عالوه بر این، مشاهدات از شعب تعیین شــده بانک تجارت برای فروش ارز 
بیانگر این است که متقاضیان باید مدارکی چون کارت ملی، کارت بانکی و 

سیم کارت به نام خود به همراه داشته باشند و خرید کنند.
  وضعیت فروش ارز در بانک ملت

بانک ملت نیز از دیگر بانک های تعیین شده برای فروش ارز به مردم است و 
شعبه های منتخب این بانک نیز اعالم شده که فروش ارز را شروع کرده اند.

خبر

 شرایط فروش 
 دالر سهمیه ای در بانک ها 

همزمان با افزایش قیمت ارز

اشاره: فراگیری مالی، به معنای دسترسی آســان تمام اقشار جامعه، 
فارغ از میزان درآمد، جایگاه اجتماعی و محل زندگی، به تمام خدمات 
مالی مانند بیمه، سرمایه  گذاری و... است. فراگیری مالی یکی از بهترین 
استراتژی  ها برای کاهش فقر و فاصله طبقاتی در جامعه است، زیرا افراد 
با توانمند شدن از فقر خارج می  شــوند. این در حالی است که با توجه 
به آمار بانک مرکزی، بازار بالقوه خدمات اعتباری خرد در ســال 98 را 

می  توان حدود 90 هزار میلیارد تومان برآورد کرد. 
اگر سهم تجارت الکترونیک را دو تا سه درصد از معامالت خرده  فروشی 
کشــور فرض کنیم، در بازه دی  ماه 98 تا پایان آذرماه 99، بازار بالقوه 
خدمات اعتباری آنالین، بین 1800 تا 2700 میلیارد تومان بوده و بخش 
زیادی از این بازار بزرگ، هنوز آنالین نشده است. قوانین سخت  گیرانه 
بانک مرکزی و عدم همکاری مناسب لیزینگ  ها با استارتاپ  ها در تامین 

مالی از دالیل آن است.
یکی از بخش    های موردتوجه برخی استارتاپ  ها، اعتباردهی خرد است. 
این بخش در یکی دو سال اخیر، با استقبال باالی کاربران ایرانی مواجه 
شده است. به طور مثال، طبق گزارش ساالنه اسنپ، هزینه بیش از 468 
هزار سفر با اســتفاده از ســرویس اعتباری پرداخت شده اما مهم  ترین 

چالش  های این حوزه، از جمله تامین منابع، رگوالتوری، اعتبارسنجی و 
نرخ کارمزد، در صدر مشکالت لندتک  ها، به عنوان یکی از ارکان اصلی 

فراگیری مالی قرار دارد.
در هفتمیــن برنامــه اقتصاد مــدرن )یکصد و شــانزدهمین میزگرد 
بانکداری و اقتصاد دیجیتال( که 25 شــهریورماه 1401 برگزار شــد، 
 موضوع »چالش ها و مزایای توســعه فراگیری مالی در ایران« با حضور 
 حمیــد بنائیــان معــاون بانکــداری الکترونیکــی بانــک آینــده و 
محمد نژادصداقت مدیرعامل شرکت داتین موردبحث و تبادل  نظر قرار 

گرفت. آنچه پیش  روی شماست، خالصه این گفت  وگوست.
 ارزیابی وضعیت لندتک ها در ایران

نژادصداقت: لندتک یکی از حوزه  های بســیار مهــم فراگیری مالی 
است. در تعریف اســتاندارد بانک جهانی، دســته اول فراگیری مالی، 
ســپرده  گیری، حســاب، کارت و ماننــد آن، دســته دوم اعتباردهی 
تسهیالت  دهی، دسته سوم مباحث مرتبط با بیمه و دسته چهارم حوزه 
سرمایه  گذاری است. طبق بررســی  ها، تحقیقات و استانداردهای بانک 
جهانی، با شاخص  های فراگیری مالی، رشد این شاخص  ها، در هرکدام 
از این چهار حوزه، موجب کاهش فقر و توســعه اقتصادی می  شود. بعد 
از سیاست  های دولت در خصوص یارانه نقدی و پرداخت آن در حساب 
سرپرستان خانوار، در جمعیت باالی 15 سال ایران، 94 درصد سپرده 
بانکی دارند. از این منظر، وضعیت مطلوبی داریم و جزء کشورهای سطح 
باال در دنیا هســتیم اما در حوزه اعتباردهی و تسهیالت  دهی، وضعیت، 

متفاوت است. 
در حال حاضر، قشر وســیعی از جامعه نتوانســتند از تسهیالت خرد 

استفاده کنند؛ یا قواعد دریافت تسهیالت، پیچیده بوده یا برای بانک  ها، 
صرفه اقتصادی نداشــته اســت.. بانک جهانی معتقد است بیشترین 
تاثیر در توســعه فراگیری مالی از طریق تکنولوژی مانند موبایل  مانی، 
موبایل  پی  منت و موبایل  بنکینگ، میســر است و از این طریق، می  توان 
سطح فراگیری مالی را ارتقا داد. در چند سال اخیر، لندتک  ها بخشی از 
این بار را به دوش کشــیدند و در جامعه، نقش ایفا کردند. االن با نقطه 
مطلوب فاصله داریم. در حوزه  های دیگر مانند بیمه و ســرمایه  گذاری، 

خصوصا سرمایه  گذاری خرد، فاصله خیلی بیشتر از لندتک است. 
 لندتک ، فقط وام دهنده نیست

بنائیان: وقتی از نظام پولی مالی صحبت می  کنیم، دامنه بحث شمولیت، 
عدالت و برابری در دسترســی، ســهولت، ارزان بودن و فراهم بودن را 
نباید در یک نقطه متمرکز کنیم. همچنین ابزارها را نباید به یک حوزه 
محدود کنیم. در مسیر رشــد، فرض ما این نباشد که لندتک به معنی 
وام  دهنده اســت. لندتک، یک ابزار فین  تکی، ترکیبــی از تکنولوژی و 
مهندسی مالی است که در خدمت جامعه قرار گرفته تا شمولیت مالی، 
فراگیری مالی و عدالت دسترسی به خدمات پولی مالی که شاخصه  های 
آن شــامل خدمات بانکی اعم از سرویس  گیری، تســهیالت، خدمات 
بیمه  ای و خدمات بازار سرمایه است، شــکل گیرد. هدف این است که 
افراد دارایی  های  شــان را به راحتی مدیریت کنند، خدمات پرداخت را 
به ســهولت انجام دهند و در تامین نیازهای زندگــی   فرصت  های برابر 

داشته باشند. 
اگر بخواهیم به شمولیت مالی بپردازیم، باید نگا  ه  مان را باالتر از همه اینها 
قرار دهیم. شمولیت مالی باید بتواند به همه این موارد بپردازد و تک  تک 
افراد در جامعه، به همه اینها دسترسی داشته باشند. پیرو این موضوعات، 
ارکان داریم. این ارکان، نهادهای توسعه  ای هستند که اگر توسعه پیدا 
کنند، در نهایت، کالن اقتصاد و نقشه توســعه کشور شکل می  گیرد و 
یکی از شــاخص  های آن که عدالت اقتصادی است، از طریق شمولیت 
مالی محقق می  شود. وقتی این ارکان و نهادها را می  چینیم و قرار است 
از تکنولوژی استفاده کنیم و وارد فضای برخورداری از فین  تک  ها یا هر 
ادبیات دیگر در حوزه طراحی محصول و خدمات شویم، نباید اینها را در 
یک مرز محدود قرار دهیم، بلکه باید حداکثر ظرفیت را استفاده کنیم. 
بنا به تجربه، فرهنگ و دانش، استفاده از ابزارها و خدمات مالی و پولی 
در اقتصادهای دنیا متفاوت اســت. وقتی از کارآیی صحبت می  کنیم، 
کارآیی اطالعاتی هم داریم. عرضــه و تقاضا در بازارهای کارآ هم وجود 
دارد و فقط در بازارهای خرد یا کالن نیست، بلکه در دامنه اطالعات هم 
مفهوم کارآیی اطالعاتی را در حوزه مالی داریم؛ یعنی همه افراد، در سطح 
جامعه، به صورت همزمان و همگن به اطالعات دسترسی داشته باشند. 
نگاه ساختار اجتماعی، نهادسازی و مفهوم شــمولیت مالی در جامعه 
جهانی، فقرزدایــی و عدالت اقتصادی برای فراهــم کردن حداقل رفاه 
است. یکی از شاخص  های ارزیابی خدمات مالی که بیانگر عملکرد خوب 
مدیران است، این است که چقدر سود ایجاد کرده  اند و اینکه آن میزان، 
خوب اســت یا بد. خوب و بد وقتی معلوم می  شود که شاخص را همگن 
کنیم. مثال اگر 100 داشتیم و به 120 برسانیم اما تورم 25 باشد، درست 

است سود ایجاد شده اما نسبت به تورم، 5 درصد عقب هستیم. 
 تحریک تقاضا با کارت اعتباری و مدل های اعتباردهی

نژاد  صداقت: در حوزه خدمات اعتباری، آمار و ارقام سپرده بانکی بسیار 
پایین  تر اســت. البته آمار دقیقی وجود ندارد زیرا یک  سری روش  های 
اعتباردهی خــارج از نظام بانکی و مدل  های دیگــر داریم. اگر مباحث 
مربوط به کارت اعتباری که در دنیا مفهوم دارد و تا حاال مدل جذابی در 
ایران در این زمینه نداشته  ایم، نیز مطرح کنیم، فاصله واقعا معنادار است. 
ما اصال اهمیت موضوع کارت اعتباری یا اعتبار را در نظام کالن اقتصادی 
درک نکرده  ایم. آقای بنائیان، دربــاره عدالت صحبت کردند که تعریف 
شمولیت مالی بود و اینکه هرکس سطحی از رفاه را برای خودش تامین 
کند اما تصمیم  گیری  های کالن نیز وجود دارد که این تصمیمات باید در 
جایی گرفته شود. نظام اقتصادی ما در چرخه تولید، مبتنی بر حمایت 
از تولیدکننده است تا مصرف  کننده. اگر می  توانستیم با کارت اعتباری 
و مدل  های اعتباردهــی، طرف تقاضا را تحریک کنیــم تا خریدار مثال 
بین چهار فروشنده یخچال با توجه به کیفیت و سایر پارامترها، یکی را 
انتخاب کند، این یک مدل حمایت است. مدل دیگر اینکه بانک به یکی از 
تولیدکنندگان تسهیالت کالن بدهد که در اینجا شرایط با مدل تحریک 
تقاضا کامال متفاوت اســت. مدل تحریک تقاضا، کیفیت را باال می  برد، 
کاربر نهایی را توانمنــد می  کند و بانک از کاربر، پــول می  گیرد نه یک 
موجود بزرگ یا گردن  کلفت که برخی مواقع نمی  شود از آن پول گرفت! 

 نقش لندتک  ها در اقتصاد دیجیتال
نژاد  صداقت: دامنه شــمول و پرداخت بانک  ها به عنــوان یک بنگاه 
اقتصادی که مدل اعتبارسنجی و تخصیص منابع خاص خود را دارند، 
محدودیت دارد. لندتک  ها به این موضوع اضافه شدند تا بتوانند در کنار 
نظام پولی که این تخصیص اعتبار داده می  شود، از طریق سایر منابع یا 
در کنار بانک  ها با کاهش هزینه آنها و افزایش ســرعت تسهیالت  دهی، 

فرایند را پیش ببرند و با زیرساخت  هایی که ایجاد می  کنند، حتی توزیع 
ریسک وصول اعتبارات خرد را پشتیبانی کنند. نگاه دوم اینکه باالخره 
همیشه محدودیت منابع برای یک بنگاه همانند یک بانک در ذات اقتصاد 
وجود دارد. آوردن سایر پول  ها مانند پول  هایی که در صندوق ثروت یا 
سایر صندوق  هاســت، همانند ســرمایه  گذاری در پروژه  ها، یکی دیگر 
از راه  هاســت. همچنین در تخصیص اعتبار با زیرساخت  های لندتکی، 
می  توان تســهیالت را در اختیار مردم قرار داد و با اعتبارسنجی قوی، 

در حوزه خرد در سیکل  های گردشی باالتر، آورده و عایدی ایجاد کرد.
بنائیان: در این زمینه، کراودفاندینگ، تامین مالی جمعی است. ممکن 
است برای یک پروژه مشخص در بورس، تامین مالی جمعی انجام شود یا 
برای خیریه و انجام کارهای عام  المنفعه صورت گیرد یا با هدف مدیریت 
ثروت انجام شود. شکل مترقی آن، تسهیالت فرد به فرد است. مبنای این 
تجربه برای اولین بار در دنیا در گرامین  بانک تست شد. نکول آن بسیار 

پایین و در حد صفر مطلق بود. 
اگر این موضوع را که اقتصاد دیجیتال، اولویت و مبناست یا خیر، کنار 
بگذاریم، بهتر است ببینیم در عمل چه اتفاقی افتاده است. قبال یک  سری 
پروژه  هایی در کشور شــروع شــده بود. البته برخی ترندها محدود به 

دولت  ها نیســتند بلکه در یک جامعه، به طور مستمر و الینفک وجود 
دارند. اقتصاد دیجیتال هم از همین جنس است؛ یعنی کسی نمی  تواند 
بگوید من متولی آن هســتم یا نیســتم یا آن را ابداع کــردم. اقتصاد 
دیجیتال، ترندی است که وجود داشته است. هر آنچه شروع شده بود، 
اتفاقا در یک  ســال و نیم اخیر به مرحله عملیاتی رســید مانند امضای 
دیجیتال یا عملیاتی کردن ســفته الکترونیکی. همین کارت بانکی نیز 

بخشی از اقتصاد دیجیتال است.
 تجربه بانک آینده، لندو و قسطا 

بنائیان: تجربه ما در بانــک آینده، در حــوزه لندتک، کــه اولین و 
جدی  ترین بانک در این حوزه هســتیم، به  گونه  ای اســت که االن بالغ 
بر 300 میلیارد تومان در قالب مدل لندتک به مردم، اعتبار، تخصیص 
دادیم. اگر وام خرد را زیر 50 میلیون تومــان تلقی کنیم، بانک، حدود 
90 تا 100 هزار فقره با 280 شعبه و هزینه  های نگهداری، اجاره محل، 
بایگانی، کاغذ، رفت  وآمد مشتری، مراجعه و امضای وی و ضامن و سایر 
موارد پرداخت کرده اســت. در این زمینه، یکی از لندتک  های ما لندو 
است و دیگری قسطا. از ابتدای ســال 1401، راند جدید در تخصیص 
اعتبار، کامال مکانیزه است و کار با امضای دیجیتال و سفته الکترونیک 
انجام می  شود. ببینید با این کار، چقدر کاغذ صرفه  جویی می  شود. نقش 
لندتک در اینجا، در کنار بانــک آینده، در صرفه جویی در هزینه فروش 
اعتبارات خرد و ایجاد شمولیت مالی است تا همه مردم به آن دسترسی 

داشته باشند. 
بانک آینده در این زمینه، جزء اولین بانک  ها بود و این موضوع با حضور 
وزیر اقتصاد و مدیران عامل ســه بانک اصلی یعنــی بانک ملی، بانک 

نژادصداقت: در حوزه سپرده و 
حساب، وضعیت بسیار مطلوبی 

داریم. بعد از سیاست  های دولت 
در خصوص یارانه نقدی و پرداخت 

آن در حساب سرپرستان خانوار، 94 
درصد جمعیت باالی 15 سال ایران، 

سپرده بانکی دارند. از این منظر، 
جزء کشورهای سطح باال هستیم. در 
حوزه اعتباردهی و تسهیالت  دهی 

نیز وضعیت برای مشتریان بزرگ و 
شرکتی، مطلوب است

بنائیان: لندتک، یک ابزار 
 فین  تکی و ترکیبی از تکنولوژی 

و مهندسی مالی است که در 
خدمت جامعه قرار گرفته 
تا فراگیری مالی و عدالت 

دسترسی به خدمات پولی مالی 
که شاخصه  های آن شامل خدمات 

بانکی اعم از سرویس  گیری، 
 تسهیالت، خدمات بیمه  ای 

و خدمات بازار سرمایه است 
شکل گیرد

لندتک  ها باید از تسهیالت ریالی به سمت اعتباری حرکت کنند

محمد نژادصداقتحمید بنائیان

سران قوا برای شمولیت مالی در نظام پولی بانکی، محوریت مشخص تدوین کنند
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خبر

مراسم قرعه کشی جوایز جشنواره بزرگ بانک تجارت ویژه اصناف 
برگزار و طی آن 10 مشــتری این بانک جایزه کمک هزینه سفر به 
مســابقات جام جهانی 2022 قطر را از آن خود کردند. به گزارش 
روابط  عمومی بانک تجارت، در این مراســم قرعه کشی که با حضور 
معاون مدیرعامل بانک تجارت و نماینــدگان واحدهای نظارتی از 
بانک و اداره کل بازرگانی سازمان صدا و ســیما برگزار شد، 1127 
فقره جایزه این جشنواره شــامل 10 کمک هزینه سفر به مسابقات 
جام جهانی، 77 کمک هزینه 50 میلیون ریالی سفرهای داخلی، 40 
جایزه نفیس )تردمیل، دوچرخه ثابت و دوچرخه( و 1000 بســته 
هدیه به ارزش 10 میلیون ریالی به برندگان تعلق گرفت. حمیدرضا 
شــریفیان معاون مدیرعامل بانک تجارت در این مراسم با اشاره به 
سیاســت های این بانک برای ورود به بازار مشتریان اصناف گفت: 
وجود بیش از 3 میلیون واحد صنفی در کشور، بانک تجارت را بر آن 
داشت تا از سال گذشته با ایجاد اداره بانکداری اصناف نگاه ویژه ای 
را به این بخش معطوف کند؛ اگرچه نــگاه تخصصی به این حوزه از 
گذشته در »بانک اصناف« به عنوان یکی از 12 بانک تشکیل دهنده 

بانک تجارت وجود داشته است. 

۱0 مشتری بانک تجارت، مسافر 
جام جهانی شدند

رئیس سازمان بازرسی کل کشــور گفت: بانک ها باید تسهیالت را 
به بخش تولید تخصیــص دهند و در این راســتا از نظام بانکداری 
کشور گالیه مند هســتیم زیرا بانک ها به جای عمل به وظیفه خود 
به بنگاه داری و ساخت و ساز روی آوردند. به گزارش مهر، ذبیح اهلل 
خدائیان در مراسم تودیع و معارفه بازرس کل مازندران اظهار داشت: 
طبق قانون رفع موانــع تولید رقابت پذیر بانک ها موظف هســتند 
ساالنه 33 درصد از بنگاه های مرتبط را واگذار کنند و ظرف سه سال 
تمامی بنگاه ها واگذار شود اما نه تنها واگذار نکردند بلکه بر تعداد آن 
افزوده شده است. وی خواستار توجه بانک مرکزی به کفایت سرمایه 
بانک ها شد و گفت: میزان برداشت هایی که از بانک مرکزی صورت 
می گیرد باید نظارت شود و بانک مرکزی نظارت بیشتری روی نظام 

بانکداری کشور داشته باشد.

رئیس کل دادگستری گلســتان از کشف و رســیدگی به یک پرونده 
پولشــویی و اختالس به مبلغ یک هزار و 650 میلیارد تومان در دادگاه 
ویژه جرائم اقتصادی دادگستری گلستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری 
اقتصاد ایران از گرگان، حیدر آســیابی امروز در جلسه تکریم و معارفه 
مدیرکل بازرسی گلستان اظهار کرد:  پرونده پتروشیمی گلستان یکی 
از پرونده هایی بود که پس از 16 سال با تالش دستگاه قضایی و مسووالن 
دولتی گره گشایی شد و این پروژه تا یک ماه آینده وارد مرحله اجرایی 
خواهد شد. آسیابی خاطرنشان کرد: پرونده موج های آبی یکی دیگر از 
این پرونده ها است که با موافقت رئیس قوه قضاییه شعبه و قاضی ویژه 
برای این پرونده مشخص شده تا مشکل سرمایه گذاران برطرف شود. وی 
گفت: در برخورد با تخلفات و جرائم بخصوص جرائم اقتصادی با قدرت 
وارد شده ایم و در یک پرونده پولشویی در استان متهمان حدود یک هزار 
و 650 میلیارد تومان از سیستم بانکی اختالس و پولشویی کرده بودند. 
رئیس کل دادگستری گلستان تصریح کرد: در این پرونده 6 هزار میلیارد 
تومان اموال منقول از متهمان شناسایی شد که تاکنون حدود 4 هزار 

میلیارد تومان آن به سیستم بانکی برگشت خورده است. 

صورت های مالی شش ماهه بانک پاسارگاد نشان می دهد که این شرکت 
 به واسطه رشــد درآمد اعطای تسهیالت خود توانســته است افزایش 
79 درصدی در سود خالص شش ماهه امســال را به نسبت شش ماهه 
ابتدایی سال قبل تجربه کند. این بانک در مقایسه با سایر بانک های کشور 

که در مواردی زیان دهی نیز دارند، از شرایط بهتری برخوردار است.
به گزارش اکو ایران، بانک پاسارگاد در سال جاری به وسیله افزایش درآمد 
تسهیالت اعطایی خود با رشد قابل توجهی در سود خالص سه ماه خود 
مواجه بود. این بانک در بهار امسال به نسبت بهار سال قبل 68.8 درصد 
افزایش سود خالص فصلی داشته و به نسبت سال99 بیش از 3 برابر رشد 

سود فصلی تجربه کرده است. 

رئیس سازمان بازرسی:

 بانک ها به بنگاه داری و ساخت و ساز 
روی آورده اند

 اختالس و پولشویی
 ۱۶۵0 میلیارد تومانی در گلستان

افزایش 7۹ درصدی سود شش ماهه 
امسال بانک پاسارگاد

قرض  الحسنه رســالت و بانک آینده، که پایه  گذار کار بودند، رونمایی 
شد. االن حدود 7000 نفر در کشور، امضای دیجیتال گرفته  اند و حدود 
14000 فقره سفته الکترونیک صادر شده است. االن می  توانید به اندازه 
مبلغ وام، سفته بخواهید، ســفته دیجیتال  تان اضافه شود و ضامن هم 

می  تواند الکترونیکی امضا کند.
 اعطای وام های خرد با اعتبارسنجی و اشتراک گذاری داده

بنائیان: یکی از گرفتاری  های اصلی، اعتبارات خرد اســت؛ صرفنظر 
از اینکه قرار است در بانک پرداخت شــود یا در لندتک. بانک مرکزی 
به وام  های خرد بر اســاس اعتبارســنجی تاکید دارد. اعتبارسنجی، 
ابزار می  خواهد. فرقی نمی  کند بانک بدهد یا فالن شــرکت لندتک یا 
شرکت لیزینگ. در اعتبارات خرد، برای برقراری تعادل و عدالت، باید 

اعتبارسنجی باشد. 
در این رابطه، فرض کنید 25 میلیون خانوار در کشــور داریم که از هر 
خانوار، فقط یک نفر وام بگیرد. نداشتن این مکانیزم، باعث می  شود رفتار 
غلط 100 نفر با 1000 نفر، همه را گرفتار کند و برخالف اصول قانون 
اساسی و اصول پایه دین اسالم، که اصل بر برائت و درستی است، همه 
را با چشم بد نگاه کنیم. اینها واقعا چهار درصد هم نیستند و تعدادشان 
کمتر است اما راهکار چیست؟ ما به سهم خودمان تالش می  کنیم. بانک 
مرکزی هم تالش کرده تا محور اعتبارسنجی ایجاد کند اما الزمه  اش 
این است که ســایر حوزه  های خدمات اجتماعی و دیگر دستگاه  ها نیز 
حضور پیدا کنند، دیتا به صورت فرادستگاهی، اشتراک  گذاری شود و 
داده  ها یکجا متمرکز باشد تا رفتار پرداخت افراد سنجیده شود. اگر به 

جای سازمان تامین اجتماعی بودم، در اولین فرصت، پایگاه داده تامین 
اجتماعی را به پایگاه داده بانک مرکزی متصل می  کردم. 

اگر شمولیت باال می  خواهیم باید یک چتر باز کرده، همه حلقه  های پازل 
را در کنار هم بچینیم. شرط اول این است که همه اینها را تجربه کرده 
باشــیم. در حوزه بانکی هم همین  طور است. بنابراین اعتبارسنجی، به 
نفع همه ارکان است. االن در کشور، زیرساخت یکپارچه که رفتارهای 
خرد مردم را در یک  جا با رعایت امانتداری و حریم شخصی جمع  آوری 

کند، نداریم.
یکی از ابزارها در حوزه نکول و توســعه دامن شــمول، امتیاز اعتباری 
است. در مجموع، فضای دیجیتالی در لندتک  ها و شبکه بانکی، امضای 
دیجیتال و سفته الکترونیک، به صورت عملیاتی کار می  کند، هرچند 
دامنه آن وسیع نشده اما در حال تالش هستیم. واقعیت این است که بر 
سر مسئله اعتبارسنجی، نگاه به شمولیت مالی برای تمام ارکان اجتماع، 
یک جزء الینفک اســت و باید به دور از شعار و تئوری  پردازی، روی آن 
تمرکز و به آن پرداخته شود. برنامه، خوب است اما برنامه  ای که گام به 

گام، اجرا و عملیاتی کنیم.
 نقش لندتک ها در مدیریت سرمایه گذاری خرد

نژادصداقت: در حوزه ســرمایه  گذاری خصوصا سرمایه  گذاری خرد، 
تکنولوژی نقش زیادی دارد. ابزارهای ســرمایه  گذاری ما در کشــور، 

محدود است. ســپرده بانکی با حداکثر نرخ 18 درصد یک  ساله، با نرخ 
تورم تطابق ندارد. این، یکی از اشکاالت وضعیت اقتصادی است. بورس 
نیز وضعیت پایداری ندارد که خیال افراد راحت باشــد و ممکن است 
ضررهای ســنگین کنند. به همین خاطر مردم به ســمت سکه، دالر، 

رمزارز و مانند آن می  روند.
آنچه تکنولوژی در حوزه مدیریت سرمایه ایفا می  کند، در توکنایز کردن 
دارایی  هاست؛ یعنی مثال فرد بتواند از یک زمین بزرگ، یک متر زمین 
بخرد یا دو گرم طال داشته باشد. در ادبیات جهانی، اگر توسعه فراگیری 
مالی با دهک  های پایین   جامعه شــکل بگیرد، این امر به تشکیل یک 
کسب  وکار و کاهش بیکاری منجر می  شود. سرمایه  گذاری خرد که بر 
اساس آن، فرد بتواند سهام یا تکه  ای از سرمایه موردنیاز یک   کسب  وکار 

را تامین کند و در سود آن شراکت داشته باشد، ارزشمند است.
 نکول در وام های لندتک   نداریم

بنائیان: نکول در وام های لندتک  از جمله لندو را تایید نمی  کنم. باید 
ببینیم تعریف نکول چیست. شاید لندتک  ها با تاخیر در پرداخت اقساط 
مواجه باشند اما مفهوم نکول به معنای »عدم انجام ِدین« است. طبق 
تعاریف نظام پولی کشــور، اگر در بازپرداخت اقساط یک وام، بیش از 
شش ماه سپری شود، به طبقه مشکوک  الوصول منتقل می  شود. در این 
طبقه، در بازه زمانی طوالنی  تر، نگه داشــته می  شود و سپس به حوزه 

نکول یا عدم انجام تعهد می  رود.
البته اگر اقســاط دو دوره به تاخیر بیفتد، از دوره سوم، فرایند حقوقی 
شــروع می  شــود. در دو ماه اول، از طریق تعامل، اطالع  رسانی، پیغام، 
راهنمایی، تماس با ضامن و سایر ابزارها اقداماتی صورت می  گیرد. بعد 
از شش ماه که از سررســید آن می  گذرد، وارد فضای حقوقی می  شود. 
قطعا لندتک  ها هم از این قاعده مستثنی نیستند. بنابراین در لندتک  ها، 
با بازپرداخت معوق، مواجه هستیم و در این مسیر تازه که بالغ شدن آن 
طول می  کشد، نداشتن اهرم  هایی مانند سیستم  های امتیاز اعتباری و 
متصل نبودن پلتفرم لندتک  ها، در تاخیر بازپرداخت اقساط تاثیرگذار 

بوده است.
 اشتراک داده در لندتک ها

بنائیان: اخیرا در انجمن فین  تک که از ساختارهای خوب شکل  گرفته 
در کشــور اســت، لندتک    ها تفاهم  نامه  هایی را تبــادل می  کنند که 
حداقل داده  های امتیاز منفی خودشــان را با هم اشتراک  گذاری کنند 
تا اگر فردی از فالن لندتک، تســهیالت گرفت و بدعهدی کرد و رفتار 
بازپرداخت اقساط وی درست نبود و حتی در نهایت منجر به نکول شد، 
لندتک بعدی آسیب نبیند یا اینکه اگر فردی همزمان از همه لندتک  ها 
تسهیالت می  گیرد، رفتار اعتباری  اش، اشــتراک  گذاری شود. این امر 
باعث می  شود در گام اول، در حوزه امتیاز اعتباری، تصمیمات بهتری 
اتفاق بیفتد. در گام دوم باالخره لندتک  ها مانند گیاهانی هستند که تازه 

جوانه زده  اند و رشد می  کنند. 
االن نزدیک یک سال در  س  آموخته، از تجربه کاربری تا رسیدن به مدل 
تمام  الکترونیک و رفتارهای وصولی اقساط مشتریان داریم. از مجموع 
حدود 300 میلیارد تومان اعتبار پرداخت  شده در پروژه لندو، طی بیش 
از شش ماه، فقط حدود 1.8 میلیارد تومان آن، هنوز بازپرداخت نشده 
است. اگر ضریب ریسک مشــکوک  الوصول را محاسبه کنیم، این عدد 

به شدت پایین است.
 مشکالت لندتک ها

بنائیان: لندتک هنوز در ابتدای راه اســت. نگه  داشــتن 300 تا 400 
نیروی جوان در کشــور، با شــرایط اقتصادی امروز دشــوار است. ما 
تالش کردیم وارد سیکل کمک به لندتک  ها شــویم تا توسط عده  ای 
افراد سودجو، از آنها سوءاستفاده نشــود یا  اکوسیستمی که می  تواند 
به شدت در اقتصاد کشور و شــمولیت مالی به تسهیل و دسترسی به 
خدمات مالی کمک  کننده باشــد، خودش از بین نرود. بر اساس مدل 
ما، بانک، همچنان مســئولیت لندتک را برعهده خود لندتک گذاشته 
اما اگر کسی در بازه زمانی دو تا سه ماهه، قسط خود را پرداخت نکرد، 

باید امتیاز اعتباری  اش در شــبکه بانکی دیده شود تا خودش را مکلف 
به بازپرداخت کند. 

درست است که به لندتک گفته شده اگر مشتری، سه قسط نداد، صبر 
می  کنیم اما پول را در حســابش بلوکه می  کنیم. بنابراین لندتک باید 
تامین نقدینگی را انجام دهد. اگر مشتری، بازپرداخت نکرد، بانک، مبلغ 
را از لندتک برمی  دارد و لندتک باید مسائل حقوقی آن را پیگیری کند و 
با یک شرکت وصول مطالبات قرارداد ببندد. به هر حال ما باید از حرکت 
افراد به سمت باتالق جلوگیری کنیم. یکی از وظایف قوانین، نگهداری 
از آینده مردم اســت. عدالت نمی  گوید به همه تسهیالت زیاد بدهید 
بلکه باید قاعده  ای باشد که همه اشخاص دسترسی برابر داشته باشند.

االن لندتک، ریسک را برمی  دارد و اعتبارسنجی را امتیازدهی می  کند، 
بنابراین باید برای آن ابزار جبران داشــته باشــیم. لندتک چون کار 
را تســهیل کرده، مردم هم اســتقبال کرده  اند. قبول دارم که یکی از 
انگیزه  های اخذ تســهیالت، قدرت خرید اســت. بدون شک، یکی از 
فاکتورهای کلیدی قدرت خرید، تورم است. توصیه  ام به آن یک درصد 
مشتریان لندتک این است که همان  طور که 99 درصد به تعهدات  شان 
پایبند هســتند، آنها هم بدانند لندتک ها در حال بلوغ هستند و امتیاز 
منفی در رفتار زندگی روزمره آنها تاثیر می  گــذارد.  این افراد به جای 
حمایت از لندتک  ها و توجه به رفتار اعتبــاری، کاری می    کنند که 99 
درصد دیگر هم از خدمات محروم شوند. البته بانک، ریسک این موضوع 
را با لندتک  ها سهیم شده است. شاه  بیت موضوع این است که لندتک  ها 
باید از تسهیالت ریالی به سمت اعتباری حرکت کنند و درگیر فروش 

و تخصیص اعتبار شــوند. به فرمایش آقای نژادصداقت، باید به سمتی 
برویم که تقاضا را مدل کنیم نه اینکه تسهیالت را سمت عرضه    کننده یا 
تولیدکننده ببریم. در این رابطه، وام  های ما، خرد بین 20 تا 30 میلیون 

و میانگین آن، حدود 15 تا 20 میلیون تومان است. 
 اعتبارسنجی داتین

نژادصداقت: داتین، با ســهام صددرصدِی بانک پاســارگاد نیست. 
در بانک پاســارگاد، داتین به عنوان مجری و مدیر طرح، کار را دنبال 
می    کند و ماهیت کار، اعم از وظیفه تســهیالت  دهی یا تامین اعتبار را 
خود بانک پاسارگاد برعهده دارد. داتین به عنوان یک مجری بر اساس 
قرارداد، این کار را انجام می  دهد. ما در مدل اعتبارسنجی  مان، داده  های 
گذشته مشتری و نیز داده  هایی که از سمت بانک مرکزی قابل دسترس 
است، مانند بدحسابی، چک برگشتی و سپرده  های مشتری را پردازش 
می  کنیم. البته تا حالــت بهینه و قابل قبول، فاصلــه زیادی داریم اما 
مســیری که دنبال کردیم برای افرادی بوده که در دهک  های 4، 5 و 6 
جامعه بوده  اند و در این دهک  ها، ممکن اســت اصال سابقه  ای در بانک 
پاسارگاد نداشته باشند و تسهیالت داده  شــده به آنها، بسیار پایین  تر 
باشد. ما به دنبال ایجاد شــبکه افراد مطمئن و معتمد هستیم؛ یعنی 
مثال فرد از وام یک میلیون تومانی شروع می  کند و به تدریج، مبالغ، تا 
20 یا 30 میلیون و... باالتر می  رود. در این مســیر، افراد خوش  حساب 

را شناسایی می  کنیم. مدل ما با مدل بانک آینده، کمی متفاوت است.
بنائیان: نکته آقای نژادصداقت، درست است. تسهیالت خرد هم وجود 
دارد اما فضای ما، لندتک است و مرز ظریفی بین اینها وجود دارد و البته 
شباهت  هایی هم دارند. خواهش بنده از سران سه قوه این است که برای 
شمولیت مالی و یکپارچگی در طراحی نظام پولی و مالی، یک محوریت 
مشــخص، تدوین و با نگاه عملیاتی، حلقه  های خوب در اقتصاد کشور 

را یکپارچه کنند.
 رگوالتور از لندتک ها حمایت کند

بنائیان: بنده اگر جای رگوالتور باشــم، از لندتک  ها حمایت می  کنم، 
زیرا ابزاری که آن را خرج می  کند، حتما منجر به تحویل کاال می  شود. 
البته ممکن اســت یک عده ان  قلت وارد کنند و بگویند فرد با فروشگاه 
تبانی کند، پول را بگیرد و کاال را نخرد. قدیمی  ها می  گفتند: »به خاطر 
یک بی  نماز که در مســحد را نمی  بندند!«  اگر یــک نفر کار غیرنرمال 
انجام داد، نباید همه را محروم کرد. تجربه دیگر برای افزایش ســرعت 
توسعه لندتک، این است که در لندو، مدل ما بر اساس کاال در فروشگاه 
فروشنده، کامال ووچرمحور است. در قسطا دامنه را بازتر کردیم. مدیا را 
روی کارت قرار داده و اجازه دادیم در درگاه  ها خرج شود. این کار، منجر 
به خرید کاال یا خدمت می  شود. بنابراین دغدغه  های رگوالتور، مبنی بر 

اینکه وام داده می  شود اما افراد طال یا ارز می  خرند یا 
بازارهای غیرمفید را متورم می  کنند، مرتفع می شود. 
متن کامل میزگرد را از اینجا )QR( دریافت کنید.

بنائیان: شاه  بیت موضوع این است 
که لندتک  ها باید از تسهیالت 
ریالی به سمت اعتباری حرکت 

کنند و درگیر فروش و تخصیص 
اعتبار در اقتصاد کشور شوند. به 
فرمایش آقای نژادصداقت، باید 
به سمتی برویم که تقاضا را مدل 

کنیم نه اینکه تسهیالت را به سمت 
عرضه    کننده یا تولیدکننده ببریم

نژادصداقت: در ادبیات جهانی، 
 اگر توسعه فراگیری مالی 

 با دهک  های پایین  تر 
 جامعه شکل گیرد، این امر 
 به تشکیل یک کسب  وکار 
 و آن کسب  وکار به کاهش

 بیکاری منجر می  شود 
 و چرخه رونق اقتصادی 

شکل می  گیرد
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استراتژیست های بانک جی پی مورگان آمریکا هشدار دادند که مشکالت 
مالی یک صرافی اصلی ارزهای دیجیتال موسوم به اف ایکس تی FXT به 
شرکت های فعال در حوزه ارز رمزنگاری شده سرایت خواهد کرد و نحوه 

اداره آنها را متحول می کند.
به گزارش تســنیم، راشــاتودی اعالم کــرد: استراتژیســت های بانک 
جی پی مورگان آمریکا روز چهارشنبه هشدار دادند که مشکالت مالی یک 
صرافی اصلی ارزهای دیجیتال موســوم به اف ایکس تی FXT به شرکت 
های فعال در حوزه ارز رمزنگاری شده سرایت خواهد کرد و نحوه اداره آنها 

را متحول می کند.
طبق یک یادداشــت تحقیقاتی به نقل از بیزینس اینسایدر، تحلیلگران 
معتقدند که این امر احتماالً قیمت بیت کوین را 25 درصد کاهش می دهد 

و به 13000 دالر در هر سکه می رساند.
استراتژیست های این بانک وال استریت همچنین نوشتند که بازیگران اصلی 
رمزارز احتماالً با درخواست هایی از سوی وام دهندگان برای ارائه وثیقه بیشتر 
مواجه هستند و برخی ممکن است تحت فشار سقوط کنند. آنها می گویند: 
به نظر می رسد که یک موج جدید از اخطارهای کسری سرمایه، اهرم زدایی و 

شکست  شرکت ها و پلتفرم های ارز رمزنگاری شده شروع شده است.
تیم اقتصادی این بانک به پیوندهای نزدیک بین شرکت FTX و شرکت 
تحقیقاتی آالمدا Alameda Research و دنیای ارزهای دیجیتال 
اشاره کرد. بر اساس این گزارش، سام بانکمن-فراید رئیس شرکت اف تی 
ایکس، که به عنوان شوالیه سفید رمزارز معرفی شده بود، و حتی با وارن بافت 

مقایسه می شد، اکنون به نظر می رسد که نیاز به نجات دارد.

هشدار بانک آمریکایی درباره سقوط 
بیت کوین به ۱۳ هزار دالر

شاپرک اعالم کرده است از تاریخ 24 آبان ماه 1401، پایانه های اینترنتی فاقد 
نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد را طی 6 هفته غیر فعال خواهد شد. 

این موضوع با اعتراض پرداخت یارها مواجه شده است.
به گزارش پیوست، در نامه ای ارسالی شاپرک برای شرکت های پرداخت یاری، 
تاکید شده تمامی درگاه های پرداخت باید دارای اینماد باشند و هویت دارنده 
درگاه پرداخت با هویت دارنده نماد منطبق باشــد در غیر اینصورت درگاه 

پرداخت غیرفعال خواهد شد.
شاپرک پیش از این نیز یکبار دیگر آخرین مهلت دریافت اینماد معتبر برای 
کسب و کارهای دارای درگاه پرداخت را اول مهرماه اعالم کرد. این در حالی 
است که هنوز شرایط صدور نماد تجارت الکترونیکی برای برخی از کسب و 
کارهای فعال در حوزه مالی از جمله فعاالن رمزارز و صرافی های رمزارزی 

مشخص نشده است.
طبق ماده 3 از فصل سوم دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز 
در فضای مجازی، بانک مرکزی موظف است در چارچوب قوانین و مقررات 
مربوط، ارائه درگاه پرداخت مجازی به کسب و کارهای اینترتی توسط شرکت 
خدمات پرداخت و پرداخت یارها را صرفا برای دارندگان دارای نماد اعتماد 
الکترونیکی امکان پذیر کند و در صورت ابطال یا تعلیق نماد به صورت برخط از 
ادامه خدمات جلوگیری کند. همچنین درگاه های پرداخت مجازی که پیش 
از این بدون داشتن نماد اعتماد الکترونیکی ارائه شده اند باید ظرف مدت 3 
ماه ملزم به دریافت  نماد اعتماد کرده و پس از پایان مهلت، از ارائه خدمات 

جلوگیری کند.
این دستورالعمل نیمه شهریورماه به شرکت های پرداخت یاری و شبکه بانکی 
ابالغ شده است. همان زمان پیش بینی شد که از اول آذر ماه تمامی دارندگاه 
درگاه های اینترنتی که در فضای مجازی فعالیت می کنند ملزم به دریافت 

اینماد خواهند شد.
تقریباً یک ســال پس از آنکه دریافــت اینماد برای پذیرنــدگان جدید 
پرداخت یارها اجباری شد، حال دریافت اینماد برای تمامی پذیرندگان درگاه 
پرداخت اجباری شده است. در آن زمان اعالم شده بود فعالً فقط پذیرندگان 
جدید باید اینماد دریافت کنند. البته در آن زمان نیز قید شده بود که در آینده 

برای دریافت اینماد از سوی پذیرندگان قدیمی تر تصمیم گیری خواهد شد.
شرکت های فعال در حوزه رمزارز و لندتک ها در شرایط فعلی جزو بخش هایی 
هستند که هنوز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نتوانسته برای آنها نماد 
تجارت الکترونیکی صادر کند و تصمیم گیری در مورد آنها را به بانک مرکزی 
سپرده است. تاکنون این شرکت ها از طریق پرداخت یارها اقدام به دریافت 
درگاه پرداخت می کردند. حال الــزام به دریافت اینماد از ســوی تمامی 
دارندگان درگاه های پرداخت، آینده فعالیت این دسته از کسب و کارها را 

مبهم خواهد کرد.
هنوز بانک مرکزی و شاپرک اظهارنظری درباره کسب وکارهایی که در حوزه 
لندتک و رمزارزها می کنند نکرده است و مشخص نیست که آیا همچنان این 
شرکت ها با تایید بانک مرکزی موفق به دریافت نماد تجارت الکترونیکی 

خواهند شد یا خیر.
با ارسال این نامه، اعتراض فعاالن این حوزه آغاز شد. مهدی شریعتمدار، دبیر 

انجمن فین تک در توییتی به این نامه اعتراض کرد.

خبر

 قطع پایانه های اینترنتی فاقد اینماد 
از 2۴ آبان ماه و اعتراض پرداخت یارها

اشاره: اردیبهشت  ماه امســال، همزمان با حذف ارز 4200 تومانی از 
برخی کاالهای اساســی، صحبت از حذف سوبسید پرداختی دولت به 
آرد نانوایی  ها، مطرح شــد. دولت، قصد دارد به جای واریز مبلغ نقدی 
سوبسید نان به حســاب مردم، آنها با قیمت پایین، نان موردنیاز خود 
را از نانوایی  ها تهیه کنند و کارت بکشــند و یارانه نان بر حسب میزان 
فروش به نانواها پرداخت شــود. در این رابطه، سامانه یکپارچه تامین و 
توزیع آرد، از بهمن 1400 با حدود 75 هزار نانوایی آزادپز و سهمیه  ای، 
در بانک سپه راه  اندازی شد. فروردین  ماه امسال، همزمان با طرح حذف 
یارانه نان مشخص شد بانک سپه، مدیریت جریان مالی در نانوایی  ها را به 
زیرمجموعه اش سایان  کارت واگذار کرده و این شرکت با خرید 120 هزار 
پوز اندرویدی، انحصار بازار را در اختیار گرفته است. اینکه این طرح، برای 
سایان  کارت و بانک دولتی ســپه، که از جیب بیت  المال هزینه می  کند، 
صرفه اقتصادی داشته یا خیر و اینکه چقدر در پیشبرد اهداف دولت موثر 

بوده، قابل توجه است.
از طرف دیگر، هفته  های گذشته، شــرکت »خدمات فناوری اطالعات 
رفاه ایرانیان« با نام اختصاری »فارا« وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، اعالم کرد قرار است با افزودن یک بارکدخوان به دستگاه  های 
پوز، آنها را فارغ از مدل شرکتی تبدیل به یک صندوق فروشگاهی کند. به 
نظر می  رسد به زودی کاالبرگ دولتی نیز از طریق این سامانه ارائه شود.  

اینکه چه کســی باید هزینــه خرید ایــن بارکدخوان  هــا که حدود 
700 هزار تا یک میلیــون تومان اســت، پرداخت کنــد، اینکه اصال 
آیا کارمــزدی برای شــرکت  های پرداخت الکترونیــک درنظر گرفته 
شــده یا خیر و ابهاماتی ماننــد اینکه چگونه قرار اســت فروش فله    ای 
برخی اقالم که توســط خواربارفروش  ها انجام می  شــود، در این مدل، 
پیاده  ســازی شــود، در این میزگرد، مورد بحث و بررســی قرار گرفته 
است. در هشــتمین برنامه اقتصاد مدرن )یکصد و هفدهمین میزگرد 
بانکداری و اقتصاد دیجیتال( که اول مهرماه 1401 برگزار شد، موضوع 
 »بررسی دستاوردها و چالش های هوشمندسازی یارانه نان« با حضور 
 محمــد جــالل مشــاور وزیــر اقتصــاد و امــور دارایــی و 
سیدابراهیم حسینی  نژاد مدیرعامل شرکت فناوران انیاک، موردبحث 
و تبادل  نظر قــرار گرفــت. آنچه پیــش  روی شماســت، خالصه این 

گفت وگوست. 
 دستاوردهای 120 روزه پروژه مدیریت یارانه نان

جالل: پروژه مدیریت هوشمند یارانه نان، بعد از حذف ارز ترجیحی و 
جبران نقدی به حساب مردم، در دستورکار عملیاتی دولت قرار گرفت 
و از نظر مفهومی، الگوی متمایزی با سایر کاالهای اساسی داشت. چند 
اصل مهم در طراحی این الگو، مدنظر قــرار گرفت. اول اینکه قرار نبود 
قیمت نان سنتی افزایش پیدا کند. دومین نکته عدم توزیع ابزار خاص 
سمت مردم بود؛ یعنی قرار نبود مفهومی مانند کارت یارانه یا مانند آن 
نزد مردم توزیع شود. ســومین اصل، عدم وجود مفهومی مانند سهمیه 

یا مقدارگذاری بر حجم مصرف مــردم بود. بنابراین ایــن الگو، بدون 
سهمیه  بندی، بدون تغییر قیمت نان و بدون توزیع هرگونه کارت سمت 
مردم طراحی شد. این ســه اصل باعث شد پروژه طی کمتر از 120 روز 

در کشور استارت بخورد. 
االن روزانه عملیــات فروش حدود 108 میلیون قرص نان در ســامانه 
در حال ثبت اســت. بیش از 71 هزار نانوایی به این زیرساخت، تجهیز 
شدند و با توجه به حجم تراکنش ها، بیش از 7 میلیارد قرص نان در انواع 
مختلف، در این سامانه ثبت شده که معادل بیش از یک میلیون تن آرد 
است. این آمار مربوط به 120 روز گذشته است، یعنی اگر یک میلیون 
تن آرد را برای یک روز تولید نــان مردم اختصاص دهیم، با آن می  توان 
نیاز نان بیش از 5 میلیارد نفر را در یک روز یا نیاز نان 50 میلیون نفر را 

برای 100 روز تامین کرد.
 هدف اصلی یارانه نان: تعیین  انحراف مصرف 25 درصدی

جالل: در این پروژه، چند هدف متفاوت داشتیم اما هدف اصلی، تعیین 
میزان انحراف مصارف آرد و نان بود مانند ایــن موضوع که االن آرد یا 
گندم تخصیص   داده  شده، تبدیل به خوراک دام و طیور، قاچاق یا سایر 
مصارف شود. کیفیت نان، جلوگیری از کم  فروشی نان، افزایش رضایت 
مردم و ایجاد رقابت بین نانوایی  ها نیز از سایر اهداف است اما چون قرار 
نبود چند هدف را همزمان محقق کنیم، هدف اولیه، برآورد حدود 20 تا 

25 درصدی انحراف مصارف در حوزه گندم یارانه  ای بوده است. 
االن حدود 10 میلیون تن آرد برای تولید نان ســنتی مردم اســتفاده 
می  شود. نان صنعتی و فانتزی، ســهم سه چهار درصدی در سبد خرید 
مردم دارند. استراتژی در دو فاز اصلی است: فاز اول، استقرار زیرساختی 
که عملیات فروش نان در نانوایی  ها را اندازه  گیری و قابل مشاهده کنیم. 
در فرایند تبدیل گندم به آرد و تخصیص آرد به نانوایان، ســامانه   وجود 
دارد اما در زمینه عملکرد آنها، داده قابل اتکایی وجود نداشــت. البته 
داده  هایی از کارت  خوان  های موجود، وجود داشت اما بعد از اجرای این 
طرح، اتفاق قابل توجهی رخ داد. قبل از اجرای طرح، روزانه حدود 6.8 
میلیون تراکنش بابت فروش نان در انواع کارت  خوان  های کشور داشتیم 
اما امروز، بیش از 9 میلیون تراکنش در روز داریم. بنابراین حجم خوبی از 
پرداخت  های اسکناس  محور به پرداخت الکترونیکی تبدیل شده است. 
مورد دیگر اینکه مبلغ تراکنش  ها قبل از شروع طرح، به صورت ماهانه، 
حدود 4200 میلیارد تومان بوده امــا امروز، این عدد به 2500 میلیارد 

تومان رسیده و پاالیش مبلغی هم اتفاق افتاده است. 
 سوءاســتفاده از مجوز نانوایی و لــزوم الگوی حکمرانی 

داده محور
جالل: االن حدود 74 تــا 75 هزار نانوایی داریم کــه نقص اطالعاتی 
در ســمت نانوا وجود دارد. در ســمت دولت و اجرای طرح، هیچ  گونه 
محدودیتی بــرای تجهیز وجود ندارد اما برای اختصاص کد شــاپرک، 
اطالعات الزامی از شناسه مالیاتی، مشخصات هویتی، آدرس و اطالعات 
مجوزها الزم اســت.  با توجه بــه مزیت پاالیش داده  هــا در این طرح، 
یک  سری واحدها مشاهده شد که تطبیق آرد با نوع پخت یا نوع نانوایی 
وجود نداشت یا مالک نانوایی از دنیا رفته بود یا نانوایی در آن محل نبود. 
البته تعداد آن، فراگیر و عدد چشمگیری نبود اما در همان مواردی که 
وجود داشت، برخی طی چند سال از این سهمیه آرد، بدون وجود نانوایی 
استفاده می  کردند. امیدواریم این طرح کمک کند از رفتار کسانی که از 
نقص  های ساختارهای مدیریتی کشور سوءاستفاده می  کنند، جلوگیری 
کنیم. درباره بحث مجوزها، اصل موضوع این است که این طرح به اصالح 
اقتصاد پخت نان سنتی در کشور کمک کند. در اقتصاد موجود، انگیزه 
پخت نان باکیفیت، به شدت پایین است و عرضه خارج از شبکه، کامال 
جذاب اســت اما اگر با زیرساخت ایجادشــده و پایه داده   بر اساس این 
زیرساخت، الگوی حکمرانی داده  محور پیاده کنیم، شرایط بهتر خواهد 
شد. ماجرای اصلی این اســت که به دلیل نقص طراحی الگوی اقتصاد 
نانوایی  ها، با پدیده  هایی مواجه بودیم که گرفتن مجوز نانوایی و سهمیه 

معین، چون مقدار عملکرد آن قابل محاسبه نبود، جذاب بود. 
 انحصار درست نبود، پوز اندرویدی هم الزم نبود

حسینی  نژاد: از منظر حاکمیتی، اتفاقاتی که باید رخ می  داد، افتاده و 
احتماال دولت و حاکمیت از وضعیت فعلی، راضی هستند اما بنده از دو 
زاویه به این موضوع نگاه می  کنم. یکی اینکه در 17 تا 18 سال گذشته، 
شرکت  های مختلف، در زمینه مدیریت نان، سرمایه  گذاری و بازاریابی 
کرده   و راه  حل  های گوناگون طراحی کرده  اند. این ســرمایه  گذاری  ها با 
این تقسیم بندی بسیار آســیب می  بیند. االن PSP  های اول کشور، 
چند درصد از ســهم بازار و حــدود 300 تا 400 میلیــون تراکنش را 
از دســت داده  اند. این موضوع، اتفاق خوبی نیســت. بخــش بزرگی از 
اینها، سرمایه بخش خصوصی است. البته ســابقه این کارها را در ایران 
داشته  ایم و به همین خاطر، سرمایه  گذاران رغبت ندارند نگاه بلندمدت 
به سرمایه  گذاری داشته باشند. نکته دیگر اینکه از منظر تکنیکی و فنی، 
پروژه  های زیادی طی   سال  های گذشــته اتفاق افتاده و معموال این  طور 
بوده که شاپرک و بانک مرکزی، طراحی می  کردند و سازمانی که انتظار 

داشــته این یارانه با نظرات حاکمیت و دولت پیاده  سازی شود، به بانک 
مرکزی و شاپرک واگذار می  شده است. پروژه  های پیچیده  تر از این هم 
اتفاق افتاده است. این اتفاق در حوزه طرح نان، با یک سرویس پرداخت 

روی پوز معمولی هم می  توانست اتفاق بیفتد. 
 چرا 120 روز؟! فقط 30 تا 45 روز کافی بود

حســینی  نژاد: اگر زمان یک  ماهه برای طراحی و پیاده  سازی توسط 
PSP ها مطرح می  شد، زمان پیاده  سازی کوتاه  تر می  شد و به جای 120 
روز، با یک ماه تا 45 روز فرصت، طرح  ریزی و پیاده  سازی پروتکل  های 
فنی انجام می  شــد. از طرف دیگــر، چون PSP ها بــه محل فروش 
دسترسی داشتند، می  توانســتند آن را در کمتر از یک ماه پیاده  سازی 
کنند. در بخش خصوصی هم باید نگاه  مان این باشد که اگر کسی خرح 
کرده و کاری راه  اندازی کرده، سرمایه  گذاری اش را خراب نکنیم. در این 
پروژه، سرمایه  گذاری بزرگی به خطر افتاده است. تقسیم  بندی بازار از این 
جنس، بسیار خطرناک است. امیدوارم در ادامه پروژه، از این زاویه هم 
 PSP مدنظر دوستان باشد. فکر می  کنم همکارانم در سایر شرکت  های

می  توانستند بهتر راهنمایی کنند.
 سه رکن پروژه مدیریت هوشمند یارانه نان

جالل: درباره نکته آقای حسینی  نژاد باید عرض کنم این پروژه، سه رکن 
دارد و بانک سپه به عنوان بانک عامل که برای سرمایه  گذاری اجرایی این 

پروژه، قبول مسئولیت کرد، با قواره ملی، هم از نظر تامین نیروی انسانی 
و لجستیک با حضور 4000 نفر طی دو سه ماه و هم از نظر این راهکار که 
سه جزء مهم داشت، ورود کرد. البته اجازه بدهید درباره شرکت پرداخت 
مرتبط با بانک سپه ورود نکنیم. }توضیح: سایان کارت علی رغم دعوت 
به میزگرد، در برنامه حضور پیدا نکرد{ اینکه بانک سپه کار را به کسی 
سپرده، نکته دیگری است. در مجموع، وزارت اقتصاد، مسئولیت کار را 

از بانک مطالبه می  کند. 
این برنامه، سه جزء یا رکن دارد. جزء اول آن، یک سامانه یا سوئیچ است 
که توسط بانک، توسعه داده شده است. دیتاها در آن ثبت می  شود و طی 
توافق  نامه  ای، مالکیت این داده  ها و حتی یک نسخه از این سامانه در اختیار 
حاکمیت است. جزء یا ماژول دوم، پردازش است. راهکاری که در موضوع 
نان قرار شد از آن بهره  برداری شود، یک الگو و حکمرانی داده  محور است. 
ما مفهوم سهمیه در نان و محدودیت خرید نداریم بلکه از مفهوم الگوی 
متعارف استفاده می  کنیم. این الگوی متعارف در تراکنش فروش یا خرید 
یا عملیات نانوا، قابلیت محاسبه و البته در هر منطقه، نُرم متفاوتی دارد که 
از میانگین رفتارها، استخراج و برای رفتارهای خارج از الگو، سیاست  هایی 
اعمال می  شود. جزء ســوم جمع  آوری تراکنش  هاست. قاعدتا بانک، یک 
بازوی اجرایی برای این موضوع داشت. ما این شــرط را داشتیم که قرار 
نیست مردم قیمت وارد کنند، نوع و تعداد نان باید انتخاب و قیمت از یک 
ساختار متمرکز، فراخوانی شود. االن در سامانه بیش از 100 نوع نان، اما 
با چهار عنوان اصلی سنگک، بربری، تافتون و لواش در کشور داریم. وزن 

جالل: سه اصل پروژه یارانه نان، 
طی کمتر از 120 روز، نان بدون 

سهمیه  بندی، بدون تغییر قیمت و 
بدون توزیع هرگونه کارت است. 
االن عملیات فروش روزانه حدود 
108 میلیون قرص نان، در این 

سامانه ثبت می  شود و بیش از 71 
هزار نانوایی به این زیرساخت، تجهیز 

شده  اند. حجم تراکنش  ها، بیانگر 
ثبت بیش از 7 میلیارد قرص نان در 
انواع مختلف آن، طی 120 روز است

حسینی  نژاد: به دلیل این نوع 
تقسیم  بندی ]اختصاص پروژه 

یارانه نان به سایان کارت[، 
شرکت  های PSP رتبه  های 
 اول کشور، چندین درصد از 

 سهم بازار و حدود
 300 تا 400 میلیون تراکنش 

را از دست داده  اند و 
زحمات  شان در این سال  ها از 
دست رفته است. این، اتفاق 

خوبی نیست

 هزینه چند صد میلیاردی بانک سپه 
از جیب بیت المال برای هیچ!

سیدابراهیم حسینی  نژادمحمد جالل

W W W . A S R E P A R D A K H T . I R
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خبر

نخستین راهکار برای رفع مشکالت مالی دریافت وام از بانک است. 
هرچند برای رسیدن به مقصود باید از هفت خوان رستم عبور کرد؛ با 
این حال تالش های بانک مرکزی برای تسهیل دریافت وام های خرد 
همچون حذف ضامن و اعتبارســنجی متقاضیان در مقطعی مسیر 
دریافت تسهیالت را هموار کرد و در این مدت بسیاری موفق شدند 

وام خرد دریافت کنند.
به گزارش ایرنا، بر اساس آخرین آمار تا 10 آبان، 580 هزار تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج به مبلغ 80 هزار میلیارد تومان پرداخت شد 
که رشد 52 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. 
همچنین 479 هزار فقره وام قرض الحسنه فرزندآوری به مبلغ 19 

هزار و 992 میلیارد تومان اعطا شده است.
با این وجود در دو ماه اخیــر برخی مخاطبان از عــدم اعطای وام 
توسط بانک ها گالیه داشــتند و خواهان بررسی این موضوع شدند. 
مشــاهدات میدانی از وضعیت پرداخت تســهیالت در شهر تهران 
حاکی از این است که برخی بانک ها دلیل توقف پرداخت تسهیالت 
را نبود اعتبار کافی برای اعطای وام و کاهش سپرده گذاری مشتریان 

بیان می کنند.
 بانک مرکزی پرداخت تسهیالت را متوقف کرد

متصدی بخش تســهیالت یکی از شعب بانک مســکن در این باره 
گفت که بیش از 2 ماه است که وامی پرداخت نمی کنیم، زیرا بانک 
مرکزی پرداخت تسهیالت را متوقف کرده است. وی درباره اینکه چه 
زمانی این ممنوعیت برداشته می شود، بیان کرد: بخشنامه ای در این 
خصوص ابالغ نشده اما در برخی موارد برای مقطعی این محدودیت 

از بین رفته است.
متصدی بخش تســهیالت یکی از شعب بانک کشــاورزی با بیان 
اینکه اعطای تســهیالت در شــعبه های بانک جریان دارد، افزود: 
برای دریافت وام های قرض الحســنه همچون ازدواج و فرزندآوری 
متقاضیان باید به سامانه بانک مرکزی مراجعه کنند و پس از تعیین 

شعبه مراحل پرداخت وام در بانک کشاورزی انجام می شود.
 توقف اعطای وام، ترفند خود بانک هاست

مسوول حوزه تسهیالت یکی از شعب بانک ملی نیز با تکذیب مسدود 
شدن اعطای وام از ســوی بانک مرکزی، گفت: بهانه تراشی توقف 
اعطای وام از سوی بانک مرکزی ترفند خود بانک هاست و دلیل اصلی 
این است که اعتبار بانک ها کاهش یافته اســت. وی افزود: اآلن در 
شعبه ما )بانک ملی( تنها کارت اعتباری به متقاضیان داده می شود 
و تعداد افرادی که این کارت ها را دریافت می کنند نسبت به گذشته 
کمتر شده است. متصدی یکی از شعب بانک ملت نیز همچون شعب 
بانک صادرات از توقف اعطای وام توســط بانک مرکزی خبر داد و 
گفت: تنها یک طرح برای پرداخت وام در شعبه این انجام می شود. 
مسوول حوزه تسهیالت یکی از شعب بانک سپه نیز گفت: در بانک 

سپه تنها اعطای وام بر اساس سپرده گذاری تمرکز داریم.
مراجعه به بانک های خصوصی برای اعطای وام نیز حاکی از این است 
که این بانک ها نیز گردش حساب )معدل حساب( و سپرده گذاری را 

مبنای پرداخت وام بیان می کردند.

دستور بانک مرکزی یا ترفند بانک ها؟

چرا بانک ها تسهیالت خرد نمی دهند؟

در حالی که پیش از این وزارت صمت، ســهم اینستاگرام از اقتصاد 
دیجیتال کشــور را 3 درصد اعالم کرده بود، حاال مرکز ملی فضای 

مجازی این سهم را 7 درصد برآورد کرده است.
به گزارش راه پرداخت، مرکز ملی فضای مجازی در گزارشی حجم 
بازار اینستاگرام در ایران را 70 هزار میلیارد تومان در سال اعالم کرده 
و گفته حجم بازار اینستاگرام نسبت به کل اقتصاد دیجیتال کشور 
7.3 درصد است. این آمار در حالی از سوی مرکز ملی فضای مجازی 
اعالم شده که پیش از این معاون وزارت صمت با غیرواقعی دانستن 
خســارت کســب وکارها از محدودیت اینترنت، گفته بود که سهم 
فروشندگان محصوالت اینســتاگرامی فقط 3 درصد از کل اقتصاد 
دیجیتال ایران اســت. قبال امین کالهدوزان، رئیس مرکز توســعه 
تجارت الکترونیکی به ایرنا گفته بود گردش مالی تجارت الکترونیکی 
در فضای اینستاگرام در سال گذشته بین 25 تا 30 همت بوده که 
حدوداً 2.7 درصد از کل گردش مالی تجارت الکترونیکی کشــور را 
شامل می شود. طی بیش از یک ماه گذشــته، آمارهای مختلفی از 
خسارت قطع شــدن و محدودیت اینترنت به کسب وکارها منتشر 
و اعالم شــده کســب وکارهای خرد به دلیل فیلتر اینســتاگرام، 
خســارت های چندده میلیاردی دیده اند. در مقابل، مدیران دولتی 
و وزرا از ســخنگوی دولت گرفته تا وزیر ارتباطات و معاونان وزارت 
صمت با اعالم اینکه اینترنت در کشــور در حالت عادی است و تنها 
اینستاگرام و واتس آپ فیلتر شده اند، آمار خسارات را غیرکارشناسی، 

بزرگ نمایی شده و غیرواقعی دانسته اند.

 آمار متناقض دولتی ها از سهم 
اینستاگرام در اقتصاد دیجیتال کشور

چانه، قیمت و شرایط آنها، متفاوت است. بانک عامل، همه این موضوعات 
را قبول کرد و کار، شــروع شــد. ضمنا این موضوع از اوایل اردیبهشت 
امسال جدی شد و ما تعامل خاصی با بانک سپه نداشتیم. طراحی راهکار 
از آبان  ماه بود. برای راهکار مشــترک بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، 
وزارت رفاه و وزارت صمت، مطرح و زحمت زیادی روی آن کشیده شد. ما 
معتقدیم این سوئیچ، همچنان که در شرکت خدمات انفورماتیِک بانک 
 مرکزی توسعه داده شــده، کارکردهایی دارد. کار، پایلوت شد. تعامل با

PSP ها وجود داشت و نزدیک تهران، یعنی دماوند، در 100 فروشگاه 
این کار انجام شد. با این اقدامات، منطق نان از مفهوم سهمیه  بندی فاصله 

گرفت.
 حسینی نژاد: کاش شرط عدم انحصار هم می گذاشتید!  / 

جالل: شرط هم گذاشتیم
حسینی  نژاد: آقای دکتر جالل در فرمایشات  شان، چند قید )شرط( 
خوب گذاشــتند.. البته اینها سمت مردم اســت، کاش سمت صنعت 

پرداخت هم قید را می  گذاشتید.
جالل: این قید را هم گذاشــتیم. وظیفه حاکمیــت، صیانت از فضای 
رقابت است. جهت اطالع شما، با دستور شخص وزیر اقتصاد و پیگیری 
ایشان، از 40 روز پیش مذاکره با یک  سری شرکت  های خدمات پرداخت 
برای حضور در این بازار یا تراکنش  های فروش نان آغاز شده است. از نظر 
فنی، باید یک  سری وب  سرویس  هایی توسعه داده می  شد و آن دو جزء 
اول یعنی تحلیل و سامانه با این سامانه مرتبط می  شدند که داده  های 
مربوط به خرید نان را با اســتاندارد و پروتکلی تعریف   و به این سوئیچ 

ارسال کنند و بتوانند در نانوایی  ها حضور پیدا کنند.
حسینی  نژاد: االن اگر هر PSP بخواهــد در کنار سایان کارت قرار 

گیرد تقریبا میسر نیست.
جالل: چرا اتفاقا سه PSP بزرگ آمده  اند.

حسینی  نژاد: از نظر تکنیکی بله اما از نظر اجرایی حتما به گرفتاری 
می  خورند! زیــرا االن یک جامعه بــزرگ، آگاهی  ای دربــاره پوزهای 

اندرویدی دارند که به آنها داده شده است.
 جنگ PSP ها با سایان کارت!

جالل: همه اینها رعایت می  شود.  اجازه بدهید از نظر معماری توضیح 
بدهم. وقتی پوز یک PSP به آن سامانه وصل می  شود، فرقی نمی  کند 
پوز کدام شــرکت باشــد. اگر تراکنش، آن ویژگی  ها را داشــته باشد، 
عملکرد آن نانوا محسوب می  شود؛ چه در موضوع بازپرداخت و چه در 
موضوع تولید و پردازش تراکنش. پس در این الیه، تمایزی نیست. ما 
دستورالعملی به هیچ نانوایی یا اتحادیه یا مسئوالن استانی ابالغ نکردیم 

که سایر کارت  خوان  ها را حذف کنید. 
حسینی  نژاد: عرض کردم مسئله من، تکنیکی نیست. االن هزینه    ای 
اتفاق افتاده و هزینه  هایی بعد از این، قرار است اتفاق بیفتد. اینها جنگی 

است که سایر PSP ها باید با سایان کارت داشته باشند! 
 امکان ورود سایر PSP ها با پوز قدیمی؟

جالل: سایر PSP ها با پوزهای خودشان می  توانند حضور پیدا کنند. 

شرکت  های PSP با پوزهایی، در این بازار حضور داشته  اند و بسیاری 
از آنها هنــوز پوزهای خود را حفظ کرده  انــد و حاکمیت نیز هیچ  وقت 
دستوری برای جمع  آوری آن نداده اســت.  درباره استفاده از پوزهای 
معمولی یا اندرویدی باید عــرض کنم وقتی طرحی را در تراز ملی جلو 
می  برید، با اینکه آن را در فاز بیزینسی خودتان صرفا در صنعت پرداخت 
تحلیل می  کنید، متمایز است؛ یعنی همزمان چند پارامتر باید تحلیل 
شود. البته در نقطه شروع طرح، هیچ پروتکلی درباره اندرویدی بودن 
از سمت دولت یا وزارت اقتصاد گذاشته نشــد اما این اصل روشن شد 

که ممکن اســت هر روز و هر لحظه، به  روزرسانی در طرح اتفاق بیفتد. 
خودتان هم قائلید که بیش از 50 درصد دســتگاه  های پوز موجود در 
کشــور، خصوصا در نانوایی  ها که درجه کیفیت آنها پایین  تر اســت، 

یک    سری به  روزرسانی  ها الزم دارند.
 مدت زمان به روزرسانی پوزهای معمولی

 جالل: االن پوزهای موجود با تکنولوژی قدیمی، برای به روزرســانی 
30 تا 45 روز وقــت نیاز دارد. البته عرض بنده این نیســت که راهکاِر 
پوزهای موجود را کنار بگذاریم. االن وزارتخانه، خودش پیگیر است و 
بانک سپه هم کامال برای ورود سه چهار PSP همراهی دارد و به زودی 

اضافه می  شوند.
حسینی  نژاد: به عنوان کارشناس صنعت پرداخت عرض می  کنم آن 
به روزرسانی هم شــدنی بود چون کار از طرف یک مجموعه منسجم 
مانند شاپرک که در طرف دیگر آن، 12 شرکت PSP هستند، پیش 

می    رفت؛ این موضوع در یک هفته قابل انجام بود! 
جالل: خیر! این  طور نیســت. چون باید با عزیــزان دیگر هم همراهی 

می  کردیم.
حسینی  نژاد: بنده مخالفم. چون 17 تا 18 سال کارم در همین حوزه 
بوده و آنجایی که الزم بوده، واقعا یک  هفته  ای انجام شده. نگاه شما به 
75 هزار نانوایی این است که مثال 4000 نفر فالن کارها را انجام دهند. 
در حالی که سطح فنی PSP ها با یکدیگر متفاوت است و در قالب یک 
ســرویس پرداخت، آن را پیاده  ســازی می  کنند. االن PSP ها، برای 
مشتریان خاص  شان، اگر خرابی وجود داشته باشد، یک  ساعته برنامه 

بازدید دارند. 
جالل: برای مشتریان خاص درست است اما برای مشتری ملی خیر.

حسینی  نژاد: اینها مشتری خاص هستند.
جالل: نانوایی  های ما در شهرها و روستاهای مختلف هستند. این حجم 

اتفاق، دقیق ادراک نشده. 
حسینی  نژاد: بنده سمت حاکمیتی و اجتماعی را ورود نکردم و در این 

زمینه، کامال با شما موافقم اما از نظر کسب وکاری مخالفم.
جالل: ایراد ندارد! بنده در الیه تکنیکی به این موضوع قائل هســتم و 

وزارتخانه هم از 40 روز قبل پیگیر ورود سایر PSP هاست.
 انحصار در پروژه نان وجود ندارد: مخالف انحصاریم

جالل: در پروژه حساســیت اجتماعی، قبول بفرمایید قضیه، متفاوت 

است. اگر انحصاری وجود دارد، ما به شدت با این موضوع مخالفیم که 
بخواهیم به آن دامن بزنیم. این فضای انحصار، قطعا وجود ندارد و وزارت 
اقتصاد هم مخالف آن اســت اما اینکه در تولد این راهکار چگونه عمل 
کنیم، بحث دیگری است. مدیران بانک مرکزی در جلسه  ای که داشتیم 
به درستی به این نکته اشاره کردند که در موضوع تراکنش، درباره اینکه 
چه کسی این تراکنش را خلق کرده و از چه کسب  وکاری این تراکنش 
حرکت کرده، می  توان روی آن سوئیچ سایه، توسعه را انجام داد و کل 
PSP ها نیز بعد از شاپرک، تطبیق  های خود را انجام دهند. از آنجا که 
سوئیچ سایه، بعد از سوئیچ شاپرک بود، نگرانی این بود که وظیفه اول، 
پایداری شبکه پرداخت و وظیفه دوم، حل کردن این مسئله است، لذا 
این سوئیچ، قبل از شاپرک آمده اســت. االن همه بحث این است که 
در روز اول تولد، همه PSP ها باید حضور می  داشــتند. در حالی که 
یک بانک عامل اعالم کرد سرمایه  گذاری را انجام می  دهد و دولت هم 
صیانت می  کند عملیات تولید تراکنش- نه تحلیل و نگهداری داده که 

حاکمیتی است - متنوع شود.
 پروژه زیان ده: هم بانک سپه، هم PSP ها!

حسینی  نژاد: اگر منطق هزینه - فایده در کسب  وکار حاکم باشد، در 
هر بیزینسی، نه تنها پرداخت الکترونیک، هزینه  هایی انجام می  شود. 
نکته این است که االن یکی در زمین بازی، ورود کرده، چند بار تمرین 
کرده، همه فضای زمین را یاد گرفته، مشتریان را آن  برد کرده و کامال 
می  شناســد و می  داند چه نیازهایی دارند. بنابراین وقتی قرار اســت 
رقابت شکل بگیرد، اتفاق قبلی نمی  افتد. اگر از اول، نگاه بهتری صورت 

می  گرفت، این اتفــاق نمی  افتاد.  در ایران، بیزینســی مثل PSP ها 
نداریم که این  قدر شفاف، با این میزان داده و این  قدر، رقابتی باشد. به 
همین خاطر این اتفاقات در اینجا شکل می  گیرد تا سهم بازار بگیرند. 
همچنین مدیران یا صاحبان شــرکت  ها، بخش خصوصی نیستند که 
بتوانند بلندمدت فکر کنند. با توجه به فرمایشــات آقای دکتر، بانک 
سپه، یک وظیفه ملی را انجام داده که منافعی هم در آن ندارد. ممکن 
است یک نفر دیگر منفعت داشته باشد اما بانک سپه خیر. تراکنش  های 
سایان کارت یا »امید  پی«، افزایش پیدا کرده اما به چه قیمتی؟ هزینه 
آن را بانک سپه می  دهد و دستگاه پوز را هم که خودش می  خرد. به نظر 
می  رسد به پروژه ملی بودن، توجه شده تا موضوع هزینه - فایده. هرطور 
 محاســبه کنیم، این، زیان است. هزینه اســتهالک این پوز به قیمت 
4 میلیون و 200 هزار تومان، ماهانه 70 هزار تومان اســت. کارمزد آن 
را هم که بانک ســپه می  دهد. اگر اجاره  ای هم باشد، باز هم بانک سپه 
می  دهد. آن 15 درصد کمک هزینه به نانوا را هم که بانک سپه می  دهد. 
اگر PSP ها، کاری انجام می  دهند، به دنبال جلوگیری از ریزش هفت 

درصدی سهم بازار هستند.
 سایان کارت زیان ده، کشور سودده!

جالل: نکاتی که در خصوص هزینه محاسبات انجام شده درباره سود 
و زیان بانک سپه و سایان کارت در برنامه اعالم کردید }سود و هزینه  
چند صد میلیاردی ارائه شده از طریق اسالیدها{ درست نیست. اصال 
این اعداد، بی  معنی هســتند!  اینکه از PSP ها شنیده  اید، باید توجه 
کرد که بعضا ممکن است به خاطر رقابت غیرمنصفانه مطرح شده باشد.

حسینی  نژاد: من هم فکر می کنم بــا توجه به اینکه آقای دکتر اشاره 
کردند سه چهار PSP برای شروع کار، اضافه شــده  اند، اعداد، نباید 

درست باشد.
جالل: اگر بیت  المالی تحلیل می  کنید، بنده یک تحلیل کالن باید بدهم 
که همان توضیح آقای مهندس حسینی نژاد است. سایان کارت، زیان  ده 
است و در پکیج کالن بانک ســپه در منفعت عامی که ایجاد می  کند، 
کشور در سود است. اینکه اشــاره می کنید این کار می توانست انجام 
نشود، به این خاطر است که دلیل اجتماعی برای شما مهم نیست وگرنه  
با USSD هم می  توانســتیم این کار را انجام دهیم اما شرایط کشور 
اجازه نمی  داد. بنابراین هم تجربه کاربری مطرح بود و هم اقتضائاتی که 
به موجب راهکار در طول مسیر، مدام باید به  روزرسانی، انجام شود.  در 
مجموع، بنده هرچه توضیح می  دهم، شما از کلمه انحصار که بار خبری 
دارد، استفاده می  کنید! بانک سپه، راهکاری ارائه کرد و ما گفتیم با این 
شرایط، کار شروع شود و انحصار را نمی  پذیریم. بانک سپه هم پذیرفت. 
این پروژه، از جمله پروژه  های الهام  بخش است و وزارت اقتصاد کمک 

می  کند شرکت  های خدمات پرداخت، به قول شما، 
در این اقیانوس خونین، از فاز رقابت فاصله بگیرند. 

متن کامل میزگرد را از اینجا )QR( دریافت کنید.

حسینی  نژاد: مسئله من درباره 
نقش سایر PSP ها در پروژه یارانه 

نان، تکنیکی نیست. شرکت  های 
پرداخت الکترونیک، از نظر اجرایی 

با مشکل مواجه می  شوند. االن 
هزینه    ای اتفاق افتاده و هزینه  هایی 
بعد از این، قرار است اتفاق بیفتد. 
اینها جنگی است که سایر PSP ها 
باید با سایان کارت داشته باشند! 

جالل: ما مفهوم سهمیه در نان و 
محدودیت خرید نداریم بلکه از 
مفهوم الگوی متعارف استفاده 
می  کنیم. این الگوی متعارف 
در تراکنش فروش یا خرید یا 

عملیات نانوا، از میانگین رفتارها، 
استخراج و برای رفتارهای خارج 

از الگو، سیاست  هایی اعمال 
می  شود

افتاده: آقای دکتر جالل! شما به 
صنعتی پا گذاشتید که بازار آن 
اشباع شده است. در این بازار، 
گرفتن سهم برای PSP، مانند 
ناموس است! البته دست  وپا 

زدن صنعت پرداخت در اقیانوس 
قرمز، هم ماجرای خود را دارد. در 
همین شرایط، تکه چهار درصدی 
از یک کیک بزرگ، َکنده و به بانک 

سپه و سایان کارت تقدیم شد!
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وزیر صمت معتقد است نبود اینماد بی معنی است و با این اظهارنظر درمقابل 
درخواست کارگروه اقتصاد دیجیتال و درخواست وزارت ارتباطات برای لغو 

الزام اینماد ایستاده است.
به گزارش زومیت، مهلتی که شاپرک برای غیرفعال کردن پایانه های اینترنتی 
فاقد اینماد یا با هویت نامنطبق با مالک نماد گذاشته بود، به پایان رسیده 
است و طبق نامه ای که شاپرک در تاریخ 19 آبان برای پایانه های اینترنتی 
فرستاده بود، روند غیرفعال کردن شروع می شــود. وزیر صمت، سیدرضا 
فاطمی امین، نیز با حمایت از الزامی شدن اینماد در حاشیه جلسه نشست 
هیئت دولت، اعالم کرد طبق مقررات و قوانین موظفیم اینماد داشته باشیم.

وی گفت: اینماد استاندارد عملکرد است، نه مجوز کسب و کار؛ مثل عالمت 
استاندارد روی کاال است. همان طور که بی معنی است که بگوییم استاندارد 
روی کاالیی نخورد، همان قدر هم بی معنی اســت که بگوییم اینماد روی 
کاالیی درج نشود. اتفاقاً اینماد ابزاری است برای کنترل پول شویی و تقلب 
و تخلفات و الزام اینکه درگاه های پرداخت اینماد داشته باشند، الزام بانک 

مرکزی است که الزام کامالً درستی است.
الزام قانونی کــه فاطمی امین بر آن تأکید کرده، همان نکته ای اســت که 
محمدمهدی شریعتمدار پس از نامه کارگروه اقتصاد دیجیتال به شاپرک 
برای لغو الزام اینماد به آن اشاره کرده و گفته بود که بعید است شاپرک الزام 

اینماد را لغو کند.
رضا باقری اصل، جانشین رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال، در 
نامه ای به شاپرک با اشاره به اینکه لغو اینماد به عنوان مجوز شروع کسب وکار 
در کمیسیون راهبری اقتصاد مصوب شده و در نوبت تصمیم گیری قرار دارد، 
گفته بود که ابالغ الزام شرکت شاپرک استفاده از اینماد مغایر با تصمیمات 
هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کســب وکار و اختیارات و تصمیمات 
کارگروه اقتصاد دیجیتال است. با این حال، شریعتمدار معتقد بود این نامه 
باید خطاب به بانک مرکزی نوشته می شد. وی گفت توقع ما این است که 
دستوری قطعی از یکی از مقام های رسمی صادر شود تا شاپرک واقعاً اخذ 

اینماد را متوقف کند.
غیر از کارگروه اقتصاد دیجیتال، وزارت ارتباطات هم در نامه ای به شاپرک 
درخواست لغو این الزام را کرده بود؛ موضوعی که نشان می دهد در بدنه دولت 
درقبال این اینماد نگاه واحدی وجود ندارد. به گفته وزیر صمت، اینکه الزام 
باشد یا نباشد، تصمیم بانک مرکزی است و مصوبه نماد اعتماد الکترونیکی 

بسیار محکم است و پشتوانه زیادی دارد.
بسیاری از فعاالن کسب وکارهای اینترنتی می گویند گرفتن اینماد برای 
حوزه های نوآور که هنوز مقررات گذاری نشده اند، امکان پذیر نیست و این 
الزام 80 هزار پایانه اینترنتی را که متعلق به 20 تا 30 هزار کسب و کار هستند، 

تعطیل خواهد کرد.

شکاف بین دولتی ها در زمینه الزام اینماد

وزیر صمت: اینماد، مجوز نیست 
استاندارد عملکرد است

سه پیام رسان بومی و دو اپلیکیشن حمل و نقل هوشمند کشور از گوگل پلی 
حذف شدند. بررسی های اولیه نشان می دهد که نه تنها خود اپلیکیشن ها 
از گوگل پلی حذف شده بلکه به طور کلی اکانت متعلق به این شرکت ها از 
گوگل پلی حذف شده است. آنطور که برخی از این تیم ها می گویند، آنها 
ایمیل مبنی بر حذف شدن این اپلیکیشن بخاطر تحریم ها دریافت کرده اند. 
در حال حاضر کاربران نمی توانند این اپلیکیشن ها را از گوگل پلی دانلود 

و یا آپدیت کنند.
به گزارش دیجیاتو، چند اپلیکیشن بومی از سرویس گوگل پلی حذف شدند. 
اسامی این اپلیکیشن ها به این شرح است: اسنپ، تپسی، سروش، بله، آی 
گپ. حذف برخی از این برنامه ها از عصر 24 آبان رخ داده و برخی از آنها نیز 
ظهر 25 آبان دچار این موضوع شدند. بررسی های اولیه این موضوع را نشان 
داد که ظاهرا حذف آنها به دست خود گوگل انجام شده و ایمیل دریافتی از 
سوی گوگل به صاحبین این کسب و کارها، این موضوع را تایید کرده است. 

روابط عمومی تپسی نیز در گفتگو با دیجیاتو این موضوع را تایید کرد.
پیگیری ها از این تیم ها برای چرایی حذف شدن اکانت آنها از گوگل پلی تا 
این لحظه به این موضوع رسیده که دلیل این ماجرا »تحریم ها« اعالم شده 
است. این موضوع زمانی عجیب می شود که طی ماه های اخیر تحریم های 
فناوری زیادی نسبت به کاربران و کسب و کارهای آنالین ایرانی برداشته 
شده بود اما حاال بار دیگر به نظر می رسد که خود گوگل دست به حذف یک 

سری از اپلیکیشن های ایرانی زده است.
پیش از این نیز گوگل پلی چندین بار اپلیکیشن های ایرانی را تحریم کرده 
بود و آنها را از سرویس گوگل پلی پاک کرده بود. این موضوع اما سال هاست 
که رخ نداده و حاال دوباره در اقدامی مجدد، 5 اپلیکیشن ایرانی از گوگل پلی 
حذف شده اند. این احتمال نیز وجود دارد که تعداد اپ های حذف شده از 
دیروز بیشتر از 5 عدد باشد. در بین اپلیکیشن های حذف شده نام سه پیام 
رسان بومی و دو اپلیکیشن مختص سامانه های حمل و نقل هوشمند به 
چشم می خورد. گفتنی است خود پلتفرم گوگل پلی نزدیک به دو ماه است 

که فیلتر شده است.

خبر

 کدام اپلیکیشن های ایرانی 
از گوگل پلی حذف شدند؟

اشاره: هدایت صنعت بانکداری برای رســیدن بــه توافق مشترک بر 
روش دستیابی به یک معماری انعطاف  پذیر، باید جزء اولویت  های اصلی 
بانک  ها و شــرکت  های فناوری اطالعات بانکی قرار گیرد. این معماری 
باید با هدف پاســخگویی به نیازهای کســب  وکاری بانکی در افزایش 
چابکی، کاهش هزینه، بهبود بهره  وری و ارتقای ســطح تعامل، همسو 

شده و حرکت بانک را در این مسیر تسهیل نماید.
رویکردهای مبتنی بر معماری در باال بردن بهره  وری سازمان  ها، ایجاد 
رویکردی جامع و یکپارچه و ترسیم اقدامات اجرایی برای گذار از وضع 
موجود به مطلــوب، با محوریت فناوری اطالعات، نقشــی مهم و حائز 
اهمیت دارد که در قالب طرحی مشخص، اجرا شده و سپس به صورت 

مداوم، توسعه یافته و به  روزسانی می  شود.
بانک مرکزی در بخشنامه 6 مهر 1400، خطاب به بانک  ها و موسسات 
اعتباری، حداقل الزامات ناظر بر ریســک فناوری اطالعات موسسات 
اعتباری را به این موسسات ابالغ کرد. مطابق ماده 2 این سند، موسسه 
اعتباری موظف است معماری فناوری اطالعات خود را برمبنای توگف 

)TOGAF(، بایان  )BIAN(و چارچوب ملی معماری سازمانی ایران 
یا ترکیبی از آنها و در حوزه ســرویس با رویکرد معماری سرویس  گرا، 

طراحی و تدوین کند. 
همچنین طبق ماده 3، بانک  ها و موسســات اعتباری موظف شــدند 
طرح جامع فناوری اطالعات خود را تصویب و در فواصل زمانی مناسب 
به  روزرسانی کنند. ابالغ این ضوابط که نخستین الزام رسمی به ایجاد 
و تقویت قابلیت مدیریت معماری ســازمانی در بانک  ها و موسســات 
اعتباری است، گام مهمی برای ارتقای بلوغ مدیریت در این بخش مهم 

از اکوسیستم اقتصاد کشور محسوب می  شود.
از ایــن    رو، در نهمیــن برنامه اقتصاد مــدرن )یکصــد و هجدهمین 
میزگرد بانکــداری و اقتصاد دیجیتال( کــه 15 مهرماه 1401 برگزار 
 شــد، موضوع »معماری در دیجیتال  بانک  هــا و نئوبانک  ها« با حضور 
محســن زادمهر مدیرعامل بانکینو و پریماه محمدپور مشــاور ارشد 
معماری و چارچوب  های بانکی، موردبحث و تبادل  نظر قرار گرفت. آنچه 

پیش  روی شماست، خالصه این گفت  وگوست. 
 سمت وسوی بانک ها در عصر تحول دیجیتال

محمدپور: همان  طور که در عصر تحــول دیجیتال، همه  چیز در حال 
تغییر است و ما در دنیایی پر از بی ثباتی، عدم قطعیت، ابهام و پیچیدگی 
قرار داریم، این مسئله به اکوسیســتم بانک  ها و اقتصاد هم تسری پیدا 
کرده اســت. تاثیرپذیری برخی صنایع از تحول، بیشتر و محسوس تر 
است و به نظر می رسد گروه صنایع BFSI و TMT یعنی گروه صنعت 
بانکداری، خدمات مالی و بیمه ای و همچنین گروه تکنولوژی، مدیا و 

تلکام، بیشتر تحت  تاثیر تحول دیجیتال قرار می گیرند. 
تحول دیجیتال منجر به بروز شکاف دیجیتال بین بانک  ها و مشتریان 
شده اســت. مشــتریان عصر تحول دیجیتال که عادت کرده  اند تمام 
سرویس  ها و خدمات  شان را روی بستر اپلیکیشن های موبایلی دریافت 
کنند، نمی توانند توقع داشــته باشند برای دریافت یک  سری خدمات، 

به شــعبه مراجعه کنند و در صف انتظار بکشند. توقعات این مشتریان 
فراتر از قبل بوده و اگر بانک  ها این فرصت را درنیابند، ســهم بازار خود 
را به مرور از دست داده و آن را به شــرکت  های فین  تکی، استارتاپی و 
حتی شرکت  های حوزه تکنولوژی که در این بخش ها فعالیت می کنند، 

واگذار خواهند کرد. 
 رابطه بانکداری دیجیتال و شرکت های فناوری

محمدپور: وقتی بانک  ها قرار اســت در مسیر تحول دیجیتال حرکت 
کنند، باید شانه به شانه شرکت  های تکنولوژی و های  تک پیش بروند. 
مانند ING Bank یا بانک DBS سنگاپور که از بهترین نمونه  های 
بانک های دیجیتال هســتند. اینها از شــرکت  های حــوزه تکنولوژی 
)GANALF( یعنی گوگل، آمازون، نتفلیکس و... الگو گرفته  اند. در 
حال حاضر صحبت این است که بانکداری، قطعاً ادامه خواهد داشت اما 
اینکه بانک وجود داشته باشد یا نه، جای بحث دارد. برخی معتقدند در 
آلمان یا ژاپن که اقتصاد بانک  محور دارند و نیز ایران، اینکه توقع داشته 
باشیم بانک  ها حذف شوند، منطقی نیست. بسیاری هم معتقدند بانک  ها 
وجود خواهند داشــت اما اینکه چطور قرار است با این چالش برخورد 
کنند، مسئله مهمی است. تصور بر این است که نمود بانکداری در عصر 
دیجیتال، مانند شرکت  های حوزه تکنولوژی باشد، با این تفاوت که آن 
شرکت ها فقط الیســنس بانکی ندارند ولی بانک ها این مجوز را دارند. 
این نقطه تمایز هم ممکن است به مرور حذف شود؛ مانند حوزه   رمزارزها 
و... که نفوذ حاکمیت در آن کمتر است و شرکت  های تکنولوژی جوالن 
بیشتری می  دهند. رویکرد منطقی این است که بانک  ها با آغوش باز به 
اســتقبال این تحول بروند. در این رابطه، تمرکز روی خلق و هم  خلقی 
ارزش در محیط  های اکوسیســتمی در تحول و بانکــداری دیجیتال 
و همچنین حرکت به ســمت جریان  های درآمــدی جدید که حاصل 
هم خلقی ارزش در محیط های اکوسیستمی هستند، بسیار حائز اهمیت 
است.  عمده جریان های درآمدی در بانک  های کشور ما همچنان مبتنی 
بر درآمدهای مشاع است که البته بخشی از آن به دلیل نبود ساز و کارها 
و ضوابط مناسب در کســب درآمدهای غیرمشاع و کارمزدی و بخشی 
هم به دلیل غفلت از تکنولوژی، نوآوری و تفکر اکوسیســتمی اســت. 
در تحول دیجیتال، توقع این اســت که مدل ها و جریان  های درآمدی 
تغییری محسوس پیدا کنند و بسیاری از جریان های درآمدی مبتنی 
بر درآمدهای غیرمشــاع و حاصل همکاری در اکوسیســتم  ها با سایر 
همکاران و شــرکای اســتراتژیک، هم  خلقی ارزش و رقابت همکارانه 
باشد. و مدل  های کسب  وکاری باید به گونه ای طراحی شوند که از این 

موارد پشتیبانی کنند. 
 چالش های چهارگانه بانک ها در عصر تحول دیجیتال

محمدپور: تاثیــر تغییرات فین  تک  ها فقط در مدل  های کســب  وکار 
نیست، بلکه این تغییرات به مدل  های عملیاتی بانک  ها هم تسری پیدا 
کرده است. بانک  ها در تالش هستند تا با بهره    گیری از تکنولوژی  های 
مدرن و به  روز، مدل  های عملیاتی خود را به سمتی هدایت کنند که با 
استفاده از توان داده، هوش مصنوعی و الگوریتم  هایی که می تواند آن ها 
را پشتیبانی کند، سرویس  ها و خدمات بهتر و ارزشمندتری به مشتریان 
ارائه کنند. در این مسیر، بانک ها به منابع و داده هایی دسترسی دارند 
که ممکن است شرکت های فین  تک یا استارتاپ ها این امکان را نداشته 
باشند؛ لذا باید به عنوان مزیت استراتژیک، روی بهره برداری مناسب از 

آنها، تمرکز ویژه ای شود. 
این چالش ها یا فرصت هــا را می توان در چهار گــروه اصلی رده بندی 
کرد: چالش اول، تکنولوژی است که بسیاری از آنها به مفاهیم معماری 
برمی  گردد. چالــش دوم، بهبود تجربه مشــتری و حرکت به ســمت 
مشتری  محوری و خدمات خالقانه تر به وی اســت که می تواند ارزش 
بیشتری خلق نماید. چالش سوم، فرهنگ و ساختار سازمانی است. در 
این حوزه تفاوت های بسیاری بین بانک های سنتی با بانک های مدرن 
یا فین تک ها را می توان برشــمرد. چالش چهارم، تمایز در نحوه ارائه 

محصوالت و خدمات است. 
زادمهر: ظهور هر تکنولوژی، ضمن ایجــاد فرصت  ، معایبی هم دارد. 
وظیفه کسانی که استراتژی  های استفاده از این تکنولوژی  ها را تبیین 
می  کنند، این است که به این مخاطرات هم دقت کنند. مهم این است 
که چطور از تکنولوژی اســتفاده کنیم. هنگام اســتفاده از تکنولوژی 
باید به این فکر کنیم که آیا دانــش آن وجود دارد یا خیر؟ چطور آن را 
بیاوریم؟ چطور استفاده کنیم؟ چطور نگهداری کنیم؟ همچنین افرادی 
با مخاطرات آن مقابله کنند. در نهایت تکنولوژی قطعا پیروز و فراگیر 

می  شود و به کمک خود تکنولوژی می  توان بر مشکالت غلبه کرد.
بنده خیلی درگیر تعاریــف نئوبانک یا بانک دیجیتال نیســتم. همه 
کسب  وکارها و صنایع با ظهور تکنولوژی  های جدید، نیازمند بازطراحی 
هستند و دچار دگردیسی می  شوند. اتفاقی که در حوزه تحول دیجیتال 
می  افتد، از این جنس اســت؛ یعنی به واســطه ظهور تکنولوژی  های 
جدید اعم از اینترنــت، وب 2، بالک  چین، دیفــای و وب 3، نیازمند 
بازطراحی هستیم. صنعت بانکداری ما هم بسیار قدیمی است و ساختار، 

بیزینس  مدل و فرایندهای آن سال  هاست تغییر نکرده است. البته ممکن 
  Buy Now Pay Later BNPL اســت مدل  های جدید مانند

همه  چیز را عوض کند. دیگر تسهیالت مانند گذشته نیست. 
االن یک  ســری بانک  ها شــروع به بهبــود و بازطراحــی فرایندهای 
 DBS قدیمی  شان در الیه کسب  وکار و تکنولوژی کردند. وقتی بانک
ســنگاپور یا بانک ING حرکتی را شــروع کرده و از تکنولوژی  های 
جدید اســتفاده می  کنند و فرایندهــا را بهبود می  دهنــد، بانکداری 
دیجیتال نامیده می  شــود. آنجایی که رگوالتور به این نتیجه رسیده 
که یک  سری NTT جدید از صفر مبتنی بر دیجیتال باال بیایند، اینها 
دیگر درگیر   لگاسی سیستم  ها و سیستم  های قدیمی نیستند. بانک  های 
دیجیتالی، سیستم  ها را مبتنی بر معماری  های جدید، میکروسرویس، 
متدلوژی  های چابک و... توسعه دادند. پس یک  سری بانک  های قدیمی 
این کار را کردند و یک  ســری دیجیتال   بانک  ها. جمله منتسب به بیل 
گیتس این است: »ما دیگر بانک  ها را الزم نداریم، بلکه بانکداری الزم 
داریم.« منظور این نیست که همه بانک  ها قرار است نابود و ورشکست 

شوند بلکه منظور این است که خدمات بانکداری در دل کسب  وکارهای 
دیگر یکپارچه می  شود. 

 از بتابانک ها تا نئوبانک ها 
زادمهر: وقتی مفهوم کسب  وکارهای دیجیتال و تحول دیجیتال مطرح 
می  شود، رکن اساسی آن مشتری  محوری است. این قضیه که سهامدار 
آن کیستند و چگونه پیش می  رود، مســئله بعدی است. یک نکته این 
است که ساختار آن مهم نیســت و مهم این است که آیا به مشتری، به 
درستی سرویس می  دهد یا خیر. اگر به سمت ســاختار بیاییم، اینکه 
بانک  ها خودشــان یک NTT ایجــاد می  کنند، تحــول دیجیتال در 
بانک  های بزرگ، کار بسیار پرهزینه و پردردسری است و نیاز به تغییر 
در تمام فرایندها و فرهنگ سازمان دارد. بنابراین یک بتابانک و واحد 
کسب  وکاری استراتژیک در درون خودشــان به صورت خودمختارتر 
ایجاد می  کنند و اجازه می  دهند ریســک  پذیری بیشتری داشته باشد 
و تکنولوژی را بهتر در آغوش بکشــد. یک مدل رایج در دنیا این است 
و بسیاری از بانک  های بزرگ مانند HSBC هم از این روش استفاده  
می  کنند. نمی  توان گفت این رویکرد خوب یا بد اســت. بستگی به این 
موضوع دارد که ساختار بانکی و ریســک  پذیری به چه صورت است و 

چطور قرار است به این سمت برود. 
بتابانک  ها، موجودیت  هایی هستند که با مالکیت خوِد بانک  های مادر 
شکل می  گیرند و کار می  کنند. با این ادبیات بلوبانک و بانکینو، بتابانک 
هســتند. ویژگی اصلی نئوبانک این است که نئوبانک، یک استارتاپ و 
فین  تک است که از یک دورازه بانک به عنوان سرویس استفاده می  کند. 
درباره مدلی که رایج شده و بانک  ها با شرکت  های دیگر، شرکت مشترک 
ایجاد می  کنند، بنده با این ادبیــات، به آن نئوبانک نمی  گویم. در اروپا، 
بانک اصال دخالتی ندارد و یک کســب  وکار جدید اســت.  در مجموع 
تاکید بنده، این اســت که یک کســب  وکار، اعم از بتابانک، نئوبانک یا 
دیجیتال  بانک یا هرچه باشد، باید رویکرد مشتری  محوری داشته باشد و 

زادمهر: کسب  وکارهای مختلف، 
اعم از بتابانک، نئوبانک یا 

دیجیتال  بانک، باید رویکرد 
مشتری  محور داشته باشد و 

مدل  های کسب  وکاری و فرایندها 
را بازطراحی کند. البته بانک  های 

فعلی هم ممکن است با این 
رویکرد وارد شوند و بسیار موفق 

عمل کنند

محمدپور: بانک  ها باید با آغوش باز 
به استقبال تحول بروند تا بتوانند 
مشتریان و سهم بازار خود   را حفظ و 

ارتقا بخشند. در این خصوص، تمرکز 
روی خلق ارزش، همچنین هم  خلقی 
ارزش با سایر بازیگران در محیط  های 
اکوسیستمی در بانکداری دیجیتال 

و نیز حرکت به سمت جریان  های 
درآمدی جدید، بسیار مهم است

معماری بانکی امروز، مبتنی بر منطق اکوسیستمی و تحول 
دیجیتال، از »بیرون به درون« است

پریماه محمدپورمحسن زادمهر
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خبر

وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات گفت: هزینــه هر دقیقه تماس 
Call Out مبلغ 25 تومان اســت که از این رقم، 10 تومان سهم 
اپراتور مخابراتی، 10 تومان ســهم پیام رسان و 5 تومان هزینه های 
فنی است. به گزارش فارس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در پیگیری راه اندازی ســرویس برقراری تماس بین پیام 
رســان های اجتماعی ایرانی و شــبکه مخابراتی ایران، گفت: طبق 
آیین نامه موجود در این زمینه هر پیام رسانی که بیش از 3 میلیون 
 Call Out کاربر وجود داشته باشد می تواند برای برقراری سرویس
درخواست دهد. سرویس Call Out به معنای برقراری تماس بین 

پیام رسان های اجتماعی ایرانی و شبکه مخابراتی ایران است.
زارع پور با تاکید بر اینکه هیچ منــع قانونی در این باره وجود ندارد، 
تصریح کرد: به دنبال راه اندازی این امکان هســتیم و اپراتور های 
مخابراتی مکلف به ارائه این سرویس هستند. وی درباره هزینه این 
تماس، گفت: هزینه هر دقیقه تماس Call Out مبلغ 25 تومان 
است که از این رقم، 10 تومان سهم اپراتور مخابراتی، 10 تومان سهم 

پیام رسان و 5 تومان هزینه های فنی است.
هزینه هر دقیقه مکالمه موبایل از 59.9 تومان برای سیم کارت های 

دائمی تا 89.9 تومان برای سیم کارت های اعتباری است.

وزیر ارتباطات: 

تعرفه هر دقیقه تماس بین پیام رسان 
بومی و شبکه مخابراتی: 2۵ تومان

بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها، ســه دستور درباره کنترل 
دارایی های آنها ابالغ کرده اســت. وضعیــت ترازنامه بانک ها یکی از 
معیارهای مهم برای بررسی تغییرات پایه پولی است، زیرا هر آنچه در 
این ترازنامه نشان از اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و افزایش آن 
داشته باشد، به همان میزان بر پایه پولی تأثیر می گذارد و آن را افزایش 

می دهد که درنهایت به افزایش نقدینگی منجر خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در این  بین، بانک مرکزی در دولت سیزدهم یکی از 
برنامه های جدی خود برای اصالح نظــام بانکی را اصالح رابطه بانک 
مرکزی با بانک ها از طریق کنتــرل ترازنامه های بانک ها اعالم کرده 
است. بدین منظور رشد ترازنامه بانک ها در محدوده 1.5 تا 2.5 درصد 
تعیین شــد و اگر بانکی این موضوع را رعایت نکند، به عنوان جریمه، 
سپرده قانونی آن بانک نزد بانک مرکزی بین 10 تا 15 درصد افزایش 
می یابد. در این زمینه، بانک مرکزی به تازگی در بخشنامه ای به بانک ها، 
ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی های شبکه بانکی کشور را ابالغ 
کرده که طبق آن، حداکثر مهلت بارگذاری و ارسال اطالعات توسط 
مؤسسه اعتباری از »حداکثر 15 روز پس از پایان هر ماه« به »حداکثر 

یک هفته پس از پایان هر ماه« تغییر می کند.
همچنین در این بخشنامه آمده است که طبق مفاد ماده )6( ضوابط 
و تبصره )1( ذیل آن، تاکنون ارزیابی رعایت حدود مقرر و به تبع آن 
تعدیل نسبت ســپرده قانونی مؤسســات اعتباری به صورت فصلی 
محاسبه و اعمال می شد که مقرر شد تکالیف مندرج در این ماده نیز 
به صورت ماهانه اجرایی شود. عالوه بر این، طبق اعالم بانک مرکزی، 
ســایر موارد مندرج در ضوابط ناظر بر کنترل مقــداری دارایی های 
 شبکه بانکی کشور، موضوع بخشنامه شــماره 421929 / 99 مورخ 
 27/ 12/ 1399 و بخشــنامه شــماره 127050/ 01 مــورخ

 24/ 05/ 1401 کماکان به قوت خود باقی است.

اتحادیه اروپا، 23 آبان ماه، 32 شخص و شرکت را در لیست تحریم 
خود قرار داد که نام شرکت ابرآروان هم در این لیست دیده می شود. 
به گزارش راه پرداخت، در بخش دالیل ایــن تحریم، اتحادیه اروپا 
عنوان کرده ابرآروان از سال 2020 یک بازیگر جدی در پروژه های 
دولتی و وزارت ارتباطات ایران برای تهیه نســخه  جداگانه و ایرانی 
)ملی( از اینترنت بوده؛ موضوعی که ابرآروان پیوسته آن را تکذیب 
کرده اســت. به گزارش راه پرداخت، به دنبال شــروع محدودیت 
اینترنت و فیلتر بسیاری از سرویس ها، بســیاری از کاربران و البته 
فعاالن اینترنتی ابرآروان را همکار حکومت برای ایجاد محدودیت 
در ایــران و فراهم کننده شــرایط قطع اینترنت در کشــور معرفی 
کردند. با افزایش این انتقادها و اعتراض ها اواخر مهرماه، ابرآروان در 
اطالعیه ای، اتهامات واردشده درباره نقش داشتن در قطع، محدودیت 
و فیلترینگ اینترنت را رد و اعالم کــرد ماجرا را در دادگاه های آزاد 
بین المللی پیگیری خواهد کرد. چند لحظه بعد از انتشار خبر تحریم 
ابرآروان از ســوی اتحادیه اروپا،  ابرآروان در اطالعیه کوتاهی از این 

تصمیم اتحادیه اروپا ابراز تعجب کرده است. 

سه دستور بانک مرکزی 
برای کنترل دارایی بانک ها

ابرآروان در لیست تحریم اتحادیه اروپا 
قرار گرفت

مدل  های کسب  وکاری و فرایندها را بازطراحی کند. بانک  های فعلی هم 
ممکن است با چنین رویکردی وارد شوند و بسیار موفق باشند. تجربه 
موجود، خوب بوده اما قطعا می  تواند بهتر باشد. البته ممکن است حتی 
بانک  ها بتوانند این تغییرات را ایجاد کنند و ســرویس جذاب  تری از 

نئوبانک به مشتری ارائه دهند.
 مدل پایه نئوبانک ها: از فین تک تا تک فین

محمدپور: دربــاره مدل، باید عرض کنم اینکــه بانک  ها از پایه، یک 
بانک کوچک دیجیتالی ایجاد کنند، ممکن است یک استراتژی باشد و 
بستگی به مدل بانک  ها  و استراتژی آن ها در مسیر تحول دارد. بعضی 
بانک  ها، چابک نیستند و نمی توانیم توقع داشته باشیم به سرعت این 
مسیر را طی کنند. در این حالت، تالش می  شود تا موجودیت جدیدی 
با فرهنگ و ساختار کاماًل دیجیتال در کنار بانک تولد و توسعه یابد و 
بانک بزرگ، به مرور در دل آن ادغام شــود. فارغ از اینکه استراتژی ما 
به ســمت تحول دیجیتال چطور تعریف و اجرا شده باشد، تمایزهایی 

در ماهیت این موجودیت های دیجیتال می تواند وجود داشته باشد. 
گاهی اوقات پایه نئوبانک ها، شــرکت  هایی با بک گراند خدمات مالی 
و بانکی اســت که با اســتفاده از توان فناوری به دنبال ارائه خدمات 
مطلوب تر و خلق تجربه بهتر برای مشتری هستند و قسمت فین  تک 
و فناوری مالی آنها، به حوزه تکنولوژی می  چربــد. در کنار آنها گروه 
دیگری از نئوبانک  ها هستند که از حوزه تکنولوژی، وارد صنعت خدمات 
مالی شده  اند و به اندازه گروه اول با دانش بانکی آشنا نیستند. آنها تالش 
می  کنند با به کار گیری تکنولوژی های مــدرن، تحول و تمایز در ارائه 
خدمات ایجاد کنند. نوع نگاه این دو گروه، متفاوت است. شرکت هایی 
که از سمت تکنولوژی وارد این عرصه می شوند، در گروه شرکت های 
تک  فین قرار می گیرند. تک  فین  هــا از دل تکنولوژی بیرون می  آیند و 

فین  تک  ها از دل خدمات مالی. 
 هر دو روز، تولد یک نئوبانک در دنیا 

محمدپور: بسیاری معتقدند اقیانوس آبی در حوزه نئوبانک  ها، همیشه 
آبی نخواهد ماند. آمارها نشان می  دهد در حال حاضر، به طور متوسط، 
هر دو روز یک نئوبانک در دنیا متولد می  شود. فارغ از ابعاد نئوبانک  ها 
و اینکه بسیاری از آنها هم ممکن است نتوانند مشتری جذب کنند و 
به مرور کنار   روند، شاهد رشد نئوبانک  ها در دنیا هستیم. شرکت  های 

فین  تکی و نئوبانک  ها، عمدتاً روی بهبود تجربه مشتری کار می  کنند اما 
اگر قرار باشد بانکی، بانک دیجیتال باشد، باید روی بهبود تجربه  های 

عملیاتی داخل بانک خودش نیز تمرکز کافی داشته باشد. 
همچنین فاصله نئوبانک و بانک به مرور در حال از بین رفتن اســت، 
خصوصاً در بانک  هایی که تالش می کنند در حوزه تکنولوژی سرآمد 
باشند. بانک های کالسیک در مسیر تحول، دیجیتالی شدن، فعالیت 
در فضای دیجیتال و کاهش شعب فیزیکی هستند و از طرفی، بعضی 
نئوبانک ها که دفاتر یا شــعبی ندارند، در حال توســعه کیوسک ها، 
دســتگاه های خودپرداز یــا دفاتــر نمایندگی کوچک با شــراکت 
سازمان های همکار و شرکای استراتژیک خود هستند. در حال حاضر 
بسیاری از سرویس  های نئوبانک  ها، چیزی فراتر از آنچه روی اپلیکیشن 
موبایل بانک ارائه می  شود نیست. برخی بانک  ها، نئوبانک نیستند اما 
اپلیکیشــن  های موبایلی خوب و قوی دارند و خدمات متنوع به طیف 

گسترده ای از مشتریان ارائه می  دهند.
 تمایز در نئوبانک ها

محمدپور: دو نکته بــرای ایجاد تمایز در نئوبانک  هــا، حائز اهمیت 
اســت: نکته اول تمایز در ارائه محصوالت خاص است؛ محصوالتی که 
فقط جنبه بانکی نداشته باشد و با شناســایی شکاف  های موجود در 
خدمات مالی، راهکارهایی برای تکمیل زنجیره و پرکردن این شکاف ها 
ارائه دهند. نکته دوم شناســایی بخش  بندی  های درســت مشتریان 
اســت. در حال حاضر تمرکز نئوبانک ها یا فین  تک هــا، عمدتاً روی 
همان بخش بندی هایی است که بانک  ها روی آن تمرکز دارند؛ تعداد 
نئوبانک  هایی که با هدف گذاری روی گروه های خاصی از مشــتریان، 
بتوانند محصوالت و خدمات ارزش آفرین برای آن گروه ها خلق کنند 
بسیار کم است. در مجموع، ارائه محصوالت نوآورانه، خاص و متمایز با 
بهره گیری از توان داده و فناوری و تمرکز روی بخش  بندی  های خاصی 
از مشتریان هدف که به آنها پرداخته نشده، دو نقطه تمرکز استراتژیک 

برای نئوبانک هاست.
 توصیه به نئوبانک ها و دیجیتال بانک ها

زادمهر: برخی اوقات باید در کســب  وکارهای جدید هزینه کنیم تا 
فرهنگ را تغییر دهیم. اینکه یک کسب  وکار خاص چه  چیزی مدنظر 

داشته، نمی دانم اما اینکه ما بخواهیم برای افتتاح حساب به مشتری، 
پول بدهیم، این روش، مدنظر ما نیست. منطق بازگشت سرمایه، ساده 
است. با این حال، استارتاپ  ها، این  طور کار نمی  کنند. بسیاری از آنها 
به دنبال هزینه کردن و یوزر گرفتن هستند و با هیچ منطقی، نمی  توان 

آنها را توجیه کرد که به  صرفه است یا خیر! 
نصیحت من به نئوبانک  ها و دیجیتال  بانک  ها این است که ما یک تفاوت 
بزرگ با کسب  وکارهای دیگر داریم. کســب    وکارهای آی  تی بسیاری 
در این ســال  ها به بازار ورود کردند، از این پول  ها خرج کردند، موفق 
نشدند و رفتند اما حوزه بانکداری، جای این کارها نیست؛ وقتی با پول 
مردم سروکار داریم، قوانین در همه  جای دنیا بسیار سختگیرانه است. 
دیجیتال  بانک یا نئوبانک، نمی  تواند روزی اعالم کند، از فردا سرویس 

نمی  دهیم! بزرگ  ترین دغدغه بانکینو، بیش از جذب مشتری جدید، 
پایداری بیزینس  مدل بوده است.

 مکاتب معماری و نگاه بیرون به درون
محمدپور: واژه معماری ابتدا از حوزه ســاختمان وارد آی  تی و سایر 
صنایع شد و اولین بار در دهه 90 در آمریکا مطرح گردید؛ یعنی زمانی 
که قانون کلینگر کوهن در کنگره آمریکا تصویب شــد و براساس آن 
دســتگاه های دولتی ایالتی و فدرال موظف شدند تا معماری فناوری 
اطالعات خود را تدویــن نمایند. هدف آن، جلوگیــری از هدررفت و 
اتالف منابع، پرهیز از دوباره کاری ها و بهبود تعامالت و تبادل داده ها 

بین دستگاه ها بود. 
ذیل معماری، مفاهیم مختلفی مانند مکتب معماری داریم. مکتب اول، 
معماری فناوری اطالعات است. مکتب دوم یکپارچه سازی سازمانی 
است که متمرکز بر هم راستاسازی استراتژی و اجرا، بهبود روش  ها و به 
حداقل رساندن درگیری ها در سطح سازمان است. مکتب سوم انطباق 
اکوسیستمی است و در عصر تحول دیجیتال، بیشتر مطرح است. اگر 
در رویکردهای معماری قبلی، نگاه ما بیشتر از درون به بیرون بود، در 
مکاتب جدید مبتنی بر منطق اکوسیستمی و تحول دیجیتال، این نگاه 

از بیرون به درون است. 
 اهداف سه گانه و الیه های چهارگانه معماری 

محمدپور: معماری سه هدف اصلی دارد: اولین هدف، هم  راستاسازی 
اســت مانند هم  راستا  ســازی فنــاوری اطالعــات با کســب  وکار، 
هم  راستاســازی فناوری با اســتراتژی، هم  راستاســازی استراتژی با 
پلن  هــا و طرح  ها. تا زمانی کــه رویکرد و تفکر معمارانه در ســازمان 
وجود نداشــته باشــد، تعداد بانک  هایی که محصــوالت و خدماتی 
 ارائــه می  کنند که با اســتراتژی بانــک   هیچ  گونه انطباقــی ندارند، 

کم نیستند. 
دومین هدف، یکپارچه  سازی اســت که در تحول دیجیتال هم بسیار 
برجسته می  شــود. اگر قبل از مباحث تحول دیجیتال ابتدا و انتهای 
زنجیره ارزش ما عمدتاً در بانک بود، اکنون تنها بخشی از این زنجیره 
در بانک و بقیه بخش ها در صنایع مختلف است.. قبل از یکپارچه سازی، 
ایجاد تعامل  پذیری و قبل از تعامل  پذیری، وجود زبان مشــترک الزم 
است. در معماری چهار الیه اصلی داریم که عبارتند از: الیه کسب  وکار، 
الیه اپلیکیشن، الیه داده و اطالعات و الیه تکنولوژی. در هر الیه یک 
زبان رایج داریم و بسته به اینکه در چه اکوسیستمی فعالیت می کنیم، 
زبان مشترک از الیه کسب  وکار شروع شــده و به بقیه الیه  ها تسری 
می یابد. سومین هدف معماری، استانداردسازی است. استانداردسازی 
بر مبنای به  روش  ها و چارچوب  هایی است که در دنیا مطرح است. وقتی 
در اکوسیستم بین  المللی فعالیت می کنیم که فرایندها، داده ها و اجزای 
آن از قبل شناخته شده اند مانند بانکداری، بورس، بیمه و حوزه تلکام، 
می توانیم توقع داشته باشیم این استانداردسازی بر مبنای چارچوب  ها 

و به  روش  های پذیرفته شده در صنعت اتفاق بیفتد. 
 لزوم ایجاد شبکه معماری صنعت بانکداری

محمدپور: بانک مرکزی، مهرماه پارسال، دستورالعمل حداقل الزامات 
ناظر بر ریسک فناوری اطالعات را مصوب و منتشر کرد. در بندهایی 
از آن به لزوم طراحی و به روز رســانی معماری فنــاوری اطالعات در 
موسســات اعتباری برمبنای چارچوب ها و به روش های مرجع تاکید 
شده بود. هرچقدر اکوسیســتم مالی و بانکی، چه از طریق رگوالتور و 
چه به لحاظ وجود نیاز در خود بانک  ها به سمت معماری هدایت شوند، 

طبیعتاً می توانیم توقع رشد و بلوغ بیشتری در آنها داشته باشیم. 
اینکه مدل بانکداری ما با دنیا متفاوت است، تا حدودی درست است و 

این تفاوت در مدل بانکداری وجود دارد. مدل بانکداری ما، نه بانکداری 
اسالمی هست و نه نوع خاص دیگر! هرچند در برخی حوزه  ها مجبور 
بودیم استاندارد باشیم و شدیم اما در بسیاری موارد، آن را نپذیرفتیم 
و بنا بر اقتضائات، مدلی ایجاد کردیم. این اتفاق، تا همیشه نمی تواند 
ادامه داشته باشد. بسیاری اوقات، تحوالتی اتفاق می  افتد که مجبور به 
پذیرش آنها و تعامل با دنیا هستیم. بهتر است قبل از احبار، بانک  ها به 

این سمت حرکت کنند.
آنچه در کشور ما باید ایجاد شود، شبکه معماری صنعت بانکداری است 
و شــرکت  ها و بانک  های عالقه  مند، باید به این شبکه ورود کرده و به 
اشتراک منابع و دانش یپردازند. دلیل این پیشنهاد، این است که مدل 
بانکداری ما تا کنون، خاص بوده و باید عزم ملی جهت استانداردسازی 
وجود داشته باشد. االن در کشــورهای بزرگ دنیا، شرکت  های قوی 
مشــاوره مدیریت در حوزه بانکی داریم اما شرکت  های قوی مشاوره 

مدیریت در کشور خودمان، خاص حوزه بانکداری نداریم. 
 جایگاه فرهنگ دواپس 

زادمهر: االن در حوزه نئوبانک  ها یا کسب  وکارهای جدید، بیش از آنکه 
دغدغه معماری سازمانی داشته باشــیم، دغدغه تحول چابک داریم. 
اینکه یک متدلوژی چابک یا چارچوب خوب مانند اســکرام استفاده 
کنیم، مدنظر است. ما با یک بانک که بیزینس آن بانک است اما آی  تی 
هم در کنار خود دارد، تفاوت داریم. ما یک کمپانی تکنولوژی هستیم 
که بانکداری هم انجام می  دهیم. بنابراین دغدغه ما به جای معماری در 
الیه کسب  وکار، معماری فنی  ، فرهنگ دواپس، تداوم یکپارچه  سازی 
و تداوم توســعه در تیم فنی است.  ســهامداران و رگوالتورهای یک 
دیجیتال  بانک و نئوبانک، برای موفقیت باید به این باور برسند که اینها 
یک شرکت از جنس تکنولوژی هستند که قرار است کار بانکداری هم 

انجام دهند. 
در بیزینس  های ســنتی، معماری ســنتی مطرح می  شــود و معتقد 
اســت برای بانک  هایی با این عظمت، راه دیگری وجود ندارد، جز یک 
چارچوب معماری   سازمانی که واحدهای کسب  وکار، عملیات، آی  تی 
و... را هم  راستا کند اما در الیه شرکت  های تکنولوژی، واژه موردنظر ما، 
 operation و development یا تلفیق )DevOps( دواپس
است؛ یعنی چطور می  توان این دو را با همدیگر هم  راستا کرد تا بعد از 

شناسایی نیاز مشتری، خدمت، به سرعت توسعه پیدا کند و به دست 
مشتری برســد. البته این موضوع، بحث معماری را نقض نمی  کند اما 

جنس ادبیات ما بیشتر در این زمینه است. 
 لزوم تمرکز بر تحول چابک در  نئوبانک ها و فین تک ها

زادمهر: بانک  ها باید بــه این موضوعات، اهمیت بیشــتری بدهند؛ 
خصوصا بانک  های بــزرگ در الیه معماری ســازمانی از باال و در الیه 
تکنولوژی و مفاهیم چابک. ما مدام از تحــول دیجیتال نام می  بریم. 
اگر قرار اســت به تحول دیجیتال دســت پیدا کنیــم، اول باید روی 
زیرساخت  هایی مانند تحول چابک متمرکز شــویم تا زمینه را برای 
ما فراهم کند. یکی از مهم  ترین دغدغه  های مبحث معماری سازمانی 
و چارچوب بایان که به آن اشاره شد، این اســت که چابکی را در دل 

کسب  وکار بانکی یکپارچه کند.
محمدپور: چابکی، اســاس تحول دیجیتال است. ما چابکی را در دو 
بعد می  بینیــم: اول زمان ارائه به بــازار و دوم قابلیت انطباق پذیری با 
تغییرات. چابکی، یک قابلیت مانا ســت نه گذرا. چابکی در ســه بعد 
معنا پیدا می  کند: »چابکی سیســتم«، »چابکــی فرایند« و »چابکی 
کســب  وکار«. اساســاً چابکی کســب  وکار، برآیند چابکی سیستم و 
چابکی فرایند است. اینها همگی مفاهیمی است که ریشه در معماری 
دارد. چابکی بیش از آنکه یک متدولوژی باشــد، یک طرز تفکر است 
و بایان و اســتانداردهای مشــابه آن، معتقدند به ســازمان  هایی نیاز 
 داریم که معماری آ نها چابک باشــند و چابکی در ژن این سازمان ها 

نهفته باشد.
همچنین ساختار فین  تک  ها، اساساً فلت است اما آنها هم وقتی که با 
گذر زمان به سمت سازمان و اینترپرایز شدن پیش می  روند، مشکالت 
ساختاری پیدا می  کنند. از طرف دیگر، ایجاد تغییرات شدید در ساختار 
بانک  ها با هدف چابک  سازی مانند فرهنگ بانک، چیز دیگری است. اگر 
به زور آن را به سمت چابکی بیش از حد ببریم، فردا همان فعالیت امروز 
را هم نمی  توانند انجام دهند. نکته دیگر اینکه معماری در یک سازمان 

بزرگ  مقیاس، با یک شــرکت فین  تک و نئوبانک، 
متفاوت است اما در هر دو، ضرورت است. 

متن کامل میزگرد را از اینجا )QR( دریافت کنید.

محمدپور: الیه های کسب  وکار، داده، 
اپلیکیشن و تکنولوژی، چهار الیه 

اصلی معماری هستند. در هریک از 
الیه ها، زبان مشترکی وجود دارد که 
این زبان مشترک در هر کسب  وکار، 
بسته به اینکه در چه اکوسیستمی 
فعالیت   کنیم، از ادبیات کسب وکار 
در آن اکوسیستم آغاز و به بقیه 

الیه  ها تسری می یابد

زادمهر: اگر قرار است به تحول 
دیجیتال دست پیدا کنیم، اول 
باید روی زیرساخت  هایی مانند 
تحول چابک متمرکز شویم تا 
زمینه الزم فراهم شود. یکی 

از مهم  ترین دغدغه  های مبحث 
معماری سازمانی و چارچوب بایان، 

این است که چابکی را در دل 
کسب  وکار بانکی یکپارچه کند

افتاده: در حوزه معماری 
دیتا، در کشور ما، هر بانکی، 

به  گونه  ای از آن استفاده 
می  کند. مثال اگر مسائل 

حاکمیت داده و اشتراک  گذاری 
داده حل شود، چون معماری، 
یکپارچه نیست و همه از یک 
استاندارد مشخص استفاده 

نمی  کنند، آسیب  های آن 
مشخص می  شود
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رئیس بانک مرکزی روسیه نسبت به دست کم گرفتن پیامدهای تحریم های 
غرب برای اقتصاد داخلی هشدار داد. 

به گزارش اکو ایران، الویرا نابیولینا به نمایندگان پارلمان روســیه گفت: 
تحریم ها بسیار قدرتمند هستند و تأثیر آن بر اقتصاد روسیه و جهان را نباید 

کم اهمیت جلوه داد.
وی ضمن اشاره به اینکه شرکای جدید بالقوه روسیه از گرفتار شدن در گرداب 
تحریم ها می ترسند، افزود: اینکه خود را از تأثیر این تحریم ها منزوی کنیم، 
امکان پذیر نیست.  تحریم های اعمالی غرب در نتیجه جنگ روسیه علیه 
اوکراین پیش از هر چیز بانک های روسیه را هدف قرار داده بودند. به گفته 
نابیولینا، توان انطباق این بانک ها با شرایط تحریمی نشان می دهد تغییر 

ساختار اقتصادی در روسیه در جریان است.

اعتراف تلخ بانک مرکزی روسیه 
نسبت به اثرگذاری تحریم ها

»چک الکترونیک«، در مراسمی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزرای 
اقتصاد و صمت خدمت نوین توسط بانک مرکزی، 21 آبان 1401 رونمایی 
شد. به گزارش اخباربانک، سخنگوی بانک مرکزی با اعالم رونمایی از چک 
الکترونیک گفت: چک الکترونیکی آخرین مرحله از اجرای اصالح قانون چک 
است و با پیاده سازی و اجرای سامانه چکاد، امکان صدور چک الکترونیکی 
نیز فراهم شده است. مصطفی قمری وفا اعالم کرد: در چک دیجیتال، کاغذ از 
موجودیت چک، حذف خواهد شد و داده های چک در سامانه مرکزی چکاد 
نگهداری و با استفاده از امضای دیجیتال، معتبر و مستند می شود. این طرح 
در سه بانک تجارت، صادرات و پارسیان اجرا خواهد شد و به تدریج بانک های 

کشور در صورت آمادگی به آن متصل می شوند. 
 مفهوم چک الکترونیکی و مزایای آن

چک دیجیتال موجودیتی مشابه چک کاغذی دارد و تمامی مقررات چک 
کاغذی در مورد آن صدق می کند. در چک دیجیتال کاغذی از موجودیت 
چک حذف و با اســتفاده از امضای دیجیتال چک معتبر می شــود. چک 
الکترونیک نوع جدیدی از چک است که سرعت، دقت و امنیت بیشتری در 
عملکرد و نقد شوندگی نسبت به چک های کاغذی دارد و تمام قوانین چک 
کاغذی برای آن قابل اجراست و با یک امضای الکترونیکی اعتبار پیدا می  کند.

از مزایای چک الکترونیک می توان به سرعت زیاد در ثبت و پردازش چک های 
الکترونیکی، عدم نیاز به ارسال نسخه فیزیکی چک، حذف نگرانی افراد در 
خصوص ثبت چک در سامانه و امنیت باال و عدم امکان سرقت یا تحریف چک 
اشاره کرد. به همین منظور، سامانه چکاد با هدف ایجاد بستری برای ارائه چک 
امن دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چک های کاغذی راه اندازی شده 
که امکان مدیریت و نظارت آنالین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک 

مرکزی فراهم می کند. 
 پیش نیازهای استفاده از خدمات سامانه چکاد

عضویت در همراه بانک، نصب و فعال سازی برنامه هامون جهت ثبت امضای 
الکترونیکی و همچنین داشتن  یک حساب جاری با امکان صدور دسته چک 
پیش نیازهای استفاده از خدمات سامانه چکاد به منظور دریافت و صدور چک 
دیجیتال است.  پس از فعال سازی خدمت چک دیجیتال در منوی مربوطه 
در همراه بانک خدمات مربوط به چک دیجیتال اعم از درخواســت صدور 
دسته چک، صدور چک، امکان وصول درون بانکی و بین بانکی چک، بانکی 
مشاهده دسته چک صادر شده و برگه های چک دیجیتال، مشاهده چک های 
دریافتی، انتقال چک دیجیتال، ضمانت چک، مسدود سازی چک، ابطال چک 

و نقد کردن چک بدون مراجعه به شعبه قابل انجام خواهد بود.
 نقد کردن چک الکترونیکی

مانند چک های کاغذی، صادرکننده باید اطالعات خواسته شده را وارد سامانه 
و درخواست خود را به صورت دیجیتال در قسمت تعیین شده در سامانه چک 
الکترونیکی ثبت کند تا ترمینـال های دستگاه، آن را به بانک انتقال دهند. 
دریافت کننده  هم باید اطالعات چک الکترونیکی را به دقت مطالعه کرده و 
ثبت آن را تایید کند تا چک در قالب سپرده در اختیار بانک پرداخت کننده 
قرار بگیرد. زمانی که گیرنده درخواست نقد شدن چک را کند، بانک عامل بعد 
از تایید چک دیجیتال ثبت شده در سیستم، حسابی که مربوط به آن است، 

شارژ می کند تا پرداخت در زمان مقرر صورت بگیرد.
 امنیت چک الکترونیک

چک الکترونیکی خیلی امن تر از چک کاغذی است، چراکه نمی توان آن را 
تغییر داد یا منکر صدور آن شد. بانک مرکزی نیز زیرساختی ایجاد کرده تا 
صادرکنندگان یا انتقال دهندگان چک از طریق امضای دیجیتال، احراز هویت 
و اعتبارسنجی شوند و همین امر بر امنیت چک  های دیجیتال اضافه می کند. 
همچنین سامانه چکاد و کد نهاب امنیت چک های الکترونیکی را بیش از پیش 
تضمین می کنند. چکاد مخفف سامانه مرکزی چک الکترونیک است و نهاب 
سامانه  حاوی اطالعات هویتی مشتریان بانکی است که با تخصیص شماره 
شناسایی ویژه برای هر کاربر بانکی، امکان احراز هویت آسان و سریع افراد در 

شبکه بانکی را فراهم می کند.

خبر

جزییات رونمایی از چک الکترونیک

چک الکترونیک در کدام بانک ها اجرایی 
می شود؟

اشاره: بسیاری از صاحبنظران، مهم  ترین دارایی کسب  وکارها در عصر 
انقالب صنعتی چهارم را داده می  دانند؛ داده  هایی که بر اساس رفتار 
کاربران سرویس  های سایبری تولید می  شود و ذخیره  سازی، پردازش 
و تحلیل آن، منجر به تولید ارزش خواهد شــد. بسیاری داده   را نفت 
آینده تلقی می  کنند که البته شــباهت  های زیادی به همدیگر دارند. 
داده مانند نفت، نیازمند استخراج، پاالیش  و بهره  برداری است و هرچه 
فرایند پردازش آن، دقیق  تر و پیچیده  تر باشــد، ارزش بیشتری خلق 
می  کند. بنابراینباید منتظر مانــد و دید اکنون که روز  به  روز از ذخیره 
نفت کاسته می  شود، کدام کشورها از نفت امروز یا داده، ارزش خلق 

می  کنند.
از این  رو، در دهمین برنامه اقتصاد مدرن )یکصد و نوزدهمین میزگرد 
بانکداری و اقتصاد دیجیتال( با عنوان »نقش حاکمیت داده در اقتصاد 
دیجیتال« که 22 مهرماه 1401 با حضور رضا باقری اصل دبیر شورای 
اجرایی فناوری اطالعات و معــاون پارلمانی وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات برگزار شــد، اهمیت ارزش  آفرینی داده  محور؛ مشــکالت، 
چالش  ها و راهکارهای آن، موردبحث و تبادل  نظر قرار گرفت. خالصه 

این میزگرد، پیش روی شماست.
 حکمرانی داده بدون کاربران مفهومی ندارد

حاکمیت داده، موضوع جذابی اســت، چون وقتی وارد فضای اقتصاد 
دیجیتال یا عصر اطالعات می  شویم، هر نمودی از یک واقعیت که در 
یک بستر دیجیتالی ثبت می  شود، کلمه  ای به نام داده   را به آن منتسب 
می  کنیم. قبال دیتا، به  خودی  خود واجد ارزش نبود و وقتی وارد حاملی 
می  شد، دارای ارزش می  شد ولی در فضای اقتصاد دیجیتال، تغییرات 
آن  قدر شتابنده بوده که دیتا به  ماهو دیتا هم واجد ارزش شده است. 
اکنون، اقتصاد دیجیتــال، اقتصاد مبتنی بر داده نامیده می  شــود و 
مبتنی بر همین فضا، برای کاربران و کاربری  های جدید خلق ارزش 
می  کند. بسیاری از کسب  وکارهای جدید، آنهایی نیستند که در محیط 
غیردیجیتالی، حتی مفهوم داشته باشد. برخی کسب  وکارها هم نمود 

سنتی دارند ولی با فضای دیجیتالی، بهره  وری آن باالتر رفته، سرعت 
بیشتری پیدا کرده و ارزش  های افزوده بیشتری در کنار خود داشته  اند. 
اینکه داده مربوط به حاکمیت اســت یا مردم، در سرفصل حکمرانی 
داده شــکل می  گیرد. همه داده  ها مربوط به حاکمیت نیست. بعضی 
مواقع این اشتباه ایجاد می  شــود که مثال داده   هویتی مربوط به یک 
شخص، حاکمیتی اســت، در حالی که این  طور نیست. اگر این داده، 
در پایگاه ثبت احوال باشد، حاکمیتی اســت، اگر مربوط به فهرست 
مشتریان یک کســب  وکار در فضای مجازی باشد، مالکیت شخصی 
دارد و اگر در فضای عمومی اعالم شــود، داده عمومی یا باز اســت. 
بنابراین یک داده، بسته به کارکرد، رفتار شــخص، ماهیت مستقل 
پیدا می  کند. در ایران، مالکیت، بسیار مهم است و بعضا جزء داده  های 
شخصی محسوب می  شود. هر تعداد کاربر، قیمتی دارد. همین االن 
روی سامانه  ها یا اســتارتاپ  هایی فعال در حوزه تجارت الکترونیک، 
فالوور، خرید و فروش می  کنند. پس داده، رفتار قیمت پیدا کرده اما 
هر داده  ای در هر سیستمی با هر کارکردی، بر مبنای یک نظام حقوقی   
است. ما به تمام این نظام، حکمرانی داده می  گوییم. حکمرانی داده، 
بدون کاربران مفهومی ندارد. درباره اینکه کجا باید نگهداری شــود، 
بسته به ماهیت و کارکرد داده، اشخاصی داریم که مسئول نگهداری، 

پردازش و حتی امحای داده هستند. 
 سازمان ها: از دیتای جزیره ای تا اشتراکی

وقتی قرار اســت وارد فضای دگردیســی و تحول دیجیتال شــویم، 
نمی  توانیم به طــور ناگهانی همه فضاها یا کارکردهای دســتگاه  ها و 
ساختارهای قبلی آنها را حذف کنیم و ساختار جایگزین ایجاد کنیم. 
سال 1393، ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک را داشتیم و 
کلیدواژه »گذرگاه تبادل داده دولت« یا GSB را تعریف کردیم. بعد 

از آن مشاهده کردیم در کشورهای مختلف از ادبیات مشابه استفاده 
کرده  اند. بنابراین »مرکز ملی تبادل اطالعات« را در ســال 1396 در 
قانون برنامه ششــم تثبیت کردیم. آذرماه سال 1397، شورای عالی 
فضای مجازی، برای تبادل داده  ای و بستر استعالمات، مصوبه  ای ارائه 
کرد که حاصل آن »کارگروه تعامل  پذیری دولت الکترونیک« شــد. 
راهبرد ما در جلسات این اســت که اول اینکه هر دستگاهی، مسئول 
خلق کدام داده اســت. دوم اینکه مثال اگر وزارت کشور به داده  های 

وزارت اقتصاد نیاز داشته باشد، چه  کار باید انجام دهد؟ 
ســوال این اســت که آیا نباید یک مرکز داده داشــته باشــیم که 
دســتگاه  های اجرایی داده  های خود را در آنجا قرار دهند و خودشان 
یک نسخه داشته باشند؟ در این زمینه، در مجلس قانونی به تصویب 
رسیده که حاصل تجربه موفق شــورای عالی فضای مجازی با وزارت 
ارتباطات در خصوص کارگروه تعامل  پذیری اســت. در کارگروه، این 
موضوع به قانون مدیریت یکپارچه داده و اطالعات ملی منجر شــد و 
جرایمی برای دستگاه  هایی که تبادل نمی  کنند، درنظر گرفته است. به 
طور ایده آل، فکر می  کنم ما حتما مرکز داده دولتی بزرگ با تکنولوژی 
ابر توزیع  شده به  دردبخور خواهیم داشــت که نیاز نباشد دستگاه  ها 
ماهیت فیزیکی داده را حفظ کننــد و می  توانند در ابر دولت یا مراکز 
پشتیبانی آن نگهداری نمایند. االن در دستورکار داریم که دو مرکز 
داده را به سه مرکز داده، تبدیل و توزیع را گسترده  تر کنیم. در روزهای 
آینده در پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطالعات، جلسه  ای برای ایجاد 

ابر دولت داریم. 
 استانداردها در حوزه داده

 IGIF کارگروه تعامل پذیری، چند وظیفه دارد. در این زمینه، سند
یا چارچوب تعامل  پذیری دولت الکترونیک تصویب شــد و450 قلم 
داده را استاندارد کرد. به فراخور آن، هم پایگاه  های جدید ایجاد شد 
و هم ارزیابی کیفی روی آنها در حال انجام است. گزارش  ها به صورت 
دوره  ای به دستگاه  ها و مراجع نظارتی می  رسد. در مجموع، استانداردها 
در حال تدوین است که برخی جاها، ساختارشــکنانه و دیسراپشن 
است. برخی موارد باید منجر به تحوالت در دستگاه  های اجرایی شود 
و برخی اوقات، ماموریت دستگاه  ها را تغییر می  دهد. برخی دستگاه  ها 
همراهی می  کنند یا بعضا به خاطر منافع ذاتی، قبلی مقاومت دارند و 

استانداردها رعایت نمی  شود. 
 لــزوم عقب نشــینی بانک هــا و همکاری بــا نظامات 

اعتبارسنجی
بیشتر حجم مشغولیت بانک  ها، در حوزه نظام پرداخت است. نقد به 
نظام پرداخت این است که فقط مبتنی بر نوع سیستم بدهی و اعتباری 
بوده، بعد برخط شده اما چون سخت بوده، مقداری غیربرخط شده و 
هنوز سیستم مبتنی بر کیف پول و... وجود ندارد. هر موقع به دوستان 
می  گوییم، اشاره می  کنند بخشنامه ابالغ کردیم، باید انجام شود! این 
کار انجام نشد، چون مدل اقتصادی آن درست نبود و الزم نیست همه 
دیتای تبادل بانکی برخط شود. بانک  هایی که در حوزه سیاست  گذاری 
زور بیشتری داشتند، برای خودشــان نظام اعتبارسنجی ویژه ایجاد 
کردند. به نظر می  رسد باید مقداری از آن عقب  نشینی کنند و با سایر 
نظامات موردنیاز اعتبارسنجی همکاری داشته باشند. بدتر از بانک، 

بیمه نیز نیازمند اعتبارسنجی است. 
 چندرگوالتوری موفق تر از تک رگوالتوری

ما نمی  توانیم یک  سری شرکت اعتبارسنجی برای بیمه  ها راه  اندازی 
کنیم و یک  سری برای بانک  ها. اگر برای بانکی  ها راه  اندازی کنیم، بیمه 
می  گوید چرا تنظیم  گری این حوزه باید در دست بانک مرکزی باشد؟! 
اینجا دعوای بیــن تنظیم  گران اتفاق می  افتــد. در بورس هم همین 

موضوع مطرح اســت. اگر فضای اعتبارسنجی را از تک  رگوالتوری به 
چندرگوالتوری تبدیل کنیم، احتماال موفق  تر است.

اعتبارسنجی فقط برای افتتاح حساب و تسهیالت نیست، بلکه برخی 
موارد آن برای فضاهایی اســت که تنظیم  گران دیگری دارد. ما باید 
نهاد قبلی که ایجاد کردیم، از تک  رگوالتوری به چندرگوالتوری ارتقا 
دهیم و داده  ها را از طریق کارگروه تعامل  پذیری فراهم کنیم و ابزاری 
باشــد تا فرایندها را برای همه نوع کســب  وکارها فراهم کند نه فقط 

کسب  وکار بانکی.
 تنظیم گر داده کشور، فقط کارگروه تعامل پذیری است

االن ما االن دیتا را داریم و فقط کارگروه تعامل  پذیری، اختیار تبادل 
داده را دارد نه هیچ نهاد دیگری و الغیــر! مثال اگر بانک مرکزی قرار 
است از بیمه، داده بگیرد یا بیمه از خودرو، باید به این کارگروه مراجعه 

کند. االن تنظیم  گر داده کشــور، فقط کارگروه تعامل  پذیری است و 
الغیر. قانون و شورای عالی فضای مجازی هم آن را ذکر کرده  اند. البته 
ما دوست داریم تبادل داده  ها آن  قدر راحت باشد که حتی درخواست 

هم به کارگروه ارائه نشود و دیجیتالی در یک سایت ارائه شود.  
 دالیل تخلف و مجازات متخلفان 

تا حاال مصوبه شــورای عالی فضای مجازی وجود داشت که مبتنی 
بر مصوبات شــورا، نظــام بودجه  ای و نظــام تنبیهی یــا قضایی را 
نداشــت. بنابراین مجبور شــدیم این موضوع را بــه مجلس ببریم. 
نمایندگان همراهی کردند و یک قانون به تصویب رســید. بر اساس 
مواد پیش  بینی  شده، کســانی که مصوبات کارگروه را رعایت نکنند، 
مستوجب مجازات و تنبیه اداری مانند انفصال خدمت می  شوند. البته 
ما در کارگروه، هیچ  وقت رای  گیری برای اعالم تخلف یک دســتگاه 
اجرایی یا شــخص نکردیم. اگر امروز اتفاق بیفتد، قطعا چند متخلف 
داریم؛ یعنی دســتگاه  هایی هســتند که مصوبه کارگــروه را رعایت 

نکرده  اند. 
دلیل این امر، برخی اوقات نبود آگاهی است و برخی مواقع، به خاطر 
تغییرات زیاد در دستگاه  ها، خصوصا نظامات آی  تی و حقوقی آنهاست. 
برخی اوقات هم دوست دارند وارد مذاکرات بده  بستانی با دستگاه  ها 
شوند. االن تبادل 4 تا 5 میلیاردی داده وجود دارد و خأل زیرساختی 
نداریم و مرکز ملی تبادل اطالعات با ظرفیت سه تا چهار برابر موجود 
می  تواند کار کند. موضــوع دیگر اینکه تعارض منافــع بین نظامات 
تنظیم  گری مختلف وجــود دارد. وزارت اقتصاد و امــور دارایی باید 
تنظیم  گرهای زیرمجموعه مالی و پولی را کنار هم جمع کند تا شاید 
ایده جدیدتری شکل بگیرد و نوع دیگری از اعتبارسنجی را درکشور 
داشته باشیم. داده آن فراهم است. البته خأل داده  ای و نقص هم داریم 

ما اصال قانون حفاظت از داده  ها 
نداریم! نقض حریم خصوصی 
افراد، هنوز در هیچ قانونی، 

تثبیت نشده است. از سال 1395 
الیحه  ای تدوین شده و سه  چهار بار 
تغییر کرده. امیدواریم این الیحه، 
سریع  تر به دولت و مجلس برود 
تا بخشی از حکمرانی داده به نفع 

مردم محقق شود

آیا نباید یک مرکز داده داشته 
باشیم که دستگاه  های اجرایی، 

داده  های  شان را در آنجا قرار دهند 
و خودشان یک نسخه داشته باشند؟ 
در مجلس، قانونی تصویب شد که 
حاصل تجربه موفق شورای عالی 
 فضای مجازی با وزارت ارتباطات 

 در خصوص کارگروه 
تعامل  پذیری است

تنظیم  گر داده کشور، فقط کارگروه تعامل  پذیری است و الغیر!

  تعارض منافع بین نظامات تنظیم  گری
از مشکالت حکمرانی داده در کشور است

W W W . A S R E P A R D A K H T . I R
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خبر

رئیس کمیســیون فین تک ســازمان نظام صنفی رایانه ای استان 
تهران با بیان اینکه نابودی اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، در داخل و 
خارج از کشور، مدافعانی دارد که با همگرایی باید طرح آنها را ناکام 
بگذاریم، تأکید کرد: باید مراقب باشیم با انتخاب های اشتباه زمینه 
نابودی اکوسیســتم اقتصاد دیجیتال و صنف فنــاوری اطالعات را 

فراهم نکنیم.
به گزارش روابط عمومی ســازمان نصر، رضا قربانــی گفت: تصور 
می کنم فعاالن اقتصاد دیجیتال به این درک رسیده اند که همه ما 
سوار یک کشتی هستیم و برای تغییر و توســعه شرایط باید با هم 

همکاری کنیم.
وی افزود: متأسفانه برخی تنگ نظری ها در سال های گذشته باعث 
شد افراد تأثیرگذار کمتر فعال باشــند و امروز که به حضور آنها در 
میدان نیاز است، ترجیح می دهند گوشــه ای بنشینند و نگاه کنند 
ببینند چه می شود. این روش برای همه خطرناک است. تکلیف ما با 
آنهایی که می خواهند ایران را ویرانه ببینند روشن است. برای آنها 
اقتصاد دیجیتال و غیردیجیتال تف اوتی ندارد و فقط به دنبال ساختن 

روایت نابودی ایران هستند.
رئیس کمیسیون فین تک اظهار داشــت: فعاالن اقتصاد دیجیتال 
باید دقت کنند طرح کالنی بــرای نابودی این اقتصاد و حتی صنف 
فناوری اطالعات وجود دارد و با تندروی، تنها زمینه نابودی این حوزه 
فراهم می شود. ما باید مراقب پوست موزهایی که برخی زیر پای ما 
می اندازند، باشیم، وگرنه آنچه به عنوان اکوسیستم اقتصاد دیجیتال 

در کشور شکل گرفته، از بین می رود. 

رئیس کمیسیون فین تک: 

لزوم همگرایی برای جلوگیری 
از نابودی اکوسیستم اقتصاد 

دیجیتال کشور

سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی اعالم کرد، معامالت فردایی 
ارز و سکه، از نظر این شورا، ممنوع و سود حاصل از آن، از نظر شرعی 

حرام است.
به گزارش تســنیم، سخنگوی شــورای فقهی بانک مرکزی درباره 
آخرین مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی مرتبط با معامالت آتی 
ارز و ســکه گفت: اولین نکته تاکید بر انجام نشدن معامالت واقعی 
است. یکی از اصول بانکداری اســالمی ارتباط بخش پولی و بخش 
حقیقی اقتصاد است و وقتی در جایی معامالت پولی اتفاق می افتد 
اما پشتوانه ای از بخش حقیقی اقتصاد ندارد. در واقع متاثر از بخش 
واقعی اقتصاد نیست و در این صورت شبهه شرعی ایجاد خواهد شد.

وی افزود: در تمام عقود مشارکتی و مبادله ای ارتباط با بخش واقعی 
وجود دارد. برای مثال در عقودی مثل استصناع و مشارکت مدنی که 
از دسته عقود مشارکتی و مبادله ای هستند، این عقود در نهایت به 
تولید منجر می شوند و در عقود مبادله ای دیگر مانند مرابحه نیز به 
همین صورت بوده و کاال ها و خدمات در بخش حقیقی اقتصاد مبادله 
می شود. در واقع در جریان این معامالت، بخش حقیقی تغییر کرده 
و رشــد می کند. در معامالت فردایی ارز و سکه اساسا ارز و سکه ای 
در پس این معامالت نیســت و صرفا روی تغییرات این بازار معامله 

صورت می پذیرد و بخش واقعی تحت تاثیر قرار نمی گیرد.
میثمی ادامه داد: مسئله دیگر، اثرات کاذب این معامالت غیرواقعی 
بر معامالت واقعی است که گاهی اوقات حجم باالی خرید و فروش 
ناگهانی دالالن با معامالت غیرواقعی و بدون وجود کاالی حقیقی، 
موجب تحریــک انتظارات و ایجاد بــی ثباتی در بــازار واقعی این 
محصوالت می شود. دبیر شــورای فقهی بانک مرکزی با تاکید بر 
وجود »شبهه شــرط بندی و قمار« در جریان این معامالت، اظهار 
کرد: در شریعت اسالم یکی از اصول و ضوابط عمومی قراردادها در 
کنار عدم وجود ربا، غرر و ضرر و ضرار، قماری نبودن قرارداد است. 
بنابراین معامالتی که در آن نوعی شرط بندی باشد، معامالت قماری 
محسوب می شوند. شریعت اسالم این گونه معامالت را ممنوع اعالم 
کرده است. وی با اشاره به دو شیوه قمار در منابع فقهی، تصریح کرد: 
گاهی قمار با آالت قمار انجام می شــود اما در نوع دوم از آالت قمار 
استفاده نمی شود، در حالی که شرط بندی )مراهنه( اتفاق می افتد. 
در معامالت فردایی ارز و سکه آالت اختصاصی قمار وجود ندارد، لذا 
از نظر فقهی نوع دوم قمار انجام می شود و با توجه به اینکه هر گونه 
معامله همراه با شرط بندی، قمار محسوب شــده و شریعت آن را 
ممنوع اعالم کرده است. میثمی گفت: نکته سوم در رابطه با تحویل 
کاال اســت. وقتی تحویل کاال در قرارداد وجود نداشــته باشد، این 
معامالت واقعی نیستند و قرارداد آنها ناقص است که این امر باعث 

عدم وجود تعادل در قرارداد می شود.

شورای فقهی بانک مرکزی: 

سود به دست آمده از معامالت فردایی 
ارز و سکه حرام است

مانند نداشتن داده های مدرک تحصیلی قبل از سال 1380.
 اشتراک گذاری غیرمجاز ممنوع!

از سال 1393 که مرکز ملی تبادل اطالعات آغاز به کار کرد، پیوست 
همه احکام این مرکز این بوده که محصول امنیت، دهنده و گیرنده، 
داده است و پلتفرم تبادل، مرکز ملی تبادل اطالعات است؛ یعنی اگر 
دســتگاه، داده می  گیرد، حفظ امنیت هم با آن دستگاه است. اینکه 
یک دستگاه بگوید نتوانستیم حفظ امنیت کنیم، درست نیست. این 

موضوع، نظامات باالدستی هم دارد. 
مورد دیگر اینکه بعضا برخی اشخاص و دستگاه  ها، داده را گرفته  اند و 
بدون اجازه کارگروه، آن را در اختیار دیگری گذاشته  اند. بنده اینجا 
تذکر می  دهم. وقتی قانون موسوم به دوام )داده و اطالعات ملی( به 
تصویب برسد، باید پاسخگوی اشتراک  گذاری غیرمجاز باشند نکته 
دیگر اینکه آیا داده  ها ناشناس می  شــود؟ بله. مثال وقتی قرار است 
داده  های تراکنش  ها را در اختیار آزمون وسع  سنجی وزارت رفاه که 
یک نهاد دولتی اســت، بگذاریم، داده خام درباره تراکنش  های افراد 

نمی  دهیم، بلکه دسته  بندی  شده قرار می  دهیم.
 هنوز قانون حفاظت از داده ها نداریم

امروز نقض حریم خصوصی ما، توسط بســیاری از سامانه  ها صورت 
می  گیرد. همه اینها اعــم از داده مالی، ســالمت و... بنا به احواالت 
شخص، مهم اســت. ما قانونی به نام حفاظت از داده  ها نداریم. سال 
1395، متنی در قالب پنج الیحه به دولت تقدیم کردیم که وزیر وقت، 
سال 1396 آن را به دولت اعالم کرد. در دولت، به خاطر جدید بودن 

توجهی نشد. ظاهرا تصویب قانون دسترســی به اطالعات هم مانند 
قانون جرایم رایانه ای باید چند سال طول بکشد.! االن پنج سال از ارائه 

آن گذشته و سه چهار بار بازنگری شده است.
آخرین بازنگری آن، هفته جــاری بود که وزیر اعــالم کرد آن را به 
دولت تقدیم می  کند. اجرای این قانون خیلی سنگین است و هزینه 
زیادی مترتــب می  کند. البته در بازنگری آخر یــک کار جالب برای 
کســب  وکارهای نوپا انجام دادیم و اســتمهال  ها و مزیت  هایی برای 
کسب  وکارها قائل شدیم. از این نظر، نسبت به نسخه  های قبلی، مزیت 
ایجاد شده است. در این قانون، گرفتن داده و اشتراک  گذاری آن، به 
منزله حق افشا نیست. اگر قرار است داده، کاربرد و پردازش شود، باید 
هدف پردازش و اینکه چه کسانی پردازشگر هستند، به شخص، اعالم 

و کسب رضایت شود. 
 مسئول نقض حریم خصوصی نداریم، چون قانون نداریم!

 دربــاره حریم خصوصی باید عــرض کنم کارگــروه تعامل  پذیری، 
مسئولیت نقض حریم خصوصی را ندارد و تبادل داده را انجام می  دهد. 
مسئول آن هنوز تعیین نشده چون اصال قانونی در این زمینه نداریم! 
فقط ماده 64 و 65 قانون تجارت الکترونیک را درباره اســرار تجاری 
داریم. اگر این حق، قانونی شــد، می  توانیم درباره نقض آن صحبت 
کنیم! هنوز حقی وجود ندارد اما اســرار تجاری که اسم آن، فهرست 
مشتریان باشد، مورد حمایت قانون تجارت الکترونیک است و مربوط 
به کسب  وکارهاست. اتفاقا این موضوع، جزء چالش  هایی است که باید 
درباره آن صحبت کرد. در این زمینه، موارد نقض وجود دارد اما قانون 

خاص خودش را هم دارد. در این رابطه، حتی باید حِق فراموشی دیده 
شود. مثال در یک پلتفرم یا بازی اشتباها ثبت  نام کرده  ایم اما دوست 

داریم ما را فراموش کند و پیام ارسال نکند. 
 سرانجام تصویب قانونی در حوزه GDPR در ایران

ســال 1395 با مرکز پژوهش  های مجلس، مرکــز پژوهش  های قوه 
قضائیه و سازمان فناوری اطالعات )که بنده معاون دولت الکترونیک 
بودم(، طرحی درباره خألهای حقوقی اجرا کردیم که بر این اساس، 
پنج الیحه طراحی و در سال 1396 رونمایی شد. با این حال، دولت 
نتوانست خیلی با این الیحه کنار بیاید. این نسخه، تا کنون سه چهار 
بار تغییر کرده و به  روز  آوری شــده است. نمایندگان مجلس هم یک 
نسخه از آن را برداشــته و در قالب طرح، ثبت کردند. یک نسخه در 
دولت به  روزآوری شده اســت. به عنوان آخرین تغییرات، هم حقوق 
و هم حفاظت از کسب  وکارهای نوپا را در آن لحاظ کردیم. امیدوارم 

الیحه سریع  تر به دولت و مجلس برود. 
در قانون جدید حفاظت از داده  ها که هنوز تصویب نشــده، رضایت 
باید پیشینی باشد نه پسینی. ضمنا باید صریح باشد نه ضمنی. همه 
اینها بعضا اذن نیاز دارد که از رضایت و اجازه، یک سطح باالتر است؛ 
یعنی باید با آگاهی شخص باشد. اگر رضایت گرفتن، مبتنی بر فریب، 
گمراه  کنندگی، وسوسه یا کالهبرداری باشد، رضایت تلقی نمی  شود. 
اینها مواردی است که در الیحه جدید تدوین کرده  ایم تا ان  شاءاهلل در 

مجلس تصویب شود.
 پنج مدل  حکمرانی داده

درباره مدل های حکمرانی داده باید عرض کنم اول اینکه یک  سری 
داده  ها، مربوط به دولت است مانند داده  هایی که در پایگاه اطالعات 
دولت است و دوست داریم یکپارچه و در فضای ابری باشد نه به صورت 
فیزیکی و یکجا اما وقتی قرار است تبادل کنیم، یکجا باشد. دوم اینکه 
یک  سری داد  ه  ها، شخصی است. به واســطه فعالیت  های شخص در 
پلتفرم  ها و ســکوهای مختلف، داده  ای از وی ایجاد می  شود اما داده 
مربوط به شخص است و دوست دارد این داده را بر اساس حقوقی در 
اختیار کسب  وکار و پردازنده  ها بگذارد. ســوم اینکه یک  سری دیگر 
از داده  ها، مربوط به مشــتریان و اسرار تجاری هســتند که در زمره 
مالکیت خود کسب  وکار قرار می  گیرند. برخی اوقات مباحثی مطرح 
می  شد مبنی بر اینکه قانون داده و اطالعات ملی نیز نقض شده است 
که این  طور نیست. آنجا تعرضی به داده  های مالکیت اشخاص حقوقی 
یا کسب  وکارها نکرده اســت. چهارم اینکه یک  سری دیگر از داده  ها، 
داده  های طبقه  بندی  شده هســتند که در زمره دیتای محرمانه قرار 
می  گیرد و بحث آن جداگانه اســت. پنجم اینکه یک  سری داده  های 
دیگر، داده  های باز هســتند مانند تقسیمات کشــوری یا حقوق و 

دستمزد مدیران طبق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه. 
درباره بخشــی از آنها قوانین و مقررات داریم و درباره بخشی دیگر، 
خیر. در حوزه داده  های طبقه  بندی  شده، اقدامات را مبتنی بر قانون 
ســال  های 1353 و 1354 انجام می  دهیم! که باید به  روزآوری شود. 
آن موقع، اســناد بود و االن، داده اســت. درباره داده  های مربوط به 
کسب  وکارها نیز مالکیت معنوی، هنوز قانون محکمی ندارد و فقط 
قانون حمایت از پدیدآورندگان را داریم. در زمینه داده  های اســرار 
تجاری نیز فقط داده مشــتریان و الگوریتم  ها را داریم، در حالی که 

تنوع آنها بیشتر می  شود. 
 نظام بانکی، استعالم شاهکار و ثبت احوال

یکی از چالش  ها، در حوزه ثبت احوال بود و هربار که مراجعه می  شد، 
تعرفه100 تومان بود و االن 500 تومان. مدام باید تعرفه داده می شد 
تا چک کند طرف، زنده است یا خیر! ما سرویس اعالم فوت  شدگان را 
ایجاد کردیم و به ثبت احوال دادیم که اجرا کرد. االن روی دیتابیس، 
یک الگوریتم مشخصی پیاده  ســازی می  شود و هر دیتابیسی داشته 
باشید، آن API را بررسی می  کنید، هر دو ساعت یک  بار به  روزرسانی 
می  شود و فوت  شده یا نشده را مشخص می  کند. االن بانک ها کسانی 

که بستگان  شان به رحمت خدا رفته، به سرعت حساب بانکی  شان را 
می  بندند. 

نکته بعدی اینکه مثــال افرادی مانند بازیگران یا... تغییر جنســیت 
داده  اند یا افرادی، نام و نام خانوادگی  شــان را عوض کرده  اند. در این 
زمینه قرار شد ثبت احوال سرویســی ایجاد کند تا این کد ملی باید 
یک  بار استعالم گرفته شــود اما دلیل آنگفته نشود؛ یعنی اعتبار آن 
منقضی شده اســت. همین موضوع را به سمت ســرویس شاهکار 
می  بریم. اگر تغییــری در مالکیت بود، فهرســت روزانه اعالم کند، 
بدون اینکه مشخص شود هویتش چیست و اینکه شماره باید دوباره 
استعالم شود. همچنین قرار بود ثبت احوال کاری کند تا کارت  های 
هوشــمند این سازمان فعال شــود اما در کنســول  های بانکی قابل 
استفاده که تا االن رخ نداده است. با پوزش از دوستان ثبت احوال، این 

کارت هوشمند، جز کپی گرفتن، به  درد نخورده است! 
 وضعیت طرح متا درباره داده هویتی افراد در کسب  وکارها 
در جلسه 59 شــورای عالی فضای مجازی یک مصوبه درباره نظام 
هویت معتبــر در فضای مجازی داشــتیم. قرار شــد برنامه اجرایی 
نوشته شود که آن را با دوســتان نظام صنفی تهیه کردیم و از طرف 
وزیر ارتباطات تقدیم شد که مرکز ملی آن را نمایش کند. آن برنامه، 
هنوز ابالغ نشده است. در کنار آن، مرکز ملی به سه سامانه مجوز داد 
که یک پایلوت روی آن اجرا کنند. اولین سامانه، »متا« بود. دومین 
سامانه، »سماوا« مربوط به سازمان فناوری اطالعات بود. این پایگاه، 
احراز هویت انجام نمی  دهد اما سازمان فناوری انجام می  دهد. سومین 

سامانه، »هدی« مربوط به سازمان ثبت احوال بود که از گذشته وجود 
داشــت. االن در کش  وقوس هستیم این سه ســامانه را یکی کنیم. 
همچنین اختالف  نظری با یک  سری کسب    وکارهای بزرگ و سکوها 
داشتیم. این سکوها می  گفتند دیتای مشتری ما، جزء اسرار تجاری 
ماســت و نمی  خواهیم آن را به جایی بدهیم که بداند کدام مشتری 
را از آن اســتعالم کرده  ایم و در این زمینه، ان  قلت ایجاد کردند. آنها 
معتقد بودند با توجــه به اینکه برخی از این ســامانه  ها، پدیدآورنده 
آنها هم اتفاقا رقیب هستند، باعث می  شود اسرار تجاری این سکوها 
حفظ نشود. بنابراین خواستار داشتن ســرویس مستقیم بودند که 
برای این منظور، دو اپراتور ایجاد کردیم که قرار است سرویس  ها را 
دریافت کنند و برای کسب  وکارهای کوچک  تر ویژه دولتی، سازمان 
 فناوری اطالعات، برای برخی دیگر ثبت احوال و برای بعضی دیگر، 

متا سرویس بدهد.
فکر می  کنم بر پایه SSOSingle Sign On می  شــود نه کد 
یونیک. شــما یک موبایل معتبر به نام خودتان و یک کد ملی دارید. 
بنابراین یک OTT در ســطح یک یا ســطح  های بعدی، مبتنی بر 
بیومتریک و در سطح ســوم مبتنی بر امضای الکترونیک می  گیرید. 
اتفاقا یکی از اقدامات کارگروه تعامل  پذیری این بود که دسترســی 
الزم به این ســرویس  ها را برای آنهایی که از مرکز توســعه تجارت 
الکترونیکی، مجوز توکن موبایل و نرم  افزاری )غیرفیزیکی( گرفتند، 
ارائه داد. فکر کنم راه  اندازی شده است؛ یعنی روی امضای الکترونیک 
نیز دیگر نیاز به حمل توکن وجود ندارد. اگر موبایل فرد، با او باشــد، 

مانند این است که توکن وی همراهش است.
 حل معضل امضای الکترونیکی؟

چالش امضای الکترونیکی، هنوز حل نشــده! چون CP آن باید به 
تایید شورای سیاست  گذاری برسد اما هنوز نرسیده است! امیدوارم 
بانک مرکزی از این فرصت که وزارت صمت کوتــاه آمده و آنها هم 
کوتاه آمد  ه  اند و قبول کرده  اند که مرکز ریشه نباشند و میانی پرقدرت 
سیاست  گذار باشند، استفاده کند، چون این کار به نفع کشور است. 
الزم نیست ما چند مرکز ریشه داشته باشــیم. البته نمی  گویم چند 
مرکز ریشه امکان  پذیر نیست اما امضا، امضاست. البته وزارت صمت 
هم باید جلسه شورای سیاست  گذاری را تشکیل دهد. این موضوع از 

سال 1382 تا امروز، یعنی طی 19 سال هنوز مطرح است.
امیدوارم با کمک دســتگاه اجرایی، اعضای کارگروه و همه نوآوران 
بتوانیم بســتر تجــارت الکترونیــک را ارتقا دهیــم. االن کارگروه 
اقتصاد دیجیتال هم شــکل گرفتــه، کمیســیون آن مرتبا برگزار 
می  شود و یک  سری از تبادل داده  ها و یک ســطح باالتر، مجوزهای 
الزم برای دســتگاه  ها را فراهم می  کند تا بتوانند در بســتر اقتصاد 
دیجیتال، اختیار بیشتری به کســب  وکارها بدهند و خودتنظیمی   
یا استفاده از ســندباکس  ها و تنظیم  گری  های مبتنی بر فناوری  ها یا 

 رگ  تک  ها صورت گیرد. امیــدوارم این اتفاق مهم 
رخ دهد.

متن کامل گفت وگو را از اینجا )QR( دریافت کنید.

ما االن دیتا را داریم و فقط 
کارگروه تعامل  پذیری، اختیار 

تبادل داده را دارد نه هیچ نهاد 
دیگری. مثال اگر بانک مرکزی قرار 
است از بیمه، داده بگیرد یا بیمه 
از خودرو، باید به این کارگروه 

مراجعه کند

ما نمی  توانیم یک  سری شرکت 
اعتبارسنجی برای بیمه  ها 

راه  اندازی کنیم و یک  سری 
برای بانک  ها. اگر فضای 

اعتبارسنجی را از تک  رگوالتوری 
به چندرگوالتوری تبدیل کنیم، 

احتماال موفق  تر است
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موسسات مالی سنتی، در حالی که فروپاشی صرافی FTX پایه های بازار 
کریپتو را به لرزه در آورده است، گام تازه ای در جهان ارز دیجیتالی برداشتند.

 ،HBSC به گزارش پیوســت، گروهی از موسســات بانکی )از جمله
مســترکارت و ول فارگــو( به تازگــی پلتفرم پــول دیجیتالــی به نام 
)Regulated Liability Network RLN(  را مبتنــی بر اثبات 

مفهوم )PoC( راه اندازی کردند.
این گروه در بیانیه مشــترکی گفت: اعضای جامعه بانکداری و پرداخت 
آمریکایی شرکت کننده در این ]اثبات مفهوم[ از همکاری با مرکز نوآوری 
نیویورک )NYIC( که بخشــی از بانک  خزانه داری نیویورک می باشد 
خرسند هستیم. طبق اعالم این گروه، پلتفرم مذکور از تکنولوژی دفتر کل 
توزیعی یا همان بالک چین برای ایجاد فرصت هایی در جهت بهبود تسویه   
حساب های مالی استفاده می کند. بانک های مرکزی، بانک های تجاری و 
 BNY Mellon، Citi، غیر-بانک های تحت ناظرت قانون« از جمله«
PNC Bank، Swift، TD Bank، Truist و U.S. Bank نیز در 
این پروژه مشارکت خواهند داشت. ادوارد اسنودن، افشاگر آمریکایی، در 

پاسخ به آغاز فعالیت های بانکی در حوزه بالک چین گفت: »شروع شد.«
پتانسیل ارزهای دیجیتال بانک مرکزی یا CBDC،  مدت ها است توجه 
مقامات بانکی را به خود جلب کرده اند. این ارزها در واقع نسخه دیجیتالی 

ارز فیات هستند و شبیه به رمزارز پایدار، نسبتی 1 به 1 با ارز فیات دارند.
طبق اعالم این گروه،RNL  به مدت 12 هفته در محیط آزمایشی و تنها با 
دالر آمریکا فعالیت می کند. بانک های شرکت کننده توکن های دیجیتالی 
شبیه سازی شده ای را بجای واریزی مشــتریان صادر می کنند و تسویه 
حساب از طریق خزانه های بانک مرکزی در یک بالک چین مشترک انجام 
می گیرد. به گفته این گروه، پروژه بالک چینی یک چارچوب رگوالتوری 
همســان با مقررات فعلی از جمله مشــتری خود را بشناس )KYC( و 
پیش نیازهای ضد پولشویی را شامل می شود. امکان توسعه این پلتفرم برای 
پشتیبانی از دیگر دارایی های دیجیتالی از جمله رمزارزهای پایدار نیز مورد 
آزمایش قرار می گیرد. پس از پایان پروژه، این گروه نتایج طرح آزمایشی را 
منتشر می کند و شرکت کنندگان هم الزامی برای شرکت در طرح های 
آینده نخواهند داشــت. این گروه بانکی می گوید:  این پروژه در محیط 
آزمایشی انجام می گیرد و تنها از داده های شبیه سازی استفاده می کند. 
هدف ]این پروژه[ تحقق یک نتیجه مشخص سیاسی نیست و سیگنالی 
برای تصمیمات خزانه داری فدرال در زمینه صدور CBDC خرده فروشی 
یا عمده محسوب نمی شود و هدف حتی ارائه یک الگو برای طراحی نیست.

ایاالت متحده اولین کشوری نیست که برای توسعه یک ارز دیجیتال ملی 
تالش می کند. چین پیش از این فعالیت در زمینه ین دیجیتالی را آغاز کرده 
است. استرالیا نیز در ماه سپتامبر پروژه آزمایشی دالر دیجیتال را استفاده 

از نسخه خصوصی اتریوم به نام  Quorum  آغاز کرد. 

خبر

بانک های آمریکایی طرح اولیه دالر 
دیجیتال را راه اندازی کردند

صرافی FTX و بنیان گذار آن که در مــدت کوتاهی ظهور پیدا کردند، به اوج 
رســیدند، در اتفاقی حیرت آور در یک هفته به نابودی کشیده شدند. صرافی 
FTX به تازگی درخواست خود را برای اعالم ورشکستگی ثبت و در کوتاه ترین 
زمان ممکن سخت ترین شکل سقوط را تجربه کرده است. »سم بنکمن-فرید«، 
بنیان گذار این شرکت هم که چندی پیش، 16 میلیارد دالر ثروت داشت، امروز 
تقریباً تمام دارایی خود را از دست داده است. گزارش دیجیاتو را درباره داستان 

ظهور و سقوط او و صرافی اش بخوانید.
بنکمن- فرید در هفته سقوط FTX به ســرعت از جایگاه یکی از چهره های 
شاخص و ناجیان بازار رمز ارزها به یک چهره منفور و عامل ا زدست رفتن میلیاردها 
دالر از سرمایه مشتریان این صرافی نزول پیدا کرد. طبق شاخص میلیاردرهای 
بلومبرگ، او که اخیرا 16 میلیارد دالر دارایی داشــت، امروز ثروتش تقریباً به 
صفر رسیده است. بلومبرگ حدس می زند که اکثر دارایی های بنکمن-فرید 
به شرکت هایش وابسته بوده باشد، اما این احتمال وجود دارد که بخشی از این 

دارایی ها جای نامشخص دیگری ذخیره شده باشند.
گفتنی است ارزش ثروت بنکمن-فرید بهار امسال تا 26 میلیارد دالر هم باال 
رفت، اما به موجب سقوط بازار 10 میلیارد دالر از این رقم کاسته شد. بلومبرگ 
می گوید کاهش ارزش دارایی های او در هفته گذشته یکی از بدترین شکل های 

از بین رفتن ثروت افراد در طول تاریخ این نشریه بوده است.
صرافی FTX حاال با یک حفره چند میلیارد دالری در ترازنامه خود روبه رو است. 
این صرافی متهم به استفاده از سرمایه های کاربران برای پوشش ضررهای دیگر 
شرکت بنکمن-فرید موسوم به Alameda Research شده که در زمینه 
معامالت رمز ارزی فعال بود. در نهایت کاربران پول های خود را از FTX خارج 

کردند و موجب فروپاشی این شرکت شدند.
FTX ظهور 

سم بنکمن-فرید در سال 2017 شرکت Alameda را تأسیس کرد و پیش 
از تأسیس FTX در سال 2019 ســود زیادی از آربیتراژ قیمت در معامالت 
خود به دست می آورد. او در سال 2020 به عنوان کسی معروف شد که صرافی 

SushiSwap را پس از ترک بنیان گذارش نجات داد.
صرافی FTX در اوایل ســال 2021 به فرایند رشد پیوسته خود ادامه داد، اما 
این فرایند با همکاری تبلیغ هایی که در جریان اصلی به کمک مسابقات ورزشی 
و سلبریتی ها انجام گرفت، خیلی سریع تر شد. صرافی FTX ظرف چند ماه 
طی یک قرارداد 19 ساله به ارزش 135 میلیون دالر اسپانسر ورزشگاه باشگاه 
Miami Heat و طی قراردادی 10 ساله به ارزش 210 میلیون دالر، اسپانسر 

تیم ورزش های الکترونیک SoloMid شد.
چهره های سرشناسی مثل »تام بردی«، »استف کری« و »نائومی اوساکا« هم 
در تبلیغات این صرافی حاضر شدند و این پلتفرم خرید و فروش رمزارزها را به 
مخاطبان عادی معرفی کردند. صرافی FTX با پخش تبلیغ خود در مسابقه 
Super Bowl امسال که کمدین، »لری دیوید« هم در آن حضور داشت، بر 

قدرت این کمپین بازاریابی خود اضافه کرد.

در همین مسیر، FTX سرمایه های زیادی را از سرمایه گذاران جذب کرد: این 
 ،B شرکت یک میلیارد دالر در ماه ژوئیه 2021 در قالب سرمایه گذاری سری
حدود 421 میلیون دالر در اکتبر 2021 و 400 میلیون دالر در ژانویه 2022 
دریافت کرد. آخرین ارزش گذاری در ماه ژانویه امسال ارزش این صرافی را 32 

میلیارد دالر اعالم کرده بود.
 مدیرعامل  FTX در معرض توجهات

خالص دارایی سم بنکمن-فرید هم در این مسیر افزایش چشمگیری پیدا کرد. 
او به جایی رســید که در کنار تام بردی و مدل معــروف، »گیزل بوندچن« در 
کنفرانس FTX در باهاماس حاضر شد. در این کنفرانس چهره های سیاسی 

شناخته شده ای مثل »بیل کلینتون« و »تونی بلر« هم حضور داشتند.
بنکمن-فرید یکی از معتقدان به فلسفه ایثار مؤثر است، یعنی می خواهد تا جای 
ممکن بر ثروت خود بیندوزد تا بعداً بتواند همه این پول ها را صرف امور خیریه و 
جهان را به جای بهتری تبدیل کند. او همچنین گفته بود که ممکن است تا یک 
میلیارد دالر برای کمپین های سیاسی در راه انتخابات سال 2024 آمریکا هزینه 

کند، اما در ادامه از این ادعا عقب نشینی کرد.
بنیان گــذار FTX چند ماه پیش به صورت عمومی اعــالم کرد که وارد عمل 
می شود تا به شرکت هایی مثل Voyage Digital و BlockFi  که تحت 
تأثیر سقوط Terra UST و لونا قرار گرفته بودند، کمک کند. او ظاهراً در این 
مسیر حدود 70 میلیون دالر به Voyager Digital کمک کرد و گفته بود 

انتظار ندارد که این پول ها دوباره به نزد او برگردد.
او پیش تر در مصاحبه ای با NPR گفته بود: »فکر می کنم وظیفه داریم تا به طور 
جدی وارد شدن به این قضایا را در نظر بگیریم، حتی اگر این کار به ضرر خودمان 
تمام شود ]...[ حتی اگر ما مقصر نبوده ایم یا اصاًل در آن حضور نداشته ایم. فکر 

می کنم این رفتاری سالم برای این اکوسیستم باشد و می خواهم کاری را انجام 
دهم که می تواند به رشد و ترقی آن کمک کند.

 سقوط FTX و بنکمن-فرید
با وجود اظهارات نوع دوستانه ای که باالتر خواندید، گزارش ها نشان می دهد که 
 FTX بنکمن-فرید در پشت صحنه در حال استفاده از سرمایه های کاربران
 FTX بوده است. اما زمانی که مشتریان Alameda برای جبران زیان های
شروع به برداشت پول های خود کردند و توکن FTT سقوط کرد، این صرافی 
با بحران نقدینگی روبه رو شد. در این شرایط، شرکت هایی مثل صرافی بایننس 
می خواستند به کمک FTX بیایند، اما وقتی دیدند اوضاع چقدر بد است، از 
این کار منصرف شدند. حاال FTX و شرکت های وابسته به آن درخواست اعالم 
ورشکستگی کرده اند تا از محافظت های قانونی بهره مند شوند. بنکمن-فرید 
می گوید بابت این فاجعه »بسیار متأسف« اســت، اما کاربران فعال در حوزه 
رمز ارزها در توییتر ایــن عذرخواهی را نپذیرفته اند. در حــال حاضر احتماالً 
میلیاردها دالر از دارایی های کاربران در این صرافی قفل شــده و ممکن است 
به خاطر فرایند ورشکستگی تا مدت ها در دســترس کاربران نباشد. به عالوه، 
شــرکت هایی مثل BlockFi اعالم کرده اند که به شدت تحت تأثیر سقوط 
FTX قرار گرفته اند. بنکمن-فرید و FTX حاال حداقل از سوی پنج رگوالتور 
آمریکایی تحت تحقیقات قرار گرفته اند. این رگوالتورها شامل کمیسیون بورس 
و اوراق بهادار، وزارت دادگستری، کمیسیون معامالتی آتی کاال، هیئت اوراق 
بهادار ایالت تگزاس و ســازمان حفاظت و نوآوری های مالی کالیفرنیا هستند. 
بنکمن-فرید از مدیرعاملی این شرکت استعفا کرده است و با توجه به گزارش ها 
به نظر می رسد که صرافی FTX حاال تحت حمله هکری هم قرار گرفته و بخشی 

از سرمایه های آن به سرقت رفته است.

صنعت پرداخت به لطف فناوری های جدید و شیوه های نوآورانه، دیگر تحت 
سلطه سیســتم های پرداخت ســنتی مانند پول نقد، کارت های اعتباری و 
نقل وانتقاالت بانکی نیســت و در عوض یک بازار همیشه در حال تحول است 

که روی آسان سازی، جهانی سازی، نوآوری های فناوری و امنیت تمرکز دارد. 
بازیگران جدید با سرعت خیره کننده ای وارد بازار می شوند و شرکت های فین تک 
و بزرگ فناوری مانند اپل، گوگل، آمازون و فیس بوک برای تسلط بر این بازار 
رقابت می کنند. در این میان متغیرهایی وجود دارند که تغییرات و دگرگونی 
آینده پرداخت  به آنها وابسته است. راه پرداخت، در این مطلب، این شش عامل 

را به شما معرفی می کند.
 )Data( داده ها 

مردم به طور فزاینده ای به داده ها به صورت روزانه متکی هستند. نه فقط در بخش 
پرداخت یا حتی در صنعت خدمات مالی، که تقریباً در تمام جنبه های زندگی آنها 

داده ها اهمیت دارند؛ از گوش دادن به موسیقی گرفته تا خرید آنالین.
در واقع در پنج سال گذشته، داده های بیشتری نسبت به 30 سال گذشته تولید 
شده و تخمین زده می شود تا سال 2025 تولید داده های جهانی به حدود 181 
زتابایت برسد که دوبرابر سال 2021 است. البته رویکردهای مبتنی بر داده در 
 SEO بخش پرداخت ها جدید نیستند، زیرا بازاریابی، تبلیغات و بهینه سازی
مشتریان را تشویق می کند از سایت های تجارت الکترونیک در سراسر وب بازدید 

کنند؛ اما این تازه شروع چیزی به مراتب بزرگ تر است.
دهه آینده شاهد ورود 5G و 6G، تسریع در اتصال بین دستگاه ها در سراسر 
جهان خواهیم بود. این اتفاق به طرز چشم گیری نحوه تعامل افراد با یکدیگر را 
تغییر خواهد داد؛ در نتیجه کوانتومی که از داده ها تولید می شود، عظیم خواهد 

بود و این فرصت های بزرگی را برای بخش پرداخت به وجود می آورد.
)Digital IDs(  شناسه های دیجیتال 

هنگام پرداخت، غیرعادی نیســت که از مصرف کنندگان درخواســت احراز 
هویت شود. در آینده مصرف کنندگان شناسه های دیجیتالی خواهند داشت. 
شناسه های دیجیتالی ویژگی ها و اعتبارهای دیجیتالی قابل اعتمادی هستند 

که به طور خاص برای دنیای دیجیتال ایجاد شده اند. شناسه های دیجیتال شامل 
فناوری های نوآورانه و همکاری عمیق تر بین دولت ها و بخش خصوصی خواهند 
بود. عالوه بر این، این سیســتم برای افزایش انعطاف پذیری به اقدامات صدور 
گواهینامه نیاز دارد و به مصرف کنندگان این امکان را می دهد به دستگاه هایی 
که به آنها اعتماد دارند، متصل شوند. این حرکت شامل احراز هویت دیجیتال 

بهتر، شناسایی بیومتریک و محافظت از رمز عبور و نام کاربری قوی خواهد بود.
 )Emerging markets(  بازارهای نوظهور 

همه گیری، ظهور نوآوری های فناوری در صنعت پرداخت را تسریع و اهمیت 
آنها را برجسته کرده، اما در به چالش کشیدن بازارهای نوظهور به طور کامل موفق 
نشده است. به عنوان  مثال، روزبه روز بر شدت رقابت میان شرکت های مالی غربی 
و استارتاپ های نوآور آسیا افزوده می شود. برخی از این استارتاپ ها در مبارزه 
برای تسلط بر بازار از مؤسسات مالی سنتی جلوتر هستند و محصوالت و خدمات 
پرداختی را مطابق با آخرین فناوری ها و خواسته های مصرف کننده ارائه می دهند. 
چنین بازارهایی به شدت پذیرای نوآوری های فناورانه هستند، زیرا جوامعی که 
از سیستم های پرداخت قدیمی استفاده می کنند، بسیار مشتاق اند فناوری های 
جدیدی را که با نیازهای اقتصادی روزانه آنها سازگارتر است، اتخاذ کنند. برای 
مثال پیش بینی می شود تعداد دارندگان کارت بدهی و اعتباری 5/8 درصد در 
این کشــورها افزایش یابد. صنعت پرداخت از لحاظ تاریخی در ایاالت  متحده 
متمرکز بوده، اما با توجه بیشتر به بازارهای آسیایی، به ویژه چین که جهش خود 
را به سمت پرداخت های موبایلی سرعت می بخشد، این رویه در حال تغییر است.

)Super-apps(  سوپراپلیکیشن ها 
کل اکوسیستم پرداخت در سال های اخیر تحت تأثیر ظهور سوپراپلیکیشن ها 
قرار گرفته است. این سیستم برای راحتی کاربران طراحی  شده و تجربه یکپارچه 
را برای ابزارهای مالی ارائه می دهد. این برنامه ها سیستم های پرداخت امن و بدون 
تماس را از طریق تلفن همراه ارائه می دهند. اپل پی در ایاالت  متحده و علی پی در 
چین دو نمونه بزرگ هستند که فعالیت های معامالتی روزانه مصرف کنندگان 

را متحول می سازند.

ســوپراپ ها به عنوان یک بازار یکپارچه از خدمات و پیشنهادها، با استفاده از 
فناوری داخلی و ادغام های شخص ثالث ایفای نقش می کنند که به یک تجربه 

فوق العاده راحت برای تجار و مصرف کنندگان منجر می شود.
)Blockchain(  بالکچین و ارزهای دیجیتال 

به نظر می رسد بحث های جاری پیرامون بالکچین پایان ناپذیر است، اما مزایای 
این سیســتم از نظر قابلیت ردیابی و انطباق غیرقابل انکار اســت. با این حال، 
نوسانات ارزهای دیجیتال مانع می شود از توانایی آنها به عنوان ارز استفاده شود؛ 

از این رو بحث هایی پیرامون استیبل کوین و CBDC وجود دارد.
سیستم بالکچین همچنین دارای چندین مزیت از نظر تراکنش های بالدرنگ 
در اکوسیستم دیجیتال است. بالکچین بین نهادهای مختلفی اعتماد ایجاد 
می کند که در آن اعتماد وجود ندارد یا اثبات نشده است. همچنین دارای ساختار 
غیرمتمرکز، امنیت و حریم خصوصی بهبودیافته اســت، می تواند هزینه ها را 
کاهش دهد، سرعت، دید و قابلیت ردیابی و تغییرناپذیری را افزایش دهد و بر 
قدرت کنترل فردی در محافظت از داده ها بیفزاید. همه این مزایا حداکثر شفافیت 

را ایجاد کرده و پول شویی و تقلب را کاهش می دهند.
)Social payments(  پرداخت های اجتماعی 

گســتردگی ارتباطات اجتماعی در زندگی مصرف کنندگان به دلیل استفاده 
از رســانه های اجتماعی، سبب شــده خدمات مالی و ارائه دهندگان پرداخت 
از تعامالت رسانه های اجتماعی برای تســهیل پرداخت ها استفاده کنند. این 
روند توسط پی پال رایج شد، اما شــرکت های دیگری مانند ونمو، اسنپ َکش، 
گوگل ولت، اپل پــی و توییتربــای نیز از آن اســتقبال کردند. اپلیکیشــن 
اشتراک گذاری پول موبایل لیدیا نیز به عنوان یک روش ساده و راحت برای ارسال 

فوری پول به دوستان و خانواده شناحته شده است.
 P2P پرداخت های اجتماعی روش خرید ما را تغییــر می دهند. برنامه های
راحت، ایمن و سریع هستند. همه گیری، افراد بیشتری را تشویق کرد تا از چنین 
برنامه هایی استقبال کنند، همچنین باعث افزایش پلتفرم های »االن بخر، بعداً 

پرداخت کن« مانند افیرم شد.

از ثروت 26 میلیارد دالری تا هیچ

FTX نگاهی به ظهور و سقوط »سم بنکمن- فرید« و صرافی

شش عاملی که آینده صنعت پرداخت  را دگرگون می کند
آمارهای بین المللی نشان می دهد ریال ایران در مقایسه با 166 ارز و پول ملی 
در جهان از 109 ارز مثل دینار الجزایر، لک آلبانی، سوم ازبکستان و منات 

جمهوری آذربایجان رواج بیشتری در جهان دارد.
 به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، پایگاه تخصصی یورونت طی گزارشی 
اعالم کرد دالر آمریکا رایج ترین ارز در جهان محسوب می شود. بیش از 47 
درصد مبادالت در جهان با دالر آمریکا انجام می شود که این رقم بیشتر از 

هر ارز دیگر است.
یورو با سهم 30/85 درصدی در رتبه دوم و پوند انگلیس با اختصاص 21/35 
درصد از مبادالت مالی در جهان به خود در رتبه سومین ارز رایج جهان قرار 
گرفته اند. روپیه هند، دالر استرالیا، دالر کانادا، رند آفریقای جنوبی، دالر 
نیوزیلند، ین ژاپن و دالر سنگاپور نیز رتبه های چهارم تا دهم را از این نظر 
به خود اختصاص داده اند. در میان 166 پول ملی و ارز بین المللی که در این 
گزارش بررسی شــده اند ریال ایران در جایگاه 57 قرار گرفته است. بر این 
اساس، ریال ایران از 109 ارز و پول ملی در جهان رایج تر است. سهم ریال 

ایران از کل مبادالت در جهان 204/ 0درصد برآورد شده است.
ریال ایران از پول ملی کشورهای در حال توسعه بسیاری رواج بیشتری دارد 
که از آن جمله عبارت اند از: نایرای نیجریه با سهم 0/192 درصدی، تاکای 
بنگالدش با ســهم 0/136 درصدی، لک آلبانی با سهم 0/127درصدی، 
روبل بالروس با ســهم 0/109 درصدی، سوم ازبکســتان با سهم 0/105 
درصدی، تنگه قزاقستان با سهم 099/ 0درصدی دینار الجزایر با سهم 074/ 

0درصدی، و منات جمهوری آذربایجان با سهم 003/ 0درصدی.
برخی پول های ملی که رواج بیشتری نسبت به ریال ایران دارند نیز عبارت اند 
از: یوان چین با سهم 3/076 درصدی از مبادالت جهان، رینگیت مالزی با 
سهم 2/441 درصدی، درهم امارات با ســهم 1/968 درصدی، وون کره 
جنوبی با سهم 1/838 درصدی، لیر ترکیه با سهم 1/184 درصدی، دینار 
کویت با سهم 0/98 درصدی، روپیه اندونزی با سهم 0/918 درصدی، ریال 
عربستان با سهم 0/699 درصدی، روبل روسیه با سهم 0/615 درصدی، 
ریال عمان با سهم 0/382 درصدی و کرون ایسلند با سهم 0/256 درصدی.

ریال ایران، رایج تر از ۱0۹ پول ملی 
در جهان شناخته شد
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