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باید بتوانیم در برخی حوزهها
حقوقها را افزایش دهیم
از سال ،1398اخبار مختلفی از بانکها مبنی بر آمادهسازی نقشه راه
تحولدیجیتال،پلتفرمهاوزیرساختهایبانکداریدیجیتالیاانجام
اقداماتیمانندایجادنئوبانکها،کاهششعبوانجامفرایندهایبیشتر
به صورت غیرحضوری تا به امروز ،منتشر شد .با این حال ،برخالف
سالهایپیشکهصدایتحولدیجیتال،اقتصادهوشمندوبانکداری
دیجیتالشنیدهمیشد،امسالاینعطشفروکشکردهاست...

«ذینفعان اصلی» ،با تغییر نظام کارمزد
هزینهها را پرداخت میکنند

ردپای هوشمندی در سیستمهای
بانکی ایران چندان مشاهده نمیشود

اتحاد استراتژیک اپراتورهای مخابراتی ،مدلی جذاب
برای هلدینگهای فناوری بانکها
توسعه بانکداری الکترونیک میتواند مزایای بسیاری را در حوزه
افزایش درآمدها و کاهش هزینهها برای بانکها فراهم کند اما
پایینتر بودن سهم درآمدهای بانکداری الکترونیک از درآمدهای
بانکی و پوشش هزینههای نهچندان باالی بانکداری الکترونیک،
موجب حرکت بیشتر شبکه بانکی به سمت درآمدزایی از محل
سود تسهیالت شده است...
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تعارض منافع بین نظامات تنظیمگری
از مشکالت حکمرانی داده در کشور است

20

36

بانکها و فینتکها باید
«اتحاد استراتژیک» را درک کنند
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هزینه چند صد میلیاردی بانک سپه
از جیب بیت المال برای هیچ!

بانکهای محدودی قادرند براساس
مستند جدید ،مجوز  PSPبگیرند

28
معماری بانکی امروز ،مبتنی بر منطق اکوسیستمی
و تحول دیجیتال ،از «بیرون به درون» است
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ریسک و حسابرسی فناوری
اصال در بانکها وجود ندارد
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تصمیم کبری بانک مرکزی برای صدور مجوز
موسسات اعتبار سنجی

رکن اصلی موفقیت باشگاه مشتریان
برخورداری از دیتا و تحلیل آن است
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امنیت سایبری در حوزه نظام بانکی
و پرداخت با خوششانسی همراه بوده است
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ظرفیت معاونت فناوریهای نوین
متناسب با کشور نیست
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تبعیض جنسیتی در حوزههای مدیریت
فناوری و بانکی کمتر است
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ما در حوزه زیرساختهای نظارتی
در ابتدای راه هستیم

لحاظ کردن نسبتهای کنترلی یکسان
برای تمام بانکها محل نقد است

12
اشتیاق جدی در بانکها برای سرمایهگذاری
خطرپذیر در حوزه استارتاپی وجود ندارد

فناوریزدگی ،بالی جان
صنعت بانکی کشور است
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قابلیت مدیریت یارانه نان
افزاری کمهزینه میسر بود
با توسعه نرم
ِ
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ابهام در استراتژی
رشد شرکتهای دانشبنیان در ایران

مهمترین حمایت حاکمیت برای توسعه اقتصاد
دانشبنیان ،عدم دخالت است

لندتکها باید از تسهیالت ریالی
به سمت اعتباری حرکت کنند

22

انتساب قاچاق دستگاه کارتخوان
به شرکتهای هدایت تراکنش بیانصافی است

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

سوپر اپلیکیشنها
یک پله باالتر از نئوبانکها هستند
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جزئیات صدور و نقد کردن
چکدیجیتال

معاون فناوریهای نویــن بانک مرکزی خدمــت چک دیجیتال
را کامــا غیرحضوری خوانــد و گفت :فرآیندهایــی مانند ثبت و
درخواســت چک دیجیتال ،صدور چک دیجیتــال ،انتقال و نقد
کردن آن بهصورت کامال الکترونیک امکانپذیر و قابل انجام است و
مشتریان میتوانند برای بهره مندی از این موارد به درگاههای بانکی
بهعنوان مبدأ ورودی این سرویس مراجعه کنند.
مهران محرمیان درخصوص چک دیجیتال گفت :کلیه فرآیندهایی
که برای چکهای کاغذی تاکنون وجود داشــته اســت ،به لحاظ
قانونی برای چک دیجیتال نیز وجــود دارد؛ با این تفاوت که عمده
فرآیندها بهدلیل حــذف فیزیک چک ،عمال بهصــورت دیجیتال
و غیرحضوری قابل انجام اســت .او افزود :براین اســاس مهمترین
درگاههای بانکی مانند موبایلبانک و اینترنتبانک میتوانند مورد
استفاده قرار بگیرند و نیازی به حضور در شعبه وجود ندارد و تمام
مراحل بهصورت غیرحضوری قابلیت اجــرا دارد .محرمیان درباره
نحوه تقاضای دسته چک یادآور شــد :بهطور کلی هر بانکی که به
این سامانه متصل شــود ،مشــتریان آن بانک میتوانند از طریق
موبایلبانک و اینترنتبانک 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 بهصورت غیرحضوری قابلیت صدور دارد .به گفته
محرمیان بانکهای پارســیان ،صادرات و تجــارت در حال حاضر
دسترسی مشــتریان حقیقی به چک الکترونیک را فراهم کردهاند
و در آینده نزدیک نیز سایر بانکها این امکان را عملیاتی خواهند
کرد.مقام مسوول بانک مرکزی با بیان اینکه در مرحله فعلی تمرکز
بر چکهای معمولی و مشــتریان حقیقی اســت ،تصریح کرد :در
مرحله فعلی چکهای معمولی بــه این صورت امکان صدور دارد و
در مراحل بعدی این اتفاق برای ســایر چکهای موردی و تضمین
نیز محقق میشود.
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 میشود و در مراحل بعدتر نیز چک موردی و
تضمینشده نیز به این موارد اضافه خواهند شد .او افزود :مهم ترین
نکتهای که باید در حال حاضر پیادهســازی شود ،مباحث مرتبط
با اشخاص حقوقی است و گمان میکنم اســتقبال خوبی از چک
الکترونیکی در بازار به عمل آید و در صورتی که مشکل فنی پیش
نیاید و با بازخوردهایی که دریافت میکنیم ،حدود یک ماه آینده
این امکان برای اشخاص حقوقی نیز محقق میشود.
محرمیان خاطرنشان کرد :در حال حاضر بیشترین تمرکز را روی
چکهای معمولی قــرار دادیم؛ آن هم به این دلیل که بیشــترین
تعداد چکها مرتبط با چکهای معمولی است و نسبت به چکهای
موردی و تضمینشده کاربرد بیشتری دارند و در نتیجه پس از آنکه
فازهایی که به آنها اشاره شد با موفقیت انجام شد ،برنامهریزیهای
الزم برای چکهای موردی و تضمین شده نیز انجام میشود.
او با بیان اینکه نیازی به حضور گیرنده چــک در فضای دیجیتال
نیست ،تاکید کرد :برای عملیاتی کردن این سامانه یکی از انتخابها
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 میکرد ،در
نهایت تصمیم بر آن شــد چک دیجیتال زمانی که صادر میشود،
مابقی فرآیند میتواند مانند یک چک فیزیکی طی شــود .به این
معنا نیازی نیست که گیرنده حتما در فضای دیجیتال ،مجازی یا
همان موبایلبانک و همراهبانک حضور داشته باشد ،بلکه میتواند
بهصورت کامال سنتی به شــعبه مراجعه کند و مابقی امور را پیش
ببرد .معاون فناوریهای 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 میتواند شکل
گیرد و کافی است شماره چک تحویل ذینفع داده شود و آن فرد
به صورت سنتی یا از طریق هرکدام از درگاهها سرویس مورد نیاز
خود را دریافت کند.

شماره اول /فروردینماه 1401

 یکشنبه  29آبان 20 November. 2022 1401

فناوریزدگی ،بالی جان صنعت بانکی کشور است

بانک مرکزی ،شرکت ملی انفورماتیک و زیرمجموعههای آن ،به دنبال سودآوری و سودسازی نیستند

علی عبداللهی

اشاره :سال  1400در 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  ،1400برخی
موضوعات مانند احراز هویت دیجیتال ،سیاست بانک مرکزی در حوزه رمز ارز
و بالکچین ،رگوله کردن فینتکها ،EMV،خامفروشی دادهها در رگوالتور
بانکی و ارائه آن به سازمان مالیاتی ،اســتفاده از روشهای نوین پرداخت،
محدودیتهای مانع نوآوری ،رمز پویا ،کیف الکترونیکی پول و اولویتهای
سال 1401مورد بررسی قرار گرفت.
در نود و چهارمین میزگرد آنالین از سلسله نشستهای تخصصی بانکداری
و اقتصاد دیجیتال ،که  20اســفندماه  1400برگزار شد« ،بررسی عملکرد
رگوالتور بانکی در سال ۱۴۰۰و اولویتهای فناورانه در سال آینده» با حضور
ولیاهلل فاطمی بنیانگذار گروه توسن و علی عبداللهی مدیرعامل شرکت ملی
انفورماتیک ،موردبحث قرار گرفت .گزیده گفتوگو ،پیشروی شماست.
تعیینتکلیفدرحوزهبالکچین
فاطمی :خوشــبختانه با تعامل با بانک مرکزی ،رویکرد مثبتی برای حوزه
بالکچین ،که سه سال بر روی پلتفرم آن کار کردیم ،شاهد بودیم و نگرانی
سالهایگذشته،درسطوحامنیتیوبانکمرکزی،باکاهشجدیمواجهشد.
در این فضای مثبت ،سعی و خطا را شروع و یوزکیسهای کاربردی را عمال در
انیدربارهکریپتوکارنسی
فضایسندباکسیتمرینمیکنیم.درهمهدنیانگر 
وجوددارد.اتفاقابانکمرکزی،بایددراینزمینه،سندباکسیوبااحتیاطعمل
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 عمیقتر پیش
فاطمی :اینکه ما در نظام بانکی ،اصرار
کنیم ،بخشنامه کنیم و ابالغ کنیم که
الزاما همه بانکها باید از یک امضا
استفاده کنند ،به این معناست که
دوستان با فضای دیجیتال آشنایی
ندارند .شخصا معتقدم این مواضع،
از منظر کسبوکاری بوده و در
پوشش حاکمیت رگوالتور و بانک
مرکزی ،مخفی شده است

میرفت .مدل پیادهسازی رمزریال در دنیا ،شامل دو الیه است .آنجا بانک
مرکزی ،فقط نقش حمایتی دارد و خود بانکها کیف پول راهاندازی میکنند.
االنآنچهدرمحیطنهچندانکارشناسیبیرونیوصرفادرمحیطداخلیبانک
طراحی و متاسفانه بالفاصله تصویب شده ،یک

مرکزی و شرکتهای وابسته،
الیه است .با این نگاه ،عمال بانکهای تجاری ،حذف میشوند و با کیف پول
نصبشده ،مردم به طور مستقیم با بانک مرکزی سروکار دارند و بانک مرکزی
سیاستگذاری و دلخواه عمل میکند .رمزریال ،هنوز پختگی الزم را ندارد.
عبداللهی :درباره رمزریال ،بیشتر از آنکه ما به سرویس یا فناوری بپردازیم،
بایدبهاکوسیستمآنفکرکنیم.رمزریالیارمزپول،متعلقبهبانکداریسنتی
نیست،بلکهمتعلقبهبانکداریبالکچینیاستوبایدنقشهراهبانکمرکزی
را ببینیم .مباحث کارشناسی مفصلی ،مطرح شده و اخیرا رویکرد انجمن
مالی-اسالمینیزدرحوزهمباحثبالکچینیبا تمرکزبررمزارزهابودهاست.
فقها و بانکها هم بحث کردند .این تکههای پازل هنوز کنار هم چیده نشده
ولی شروع پروژه رمزریال ،میتواند نویدبخش و راهنمای اصلی شکلگیری
بانکداری بالکچینی باشد.
بنده کاری به اینکه چه تاثیراتی روی پایه پولی ،جایگزینی پول ،ابزار پرداخت
بودن یا نبودن و اینکه کجا میتواند نفوذ داشته باشد ،ندارم ولی اینکه پول
قابلیت برنامهنویسی داشته باشیم که به توسعه بالکچین در قراردادهای
هوشمند کمککند ،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 زنجیرهوار به همدیگر متصل
است .درخصوص الیه یک و دو ،نظرات آقای دکتر فاطمی درست است .بعید
است بانک مرکزی ،بخواهد ذینفع باشد .البته بازنگریهایی در حال انجام
است.
سرانجامسندباکسبانکمرکزی
عبداللهی:درخصوصسندباکسبانکمرکزی،درسال،97دولتمصوبهای
به بانک مرکزی ابالغ کرد که به کندی پیش رفت .سپس مصوبه شکلگیری
درگاههای یکپارچه ،محیطهای آزمون در شورای عالی فضای مجازی مطرح
و ابالغ شد .در آنجا ،درگاه واحد در وزارت اقتصاد شکل گرفت .حدود 13طرح،
در محیط سندباکس مطرح شدند که تعدادی رد شد .چند طرح مانند برات
و سفته مبتنی بر بالکچین و  DLTپذیرفته 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 زیرمجموعهها ،به این شرکت بیاید .با
پیگیری معاونتهای آیتی و نظارت بانک مرکزی و نظر مســاعد معاونت

حقوقی ،مصوبه هیات عامل گرفته شد .اعضای شــورای راهبری ،معاونت
فناوریهای نوین به عنوان رئیس شورا ،معاونت نظارت ،معاونت حقوقی،
نماینده بانکهای خصوصی و بانکهای دولتی و مجری یعنی شرکت ملی
انفورماتیک را شامل میشــود .بعدا ابالغیه آن مطرح شد .در شرکت ملی
انفورماتیک ،کارگروهی ذیل همین شورا تشکیل دادیم .اولین جلسه شورای
راهبری در فروردینماه تشکیل میشود .فکر میکنم اواسط اردیبهشتماه،
استارت کار سندباکس ،رسما زده میشود.
وضعیتامضایدیجیتال
فاطمی :اینکه در سطح سرویسدهنده چارچوبهایی بگذاریم و بگوییم اگر
مردمبخواهنددرنظامبانکی،تراکنشبزنندبایدامضایمارابگیرندیااگرقصد
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
مرکزمجوزدارحاکمیت،اخذشدهاست.بندهبابخشنامههایمعاونتفناوری
و شرکت خدمات ،مشکل مفهومی دارم .اینکه ما در نظام بانکی ،اصرار کنیم،
بخشنامه کنیم و ابالغ کنیم که الزاما همه بانکها باید از این امضا استفاده
کنند ،به این معناست که دوستان با فضای دیجیتال آشنایی ندارند .معتقدم
اینمواضع،ازمنظرکسبوکاریبودهکهدرپوششحاکمیترگوالتورمخفی
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  87و بعد از آن ،به سراغ
امضای دیجیتال رفتیم؛ یعنی همان زمان که سازمان بورس بودم و آن را برای
کدال گرفتیم .در همان سالها طی بازدید از پروژهها در دنیا مانند مالزی،
موبایل ،کارشان را

مشاهده کردیم مسئله ین امضاها حل شــده و آنها روی
انجام میدهند و در حوزههای مختلف از امضای دیجیتال استفاده میکنند.
ما در این زمینه ،از کشورهای پیشرفته که بماند ،حتی از منطقه خاورمیانه هم
عقبترهستیم.بایدقوانینومقررات،ساختاروبیزینسمدلرابازنگریکنیم.
آقای دکتر فاطمی اشاره کردند شاید بانک مرکزی بحث کسبوکاری داشته،
در حالی که این پروژه برای ما ،زیان است و اصال بحث کسبوکاری درباره
آن نداریم .مگر مرکز میانیها ،در حال سوددهی هستند؟ مگر بابت هر امضا
چقدر دریافت میکنند/و چقدر به مرکز توسعه تجارت الکترونیک میرسد؟
اصال سودده نیستند .اصال بحث سودآوری مرکز میانی وزارت اقتصاد نیست.
تعیینتکلیفاحرازهویت
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
 99طبق مصوبه ارائهشده ،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 مدونسازی آن هستیم و عدم ابالغ ،به همین خاطر
بوده،زیرابرایعملیاتیشدن،بایدترتیباتاجراییتدوینشود.بهزودیپکیج
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
سختتر کنیم .االن اگر اپراتور تصمیم بگیرد ،پیامک رمز یکبار مصرف را
دیرتر بدهد ،بحران یا موج درســت میشود .ما خیلی تکنولوژیزده شدیم
و خیلی به فناوری اتکا میکنیم .هیچجای دنیا سراغ ندارم که اینقدر 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 نمیکنند اما ما این کار را انجام دادیم! من مشخصا با این
رویکرد مخالفم .اعتقاد جدی بنده ،سیســتم شناسایی چابک است .آقای
دکتر عبداللهی! عذرخواهی میکنم اما زیرساختهای بانک مرکزی تقریبا
صفر است! بانک مرکزی ،به جای اینکه به درون خودش برسد تا واسطهای
بســیار قوی بین مردم ،بانکها و واحدهای نظارتی ،امنیتی ،پولشــویی و

ولیاهلل فاطمی

وزارت قرار دهد ،واسطه ناظر و مردم برای پیشگیری شده است .عبداللهی
آنچه بنده طی سه چهار ماه انتصاب به این سمت مشاهده کردم ،اینگونه
نیست و با نگاه آقای فاطمی ،نیمه خالی لیوان را دیدهایم .در زمینه مبارزه
با پولشویی و سیستمهای نظارتی ،سامانههای خوبی وجود دارد اما چون به
خاطر محرمانگی ،پادکستینگ نشده ،بسیاری با این سامانهها 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 ،97حدود 20تا 25هزار پرونده برداشتهای غیرمجاز حساب داشتیم
اما رمز یکبار مصرف ،تقریبا  90درصد را کاهش داده است .ما این موضوع را
پذیرفتیم ،اتحادیه اروپا هم آن را اجباری کرده است .البته قبول دارم یکسری
زیرساختهای پیامکی و ...ضعف دارد .ما به اپراتورها درباره تاخیرهای پیامکی
و لزوم افزایش ظرفیتها نامه ارســال کردیم .البته میپذیرم باید به سمت
نظارتهای پیشگیرانه برویم اما نمیتوانیم تا رسیدن به ایدهآل ،راهکارهای
میانی را نادیده بگیریم.
رویکرد جدید بانک مرکزی و اولویتهای فناورانه سال1401
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  1401به طور جدی،
به سمت بهبود سبک زندگی حرکت میکنیم .اینکه یک مدیریت هوشمند
و متفکر ،جایگزین شده که میتواند مقایسه کند و تصمیمات بهتری بگیرد،
این امیدواری را میدهد تا اهداف بانک مرکزی ،به بهترین شــکل ممکن،
عملیاتیشود.
عبداللهی :رویکرد جدید تیم مدیریتی بانک مرکزی این اســت که نه در
شرکت ملی انفورماتیک و نه شرکتهای زیرمجموعه ،به دنبال سودآوری
عبداالهی :آقای دکتر فاطمی
اشاره کردند شاید بانک مرکزی
در حوزه امضای دیجیتال ،بحث
کسبوکاری داشته ،در حالی که
این پروژه برای ما ،زیان است و
اصال بحث کسبوکاری نداریم.
مگر مرکز میانیها ،در حال
سوددهی هستند؟ اصال
سودده نیستند

و سودسازی نیستیم .هدف این است که تمامی منابع مالی ،سرمایهگذاری
شود تا بانک مرکزی ،نقش تسهیلگری و سرعتبخشی را در تحول دیجیتال
صنعت بانکداری به خوبی ایفا کند .امیدوارم در سال  ،1401بگوییم بانک
مرکزی در حوزه تحول دیجیتال نقشآفرینی خوبی داشــته است .تحول
دیجیتال،یعنیحالمردمخوبباشدوبرمبنایآندستورالعملها،سامانهها
و...رابچینیمواینکهکارمشترینهاییتسریعشود،هزینههاکاهشپیداکند
وریسکهاهمکمترشود.یکیازبرنامههایما،ارزیابیبانکهابارویکردتحول
دیجیتال از طریق تجربه کاربری است.
اولویت برای معاونت فناوریهای

افتاده :با مشورت مدیران بانکی ،به 11
نوین بانک مرکزی در سال 1401رسیدیم .این اولویتها فهرستوار عبارتند
از :اول مقرراتگذاری حداقلی در حوزه فینتکها و حمایت از نوآوری ،دوم
تعیین تکلیف احراز هویت دیجیتال طی دو ماه آینده ،سوم ساماندهی حوزه
رمزارزها ،چهارم استفاده از فناوریهای نوین در حوزه سندباکس در شرکت
ملی انفورماتیک ،پنجم تعیین تکلیف رسمی حوزه نئوبانکها ،ششم تعیین
تکلیفنظاماعتبارسنجی،هفتمتغییرمسیرنظارتیواستفادهازفناوریهای
جدید موثر بر مبادالت بازرگانی ،هشتم :طرح طبقهبندی مشتریان و تغییر
مسیر نظارت حوزههای پولشویی ،نهم اصالح نظام پرداخت کارمزد که در
برنامههایسالآیندهبانکمرکزیوجوددارد.تعیینتکلیفامضایدیجیتال
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 ( )QRدریافت کنید.
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ریسک و حسابرسی فناوری ،اصال در بانکها وجود ندارد

آیدین علیزاد پروین

اشاره :نظارت بر سيســتم بانکي ،یکي از وجوه الینفک سيستمهاي
اقتصادي مدرن است و عمدتا مشتمل بر ســازوکارهایي برای نظارت
بر عملکرد بانکهاست تا امنيت مالي ســپردهگذاران ،دولت و سيستم
اقتصادي را به عنوان یک کل واحد تضمين کند و آنها را از فروپاشــي
سيستم بانکي و تبعات آن ،دور نگاه دارد .ارتباط مسائل پولي و بانکي
با اقتصاد ملي ،موجب طرح این پرســش شــده که چگونــه ميتوان
مناسبترین سازوکارها را براي نظارت بر بانکها و مؤسسات مالي به کار
گرفت ،زیرا هر زمان بحران اقتصادي یا فساد مالي در جامعه رخ ميدهد،
تمام یا بخشي از مشکل ،متوجه نظام نظارت بر مؤسسات مالي و بانکها
ميشود .در نود و پنجمین میزگرد آنالین (اولین میزگرد سال ،)1401
از سلســله نشســتهای تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال که 19
فروردین  1401برگزار 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
اطالعاتِ اداره ارزیابی سالمت بانک مرکزی ،موردبحث و تبادلنظر قرار
گرفت .خالصه این میزگرد ،پیشروی شماست.
مستند :حداقل الزامات ،تاخیر فراوان
پروین :در مســتن ِد «حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطالعات
موسســات اعتباری» باید به کلمه «حداقل» توجه شــود .اگر قرار بود

صادقی :زمانی که پایه
سیستمها ،آیتیمحور است،
باید در ریسکهای عملیاتی،
ریسک فناوری ،بهطور کامل و
جامع دیده شده باشد در حالی که
«اصال» در بانکها دیده نشده
است .کلمه «اصال» را عمدا به کار
میبرم .همچنین در حسابرسی
داخلی بانکها ،اصال حسابرسی
فناوری وجود ندارد و اصال در این
حوزه ،متخصص نداریم

الزامات شامل بسیاری از موارد باشد ،کلمه «حداقل» استفاده نمیشد.
نظارت بانک مرکزی ،یک نظارت ریسکمحور است .ریسکهای مختلف
مانند اعتباری ،شهرت ،نقدینگی ،عملیاتی و ...بر شرایط بانکها مترتب
است .ریســک فناوری اطالعات ،یکی از شــاخههای ریسک عملیاتی
است .بازل و دیگر اسناد معتبر ،این موضوع را تایید میکنند .ما باید این
ریســک را کنترل و مدیریت کنیم .یکی از اهداف گروه ریسک فناوری
اطالعات بانک مرکزی ،چارچوببخشی و استانداردسازی فعالیتهای
بانکها بر اساس اســتاندارد روز دنیاســت .هدف دوم ارتقای جایگاه
فناوری اطالعات در موسسات اعتباری است .هدف سوم یکپارچهسازی
نظارت است .همچنین تقویت ساختارهای مدیریت ریسک و حسابرسی
فناوری اطالعات در بانکها به صورت تخصصی توسط افراد متخصص
و تقویت حاکمیت فناوری اطالعات از اهداف دیگر اســت .ضمنا تنوع
ســرویسها و زیرســاختهای بانکداری الکترونیکی ،خصوصا بعد از
کرونا ،نظارت روی ســرویسها با چارچوب مشخص در شبکه بانکی را
ضروری میسازد.
نکته مهم اینکه این مســتند ،اولین مســتند جامع در این زمینه است
که یکپارچهســازی را مدنظر قرار داده و معیارهای بازرسی و انتظارات
رگوالتور مشخص شده است .بانکها هم باید اقدامات مشخصی در این
حوزه انجام دهند و بابت میزان انطباقشان نسبت به این مستند پاسخگو
باشند .درباره استانداردهای مختلف در حوزههای گوناگون 10 ،فصل
تخصصی مانند معماری ،امنیت ،دیتاسنتر و ...در این مستند داریم .برای
تهیه این مســتند ،تقریبا بیش از  2000نفر -ساعت ،زمان صرف شده
است .این مستند ،یک مستند پایه ،جزء ضوابط ابالغی بانک مرکزی و
الزماالجراست .درخصوص نظارت بر فناوری اطالعات ،از سال  2000به
بعد ،مستند داریم و حدود  22سال است که بانکهای مرکزی دنیا در

این حوزه ،در حال فعالیت هستند .در این زمینه ،تجربیات بسیار زیادی
وجود دارد اما متاسفانه ما تاخیر داشتهایم.
مستند :از غفلتها تا چالشهای اجرایی
صادقی :ما خیلــی دیر به این موضوعات وارد شــدهایم و زمان تدوین
دستورالعملها و بخشنامهها در بانک مرکزی ،این حوزه مغفول مانده
است .بنده با این سیستمها و چارچوبها موافق بودم ،چون الزامی بوده
و ما نیز باید نظم و نسق میداشتیم و استانداردهایی را رعایت میکردیم
اما وقتی قرار بر اجرای انواع اســتانداردها طی دو سه سال باشد و اجرا،
در فشار ،انجامشــود ،ایراداتی دارد یا اجرای آن ناقص انجام میشود.
این مستند ،خوب است اما دیر اجرا شــده و چون قبال یکسری کارها،
اجرا نشده ،در مستند ،همهچیز و حداقلهایی از همه جنبهها ارائه شده
است .وقتی همهچیز در مستند ذکر میشــود اما نام آن را «حداقلی»
میگذاریم ،در اجرا با مشکل مواجه میشــویم .یکسری الزاماتی هم
قاعدتا خود بانک مرکزی باید رعایت کند .یکی از بندهای این مســتند
در حوزه معماری و ساختار سازمانی میگوید معاون فناوری باید هشت
سال در حوزه آیتی و هشت سال در حوزه بانکی کار کرده باشد .این در
حالی است که در انتصابات جدید ،خود بانک مرکزی هم اینها را کنترل
نمیکند! نکته دیگر اینکه وقتی پایه سیستمها،آیتیمحور است ،باید
در ریسکهای عملیاتی ،ریسک فناوری نیز به طور کامل و جامع دیده
شده باشد در حالی که این ریسک« ،اصال» در بانکها دیده نشده است.
کلمه «اصال» را عمــدا به کار میبرم .همچنین در حسابرســی داخلی
بانکها« ،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 ،حداقلها ذکر شده اما
مباحثی در حوزه فناوری داریم که دوستان در نوشتن آن غافل بودهاند
یا بعدا خواهند نوشــت .موضوع اول ،نیروی انسانی است و موضوع دوم
اینکه ما با سازمانهایی در حال کار هستیم که آنها ریسک فناوری به ما
وارد میکنند .همچنین این مستند به جزییاتی مانند طراحی و نگهداری
سیستم جامع ورود کرده که نیاز نبود .دوستان باید واقعیت مملکت را
هم میدیدند .ظاهرا مســتند،با نگاه آنطرفی ،نوشــته شده است! در
بانکهای ما ،سه چهار سیستم بیشتر وجود ندارد .با وضعیت پیمانکاران
موجود در زمینه توسعه سیستمها ،پیادهسازی بسیاری از موارد مستند
امکانپذیر نیســت .در حوزه شبکه و برونســپاریها هم همینطور
اســت .درباره شناسایی مشــتریان هم خود بانک مرکزی زمان زیادی
صرف کرده تا این موارد را تصویب کنــد و هنوز در بخشهایی ،قوانین
الزم وجود ندارد و مشکل داریم .در حوزه مراکز داده نیز مباحثی مانند
چگونگی کنترل مانورهای دورهای یا اقدامات الزم در زمینه حسابرسی
داخلی حوزه فناوری یا ریسک دیده نشده و بیشتر بر روی بعد فنی تمرکز
کردهاند .در حوزه شبکه هم عنوان شده فالن استاندارد مثال FCAPS
باید مدنظر باشد .وقتی موضوعی را مکلف میکنیم ،باید بدانیم برخی
بانکها با استانداردهای دیگر پیش رفتهاند .در مجموع ،مستند ،بسیار
گسترده است.
مهلت  24ماهه برای تطبیق
پروین :اظهارات آقای صادقی را درباره اینکه این مســتند ،باید زودتر
ابالغ میشــد ،قبول دارم .البته این موضوع را از نگاه کارشناســی ،نه
از جایگاه مســئول در بانک مرکزی عرض میکنم .بــا این حال ،بانک
مرکزی تــا چه زمانی باید منتظر باشــد یک بانــک ،صورتهای مالی
نمونه را دریافت کند و معطل پیمانکار باشد؟ البته قصد ندارم زحمات
پیمانکاران را نادیده بگیرم اما باالخره بانکها باید مقداری استقالل در
این زمینه داشته باشــند .در حوزه هیاتمدیره نیز همینطور .تا حاال
شبکه بانکی از این موضوع ،غافل بوده است .باالخره با توجه به اینکه تمام
سرویسهای مملکت به سمت بانکداری الکترونیکی میرود ،آیا نباید
عضو هیاتمدیره،آیتی بلد باشد؟  10ســال فرصت بدهیم تاآیتی
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 بانکها ،حتــی آن معاونت را ندارند .حسابرســی و مدیریت
ریسک باید انجام شــود .آیاآیتی در بانکها به حسابرسی نیاز ندارد؟
مگر میشود نداشته باشد؟!
ماده  127این مســتند که آخرین ماده است ،از بانکها خواسته برنامه
زمانبندی  24ماهه برای تطبیق حوزه آیتی با مفاد این الزامات ارائه
دهند .انتظار میرود در این مدت ،انطباق شــکل بگیرد .یک بخش از
تمام مقررههای بانک مرکزی که به شبکه بانکی ابالغ میکند ،اقدامات
انضباطی است مانند ماده  125و  126همین مستند که از مجازاتهایی
صحبت کرده است .البته امیدواریم کار به آنجا نکشد! ما واقعا به دنبال
این هستیم که انطباق انجام شود.
سنگ بزرگ
صادقی :االن ما همجهت با یکدیگر فکر میکنیــم .بنده در مخالفت
با مســتند صحبت نمیکنم و معتقدم مســتند ،الزم و خوب است اما
درخصوص نحوه اجرا مســئله دارم .وقتی برای اجرای آن ،از باال شروع
میکنیم ،بهتر است همان کارهایی که بانک مرکزی میتواند انجام دهد،
بگوید تا بانک ،همین االن اجرا کند .چرا باید دو سال زمان ببرد؟ چون
برخی از این موارد ،دو ساله انجام نمیشود .فصل دوم ماده دوم میگوید
موسسه اعتباری موظف اســت معماری فناوری اطالعات را بر مبنای
توگف ،بایان و چارچوب ملی معماری ســازمانی ایران یا ترکیبی از آنها

محمد صادقی

و در حوزه ســرویس با رویکرد معماری سازمانی سرویسگرا طراحی و
تدوین نماید .این در حالی است که االن با کربنکینگها و شرکتهایی
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 بانکها 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 میدانیم
چه بخشهایی را میتوانیــم 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 آیتی در بانکها بر اساس مستند ،به خاطر سنتی بودن بانکها،
یک سنگ بزرگ است.
فضای تعامل
پروین :بانکها موظف هســتند از بانک مرکزی به عنوان رگوالتور یا
ناظر تبعیت کنند اما در فضای تعاملی ،قطعا کار بهتر انجام میشود .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 ،بازرســیهای دورهای و انطباق آن در بانکهاست .درخصوص

پروین :مستند حداقل الزامات،
اولین مستند جامع در این
زمینه است که یکپارچهسازی
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

مدیریت امنیــت نیز تمرکز ،الزم اســت .میتــوان از تجربیات خوب
بینالمللی 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 بانکها 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 یکسری سازمانها مانند ثبت
احوال در ارتباط هستیم که اگر درست کار نکنند ،دچار اختالل میشویم.
باید این ریسکها را بسنجند و حل کنند .پیشنهاد بعدی اینکه حتما این
مرحله به مرحله پیش بروند.

مستند را دستهبندی و اولویتبندی کنند و
درباره استانداردسازی سیستمها ،وقتی ما سرویسگرایی نداریم ،توگف یا
سرویسگرا کردن آن،بانکداری باز ،شناسایی مشتریان و استانداردسازی
شبکهها یا سیستمها قابل اجرا نیست .اینها را میتوان در وهلههای بعدی
بررسی کرد و اولویت پایینتری برای آن قائل شد .همچنین مواد و بندهای
مستند فعلی ،هیچکدام وزن ندارند و این امر ،نقطه ضعف بزرگ مادهها و
تقسیمبندی آنهاست .از مجموع بندها و زیربندها ،مادهها و زیرمادهها که
شامل  272موضوع است 166 ،مورد ،همین االن قابل پوشش و اجراست.
 24درصد آنها که  65مورد اســت ،در حال اجراست .درباره  41مورد که
 15درصد را شامل میشود ،هنوز کاری انجام ندادهایم 50 .تا  60درصد
مواردی که رعایت نکردهایم ،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 ( )QRدریافت کنید.
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امکان انتشار اوراق سپرده عام
توسط تمام بانکهای بورسی و دولتی
رئیسکل بانک مرکزی گفت :تمام بانکهای بورسی و دولتی میتوانند
بر اساس مجوز برای تجهیز منابع به اندازه  2.3هزار میلیارد تومان اوراق
سپرده عام منتشر کنند .به گزارش اخبار بانک ،علی صالحآبادی اظهار
داشت :اوراق سپرده عام ،امکان مناســبی برای تجهیز منابع و جبران
کمبود نقدینگی در اختیار بانکها میگذارد و در بازار سرمایه قابل انتشار
و معامله است .همچنین بانکها باید بنگاههای تولیدی تملکشده قبلی
را با نگاه سهلتر به بخش خصوصی واگذار کنند تا چرخه تولید متوقف
نشود .وی افزود :افزایش سرمایه بانکها با توجه به شرایط فعلی ضروری
است و باید با همکاری همه دســتگاهها و قانونگذاران در دستور کار
قرار گیرد .طبق مصوبه شورای پول و اعتبار ،بانکها میتوانند از محل
کرد :در
فروش اموال مازاد ،افزایش سرمایه بدهند .صالحآبادی تصریح 
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 حوالهای و اسکناس ،وضعیت مناسبی دارد و
با عرضههایی که انجام میشود ،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 میکند و میزان رفع تعهد
ارزی صادرکنندگان به حدود  ۸۵درصد رسیده است.

بیشتر بانکهای مرکزی جهان ،نرخ
بهره را در سال  2022افزایش دادند
اکثر بانکهای مرکزی در سراســر جهان از اوایل سپتامبر  ،٢٠٢٢نرخ
بهره را افزایش دادهاند .البته برخی افزایشها ،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 میکردند یا کشورهایی که تا حدی
از بازارهای جهانی دور شده بودند .در مواجهه با تورم ،بانک مرکزی اروپا
برای اولین بار در  11سال 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 تحتتاثیر تورم
شدیدتر از بسیاری از کشــورها قرار گرفت .همچنین ترکیه و چین از
جمله کشورهایی هستند که در سال  ٢٠٢٢نرخ بهره را کاهش دادند و
اکنون نرخ کمتری نسبت به اول ژانویه  ٢٠٢٢دارند .اقتصاد چین با تورم
باال دستوپنجه نرم نمیکند اما با ریسکهای 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 میکنند .بانک مرکزی
ترکیه اخیرا نرخ بهره اصلی خود را کاهش داده است .اردوغان معتقد است
نرخهای بهره باال ،باعث افزایش تورم میشود ،در حالی که نرخهای پایین،
باعث تحریک وامها و سرمایهگذاریها خواهد شد.

مجلس نباید در حوزه تسهیالت
تکلیفی ورود کند
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران با اشاره به اینکه مجلس نباید در
زمینه تسهیالت تکلیفی ورود کند ،گفت :اگر به بانک تسهیالت تکلیفی
اجبار میشود ،باید ظرفیت بانک را درنظر گرفت و اگر حجم تسهیالت
تکلیفی باال باشــد ،تاثیر منفی بر بانکها دارد .ســعید شمسینژاد در
گفتوگو با ایبنا تصریح کرد :در سال گذشته قرار بود تبصره ۱۶حذف شود
و آقای صالحآبادی نیز در نامهای خواستار حذف این تبصره شده بود اما
نمایندگان مجلس ،اجازه حذف آن را ندادند .شمسینژاد با بیان اینکه اگر
سقف تسهیالت تکلیفی یک یا دو سال کاهش یابد ،میتوانیم 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  ۳۷۰هزار نفری که در
صف انتظار وام ازدواج هستند ،کاهش خواهد یافت .وی افزود :منابع بانکها،
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 تصمیمهای مهم بانکی در کشور در فضای غیرتخصصی یعنی
غیر از بانک مرکزی گرفته میشود و بانک مرکزی در قالب ابالغکننده و
توزیعکننده این تکالیف ظاهر شده است .وی تصریح کرد :برای اینکه نظام
بانکیراباخطرمواجهنکنیم،بانکمرکزیبایدباتوجهبهشاخصهایمالی
و با استفاده از ظرفیتسنجی برای بانکها تصمیمگیری و مشخص کند
سقف حجم تسهیالت باید چقدر باشد .شمسیپور با بیان اینکه افزایش
تسهیالت تکلیفی ممکن اســت بانکها 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 میکند.
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 ۹۰حساب بانکی شرکتهای
وزارت نفت مسدود شد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعالم کرد :حدود  ۹۰حساب از شرکتهای
تابعه وزارت نفت مسدود و به حساب واحد خزانه در بانک مرکزی منتقل
شده است.
محسن زنگنه ،در گفتوگو با تسنیم ،در پاسخ به این پرسش که «آخرین
وضعیت حساب واحد خزانه در دستگاههای اجرایی چگونه است؟» گفت :این
موضوع از بندهای بسیار خوب بودجه سال 1401بود .براساس نظارتی که ما
داشتیم ،بخشی از این حساب واحد خزانه مربوط به دستگاههای دولتی است
که اکثرا ًبه وظایف خود عمل کردند ،اما بخشی از آن ،مربوط به شرکتهای
دولتی مخصوصاً شــرکتهای تابعه وزارت نفت اســت .براساس گزارش
دیوان محاسبات ،از حدود  160حسابی که در بانکهای مختلف داشتند،
تقریبا  90حساب ،شناسایی و مسدود شده و به حساب واحد خزانه بانک
مرکزی منتقل شده است .البته در حوزه شرکتهای دولتی ،انتظار داشتیم
تا آخر اردیبهشتماه انجام میشــد اما متاسفانه صورت نگرفت ..نماینده
تربتحیدریه در پاسخ به اینکه «اگر دستگاهی حساب واحد خزانه را اجرا
نکند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است ،آیا تاکنون پروندهای
برای متخلفین تشکیل شده است؟» گفت :ما آخرین جلسه کمیسیونی که
داشتیم ،قرار شد دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس ،یک گزارش
مفصلی را بههمراه دوستان وزارت نفت از حسابهایی که هنوز منتقل نشده
است ،ارائه کنند .اگر دالیلشان برای کمیسیون و دیوان محاسبات موجه بود،
که هیچ ،زیرا برخی دالیل بهجهت تحریمها و مسائلی از این قبیل هست و ما
هم محدودیتهایی داریم ،اما اگر دالیل موجه نباشد ،قطعاً اعمال ماده234
آییننامه داخلی مجلس میشود .زنگنه خاطرنشان کرد :قرار شده کمتر از
یک ماه ،هم دیوان محاسبات و هم مرکز پژوهشهای مجلس ،گزارششان
را به وزارتخانههای مربوطه بدهند ،اگر برای کمیسیون برنامه و بودجه ،تعلل
آنها توجیهپذیر نباشد ،انشاءاهلل در صحن مجلس ،اعمال ماده  234برای
آن دستگاههای خاص و متخلف خواهد شد.

افزایش سهم بانک شهر
در فضای پولی و بانکی کشور
طی شش ماهه اول امسال
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
حرفهای ،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 تحولگرا به
ت های دانش بنیان
حوزه فناوری اطالعات و ایجاد چسبندگی با شرک 
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 اســامی 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 ( ،)SCFروشهای نوینــی دیگری را نیز برای
تامین مالی پروژه های بزرگ و حمایت از تولیدات داخلی در دستور
کار داریم.

رتبه نخست بانک تجارت
در فعالیتهای ارزی
بر اساس آمار بانک مرکزی ،بانک تجارت در هفتماهه سال جاری بین شبکه
بانکی کشور به رتبه نخست در شبکه بانکی کشور در زمینه فعالیتهای 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 نشاندهنده
آمادگی کامل بانک تجارت به منظور ارائه خدمات در زمین ه تمامی خدمات
ارزی از جمله واردات ،صادرات ،خرید و فروش ارز ،فعالیت در بازار متشکل
ارزی و نقل و انتقال وجوه ارزی است.

ابهام در استراتژی رشد شرکتهای دانشبنیان در ایران
«اعتبار مالیاتی» جایگزین «معافیت مالیاتی» ،در قانون جهش تولید دانشبنیان

حمیدعلیمحمدی

اشاره :بررسی اجمالی آمار شرکتهای دانشبنیان ،حاکی از وجود 6700واحد
درسراسرکشوراست.باعنایتبهوجود 450هزارشرکتفعال(براساساظهارنامه
مالیاتی) ،این امر ،بیانگر سهم کمتر از 1.5درصدی اقتصاد دانشبنیان ،برخالف
سیاستهای باالدستی و قوانین حمایتی است .هرچند طی سالهای گذشته
با حمایت از شرکتهای نوآور و سرمایهگذاریهای خطرپذیر ،اقداماتی توسط
بسیاری از سازمانها از جمله نظام بانکی انجام شده ،متاسفانه این فعالیتها،
خروجی نداشته است .در نود و ششمین میزگرد آنالین از سلسله نشستهای
تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال که 26فروردین 1401برگزار شد ،موضوع
«تبیین شعار تولید؛ دانشبنیان ،اشتغالآفرین در نظام اقتصادی و بانکی کشور»
با حضور ابوالفضل باقری مدیرکل هماهنگی اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری و حمید علیمحمدی مدیرعامل شرکت تکنو تجارت
برگزار شد ،موردبحث و تبادلنظر قرار گرفت .گزیده این گفتوگو ،پیشروی
شماست.
نگرش دستگاههای اجرایی به توسعه فناوری و نوآوری
باقری :در دستگاههای اجرایی ،دو تفسیر از نقش شرکتهای دانشبنیان 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 میداند.
دیدگاه دوم طرفدار کمی در دســتگاههای اجرایی ،دارد .فرمایش رهبر معظم
انقالب به این معناســت که عملکرد دانشبنیانی هر بخش ،جزء شاخصهای
ارزیابی عملکرد محسوب شود .در معاونت علمی فناوری ،تقریبا با همه دستگاهها
باقری :اقدام کوتاهمدت و
میانمدت برای اشتغال در حوزه
دانشبنیان ،وجود نهادهای
واسطه مانند کارخانههای نوآوری،
شتابدهندهها و نهادهای
اکوسیستم نوآوری هستند .راهحل
دیگر ،استارتاپهای اشتغال
است .در سال جدید ،به دنبال
تقویت استارتاپها ی تخصصی در
حوزههایمختلفهستیم
در حال تدوین چارچوب برنامه هستیم .این چارچوب برنامه ،چند رکن دارد .رکن
اول،رویکردهاییاستکهدرمعاونتعلمیباهمکاریدستگاههایبخشیتوسعه
میدهیم .این رویکردها ،سه محور اصلی دارد :محور اول ،بومیسازی و بازارسازی،
محور دوم ،توجه به پارادایمهای نوین و پروژههای پرچمدار در هر حوزه و محور
سوم ،توسعه زیستبوم نوآوری است .با کمک دستگاههای اجرایی ،ذیل این سه
محور ،برنامههایی را مدون میکنیم .رکن دوم لحاظ کردن اهداف عملکردی
دانشبنیانی است .با دستگاههای اجرایی روی سه شاخص هدفگذاری میکنیم
که عبارتند از :اول افزایش فروش و صادرات شرکتهای دانشبنیان ،دوم افزایش
تعداد شرکتهای دانشبنیان و افزایش اشــتغال فارغالتحصیالن .رکن سوم،
شاخص عملکردی بخشی است؛ یعنی عملکرد دانشبنیانی باید منجر به بهبود
عملکرد آن بخش شود.
تقویتاستارتاپهایتخصصیبرایاشتغالفارغالتحصیالن
باقری :در معاونــت علمی موضــوع شــرکتهای دانشبنیان و اشــتغال
جدی به آن شده است.
فارغالتحصیالن ،دغدغه مهمی است و امســال توجه 
اقدام کوتاهمدت و میانمدت این اســت که نهادهای واســطه داشته باشیم تا
فارغالتحصیالن را برای فضای اشتغال آماده کنند .مانند کارخانههای نوآوری،
شتابدهندهها و نهادهای اکوسیســتم نوآوری .هر سال رغبت دانشجویان به
این سمت بیشتر میشود .االن دغدغه اشتغال دولتی کمتر شده و افراد به این
نتیجهرسیدهاندبهتراستخودشانکسبوکارداشتهباشندیاجذباستارتاپها
شوند .راهحل دیگر ،استارتاپهای اشتغال هستند .ما در سال جدید ،به دنبال
این موضوع هستیم که این اســتارتاپها را به صورت تخصصی در حوزههای

مختلف تقویت کنیم .در سال گذشته نیز با این رویکرد ،بوتکمپهای اشتغال ،با
کمک شرکتهای بزرگ برگزار کردیم .فارغالتحصیالن در مدت زمان دوماهه،
ششماهه و ...توانایی جذاب راحتتر ،در بازار کار را پیدا میکنند .این کار ،تجربه
موفقی بوده و با شدت بیشتر ،از آن حمایت میکنیم.
چالشهای حوزه دانشبنیان در کشور
علیمحمدی :اینکه چرا در حوزه دانشبنیان رشد ملموس در کشور نداشتیم،
به دو عامل برمیگردد :دلیل اول عوامل کالن محیطی است .در این زمینه ،یکی
از مباحث ،نیروی انسانی و دانشگاههاست .دلیل دوم به عوامل داخلی بانکها یا
ابزارهای تامین مالی کشور برمیگردد .نکته دیگر این است که در حوزه تعیین
استراتژی رشد شرکتهای دانشبنیان ،مقداری دچار ابهام هستیم .تجربه بنده
در حوزه اکوسیستم نوآوری یا مباحث دانشبنیان این است که ما شرکتهای
دانشبنیان را با یک استراتژی یکسان به سمت تامین منابع مالی و اسکیلآپ
میبریمدرحالیکهدردنیا،کاریکسریشرکتهافقطتولیددانشفنیوفروش
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
بزرگتر که کارش اسکیلآپ و تولید تیراژ اســت ،بفروشند .حداقل بخشی از
اکوسیستم نوآوری کشورهای پیشرفته معطوف به این شرکتهاست .نکته دیگر
در تکمیل فرمایشات آقای دکتر باقری این است که در سال ،2017ارزشGDP
ایران 444 ،میلیارد دالر بوده که در ســال  ،2020به  191میلیارد دالر ،یعنی
 60درصد کاهش رســیدهایم .وقتی در اکوسیستمی هستیم که کیک اقتصاد
کشور 60 ،درصد کوچک میشود ،نمیتوان انتظار داشت بخشی از این اقتصاد،
رشدعجیبداشتهباشد.وقتیدراقتصاددولتمحورونفتی،کیکاقتصادکوچک
میشــود ،یکی از پارامترهای کالن اقتصادی در جهت منع کسب تجربه رشد
شرکتهای دانشبنیان است . .پیچیدگی محیط کسبوکار ایران عامل کالن
دیگر است .گزارش بانک جهانی  2020در حوزه سهولت راهاندازی کسبوکار
نشان میدهد جایگاه ایران 128 ،است .عامل دیگر اینکه رگوالتوری و حتی قوه
قضائیه ،داشتن فضای پویا ،در این حوزه را تحتتاثیر قرار میدهد .این سه عامل
موثر بر شاخصهای کالن ،دالیل عدم موفقیت ما در حوزه دانشبنیان است.
دالیلناکامینظامبانکی در حوزهشرکتهای دانشبنیان
علیمحمدی :بانکها ،عالوه بر این سه چالش ،دو چالش دیگر نیز دارند .اول
اینکه رگوالتوری سختگیرانهای بر روی مباحث سرمایهگذاری بانکها ،حتی
استارتاپها و شرکتهای دانشبنیان گذاشته میشود .در حال حاضر ،همراهی
ارگانهای مختلف را برای پیشروی به سمت این هدف در انتهای سال که آقای
دکتر باقری اشــاره کردند ،نمیبینیم .چالش دیگر درخصوص فینتکها در
حوزه رگوالتوری و حمایت بانکها از آنها این است که بانکها درگیر بوروکراسی
داخلیشانهستند .تفاوتماباکشورهایپیشرفته،همیناست.آنهایکبارهمه
موارد را به صورت صحیح با زیرساختهای موجود در این کشورها مانند ارتباط
دانشگاه ،تولید علم و مباحث مربوط به فناوری ،دیزاین کردهاند اما ما اینجا پلن
کردیم و هر سال مجبوریم این پلن را تا اندازهای تغییر دهیم و قوانین آن را عوض
کنیم.
فشارشرکتهایخاصبرایکسبمجوزدانشبنیان
علیمحمدی :در زمینه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان ،برخی افراد همیشه
میتوانند منافعی را با وجود قوانین و خطکشها دور بزنند! در این زمینه ،بحث
اول معافیتهای مالیاتی ناشی از استقرار در پارکها مطرح است مانند معافیت
مالیاتی نیروی کار ،گمرکی و یکسری تسهیالت ارزانقیمت .بحث دوم اینکه
یکسری شرکتهای دانشبنیان داریم که در پارکها مستقر نیستند .آنهایی
که در پارکها ،مستقر میشوند ،لزوما دانشبنیان محسوب نمیشوند .به این
شرکتهایی که ارزیابی آنها توســط معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
بنیان ماده  9گفته میشود؛ یعنی میتوانند
انجام میشود ،شرکتهای دانش ِ
از یکسری قوانین حمایتی استفاده کنند و اینها با هم متفاوت هستند .در این
رابطه،برخیشرکتها،همشاملماده 9هستندوهمزیرمجموعهپارکهاوبرخی
شرکتها ،فقط زیرمجموعه پارکها و برخی شرکتها ،فقط دانشبنیان هستند.
بنده ذاتا اینکه یکسری شرکتهای بزرگ ،در پارکها مستقر شدهاند تا معافیت
نمیدانم.پارکهافقطبرایشرکتهایکوچکنیست.باتوجه
مالیاتیبگیرند،بد 
به فلسفه ایجاد پارکهای علم و فناوری طی 10تا 15سال گذشته ،به جز پارک
علم و فناوری پردیس ،که به لحاظ مدیریتی و حاکمیتی ،از استراتژی کالن بهره
برد ،سایر پارکها ،به هیچکدام از اهدافشان دست پیدا نکردهاند .بنابراین اینکه
معاونت فناوری ریاست جمهوری برای ارزیابی شرکتهای بزرگ ،بعضا تحت
فشار است تا مجوز به برخی شرکتها داده شود ،درست است اما دوستان تالش
میکنندتامشکلراحلکنند.
باقری :مفهوم شــرکت دانشبنیان و پارک ،لزوما با این هدف ایجاد نشده که
شرکت جدید ،تولید کند .بخشی از این حمایتها ،اعم از پارکها و شرکتهای
دانشبنیان ،معطوف به تشویق برای شکلگیری شرکتهای جدید زایشی است.
قسمت دیگر حمایتها حرکت شرکتهای بزرگ به سمت اقدامات دانشبنیان
است .بنابراین اینکه شرکتهای دانشبنیانی هستند که قبال وجود داشتند و االن
برچسب شرکت دانشبنیان خوردند ،بالذات چیز بدی نیست .با توجه به اینکه
گواهینامه دانشبنیان ،دارای مدت محدود اســت و شرکت ،مجبور است برای
استمراردانشبنیانی ،فعالیتهاینوآورانهداشتهباشد،اینموضوعکمکمیکند
فعالیتها استمرار داشته باشد و بنده آن را نامطلوب نمیدانم .درباره سوءاستفاده
شرکتهای بزرگ ،واقعیت این است تا حاال قانون دانشبنیان برای آنها جذابیتی

ابوالفضل باقری

نداشته و معافیت مالیاتی به همه شرکتها تعلق نمیگیرد .اتفاقا شرکتهای
بزرگ ،کمتر توانستهاند از حمایتهای مالیاتی استفاده کنند و یکی از گالیهها،
همین بوده است .در مجموع ،مکانیزم ارزیابی صالحیت شرکتهای دانشبنیان،
در حال اصالح است و منکر درصدی از خطا نیستیم.
تعیینتکلیفطرحجهشتولیددانشبنیان
باقری :در دوره اخیر مجلس ،از ابتدا به موضوع اکوسیستم دانشبنیان و نوآوری
اشتیاق نشان داده شد و قانونی را مصوب کردند و اکنون از حالت طرح ،خارج شده
است .قانون ،در سال  ،1400مصوب مجلس شد .این قانون که  20ماده دارد ،به
شورای نگهبان ارسال شد .این شورا بر روی یکسری موارد ،ایراداتی داشت که
مجددا در مجلس ،رفع و تصویب شد .االن بین شورای نگهبان و مجلس ،برای
اصالح و نهاییسازی است و به زودی ابالغ خواهد شد.
یکی از محورها ،شمولیت نهادهای تامین مالی دانشبنیان به آییننامهها و قوانین
نظام بانکی است .این ،خبر خوشی برای اکوسیستم تامین مالی است .نکته بسیار
مهم دیگر که قلب قانون جهش تولید دانشبنیان است ،اعتبار مالیاتی است .در
قانون قبلی ،معافیت مالیاتی داشتیم و شرکتی که برای یک محصول دانشبنیان
میشد ،بخشی از مالیاتش به اعتبار دانشبنیان بودن بخشیده میشد اما برای
برخورداریازمعافیتمالیاتی،بایددانشبنیانمیشدکهحواشیداشت.درقانون
فعلی،دواتفاقافتادهاست:اولاینکهبهجایمعافیتمالیاتی،اعتبارمالیاتیلحاظ
شده که معطوف به آینده است؛ یعنی معافیتی به گذشته شرکت نمیدهد اما به
شرکت ،اعتبار میدهد 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
علیمحمدی :اینکه معاونت
فناوری ریاست جمهوری برای
ارزیابی شرکتهای بزرگ،
بعضا تحت فشار است تا مجوز
دانشبنیان به برخی شرکتها
داده شود ،درست است .البته
اینکه یکسری شرکتهای بزرگ،
در پارکها مستقر شدهاند تا
معافیت مالیاتی بگیرند ،ذاتا
بد نمیدانم
و از مالیات سال آیندهاش ،کسر شود .نکته دوم در زمینه اعتبار مالیاتی اینکه دیگر
قید شــرکت دانشبنیان وجود ندارد و هر شرکتی که فعالیت نوآوری و توسعه
فناوری انجام دهد ،میتواند از این حمایت برخوردار شود و الزم نیست از قیف
باریک دانشبنیانی رد شود.
تامینمالیشرکتهایدانشبنیان
علیمحمدی :صورت مسئله تامین مالی شرکتهای دانشبنیان ،مقداری جای
تامل دارد .ما در شرکتهای دانشبنیان ،دو گروه داریم که عبارتند از :گروه اول
شرکتهای نوپا و گروه دوم شرکتهای تولیدی .عمال شرکتهای نوپا به نوپای
نوع  1و  2و شــرکتهای تولیدی هم به شرکتهای نوع 1و  2تقسیم میشوند.
شرکتهای نوع یک ،تمام این معافیتها را دارند و شرکتهای نوع دو ،معافیت
مالیاتی را ندارند .خوشحالم که قانون جدید به شکل فعلی است .اگر تمام استراتژی
حمایت از شرکتهای دانشبنیان ،در همه صندوقها اعم از صندوق نوآوری و
شکوفایی و صندوق توسعه ملی و ...را به سمت همه پارکها و حتی بانکها ببریم،
همگیمتمرکزبررویتسهیالتهستند،درحالیکهبرایاسکیلکردناستارتاپ،
تسهیالت به کار ما نمیآید .االن شرکتهای نوپای ما ،حتی توانایی ضمانت دادن
ندارند .علت اینکه صندوقها تشکیل شدند تا این فرایند را تسهیل کنند ،این بود
که قبول ضمانت این شرکتها ،بسیار پیچیده است و صندوق میتواند این ریسک
را قبول کند ،زیرا بانکها ،چندان به ســمت پذیرش تسهیالت بدون ضمانت
نمیروند .درباره راهحل معتقدم ما باید فشار یا تمرکز را از روی
تسهیالتمحوری برداریم و به سمت سرمایهگذاری ببریم.
متن کاملمیزگرد را از اینجا ()QRدریافت کنید.
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ما در حوزه زیرساختهای نظارتی در ابتدای راه هستیم

احمد سلمانیآرانی

اشاره :يکي از مهمترین اهداف بانک مرکزی ،تجهيز نظام بانکداري الکترونيک
کشور به فناوريهاي نوين و تسهیل فرایندهای پرداخت است که دستيابي به اين
اهداف در سايه تامين زيرساختهاي امن ملي ميسر است .این در حالی است که
سال 1395نقشهراه 10سال آینده نظام بانکی مبتنی بر مفاهیم و استانداردهای
زمان دنیا و منطبق با الگوهای جهانی تدوین شــد .در این میان ،ساتنا ،پایا،
آن ِ
سحاب ،تابا ،سنا ،نیما ،نسیم ،چکاوک ،شهاب ،نهاب ،نماد ،صیاد ،پل و اخیرا شناسه
یکتا (شیوا) ،همگی جزء سامانههایی هستند که در چند سال گذشته به بانکها
تکلیف شده خود را با آنها منطبق کنند .از سوی دیگر ،امروزه بانکها درگیر تامین
زیرساختهاوانطباقبابخشنامههایبانکمرکزیدرحوزهفناوریهستندوعمال
هیچبانکیدرچندسالگذشته،نتوانستهسرویسنوآورانهبرایمردمخلقکند .در
این برنامه ،محورهایی مانند اینکه آیا در دنیا ،رگوالتورهای بانکی به اندازه ما ،سامانه
خلقمیکنندتادرجریانریزترینجزییاتتراکنشهاقرارگیرند؟آیادرحوزهاجرا
و حتی نحوه تعامل با پیمانکارها و ...ورود میکنند یا خیر؟ و تا چه زمانی باید منتظر
خلق سرویسهای جدید نظارتی باشیم؟ مورد بررسی قرار گرفته است .از اینرو،
درنودوهفتمینمیزگردآنالینازسلسلهنشستهایتخصصیبانکداریواقتصاد
دیجیتال ،که دوم اردیبهشتماه 1401برگزار شد ،احمد سلمانیآرانی مدیرعامل
شرکتامیدسپه،محمدرضامانییکتامعاونادارهنظامهایپرداختبانکمرکزی
و محمدحسین دهقان مدیر اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک
کمرکزی؛آرییانه»بحثوتبادلنظرکردند.
مرکزی،درباره«تعددسامانههایبان 
خالصه این گفتوگو ،پیشروی شماست.
هدف ،استانداردسازی است نه فشار به بانکها
مانییکتا :بخشنامه بانک مرکزی درباره شناســه یکتای وجه انتقالی (شیوا)،
نگرانیهایی 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 سامانهای در کار است و نه
اینکه قرار است فشار به بانکها بیاوریم .بخشنامهای که برای بانکها ارسال شده،
مانی یکتا :ما در حوزه
زیرساختهای نظارتی در
ابتدای راه هستیم و اگر این
استانداردسازیها و گامهای
کوچک مرحلهای ،با کیفیت خوب
اجرا نشود ،برای دستیابی به
بلوغ ،با چالشهای جدی
مواجه میشویم

بیشتر به این منظور است که موضوع را انتقال دهیم و نظرات را دریافت کنیم .ما
در شبکه بانکی خصوصا از نظر زیرساختهای بانکی از جمله در زمینه سامانههای
بانکداری متمرکز در بانکهای مختلف همگن نیستیم .هرچند بعضا سه چهار
طراحیکننده اصلی در شبکه بانکی داریم اما بانکهای بزرگی وجود دارند که با این
استانداردها انطباق ندارند .ناهمگن بودن زیرساختها ،باعث میشود برای اجرای
این نظام استانداردسازی و سایر تغییرات ،نظرات بانکها را دریافت کنیم .حس
بنده از بازخوردها این بود که موضوع ،هنوز شفاف نشده و به همین دلیل جلسهای
با معاونان فناوری بانکها خواهیم داشت .هدف این است که در هر سند واریز و
برداشتی که صادر میشود و ناظر به اجرای سامانههای عملیاتی است و اسناد مالی
را متاثر میکند ،شناسایی منحصربهفرد 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
سامانههای اطالعاتی تبادل کنیم ،در فازهای بعدی است .این اقدام نشان میدهد
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 میکنیم تا به این بلوغ برسیم که
بهسمتهوشمندترشدننظامهاینظارتیحرکتکنیم.البتهاینکار،فشارهایی
وارد میکند اما در تعامل با فعاالن شبکه بانکی ،تالش میکنیم با کمترین چالش
برای بانکها و مشتریان ،این مرحله را طی کنیم.
ضرورتایجادشناسهیکتایوجهانتقالی(شیوا)
مانییکتا :در زیرســاختهای بانکی ،االن سامانههایی داریم که تراکنشهای
تبادل مالی را ثبت و ضبط میکنند و ممکن است عملیات را به صورت درونبانکی

محمدحسین دهقان

انجام دهند و اطالعات آن از سوئیچهای بینبانکی گذر نکند و بانک مرکزی ،هیچ
اطالعی از اینها ندارد .این عملیات برای ثبت کد شناسه رهگیری تراکنشها ،در
حوزههای مختلف ،کامال ناهمگن انجام میشود .آنجایی که قرار است یک مبادله
مالیمشخصراشفافکنیمیاپیرودستورهایقضاییکهواصلمیشود،رسیدگی
کنیم ،در مواردی باعث شده نتوانیم در هر تراکنش ،سندهای مالی که ثبت شده،
بایکشناسهواحدمنحصربهفردشناساییکنیم.
هدف غایی طرح این است که هر تراکنش مالی در شبکه بانکی ،اعم از درونبانکی،
بینبانکی یا اینکه اینکه بینبانکی از طریق کدام زیرساختهای کالن است مانند
عملیات مربوط به چک و ...ثبت و ضبطشود .این شناسه ،ساختهشده ذهن ما
نیست .در بسیاری از نظامهای اطالعاتی  ،IFWمثال بارزی است که برای همه
تراکنشها ،به صورت استاندارد ،یک ساختار یکنواخت  transaction IDرا
سلمانی آرانی :ما به تعدد
سامانهها مبتال هستیم و این
تعدد ،برنامههای بانکها را
با تاخیر مواجه کرده است.
امیدواریم بانک مرکزی مسیری
ایجاد کند تا به درخواستهای
مشتریان و کاربران بانکی
برسیم

تولید و توصیه میکند و برای ثبت اطالعات مشتری ،بیش از  56اقالم اطالعاتی
پیشنهاد مینماید .هنگام اقتباس ،بســته به نیاز ،بخشهایی از آن را میتوان
استفاده کرد .ما االن در حوزه زیرساختهای نظارتی در ابتدای راه هستیم ولی اگر
این استانداردسازیها و گامهای کوچک مرحلهای با کیفیت خوب اجرا نشود ،در
رسیدن به آن بلوغ ،با چالشهای جدی مواجه خواهیم شد.
تاخیردربرنامههابهدلیلتعددسامانهها
سلمانیآرانی :جنس آیتی بهگونهای است که به خاطر تنوع و سرعت ،تعدد این
سامانههااتفاقمیافتد.بههرحالماتمکینمیکنیم.دراینمسیرپرترافیک،بانک
مرکزی،نیازمندیهاییبرایتعاملبابانکهاداردوبهخاطراینکهتکالیفخودرادر
نظامهایپرداخت،زیرساختیاسامانههاوزیرسامانهها،چهبهعنوانتسهیلکننده
و چه به عنوان کنترلکننده انجام دهد ،باید این تکالیف را داشــته باشــد .این
همراستا شدن سازمانهای نظارتی،
مسوولیت مهم ،با سایر سازمانها گره خورده و 
قضائی و زیرساختهای ارتباطی کشور ،با این تکالیف ،قدری ما را در صف قرار داده
است؛ یعنی با تحول دیجیتال و استقبال مردم از روشها و سامانههای متعدد و
متفاوت بانکی و با افزایش بهرهبرداری از این سامانهها ،افزایش تراکنشها ،طبیعی
استمشکالتآنها،تعدادمغایرتها،آمارسوءاستفادههاواستعالماتقضائیبیشتر
شود .خودماهمچالشهاییداریم.درنظامبانکی،یکمسیررقابتیداریمکهتولید
و توسعه سامانهها اعم از متفاوت بودن و دارا بودن مزیتها را میطلبد و پیمانکاران
مشترکی بین بانکها وجود دارند که شاید همگنی وجود داشته باشد اما اینها هم
ظرفیتهایمحدودیدارند.ماباپروتکلهاییکهباآنهاداریم،توسعه،پشتیبانیها
و محصوالت موردنظرمان را مطالبه میکنیم اما آنها در پاسخ میگویند :اگر این
بانک مرکزیبگذارد! ماهمچناندرحالاجرای تکالیفبانک مرکزیهستیمواین
امر ،باعث شده در نظام برنامهریزی و زمانبندی بهرهبردارانمان با مشکل مواجه
شویم .تعدد سامانهها ،چالش بزرگی است و در برنامههای ما تاخیر در ایجاد کرده و
با پیمانکاران در زمینه انتظارات بانکی ،تضادهایی داشتهایم .البته پیشنهاد کردیم
کاش هرکدام از این سامانهها را به یک بانک میسپردند و آنها با پیمانکارانشان در
مسیر تایید و تولید از بانک مرکزی کمک میگرفتند و همه بانکها را برای اجرای
یک سامانه متوقف نمیکردند .ما به تعدد سامانهها مبتال هستیم .امیدواریم بانک
مرکزی مسیری ایجاد کند که به درخواستهای مشتریان بانکی برسیم و آنها را
راضیکنیم.
دالیل فشار به بانکها
مانییکتا :به خاطر فرایندهای تقنیینی که زمانبر اســت ،ما هم دچار مشکل
نمیدانیمچهابالغیههایقانونیدرداریمکهدرسال 1400قطعابهما
هستیممثال 
ابالغ شده و قطعا زمانبندی اجرای آن برای سال 1401است .نکته بعدی اینکه ما
خصوصاازسال 97بهاینسمت،چالشهایبیرونیداشتیمبهویژهدرحوزهتحریم

محمدرضا مانییکتا

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 ،هدفگذاری برای اصالح مالیات دقیق یا موضوعات ارزی،
ابالغیههایی بوده که کار را با فشار مواجه کرده است .بنابراین بخشی از موضوع به
شرایط خاص اقتصاد و بیرونی بودن آن برمیگردد.
بخش قابل مالحظهای از پروژهها ،که در برنامه ،1401به بانکها ابالغ شده ،ادامه
اقدامات پیگیریشده در سالهای قبل است و تغییرات زیادی ایجاد نمیکند .ما
برای کاهش فشار از دوش بانکها ،سعی کردیم تعامل مضاعفی با وندورهای اصلی
داشته باشیم .به هرحال ،ما درباره شرایط بحران صحبت میکنیم .اقداماتی مانند
مصوبه شفافیت تراکنشهای بانکی که مصوبه شورای پول و اعتبار بود و سقف و
کف تراکنشها و تبادالت بینبانکی و ...را ارائه کرد ،اقدامات تنظیمی رگوالتور برای
اعمال سیاست پولی است و اگر انجام نمیشد شرایط اقتصادی ،بسیار عجیبتر از
چیزیمیشدکهمیتوانستیمانتظارداشتهباشیم!
وجود سامانههای متعدد جای سوال دارد
دهقان :بنده از زاویه ناظر و مشتری ،به موضوع نگاه کنم .قطعا وجود سامانههای
متعدد جای سوال دارد .وقتی تعداد ســامانهها زیاد میشود ،برای ناظر ،مردم و
بانکها مشکالتی ایجاد میکند مانند اینکه اشــاره شد شاید بانکها نتوانند به
سمت نوآوری بروند .نمیگویم الزاما بانکها مقصر هستند اما به فرمایش آقای
یکتا برمیگردم که اشاره کردند اگر آمار و اطالعاتی داشته باشیم ،معلوم میشود
چقدر عملکرد بانکهای ما استاندارد و همگن است و چقدر میتوانیم 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 بانکهای ما چندین حساب متمرکز
و کربنکینگ داشتند و تسهیالتشان در یک سامانه بود .شاید یکی از دالیل بانک
مرکزی یا ابالغ دولت و مجلس ،عدم پاســخگویی به نیازهای مطرحشده بود .با
بررسی این موارد ،شاید دالیل تعدد سامانهها ،بهتر مشخص شود .با این نگاه ،اگر
استانداردی برای شبکه داشته باشیم ،خیلی بهتر است .همچنین یک دیدگاه این
دهقان :بنده هم طرفدار کاهش
تعدد سامانهها هستم اما مشروط
بر اینکه با سامانههای کمتر،
نیازها مرتفع شود .یکی از دالیل
تعدد سامانهها این است که نظام
بانکی بهصورت پرشتاب در حرکت
است و نمیتوان آن را متوقف
کرد و به یک استاندارد رسید

است که اگر به جای اینکه سامانهها به صورت مقطعی و حالت ُمسکنوار ایجاد و
مشکالت ،یکییکی حل شود ،تصمیمات ،به صورت کالن و دقیق گرفته میشد،
بسیاربهتربود.بندههمطرفداراینموضوعهستمکههرچقدرتعدادسامانههاکمتر
شود ،مشروطبراینکهنیازهارابرطرفکند،بهتراست .شاید یکیازدالیلایناست
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 سامانهها ،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 میشود .در این زمینه ،فاصله بسیار زیادی تا وضع مطلوب داریم.
اشتهای کسبوکاری در رگوالتور
سلمانیآرانی :اشتهای کسبوکاری در رگوالتور ما و بانکهای دولتی وجود دارد.
درزمینه تولیدمحصوالتکربنکینگدردههگذشته ،تمایالتیرادربانک مرکزی
میدیدیمودراجراهمورودمیکنند.ازمشتقاتآنها،پیمانکارانبزرگیهمهستند
و قانونگذار هم هنوز مانع جدی نشده اما با واگذاری این حرکت به بخش نوآور
صنعت مالی یعنی رگتکها ،به نظر میرسد موضوعات ،محتاطتر و سنجیدهتر
انجام میشود .همچنین برای تحقق مطالبات از نظام بانکی ،باید کارگروههایی
تشکیل شود .محصوالت نباید یکطرفه باشد و اینکه گفته
شود فقط از ما مطالبه و درخواست شود ،درست نیست.
متن کاملمیزگرد را از اینجا ()QRدریافت کنید.
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دستور بانک مرکزی:

برداشت از حساب مشتریان بدهکار
طبق ابــاغ بانک مرکزی بــه بانکها ،قراردادهای تســهیالت بانکی
بهصورتی تنظیم شود که به بانکها این اختیار داده شود تا در صورت
سررسید و عدم پرداخت مطالبات مســتقیم بانک از مشتری ،بدهی از
حسابهای انفرادی ،اموال و اسناد او و ضامنش نزد بانک برداشت شود.
بانک مرکزی بهتازگی در بخشنامهای به بانکها اعالم کرد :از این پس،
قراردادهای اعطای تسهیالت بانکی را بهگونهای منعقد کنند که مشتری
(حسب مورد مستاجر ،جاعل ،فروشنده ،عامل و  )...و ضامن و یا ضامنین
با شرط ضمن عقد بهطور 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 حسابهای 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 میکنند.
گفتنی است این تغییر در قراردادهای تسهیالت بانکی به دادنامه قطعی
دیوان عدالت اداری درباره مفاد آییننامــه وصول مطالبات غیرجاری
موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) برمیگردد.

معرفی سکوهای فروشگاهسازی
و غرفهسازی از طریق پنجره واحد
تجارتالکترونیکی
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حمایت از کسبوکارهای مجازی
و توسعه تجارت الکترونیکی ،در نظر دارد سکوهای فروشگاهسازی
و غرفهسازی (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 کسبوکارهای مجازی و
توسعه تجارت الکترونیکی طبق ماده  ۸۰قانون تجارت الکترونیکی
و ماده  ۱اساســنامه خود ،سکوهای فروشگاهســازی و غرفهسازی
(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 قابلیتهای هر
یک و اظهارنظر عموم کاربران نسبت به مزایا و معایب آنها ،معرفی
خواهند شد.
این تصمیم در راستای تکمیل خدمات قابل ارائه به کسبوکارهای
اینترنتی از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی و در مقطع کنونی
با هدف حمایت و کمک ویژه به کسبوکارهای مجازی فعال روی
سکوهای خارجی که با توجه به شــرایط خاص کشور در هفتههای
اخیر با محدودیت مواجه شدهاند ،اتخاذ شده است.
گفتنی اســت پنجره واحد تجارت الکترونیکی بــا هدف تجمیع و
یکپارچهسازی خدمات قابل ارائه به کسبوکارهای 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 فروشگاهســاز و غرفهساز متقاضی مشروط به
داشــتن اینماد ،میتوانند درخواســت بدهنــد .همچنین اولویت
معرفی در پنجره واحد تجارت الکترونیکی ،با سکوهای دارای رتبه
اعتماد برتر است .در ادامه امکان ارائه وبسرویس دریافت خودکار
اینماد به سکوهای فروشگاهساز نیز با اتصال به پنجره واحد تجارت
الکترونیکی وجود دارد.

آمادگی بانک مرکزی برای تامین ارز
واردات خودرو
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 صالحآبــادی 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 میشود.
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  ۳۰۰متقاضی برای واردات اعالم آمادگی کردهاند .بر اســاس
مقررات مربوط به واردات خودرو ،سقف ســالیانه برای ثبت سفارش و
واردات یک میلیارد دالر خواهد بود.
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اپل روزبهروز بیشتر شبیه
یک بانک میشود
شرکت اپل در یک همکاری جدید با شرکت گلدمنساکس اکنون نوعی از
حسابهای پسانداز را برای دارندگان اپلکارت ارائه میدهد.
وبسایت فستکمپانی این اقدام شرکت اپل را اینگونه توصیف کرده است:
«دیگرمنصفانهنیستکهبگوییماپلانگشتانخودرادرآبهایخدماتمالی
فرو میبرد؛ این شرکت اکنون برای شنای کامل در این اقیانوس آماده است».
این شرکت فناوری اخیرا ً اعالم کرده است که دارندگان اپلکارت بهزودی
میتوانند از حساب پسانداز با بازدهی باال از طریق گلدمنساکس استفاده
کنند .یک حســاب پسانداز معمولی گلدمن در حال حاضر درصد سود
ساالنه بیش از دودرصد را در مقایسه با ۰.۰۴درصد در بانکهای آمریکایی به
مشترکان خود میپردازد.
کاربران میتوانند بهطور خودکار نقدینگی روزانه خود را روی کارت بهحساب
منتقلکنند.اپلهمچنیناینامکانرابرایکاربرانخودفراهمکردهتاازسایر
حسابهای بانکی سنتی نیز وجوه خود را انتقال دهند.
جنیفربیلی،معاونخدماتاینترنتیاپلکهشامل Apple PayوApple
ن خصوص گفته است« :پسانداز به
 Walletمیشــود ،در بیانیهای در ای 
کاربران اپلکارت امکان میدهد تا پاداشهای نقدی روزانه خود را در طول
ن حال برای آینده نیز پسانداز کنند».
زمان افزایش دهند و در عی 
بدون کارمزد ،بدون نیاز به حداقل موجودی و بدون حداقل سپرده ،مشارکت
اپلوگلدمنمیتواندجایگزینجذابیبرایمصرفکنندگانباشد؛زیراآنهابه
دنبال راههایی برای مبارزه با تورم و کسب درآمد بیشتر هستند.
بهزعم کارشناسان حوزه فناوری ،این یک اقدام زیرکانه از سوی اپل است؛
زیرا نگرانیها در مورد رکود احتمالی در حال افزایش است؛ البته این اولین
اقدام این شرکت نیست .انتشار ماه گذشته  iOS 16ویژگیهای جدیدی
را برای اپلیکیشن کیف پول به ارمغان آورد ،از جمله گزینه «خرید اکنون
پرداخت کنید» که برای جذب کاربران بیشتر به  Apple Payطراحی
شده اســت .این امر اپل را در رقابت مستقیم با شرکتهای فینتک مانند
 PayPalو  Affirmقرار داد .این ویژگی بــه کاربران امکان میدهد در
هر خرید درونبرنامهای یا آنالینی که از  Apple Payدر هنگام پرداخت
استفاده میکنند ،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  Squareو مجموعهای دیگر از شــرکتها در یک سیســتم پرداخت
جدید است که به شما امکان میدهد با ضربهزدن به روی آیفون خود ،پول
را برای شخصی ارسال کنید .عالوه بر این Wallet ،به شما امکان میدهد
سفارشهای آنالینی که با Apple Payانجام دادهاید را پیگیری کنید.
شرکت اپل در ماه مارس با خرید استارتاپ فینتکی Credit Kudosکه
در حوزه اعتبارسنجی اهدای وام فعال است ،گمانهزنیهای بیشتری در مورد
جاهطلبیهای فینتک خود به وجود آورد .برخی فعاالن این حوزه گمانهزنی
میکنند که اپل با انجام این اقدامات بیش از اینکه به دنبال جذب کاربران
جدید و درآمد بیشتر باشد ،به دنبال حبسکردن 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 شرکتهای کیف
پول موبایل ،پیشتاز است و نزدیک به نیمی از تراکنشها را به خود اختصاص
میدهد .در مقایسه Google Pay،مقدار۱۷درصد از این بازار را تشکیل
میدهد .سامسونگ ،پیپال و والمارت رقبایی با سهم بازار بسیار کمتری
هستند.درنهایت،اپلمیخواهدکیفدیجیتالشجایگزینکیفپولفیزیکی
کاربرانشودوهمهچیزازامورمالیگرفتهتاگواهینامهرانندگیوحتینسخه
دیجیتالی کلید خودروی کاربران را در اختیار داشته باشد .اکنون ممکن است
ی خود را گسترش داده و به دنبال اضافهکردن حسابهای بانکی افراد
جاهطلب 
به آیفون آنها نیز باشد.

تامین مالی ۱۰۰هزار میلیاردی
معامالت بورس کاال
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 متنوعسازی روشهای تامین مالی غیر
تورمی تولید و رفع مشــکالت اعتباری بنگاهها ،امسال حداقل  ۱۰۰هزار
میلیارد تومان از معامالت بورس کاال با ابزارهای اعتباری مانند اوراق گام
تامین مالی میشود.
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 محدودیتها ،کارکرد محدودی در تامین مالی تولید داشــت .براساس
دســتورالعمل جدید ،اوراق گام ابزاری بســیار کارآمد برای تامین مالی
زنجیرهای خواهد بود .طبق دستورالعمل جدید ،بانکها مبتنی بر فاکتور و
بنا به درخواست مشتریان ،اوراق گام را صادر و در اختیار فروشنده مواد اولیه
قرار میدهند .این اوراق از ابتدای صدور تا سررسید اوراق ،به راحتی به منظور
خرید مواد اولیه قابلیت انتقال در زنجیره را خواهند داشت.

مهمترینحمایتحاکمیتبرایتوسعهاقتصاددانشبنیان
عدم دخالت است

صابر فیضی

اشاره :در سالهای اخیر ،بارها بر اقتصاد دانشبنیان ،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 بدانجا ضروری
به طور
شــده که امروزه از  10شــرکت اول ثروتمند جهان ،حداقل  ۹شرکت 
مستقیمبافناوریهایدانشبنیانعجینهستندوازهمانآغازتولد،باطرحهای
دانشبنیان همراه بودهاند .در چنین شرایطی مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۱
را سال «تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین» نامیدند .در این رابطه ،تصمیمات
خلقالساعه درباره افزایش میزان حقوق نیروی انســانی بدون آنکه به افزایش
درآمدهای شرکتها توجهی شود ،از موضوعات مهم در این زمینه است .در نود
و هشتمین میزگرد آنالین از سلسله نشستهای تخصصی بانکداری و اقتصاد
دیجیتالکهنهماردیبهشت ماه 1401با موضوع«اقتصاددانشبنیان؛از مهاجرت
تا تعدیل نیروی انسانی» برگزار شد ،صابر فیضی مدیرعامل شرکت فناپ تلکام،
حسین اسالمی رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران و محمد خلج
قاسمآبادیمدیرعاملشرکتاسنپ،چالشهایمهاجرتوتعدیلنیرویانسانی
را با توجه به افزایش دستمزدها در سال جاری ،موردبحث و تبادلنظر قرار دادند.
آنچه پیشروی شماست ،خالصه این گفتوگوست.
لزومهمسوییمنافعسرمایههایانسانیباصاحبانکسبوکار
اسالمی :درباره سرمایههای انسانی بهتر است از دو وجه نگاه کنیم .میزان تورم
دو سه سال اخیر برای کارکنان ،بیش از تورم اعالمشده 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
سالهای اخیر و دوران کرونا به مراتب بیشتر بوده است .االن بسیاری افراد از طریق
گلدنویزاها و استارتاپویزاها از ایران خارج میشوند .در سالهای گذشته ،افزایش
اسالمی :ما منکر اتفاقات خوب در
حوزهدانشبنیاننیستیمامااینها
بیشترازبدنهکسبوکارهایجدید
ناشیمیشودنهحمایتحاکمیت.
مهمترینحمایتحاکمیت،عدمدخالت
است.اگر حاکمیتیا دولت عالقهمند
بهاستفادهازفعالیتمجموعههای
دانشبنیان است ،باید موانعی که
خودش ایجاد کرده ،بردارد
حقوق ،طی چند روز با حضور نماینده کارفرماها ،کارگرها و دولت ،بررسی میشد
ولی امسال با شگفتی ویژه ،در یک جلسه ،تصویب و بالفاصله ،اعالم شد .از طرف
دیگر،وقتیبهسراغکارفرماهامیرویم،میبینیمحجمافزایشبهشیوهایبودهکه
واقعا آسیب جدی به کسبوکار زده است .منافع فرد ،منافع یک عضو کسبوکار و
منافعسرمایهانسانیبایدبامنافعصاحبانکسبوکار،همسوباشد.عدمهمسویی،
ممکن است در کوتاهمدت 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
استارتاپهای بزرگ با بیش از  300نفر نیرو به ســتوه آمدهاند .وقتی نام سال
«دانشبنیان» گذاشته میشود و در آخرین جلسه رهبری با کسبوکارها ،صنایع
دانشبنیان و حوزه فناوری بیشتر دیده میشوند ،اهمیت موضوع بیشتر روشن
میشود .ابتدای امسال هم مقامات عالیرتبه نظام ،اشاره کردند تصمیماتی گرفته
نشود که برخالف این قطبنمای اصلی باشد و به بدنه این مجموعه آسیب بزند
ولیمتاسفانهاینتصمیماتگرفتهشد.
هزینه ودرآمد

افزایشحقوقعاملترازمنفیبین
خلج :در مراحل اولیه ،شــاید بیش از  80درصد از هزینههای شــرکتهای
دانشبنیان به حقوق و دستمزد پرســنل برمیگردد .هرچقدر شرکتها رشد
میکنند ،هزینههای دیگر مانند مارکتینگ ،بازاریابی ،زیرساخت ،تجهیزات و

حسین اسالمی

نگهداری اضافه میشــود .با این حال باز هم یکسوم هزینههای این شرکتها
به هزینههای پرسنلی برمیگردد .افزایش هزینهها ،خصوصا هزینههای منابع
انســانی در شــرکتهای دانشبنیانی که تاثیر زیادی از این فاکتور هزینهای
دارند ،بیشتر از امکان افزایش قیمتشان است و این امر ،باعث ایجاد تراز منفی
میشود .شرکتهای استارتاپی ،شرکتهای فعال اقتصاد دیجیتال و شرکتهای
دانشبنیان ،در ســالهای اولیه فعالیت ،برای جلب اعتمــاد مخاطب و کاربر،
هزینههای زیادی دارند و تا به مقیاســی برای نقطه سربهسر برسند ،ترازشان
منفی است .در نهایت تعدیل نیرو ،افزایش نرخ بیکاری و کاهش کیفیت خدمات
را خواهیم داشت .دو دیدگاه درخصوص افزایش هزینهها وجود دارد :دیدگاه اول
خلج :بررسی عوامل موثر بر
مهاجرت نشان میدهد بخش
کوچکی از این عوامل ،در اختیار
کسبوکارها 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
این است که افزایش درآمدها ،باعث ایجاد ظرفیتها ،فرصتها و قدرت خرید
بیشتر مردم میشود و کسی که حقوق بیشتری دریافت میکند ،تزریق بیشتری
به بنگاههای اقتصادی دارد و خرید بیشتری انجام میدهد .این نتیجهگیری ،غلط
استزیراپیشفرضهایمختلفمانندتورمیکهرشدآنبیشترازافزایشحقوق
است،لحاظنمیشود.دیدگاهدوماختالفافزایشهزینههاودرآمدشرکتهاست
و این شکاف ،بیشتر میشود و آثار و تبعات ،منفی خواهد شد .نکته مهم دیدار با
مقام معظم رهبری و حضور نماینده اقتصاد دانشبنیان این بود که باالخره این
بخش از اقتصاد کشور ،جایگاهی بین ابرقدرتها و غولهای صنعتی کشور پیدا
کرد .نامگذاری امسال هم نشاندهنده این است که اهمیت پرداختن به این بخش
در بدنه حاکمیت و بخش دولتی ،درک شده است.
تاثیــر خطرناک افزایش بیرویه دســتمزدها بــر درآمدهای
دانشبنیانها
فیضی :هزینههایی که به تامین اجتماعی تحمیل میشود ،هزینههای دولت
نیست .دولت ،درگیر صندوقهای بازنشستگی است اما آنچه در این صندوقها
اتفاق میافتد ،از جیب خود سرمایهگذاران ،یعنی کارکنان تامین میشود و عمال
دولت در این زمینه نقشی ندارد .اگر قرار باشد تورم را اینگونه درخصوص کسری
بودجهکنترلکنند ،اینکار ،باری برای دولت ندارد.بندهنشنیدهامکه از این طریق
میتواناینکارراعملیاتیکرد.درعینحالبایداینواقعیتراپذیرفتکهاقتصاد،
اعم از دانشبنیان یا غیر آن ،وضعیت خاصی دارد .االن طوری شده که نمیتوان
اقتصادیککشورراازاقتصاددنیاجدادانست.بنابراینتصمیمبهافزایشحقوقبه
این صورت یا تورمها و افزایشهای دیگر در حوزه فناوری ،تاثیر خطرناکی بر درآمد
شرکتهای دانشبنیان و فناورانه دارد .نیروهای ما که قبال برای  6000دالر کار
میکردند ،اگر برای 3000دالر کار کنند ،باز هم از داخل کشور ،اقتصادیتر است!
اگر نیروی انسانی را درنیابیم ،خروج نیروی انسانی متخصص را مانند االن خواهیم
داشت ،ما نیروهایی را داشتیم که حدود  25تا حداکثر  30میلیون تومان به آنها
حقوق میدادیم اما اکنون با  3000دالر یعنی  75میلیون تومان کار میکنند!
بنده معتقدم ما درباره اقتصادمان یک تصمیم پایدار نمیگیریم و نتیجه آن ،جز
این نخواهد بود .اینکه با افزایش  60درصد یا  100درصدی ،یکسری از مسائل
اقتصادی را حل کنیم و با ریشه اصلی اقتصاد مواجه نشویم و با اتفاقات پیشرو
مقابله نکنیم ،از این مقوله دور خواهیم افتاد .نمیدانم آیا دوســتانی که چنین
تصمیماتی میگیرند ،به اقدامات تطبیقی هم دقت دارند؟
تصویرسازی درست ازمواجههبا کسبوکارهای دانشبنیان
اسالمی :در این زمینه ،اول تصویر درست از اتفاقات و تصحیح نحوه مواجهه با
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کســبوکارهای دانشبنیان و دوم مانعزداییها به مرور ایام ،مهم است .از قبل
انقالب ،طی 50تا 60ساله اخیر ،بوروکراسیهایی حاکم شده که اجازه نمیدهد
جوانان این مملکت و افراد صاحب ایده ،کسبوکارهای خود را ایجاد کنند .همین
رانت و برای شروع بسیاری از فعالیتهای
امر ،برای برخی کسبوکارهای قدیمی ،
دانشبنیان ،موانع ایجاد کرده است .اگر به این دو موضوع توجه کنیم؛ یعنی یا
اندیشگاههاینظامفعالشوندویااصناففعالشوند.اگرقراراستبهسمتاقتصاد
دانشبنیانبرویم،بایدموانعپیشرویاینکسبوکارهابرداشتهشود.اینکهصرفا
در چند سخنرانی به آن اشاره شود ،کفایت نمیکند .ما منکر اتفاقات خوبی که
رخ داده ،نیستیم اما این اتفاقات خوب ،بیشتر از بدنه دانشبنیان و کسبوکارهای
جدید ناشی میشود نه از حمایتهای حاکمیت .مهمترین حمایت حاکمیت،
عدم دخالت است .ما انتظار نداریم حاکمیت تزریق پول کند یا حمایتهایی که
در دیگر کشورها وجود دارد ،انجام شود ،بلکه انتظار داریم اگر حاکمیت یا دولت
واقعا به استفاده از دانشبنیانها عالقه دارد ،موانعی که خودش ایجاد کرده ،بردارد.
خلج :برای اینکه تصویرســازی درســتی انجام دهیم ،اقتصاد دانشبنیان 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 ،سرمایهگذاری 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 درگیریها ،ذیل وزارتخانه مستقل باشد .بخش سنتی اقتصاد
کشور نیز باید به استفاده فناوری تمایل داشته باشد .باید شرایط انتقال دانش به
کشورفراهمشودتارسوبدانشوتکنولوژیاتفاقبیفتد.مابایددرزمینهبهاقتصاد
گیگوایجادجذابیتبرایفریلنسرهایداخلیوخارجیاهتمامکنیم.همچنین
ارتباط بین فعاالن اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانشبنیان با دانشگاه باید بازتعریف
فیضی :اینکه با افزایش  60یا
حتی  100درصدی دستمزدها،
یکسری از مسائل اقتصادی را
حل کنیم و با ریشه اصلی این
مشکالت مواجه نشویم ،از این
مقوله دور خواهیم افتاد .نمیدانم
آیا دوستانی که چنین تصمیماتی
میگیرند ،به اقدامات تطبیقی هم
توجه دارند؟
شود .ما نیاز به ایجاد امنیت برای کسبوکارها داریم .ما باید کارآفرینان و نخبگان
را در توسعه کشور مشارکت دهیم .ما باید مبانی و اصول مدیریت دولتی نوین را در
کشور پیادهسازی کنیم .بخش خصوصی باید در کالنپروژهها درگیر شود .ما باید
خصوصیسازیِ شفاف و اهتمام به مدیریت تطبیقی و بنچمارک داشته باشیم و
اینها را بومی کنیم .مهمترین کلیدواژه ،ثبات اقتصادی است.
فیضی :رهبری امسال درخصوص اجرای سیاســتهای کلی اصل  44گالیه
کردهاند .نزدیک  16سال از مباحث مطرحشده و انتظارات میگذرد .چرایی این
وضعیت ،خیلی مهم است .وقتی وزیر اقتصاد و حوزههای بازرگانی از دانشگاهی
میآیند که در سیستم دولتی کار میکنند و ایدهها و افکاری دارند که با بازار و
اقتصاد همخوان نیست ،بهتر از این نخواهد شد .به نظرم 80،درصد افرادی که
مقاومت میکنند ،به خاطر جهل در کارشان است و 20درصد هم اهداف خاصی
دارند .پس دو بخش وجود دارد :یکی جهل از طرف افرادی که میخواهند در این
زمینه ورود کنند و دیگر اینکه منافع برخی به خطر میافتد .تا زمانی که دولتی با
این عریض و طویلی داشته باشیم که در اجرا دخالت کند و به جای قانونگذاری،
حاکمیت ،استفاده از قانون و نظارت ،وارد اجرا شود ،همین
وضعیت را داریم و خواهیم داشت.
متن کامل میزگرد را از اینجا ( )QRدریافت کنید.
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لحاظکردننسبتهایکنترلییکسانبرایتمامبانکها
محلنقداست

علیرضا جاللی فراهانی

اشاره :با رونمایی از ســند «راهبردها و سیاستهای بخش بانکی» به منظور
بهبود اوضاع شبکه بانکی ،دولت به عنوان بزرگترین سهامدار بانکهای دولتی،
سیاستهای کالن بخش بانکی را ابالغ کرد .این سیاستها در  ۲۶بند تنظیم
شده که واگذاری ســهام غیربانکی و امالک مازاد ،کاهش تعداد شعب ،افزایش
حجم مبادالت ارزی ،افزایش جریانهای درآمــدی و خروج از زیان ،اعطای وام
غیرحضوری ،افشای فصلی ابر بدهکاران بانکی ،ارائه تسهیالت با اعتبارسنجی،
جلوگیری از سرمایهگذاری خطرپذیر از مهمترین بندهای این سند مهم است.
مهمترین سوال درباره اجرای این بندها ،این است که اصال آیا اجرای این طرح
بدون استفاده از فناوریهای نوین ممکن است؟ با توجه به موضوعات اولویتدار
مطرحشده در این مستند ،در بخشهای بسیاری با استفاده درست و همهجانبه از
فناوری میتوان بخش بزرگی از این موضوعات را حل کرد اما اینکه این آمادگی تا
چه اندازه در نظام بانکی وجود دارد ،نکته مهمی است.
از اینرو ،در نود و نهمین میزگرد آنالین از سلسله نشستهای تخصصی بانکداری
و اقتصاد دیجیتال ،که  23اردیبهشــتماه  1401برگزار شد« ،بررسی فرمان
 ۱۰مادهای وزیر اقتصاد برای کنترل بانکهای دولتی» از سوی علیرضا ماهیار
معاونفناوریاطالعاتبانکملیوعلیرضاجاللیفراهانیرئیسمرکزتحقیقاتو
تحولاستراتژیکبانکملتبرگزارشد،موردبحثوتبادلنظرقرارگرفت.خالصه
این گفتوگو ،پیشروی شماست.
پاشنه آشیلها در فرمان 10مادهای
ماهیار :نکته اول اینکه فرمان وزیر اقتصاد در مقطع فعلی و ابتدای دولت ،بسیار
جاللی فراهانی :این  10فرمان
وزیر اقتصاد ،همگی جزء مسائل
عمومی نظام بانکی است و تمام
بانکها در آن مشترک هستند
ولی وقتی به الیه هدفگذاری
و نسبتهای تکلیفی یا کنترلی
میرسیم ،نمیتوان با همه بانکها
با یک نسبت کنترلی رفتار کرد

کلیدی است و میتواند استراتژی بسیاری از بانکها را در پی داشته باشد .ایشان
به عنوان رئیس مجمع بانکهای دولتی ،به جز مسوولیت تکلیفی وزارتخانه ،این
موضوع را ابالغ میکنند .نکته دوم اینکه در 10فرمان ابالغشده ،پاشنه آشیلها،
هدف قرار گرفته است .قرار نیست بانکها بنگاهداری کنند ،بلکه باید به عملیات
اصلی بانکی و مواردی که در راستای استراتژی و برنامههایشان است ،بپردازند .با
توجهبهوجودبدهیهاواینکهبسیاریازاینملکهاوکارخانههابهبانکهامنتقل
میشود ،عمال این داراییها انباشته شده و وقتی فروش نرود و واگذار نشود ،در
صورتهای مالی بسیاری از بانکها از جمله بانکهای دولتی ،حتی خصوصی
یا آنهایی که در کدال هستند ،قابل مشاهده است .قطعا برای حل این مشکل،
روشهای سنتی راهگشا نیست .البته در بعضی موارد ،عزم این کار وجود نداشته و
دوستانصرفابهآگهیدررسانههابسندهکردند.بندهدرمقطعیکهدربازارسرمایه
حضور داشتم ،این بحث را در حوزه بورس کاال پیگیری میکردم که آیا میتوان
توکنایزیشن را در کنار اینها داشته باشیم؛ یعنی هر واحد مترمربع را در قالب توکن
ببینیمویکواحدمشخصبگذاریمیادرقالبابزارهایمختلفبازارسرمایهمانند
گواهیها کار کنیم یا خیر .قطعا مشتریان بانکهای بزرگ ،وفاداری دارند و ورود
میکنند.همچنینبحثاحرازهویت،نحوهتملکونحوهفروشمطرحاست.اینها
نقاط کلیدی است که تکنولوژیهای حوزههای دیگر به غیر از فینتک و بانکداری
نیزمیتواندکمککند.
دستور آقای وزیر ،بسیار راهگشا بوده و ما در داخل بانک ملی ،در بخش طراحی
و توســعه نئوبانکمان ،بر روی این موضوع فکر کرده و برای آن ،مدل طراحی
میکنیم .برای این موضوع خاص ،دو راه داریم .یک راه این است که خودمان در
داخل مجموعه ،آن را پیادهسازی و مدل آن را استخراج کنیم و توسعه دهیم .راه
دیگر اینکه فینتکها و شرکتهای دانشبنیان 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.
نکاتمثبتومنفیدستورالعمل 10مادهای
جاللی فراهانی :من هــم با آقای دکتر ماهیار کامال موافقم و ســند را مثبت
میبینم .از آخرین باری که سند مشابه برای صنعت بانکی مطرح شده بود11 ،
سال میگذرد .ویرایش قبلی مربوط به ســال  90بوده و در طول دهه گذشته،
سیستم بانکی از این منظر رها شده بود که نتیجه آن ،تشدید ناترازیها و انواع
مشکالت بوده است .در واقع ،به نقش باید وزارت اقتصاد ،به درستی پرداخته نشده
بود.نفسپرداختنبه این سند راهبردی ،فارغ از قضاوت درباره محتوا ،نکته مثبتی
است .البته بنده به عنوان کسی که در بانک ملت ،فعالیت میکنم قرار نیست از
فرایند شکلگیری و تعیین محورها آگاه باشم ولی بر اساس نتایج یعنی  10بند
این دستورالعمل یا سیاستنامه ،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
 10مورد هستند اما همگی جزء موضوعات برجسته صنعت به شمار میروند.
عالوه بر نکات مثبت باید نکات منفی و قابل بهبــود را هم بیان کنیم .در نظام
بانکی ،روز و هفتهای نیست که درباره واگذاری داراییها و سهام و سرمایهگذاری،
بحث نداشته باشیم .انتظار میرود اگر بانکها باید به این سمت حرکت کنند،
انعطافهای قانونی بیشتری برای آنها قائل باشند تا دستشان بازتر باشد .باید
درک شود ملکهایی که قابلیت فروش داشته ،عموما در چند سال گذشته ،از
طریق روشهای متعارف فروخته شده است .موضوع دیگر ،بحث سهام است.
در سال گذشته ،به خاطر شرایط بازار سرمایه ،بانکها 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 سهامها حتی پایینتر
از نرخی است که بانکها خریداری کردهاند .لذا هدفگذاری حتما باید با درنظر
گرفتن تاثیرات جانبی بازار سرمایه باشد زیرا اگر با قیمت پایین فروش برود ،زیان،
شناسایی میشود و حقوق سهامداران خصوصا در بانکهای مرتبط با اصل 44به
خطر میافتد و اگر در پیک فروخته شود ،ظن اختالل در بازار مطرح میشود،
بنابراین موضوع ،بسیار حساس است.
تعدیل شعب خوب است اما...
جاللی فراهانی :در  15سال گذشته ،دو اتفاق بسیار مهم رخ داد :اول خصوصی
شدن بانکهای اصل 44و دوم توسعه بانکداری الکترونیک و امکانات ارائه خدمت
دستگاههای خودپرداز ،خوددریافتی و خودپرداختی و اکنون بانکداری دیجیتال.
توسعه خدمات امکانات الکترونیکی باعث شد ما بدون حضور فیزیکی به شمول
خصوصی شدن بانکها هم باعث شد بانکهای اصل  44به فکر

مالی برسیم و
منطق مالی و توجیهپذیری استمرار حضور شعب بیفتند .به همین دلیل برخی
بانکها مانند بانک ملت از نیمه دوم دهه  1380به 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 درونسازمانی بود ،تحتتاثیر تحوالت مدیریتی قرار
گرفت .ورود وزارت اقتصاد به این مساله ،اتفاق خوشایندی است زیرا باعث میشود
نوسانات مدیریتی ،این موضوع بسیار مهم را تحتتاثیر قرار ندهد .طبق مطالعات
ما ،تعداد بانکهای کشــور تقریبا دوبرابر میزان موردنیاز است و باید به شدت
کاهش پیدا کند .چالش بانکها که انتظار کمک از وزارت اقتصاد دارند ،شهرهای
تکشعبهای است .بانکها برای تعطیل کردن این شعب ،بسیار با مشکل مواجه
هستند .نکته دیگر درباره کل سیاستها ،این است که نمیتوان با یک عدد نسبت
کنترلی درباره همه بانکها صحبت کرد .ما در بین بانکهای دولتی و بانکهای
اصل 44که مشمول این سیاستنامه هستند ،از یک طرف بانکهایی مانند بانک
ملی و بانک سپه را داریم که از نظر شبکه شعب ،بسیار گسترده و از طرف دیگر،
بانکهایی مانند صنعت و معدن و توسعه صادرات را داریم که کوچکتر هستند.
اگر انتظار داشته باشیم همه این بانکها به سمت فضای 3درصد و 6درصد بروند،
در اجرا به چالش برمیخوریم .بهتر است در الیههای بعدی و تکمیل این سند،
بانکها به خوشهها و دستههایی تفکیک شوند .بنابراین اصل پرداختن به موضوع
داونسایزینگوتعدیلشبکهشعب،بسیارخوباستامادرنظرگرفتننسبتهای
کنترلی یکسان برای تمام بانکها ،محل نقد اســت و میتوان در ویرایشهای
تکمیلی سند به آن پرداخت.
از تحول دیجیتال تا زنجیره ارزش بانک
ماهیار :هدفمند و تخصصی کردن شعب ،در یکسری حوزهها ،عالوه بر بحث
هزینه  -فایده اقتصادی کمک میکند تا شــعبه به شعبهای تبدیل شود که در
زنجیره ارزش بانک ،سودده باشد نه صرفا از نظر منابع و مصارف مالی .در بانک
ملی ،از 2800شعبه موجود 700،شعبه یا باجه ،در مکانهایی است که فقط بانک
ملی در آنجا وجود دارد .این ،نقطهای است که نمیتوان به آن دست زد اما میتوان
در زمینه شعب دیگر،برنامه تحول دیجیتال شعبه رابه صورتهدفمندپیادهکرد.
یکی از اهدافی بانک ملی ،تخصصی کردن شــعبه ،متناسب با نوع کارکردش
است .همچنین شعب دانشبنیان به صورت ویژه و هدفمند ،برای شرکتهای
دانشبنیان ،در کنار پارکهای علم و فناوری و مراکز مهم که این شــرکتها
در آنجا فعال هســتند ،مدنظر داریم .اینها عالوه بر خدمات بانکداری ،خدمات
مشاورهای ،سرمایهگذاری و حتی اعطای تسهیالت را دارند .ما یکسری شعب به
نام ملیپالس داریم که باجه ندارد؛ یعنی مشابه شعب بانکهای اروپایی که بحث

علیرضا ماهیار

مشاوره ،خدمات تخصصی و مشاوره در حوزههای اجرایی ،مطابق با نیاز و تجربه
مشتری را خصوصا در حوزه بانکداری شرکتی و تجاری ارائه میدهد .ضمنا بحث
تحول در حوزه شرکتهای دانشبنیان ،یکی از کارکردهایی است که میتواند
زیرساختها را متحول کند.
جاللی فراهانی :نکتهای که آقای دکتر به درســتی اشاره کردند این است که
راهحلها باید بخشی از اکوسیستم گستردهتر باشد .ما نمیتوانیم 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 زنجیرهای از نقشهاست .درخصوص تجربه
شعب تخصصی ،ما مشکالت برونسازمانی داریم و با اینکه این مقوله در صنعت
بانکی ،کامال پذیرفته شده ،چالشهای جدی در کشور برای آن وجود دارد و نگاه
مجموعههای بیرونی به این موضوع ،خاص است.
راهکارهای افزایش مبادالت ارزی
ماهیار :در حوزه ارز ،یکسری واقعیتها 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 میتواند به عنوان یکی از مبادالت ارزی بانکها قلمداد شود .با وجود
تحریمها،بسیاریمبادالتداخلشبکهتوسطبخشهایمختلفانجاممیشود.
اگر توریستها را در قالب یک اکوسیستم کلوزلوپ در داخل کشور داشته باشیم
یا مبادالت با کشورهای منطقهای را در قالب شبکه پرداختهای متقابل پیش
ببریم ،به سیاست وزارت اقتصاد میرسیم .اینکه منتظر باشیم به سوئیچ وصل
شویم ،پیشبرد کار قطعا شدنی نیست اما کارتهای  pre-paidیا کیف پول
ماهیار :کسانی که تسهیالت
دریافت میکنند و برنمیگردانند،
باید به نحوی این تسهیالت از آنها
دریافت شود و این کار ،باید به
شیوههای مختلف صورت گیرد.
اینکه یک نسخه بپیچیم و تا انتها
برای همه با همان نسخه پیش
برویم ،شدنی نیست

ارزی بسیار فراگیر میشود .البته این محصوالت نباید به راهکارهای خروج ارز
از کشور تبدیل شوند ،بلکه باید ارزآور باشند .موضوع دیگرexchange ،ها
هستند .ما مفهومی را در بازار ســرمایه در حوزه بورس انرژی با عنوان DEX
 )(Decentralized Exchangeداریم که هم بانک ملت و هم بانک ملی
که به تازگی در حوزه نفت ،گاز و پتروشیمی به طور جدی ورود کرده ،میتوانند به
خوبی در حوزه ارز ،مانور بدهند.
چالشهایتحققسوددهیدربانکها
جاللیفراهانی:همان نقد قبلی مبنی بر اینکه نمیتوان برای همه بانکها ،یک
نسخهواحددرنظرگرفت،دراینجانیزتکرارمیکنم.این 10مساله،همگیمسائل
عمومی نظام بانکی است و تمام بانکها در آن مشترک هستند ولی وقتی به الیه
هدفگذاری و نسبتهای تکلیفی یا کنترلی میرسیم ،نمیتوان با همه بانکها
با یک نسبت کنترلی رفتار کرد .همچنین درنظر گرفتن عدد ثابت  20درصد،
برای بانکی که عملکردش خوب ،متوسط یا ضعیف بوده ،ریسک انفجاری ایجاد
اصل خروج از زیانده بودن بسیار مطلوب است و همه بانکها به سمت
میکندِ .
آن حرکت میکنند 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 بانکها با توجه به آمیخته مصارفشان درست نیست و اینکه چه میزان
تسهیالت ،خرد یا کالن بوده و کدامیک از تسهیالت کالن شرکتی با لحاظ کردن
منافع کالن کشور بوده و االن در چه وضعیتی است ،باید در هدفگذاری لحاظ
بانک با
شده و هوشمندانهتر و اقتضاییتر عمل شود و نسخههای واحد برای تمام 
توجه به مختصات صورتهای مالی بانکها ،به نسخههای
قوارهدوزیشده تبدیل گردد.
متن کامل میزگرد را از اینجا ( )QRدریافت کنید.
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افزایش حقوق کارکنان
بانکهای دولتی از نیمه دوم امسال
وزارت اقتصاد وعده داد حقوق کارکنان بانک های دولتی در نیمه دوم
سال جاری  10درصد 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 ماههای 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 دستگاههای اجرایی از جمله
بانک های دولتی اســت و به همین منظور افزایش  10درصدی 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.

شناخت ضعیف مردم
از چکهای صیادی
شواهد حاکی از آن است که میزان آگاهی مردم و کارمندان بانکی در دو
حوزه «کاربردها» و «عواقب برگشت خوردن» چکهای صیادی ،اندک
بوده و همین عامل ممکن است معاملهگران را با مشکل مواجه کند .به
گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،موضوع فقدان اطالع عمومی مناسب
نسبت به مفاد قانون جدید چک ،یکی از سوژههای برجسته در حوزه اخبار
بانکی بود که در روزهای گذشــته بازتاب زیادی به خود اختصاص داد.
متأسفانه ،بانک مرکزی با وجود آنکه اطالعرسانی کتبی متعددی در پرتال
خود در زمینه قانون جدید چک منتشر کرده است ،اما اطالعیهها فقط
قشر بسیار محدودی از مردم را از قوانین مطلع کرده و تعداد بسیار زیادی
از مراجعان بانکی ،آنطور که بایــد از قوانین جدید چک و تغییرات آن
اطالع کافی و مناسبی ندارند .از منظر کمی و کیفی هیچگونه نظرسنجی
معتبری در زمینه میزان آگاهی و سواد مردم در حوزه چکهای جدید
از ســمت ارگانهای ذیربط انجام نشده و شواهد میدانی حاکی است
اطالعات مردم در حوزه مقررات قانون چک بســیار اندک است .فارغ از
شواهد میدانی در شعب بانکها ،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 بیاطالع هستند.

پیشنویس سند ریال دیجیتال
بانک مرکزی منتشر شد
بانک مرکزی پیشنویس 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 پولو
اعتبار در شهریورماه سال جاری انجام شد.
به گزارش راه پرداخت ،پس از انتشار اولیه بهصورت محدود ،ریال دیجیتال
منتشر شد و از طریق دو بانک عامل و با جامعه کاربری کنترلشده مورد
بهرهبرداری پیشآزمایشی قرار گرفت .اکنون روند بررسیهای تکمیلی
جهت شروع دوره آزمایشی ادامه دارد.
تبیین اهداف ،ابعاد ،تهدیدها و فرصتهای 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 ذینفعان موضوع ترســیم میکند .پول دیجیتال بانک مرکزی را
میتوان بهعنوان تعهد رایج الکترونیکی بانک مرکزی که میتواند برای
تسویهحساب یا بهعنوان ذخیره ارزش مورد استفاده قرار گیرد ،تعریف
کرد .در پیشنویس ســند ریال دیجیتال ،پول دیجیتال بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران ،ریال دیجیتال نام گرفته است .این پول اسکناسی
است که بهصورت دیجیتال با استفاده از فناوری دفتر کل توزیعشده توسط
بانک مرکزی منتشر میشود .مجموعه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله
بانک مرکزی ،مؤسسات اعتباری ،فراهمکنندگان خدمات فنی ،کاربران،
بهرهبرداران ،زیرساختها و فناوریهای مرتبط که بر اساس نقشها و
وظایف مشخصشده در این ضوابط در فرایند تولید ،انتشار ،جمعآوری و
مبادله ریال دیجیتال و همچنین اجرای قراردادهای هوشمند مبتنی بر
آن مشارکت میکنند هم به اکوسیستم ریال دیجیتال معروفاند.
بر اساس این سند توکن پول دیجیتال بانکهای مرکزی ،گونهای از پول
دیجیتال است که توسط بانکهای مرکزی صادر شده و بهصورت همتا به
همتا مورد تبادل قرار میگیرد .ریال دیجیتال در معماری ارائه شده توسط
ن رو
بانک مرکزی ،شکل دیجیتالی اسکناس و جزئی از پایه پولی است؛ از ای 
امتیاز انتشار آن در انحصار بانک مرکزی و مبتنی بر پشتوانههای قانونی،
تعهد مستقیم بانک مرکزی خواهد بود.
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مصرف ساالنه حدود
 700میلیارد تومان کاغذ
برای رسیدهای پرداخت
مدیرعامل شرکت شاپرک از افزایش مصرف و چاپ کاغذ رسید پرداخت
در دســتگاههای کارتخوان خبر داد و عنوان کرد :ساالنه بین  600تا 700
میلیارد تومان صرف این رسیدها میشود .به گزارش روابط عمومی شرکت
شاپرک ،سیدکاظم دهقان اظهار کرد :ساالنه حدود  40میلیارد تراکنش در
شبکه پرداخت انجام میشود که با توجه به اینکه حدود  90درصد ابزارهای
پذیرش را کارتخوانهای فروشگاهی تشکیل میدهند ،میزان قابل توجهی
از چاپ و ارائه رسید کاغذی برای این بخش است .وی با بیان اینکه ارائه رسید
پرداخت به مشتری میتواند با توافق طرفین انجام نشود ،تصریح کرد :با توجه
به الزامات قانونی ،مردم میتوانند با عنایت به اینکه پیامک برداشت از طرف
بانک برای آنها ارسال میشود ،همچنین با روئیت دستگاه کارتخوان ،بجز در
موارد لزوم ،از دریافت رسید منصرف شوند.
چاپ رسید برای تراکتش زیر 200هزار تومان ،الزامی نیست
مدیرعامل شرکت شاپرک افزود :با توجه به طول عمر کم رسیدهای پرداخت،
پیش از این شرکتهای ارائه دهنده پرداخت مختار بودند که برای خریدهای
زیر  50هزار تومان که حدود  40درصد از حجم تراکنشها را شامل میشود،
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 شرکتهای پرداخت مجوز داده شده است ،در صورت تمایل میتوانند برای
تراکنشهای زیر  200هزار تومان رسید چاپی ارائه نکنند .به گفته وی این
الزام از گذشته وجود داشته و اکنون تا سقف 200هزار تومان افزایش یافته که
حدود 80درصد از کل ترکنشها را شامل میشود .مدیرعامل شرکت شاپرک
تاکید کرد :چاپ رسید عالوه بر هزینههای زیادی که به شبکه پرداخت کشور
وارد میکند به لحاظ محیط زیستی و مصرف کاغذ و انرژی نیز هزینهزا بوده و
میبایست مورد توجه و عنایت مردم و مصرف کنندگان قرار گیرد.

تاخیر چهارماهه یک بانک دولتی
در ارائه فهرست ابربدهکاران

با گذشت چهار ماه از مهلت قانونی بانک مرکزی هنوز اطالعات ابربدهکاران
بانک ملی منتشر نشده است.
بر اساس گزارش صداوسیما ،طبق قانون بودج ه سال جاری ،بانک مرکزی
باید اطالعات ابربدهکاران بانکها و موسســات اعتباری را بصورت فصلی
ک بار این اطالعات را منتشر کردند.
منتشر کند که تاکنون هم ه بانکها ی 
رئیس بانک مرکزی ،استاندارد نبودن اطالعات ارائه شده بانک ملی را علت
عدم انتشار اطالعات ابربدهکاران این بانک اعالم کرده است.

وثیقه نقدی به هیچ وجه وثیقه
تسهیالتنیست
معاون نظارت بانک مرکزی ضمن تاکید بر غیرقانونی بودن بلوکه کردن
بخشی از وام توسط بانکها گفت :وثیقه نقدی به هیچ وجه وثیقه تسهیالت
نیست .به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،ابوذر سروش درباره بلوکه کردن
وام به ایرنا گفت :بانکها گاهی مبلغی از تسهیالت را بلوکه میکنند یا اینکه
عالوه بر تسهیالت ،مبلغی را در قالب سپرده از افراد اخذ میکنند .براساس
دستورالعمل بانک مرکزی به هیچ وجه وثیقه نقدی ،وثیقه وام نیست.
وی افــزود :افراد در صورت مشــاهده تخلــف میتواننــد از دو طریق
ســامانه ارتباطــات مردمــی به شــماره تمــاس  ۲۷۰۶و بــه لینک
 https://crm.cbi.irوارد 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 بیتوجهی بانکها به ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیالت بانکی
مجددا در تاریخ  ۲۳اسفند بخشنامهای در این خصوص ابالغ کرد .در این
بخشنامه تاکید شد چنانچه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی قبل از
اعطای تسهیالت و با توافق قبلی ،اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده
ت گیرنده کنند ،مکلف به پرداخت سود
سرمایهگذاری مدتدار از تسهیال 
علی الحساب به سپرده مذکور هستند .بانک مرکزی در مهرماه سال جاری
مجددا در بخشنامهای به بانکها اعالم کرد اخذ هرگونه سپرده به عنوان
وثیقه نقدی به هر عنوان ،قبل و یا بعد از اعطای تسهیالت توسط بانکها و
موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.

ظرفیتمعاونتفناوریهاینوینمتناسبباکشورنیست
اصالح ساختار بانک مرکزی ضروری است

محمدهادی شالباف

اشاره :با گسترش اکوسیســتمهای دیجیتال ،نیاز به قوانین و مقررات
جدید ،انعطافپذیری رگوالتورها در تنظیم مقررات و نیز همگام شــدن
با نیازهای مردم جامعه ،کسبوکارها و سایر بازیگران اکوسیستم ،بیش
از پیش احساس میشود .بیتردید صنعت بانکداری کشور نیز از این نیاز،
مستثنی نیست .پیشتاز بودن کسبوکارهای حوزه بانکی از یکسو و فشار
فناوری و کشــش تقاضا از ســوی دیگر ،بانک مرکزی به عنوان رگوالتور
اصلی این حوزه و بهویژه معاونت فناوریهای نوین آن را ملزم میســازد
تا با چابکی و دقت باال ،قانونگذاری و نظــارت را بهگونهای راهبری کند
که نه تنها نیازهای جامعه را پوشش دهد ،بلکه شرایط مناسبتری برای
کسبوکارها و بانکها فراهم نماید .یکصدمین میزگرد آنالین از سلسله
نشستهای تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال ،که  30اردیبهشتماه
 1401برگزار شــد« ،چالشهای رگوالتور مالی در ایــران» را با حضور
ناصــر حکیمــی معــاون ســابق فناوریهای نویــن بانــک مرکزی و
محمدهادی شالباف مدیرعامل شرکت پرسا مورد بررسی قرار داده است.
خالصه این میزگرد ،پیشروی شماست.
دو رگوالتوری بودن بانکها ،عامل تعارض است
حکیمی :مهمترین ویژگی رگوالتور در ایران این اســت که حاکمیت و
مردم انتظاراتی از آن دارند که اصال چارچوب رگوالتوری برای آن تعریف
شالباف:اگر حدنظارتمشخص 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،
ماهیتدخالتاجرایی
پیدامیکند

نشده است .در سایر نقاط دنیا ،برای هر رگوالتور ،اهداف و ماموریتهای
کامال شفاف و مشخصی تعریف میکنند .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
فعالیت شرکتها را معیار قرار

باید شفافیت و سالمت گزارشدهی مالی و
دهد .البته بخشی از موضوع به عدم شفافیت برمیگردد اما اگر رگوالتوری،
مجموعه متنوعی از کارهای بیارتباط با ماموریتهایش را برعهده گیرد،
ماموریت اصلیاش 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 بانکهای دولتی و خصولتی و بانکهای توسعه یا تخصصی اعمال
قدرت و رگوالتــوری میکند .دو رگوالتوری بودن از ســالهای پیش ،تا
حدی باعث تعارض شده است .از زمانی که این وزارتخانه و بانک مرکزی
کنار هم قرار گرفتهاند ،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 سیســتمهای مختلف ایجاد میشود،
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 میکنم .یکی از مشکالت
این است که رگوالتورهای برخی مباحث ،بخشی است ،در حالی که از نظر

منطقی پیوستگی دارد .ما همپوشانیهای مختلفی در بخشهای گوناگون
رگوالتوری داریم و هرکس در این زمینه نقش بیشتری داشته باشد ،توقع
از وی بیشتر است و بار بر روی دوش او گذاشته میشود .نکته دیگر اینکه
بعضا خود گوالتور ،بیش از حد وارد اجرا شده ،مسئولیتش را گسترش داده
و به همین نسبت بیشتر مورد سوال قرار میگیرد.
رقابت رگوالتور با بخش خصوصی
شالباف :در حوزه رگوالتوری پولی و بانکی ،یکسری قوانین اساسی و پایه
داریم .بسیاری اصل  44را به عنوان قلب اقتصاد ایران مطرح میکنند .در
این اصل تصریحا اشاره کرده بانکداری در حوزه دولتی قرار میگیرد .البته
اصل  ،44موضوع 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  11تا  ،14حدود وظایف
و اختیارات و دخالتها و نظارتهای رگوالتوری بانکی به طور ویژه بانک
مرکزی مطرح و هم وظایف نظارتی و هم وظایف تصدیگری بانک مرکزی
مشخص شده اســت .در این رابطه ،هیچچیز 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 یکسری چارچوبها ،قوانین و خطوط قرمزها تبعیت کرد.
قانون «مقدس» پولی بانکی!
حکیمی :االن هزینه بانکها 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 برمیگردد که آقای
شالباف به آن اشاره کردند .قانون پولی بانکی ما مصوب سال  1351شمسی
یا  1972است و با وجود تحوالت گسترده در دهههای اخیر ،دستنخورده
اســت؛ یعنی اگر کتب آســمانی را کنار بگذاریم ،چیز دیگری نداریم که
اینقدر مقدس شده باشد! در قانون پولی بانکی نیز اهداف متعارض وجود
دارد .از یکطرف ،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 ،میتواند در پایینترین
سطح منجر به دخالت اجرایی شود و در هر مرحله که رگوالتور مدعی است
نظارت خود را کامل کند ،وارد مباحث اجرایی میشود و نظارت ،ماهیت
دخالت اجرایی پیدا میکند.
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 هزینهای که بانکها میکند ،بیشــتر باشد .پس در متن قانون به
بانکها اجازه داده نشده که برای خودشان سودآوری داشته باشند و فقط
باید به قیمت تمامشده ارائه دهند .نکته بعدی اینکه نظارت نباید منجر به
افزایش قدرت و اعمال نظر و سلیقه شود .یکی دیگر از شاخصهای نظارت
این اســت که نظارت دولت نباید منجر به این شود که هزینههای 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 بانکهای تجاری و تخصصی احساس نمیکنیم .این امر
نشان میدهد همهچیز آنقدر قاعدهمند شده که همه یکشکل شدهاند.
این موضوع دقیقا با نوآوری در تضاد است.
ما باید اجازه استفاده از ابتکار عمل و روشهای نوآورانه را بدهیم .فضای
سندباکسی در همین راستاست .همچنین ذات نوآوری ،ایجاد و استفاده
از فرصتهای جدید است .رگوالتوری خودش را بیشتر مسئول مدیریت
تهدیدات و برخورد با نوآوری میداند .از طرف دیگر ،نوآوری توسط افرادی
با توانایی خرد و پراکنده انجام میشــود .االن قدرت کسانی که مدیریت
تهدید میکنند بسیار بیشتر از کسانی است که به دنبال استفاده از فرصت
هســتند .همچنین انبوهی از قوانین ،مقررات ،خطکشــی ،آییننامه و
دستورالعمل ،فضا را محدود میکند .اینها مانع نوآوری است.
تعارض واحدهای فناوری و نظارت در حوزه نوآوری
حکیمی :خود بانک مرکزی ،یک کل منسجم نیست .بخش فناوریهای
نوین و بخش نظارت دارد .شــاید فناوریهای نوین و بــازار را باز و برخی
نوآوریها 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 .وظیفهاش توســعه و حمایت از نوآوری نیست بلکه حصول اطمینان از
سالمت سیستم بانکی است .این نگاه ســلبی و کنترلی ،هیچوقت حامی
نوآوری نیســت .در مقابل ،نگاه حوزه فناوریهای نویــن بانک مرکزی،
توسعهای 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

ناصر حکیمی

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 بانکها باشد که
ریسک زیاد برندارند .در حوزه معاونت فناوریهای نوین نیز دو نکته وجود
دارد .نکته اول ،ابزارسازی است .باید یکســری ابزار درست کند تا واحد
نظارت ،بخشهای اقتصادی ،ارزی و ســایر بخشها از آن استفاده کنند.
نکته دوم ،توسعهای است .در اینجا یا خودش پرواکتیو عمل میکند مثال
سامانهای راهاندازی یا مقررهگذاری مینماید یا نظر مشورتی میدهد .کار
واحد فناوری ،ارزیابی و بررسی ریسک است و به واحد نظارت میدهد تا در
این ریسکپروفایل 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
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

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 نتوانستهایم رابطهای بین
فعالیتهایی از جنس سرویس و دخالت در اجرا با فعالیتهایی از جنس
رگتک 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 شاخصهایی
را تعریف کنیم که این شــاخصها به عنوان پیشران حرکتهای نوآورانه
به عنوان وظیفــه بخش نظارت قرار گیرد .در مجمــوع ،ظرفیت معاونت
فناوری ،متناســب با نیاز کشور نیســت .یکی از کارهای اساسی معاونت
فناوری ،آیندهنگاری است و اینکه در حوزه استراتژیهای 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 .مسئلهای که سال 91
در نظام شفافیت و تمرکز اطالعات در بانک مرکزی اعالم کردیم ،این بود
که نظارت ،دادهمحور شود؛ یعنی باید از بانکها 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 بانکها گرفته
میشود ،تصمیمگیری میکنیم که وضعیت باتکها خوب است یا بد .در
حالی که االن بانکها برای اخذ کارمزد اضافــه باید از واحد نظارت اجازه
بگیرند .نظارت هم میگوید باید از شورای پول و اعتبار،
مجوز گرفته شود و آنها هم مخالفت میکنند.
متن کامل میزگرد را از اینجا ( )QRدریافت کنید.
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انحصاریاکثرت؟!

خبر

تصمیمکبریبانکمرکزی
برای صدور مجوز موسسات اعتبارسنجی

هومن امینی

اشاره :به گفته وزیر اقتصاد ،در ســال  ،۱۴۰۱تمرکز ایــن وزارتخانه ،رفع
مشکالت اعتبارسنجی است و برای تحقق این مهم ،صنعت اعتبارسنجی در
کشور باید مدرنسازی شود .سیداحسان خاندوزی ،درباره گالیههای مردم از
نحوه اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیالت خُ رد بانکی بدون نیاز به ضامن،
میگوید برای رفع این مشکل ،گفتوگوهایی 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 داشتهاند که با وجود گذشت سالها
و خوشحساب 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 علیرغم خوشحساب بودن در سالهای اخیر،
به دلیل اتفاقات سالهای گذشته ،رتبه اعتباری پایینی دارند و مشمول وام
بدون ضامن نخواهند شد.
در یکصد و یکمین میزگرد آنالین از سلسله نشستهای تخصصی بانکداری
و اقتصاد دیجیتال که  6خردادماه  1401برگزار شد ،موضوع «اعتبارسنجی
مدرن؛ از مشــکالت تا راهکارها» ،با حضور هومن امینی مدیرعامل شرکت
دیجیپی و علی رسولیزاده مدیرعامل شرکت پارت ،موردبحث و تبادلنظر
قرار گرفت .آنچه پیشروی شماست ،خالصه این میزگرد است.
اختالل در تسهیالتدهی لندتکها و لزوم شفافیت
امینی :لندتکهــا در همه جای دنیا بــه بهبود فرایند اعطای تســهیالت
و شــمولیت مالی کمک میکنند و روش اجرایی ،ارزیابی اعتباری اســت.

رسولیزاده :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

مصداق ارزیابی اعتباری ،امتیازدهی است که این کار در روشهای کالسیک
از کانال امتیازدهیهــای متعارف بانکی صورت میگیــرد اما در روشهای
مدرن ،شیوههای جایگزین برای آن وجود دارد .معموال طی بخشنامههایی،
بانکها به امتیازهای شــرکت رتبهبندی اعتباری ایرانیان به عنوان یکی از
مصداقهای ارزیابی اعتباری اقتدا میکنند .تســهیالتی کــه از این طریق
در اختیار متقاضیــان قرار میگیرد ،چــه در داخل بانکهــا ،چه از طریق
لندتکها ،حداقل باید رتبه اعتباری  ICSرا درنظر داشــته باشــد .اتفاق
رخداده این بود که مشتریانی را که از طریق لندتکها به دنبال اخذ تسهیالت
در یــک دوره زمانی کوتاهتر ،کنار ســرویسهای دیگر هســتند ،با اختالل
مواجه کرد.
بخش قابل توجهی از مشــتریان این اکوسیســتم به دلیــل طوالنی بودن
فرایندهای کالسیک اعتبار توسط نهادهای دیگر به لندتکها تکیه میکنند
اما با این مشکل ایحادشده نتوانستند در بازه زمانی قابل توجه ،این سرویس
را دریافت کنند .دالیل آن ،متفاوت اســت .ظاهرا بین شــرکت رتبهبندی و
نمایندگیهای آن ،اختالف وجود داشــته اســت .به صورت سنتی ،شرکت
رتبهبندی به عنــوان یــک  B2B service providerعمل میکرده
است؛ یعنی این سرویسها را به صورت کالن در اختیار بانکها و شرکتهای
نمایندگی قرار میداده و این نمایندگیها نیز این ســرویسها را در اختیار
لندتک یا مردم قرار میدادند .با این اتفاق ،این سرویسها قطع شده بود و یا
ارتباط مســتقیم ،در حجم و کیفیت مدنظر لندتکها ،از کانالهای دیگر در
اختیار نبود .این موضوع منجر به این امر شد که مردم نتوانند اعتبار دریافت

کنند و بخشــی از صنعت فینتک که در لندتک فعالیــت میکنند ،به این
سرویسها دسترسی نداشتند .امیدوارم دستورالعملها ،قیمتگذاریها و نحوه
تعامل با لندتکها برای ذینفعان ،شفافتر شود؛ بهگونهای که هم به صنعت،
آسیب کمتری وارد شود و هم مشتریانی که روی این سرویسها حساب کردند.
در نهایت ،به ما گفتند ارتباط برگشته ولی هنوز جواب قطعی که ادامهدار باشد،
نگرفتیم .گفته شده  ICSعالقهمند است این سرویس را به طور مستقیم در
اختیار بگذارد اما ظاهرا طبق مذاکرات داخل و خارج صنعت ،نظرات از طریق
بانک مرکزی یا  ICSتغییر 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 سرویسدهندهای تمایل
داشت ،سرویس بگیرد.
از تجربه تلخ تا گامهای اولیه اعتبارسنجی داخلی
رسولیزاده :این موضوع ،چند روز ،فعاالن حوزه لندتک و اعتبارسنجی را
دچار اضطراب و بحران کرد .دوستان فعال ،کسبوکاری را شکل داده بودند
که بخشی از فرایند آن ،متکی به شرکت رتبهبندی اعتباری ایرانیان بود و قطع
شــدن آن ،فرایند را دچار اختالل کرده بود .لندتکها دچار اختالل شدند و
نمایندگان شرکت  ICSبرای بازنشــر اطالعات به متقاضیان دچار مشکل
شدند اما بعد از یک هفته ،مسئله حل شد .ما هم به عنوان یکی از مجموعههایی
که از طریق همین دوستان متصل بودیم ،پیگیر این اتفاق بودیم .بانک مرکزی
از نظر اینکه اطالعــات در اختیار چه افرادی قــرار میگیرد و مصرفکننده
اطالعات چه سازمانی اســت ،دغدغههایی داشت .چون زیرساخت موردنیاز
وجود نداشته ،شاهد قطع شدن دسترسیها بودیم و با پیگیری ،اتصال برقرار
شد .امیدواریم این اتفاق مجددا رخ ندهد و  ICSدغدغههای 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
شرکت رتبهبندی ایران و یا نهادی که با

این حوزه ،اعتبارسنجی را منحصرا به
مجوز بانک مرکزی فعالیت میکند ،اعطا کرده بودند ،این مسئله پیش آمده
بود .کارمند دولت هم طبق بند قانون ،عمل میکند .البته تا جایی که میدانم،
سعی شده این مسئله هم حل شود .امیدواریم بانک مرکزی ،گامهایی 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
رسولیزاده :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 رتبهبندی
اعتباری ایران شــکل گرفت و همه بانکها ،به سمت سهامداری این شرکت
سوق داده شدند و با اینکه مجموعههای فعال در حوزه بانکی به این مجموعه،
ملحق شدند ،چون کل اکوسیستم ،یکجا 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  20درخواست
اعتبارسنجی به مجموعه ما واصل شد .با بخشی از دوستان همکاری را شکل
دادیم و مطلع شدیم بقیه هم اقداماتی انجام دادهاند و بیش از  10درخواست
بانک مرکزی توسط دوستان ما در اکوسیســتم ارسال شده است .االن بانک
مرکزی با انتخاب سختی مواجه شده است .حجم زیاد درخواستها ،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 لندتکها دستیابی به منابع خصوصا منابعی است که
میتوان آنها را به سمت تسهیالت خرد هدایت کرد .قوانین حاکم در این حوزه،
در خصوص منابع در اختیار بانکها ،این است که باید از یک نهاد یا نهادهای
موردتایید بانک مرکزی ،صالحیت یا اهلیت افراد احراز شود و لندتکها برای
دسترسی به منابع ،باید روشی داشته باشند که ارزیابی اعتباری صورت گیرد.
با توجه به هزینههای بسیار باالی فرایندهای کالسیک اعطای تسهیالت خرد،
لندتکها و خود بانکها در راســتای بهبود این وضعیت حرکت میکنند اما
وجود نهادهایی که رفتارهای مشتریان خود را تحلیل کنند ،کمک میکند به
اینکه افرادی که نمیتوانند در عرصه کالسیک دیتا بگیرند ،در این زمینه ،پیش
بروند .شاید دادههای بسیاری از بانکها به موقع ،در اختیار  ICSقرار نگیرد
یا  ICSدر مدلهای ارزیابی خود از شیوههای مدرن مانند هوش مصنوعی،
تکنولوژیهای مدرن ،الگوریتمهای بهینهشــده مطابق بــا رفتار دیجیتال
مشتریان استفاده نکند .این امر ،موجب میشود یکسری افراد حائز شرایط از
این سرویسها بهرهمند نشوند.
فعاالن این حوزه ،همگی عالقهمندند راهکاری وجود داشته باشد که ارزیابی
اعتباری موردتایید بانکها را بهگونــهای در اختیار آنها قرار دهد که بانکها
بتوانند تسهیالت را به مجموعههایی مانند ما هدایت کنند .فکر میکنم راهکار
داشتن یک جواز ،راهکار بدی نیست ،هرچند از راهکارهای دیگر که به باز شدن
قفل منابع دیگر کمک میکند ،استقبال میکنیم .به طور کلی حرکت خوبی
است و خوشحالیم که دستورالعمل آن صادر شده است .البته زمان محدودی
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بانک مرکزی اروپا:

استانداردهای اعتباری به خاطر ترس
از رکود سختتر میشوند
بانک مرکزی اروپا ( )ECBاعالم کرد که استانداردهای اعتباری به دلیل
ترس از رکود سختتر میشوند.
به گزارش اکونومیک ،بانــک مرکزی اروپا در نظرســنجی وام بانکی
( )BLSخود برای سه ماهه سوم سال  ۲۰۲۲اظهار کرد :کندی رشد
اقتصادی و ترس فزاینده از رکود ،همراه با خطرات مرتبط با چشمانداز
اقتصادی ،تأثیر قابل توجهی بر استانداردهای وامدهی داشته است.
در این گزارش آمده است :در نظرسنجی وام بانکی اکتبر ،۲۰۲۲بانکهای
منطقه یورو نشان دادند که اســتانداردهای اعتباری خود را برای وام یا
موارد اعتباری به شرکتها در سه ماهه سوم سال  ۲۰۲۲تشدید کردهاند.
استانداردهای اعتباری بهطور قابلتوجهی بیشتر از درصد بانکهایی بود
که تسهیل در وامدهی را گزارش کردند .عالوه بر این ،در سه ماهه بعدی
سال  ،۲۰۲۲بانکهای منطقه یورو انتظار دارند استانداردهای اعتباری
وام به شرکتها در مقایسه با سه ماهه سوم  ۲۰۲۲سختتر شود.
علی رسولیزاده

برای ارائه مســتندات بود .از آن زمان تا کنون ،خبر جدیــدی نگرفتهایم و
عالقهمندیم نظر بانک مرکزی را در این مورد بدانیم.
انتظار معجزه نداریم؛ رتبهبندی داخلی نیاز است
رسولیزاده :از اینکه بانک مرکزی یا هــر رگوالتور دیگر در برخی حوزهها،
خوشحال میشویم! اگر شــرکت رتبهبندی اعتباری ایران ،به موجب قانون
شکل نگرفته بود ،آن مجموعههای خصوصی و بانکها ،وضعیت بهتری را رقم
زده بودند تا وضعیتی که االن شاهد آن هستیم .از زمانی که مبحث اعتبارات
خرد در کشور پررنگتر شده ،سایر بانکها نیز به مبحث اعتبارسنجی داخلی،
رغبت بیشتری نشان دادند و کمابیش شاهد آغاز فعالیت بانکهای مختلف
در این حوزه هستیم.
البته ما نباید از شرکت  ICSانتظار معجزه داشــته باشیم .نفس وجود این
شرکت ،خوب است .به هرحال ،یک جایی اطالعات سیستم بانکی را تجمیع
کنند و به جای اینکه از  20بانک استعالم شود از یک درگاه استعالم میشود.
مسئله اینجاســت که وقتی به فرایند توجه نمیشــود ،این مشکالت پیش
میآید .االن با فردی که ســابقه اعتباری ندارد ،چه بایــد کرد؟ اینجا یکی از
مشکالت ،خودش را نشان میدهد .بانکها فقط به گزارشهای این سامانه
اتکا کردهاند .این اشتباه است زیرا طبق استاندارد بازل ،باید رتبهبندی داخلی
( )internal ratingوجود 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 میرود بانکهای ما مانند سایر بانکهای دنیا در
واحدهای  ،internal ratingاین فرایند ثانویه را که مفصلتر است ،انجام

امینی :اگر به سمت
اعتبارسنجیهای هوشمندتر
حرکت کنیم ،چه با بهبود شرایط
فعلی برای شرکت رتبهبندی
ایرانیان و چه با سازمانهایی
که اعتبارسنجی جایگزین را در
اختیار لندتکها و مشتریان قرار
میدهند ،هزینه خلق ارزش
کاهش پیدا میکند

دهند .البته در دنیا ،بیشتر شرکتها یا فعاالن اکوسیستم لندتک ،اینگونه
اطالعات و دادهها را گردآوری و تجمیع کرده ،در اختیار هم قرار داده و کمکم
اکوسیستم را شفاف میکنند.
چالشهای ارائه تسهیالت خرد
امینی :یکی از چالشها ،هزینه تمامشــده پول است .اگر لندتکها به منابع
ارزانقیمتتر دســت پیدا کنند ،طبیعتا قیمت تمامشده پول برای مشتری
نهایی کاهش پیدا میکند .بخش دیگر ،هزینههای 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 حلقههای 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 بانکها آن را بپذیرند ،بدین معناست که سرعت
فرایند اعطای تسهیالت بیشتر شده ،هزینههای عملیاتی آن کاهش پیدا کرده
و مشتریان ،فرایند آسانتری را طی میکنند .اگر به سمت اعتبارسنجیهای
هوشمندتر برویم ،چه با بهبود شرایط فعلی برای شرکت رتبهبندی ایرانیان و
چه در کنار آن ،با سازمانهایی که اعتبارسنجی جایگزین را در اختیار لندتکها
و مشتریان قرار میدهند ،هزینه خلق ارزش کاهش پیدا میکند .بنده هم مانند
آقای رســولیزاده معتقدم نباید در این بازار ،رگولیشن
صورت گیرد و اصل ،باید در رقابت و رضایت مشتری باشد.
متن کامل میزگرد را از اینجا ( )QRدریافت کنید.

صندوق توسعه ملی برای اولین بار
در بورس سهام خرید
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 پیگیریهای
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 میشود ،چرا که داراییهای ریالی این
صندوق ب ه نوعی تبدیل به دالر شده است .با توجه به افت قیمت سهام،
میتوان این موضوع را اینگونه تعبیر کرد که یک دارایی را در عوض اینکه
با نرخ دالر در کانال  ۳۰هزار تومانی تهیه کنند ،آن را با نرخ دالر  ۱۵هزار
تومانی خریداری کردهاند .عشقی افزود :به بیان دیگر صندوق توسعه ملی
که یک منبع بینالنسلی است ،دارایی ارزندهای را در قیمتهای 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.

مخالفت بانک مرکزی با تجمیع
کارتهای بانکی در یک بانک
تجمیع کارتهای بانکی پیشــنهادی برای کاهش جرایم انجامشده از
طریق کارتهای بانکی از طریق اجاره آنهاست اما این موضوع مورد تایید
کارشناسی بانک مرکزی نیست و قرار است بهزودی موضع رسمی این
بانک اعالم شود.
به گزارش ایســنا ،هر بار که آماری از بروز تخلفات و سوءاســتفادهها از
کارتهای بانکی اعالم میشــود ،تجمیع کارتهای بانکی نیز بهعنوان
پیشنهادی بهمنظور کاهش یا رفع این تخلفات مطرح میشود .در این
زمینه ،برخی از مراجع قانونی درگیر با پیامدهای تخلفات در این حوزه
معتقدند همه کارتهای بانکی باید در یک کارت یا کارتهای بانکی با
سایر کارتهای شهروندی مانند کارت ملی و ...ادغام شوند.
پیش از ایــن ،رئیس پلیس پایتخت ســاماندهی کارتهــای بانکی را
درخواســت و پیشــنهاد کرده بود که تمامی کارتهای بانکی در یک
کارت تجمیع شــود زیرا از این طریق دیگر هیچ فردی حاضر به اجاره
کارت خود نخواهد شد .طبق گفته وی ،پروندههایی در پلیس آگاهی،
پلیس فتا و ...وجود داشــته که مجرمان با شــیوه اجاره کارت بانکی به
سوءاستفاده از حساب بانکی شهروندان اقدام کردهاند .پیش از این نیز
مهران محرمیان ،معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفته بود جرائم
انجام شده با کارتهای بانکی با فیزیک این کارتها صورت نمیگیرد بلکه
اطالعات کارت است که با قراردادن آن در اختیار دیگران ،امکان استفاده
یا سوءاستفاده از کارت فراهم میشود؛ 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 بهرهبرداری ،لزوما نیازی به
انتقال خود کارت ندارد .به گفته او ،باید بررسی شود پیشنهادهایی مانند
ادغام کارتها که به معنای یکی کردن فیزیک کارتهاســت ،چقدر به
جلوگیری از تخلفات و سوءاستفادهها کمک خواهد کرد .این اظهارات
محرمیان در حالی است که بهتازگی گفته میشود ،مجلسیها از طرحی
خبر میدهند که بر اساس آن تمام حسابها و کارتهای بانکی جمعآوری
و تبدیل به یک کارت با مشخصات افراد شود که دیگر افراد سودجو نتوانند
از این حسابها 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
نمونهای در سطح دنیا از تجمیع کارتهای بانکی وجود ندارد.
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خداحافظی با دسته چک

قانون جدید با صدور الکترونیکی چک
تکمیلشد

با استفاده از ســامانه چکاد ،دســته چک کاغذی به مشتری تحویل داده
نمیشود و فرایندها به صورت غیرحضوری قابل انجام است.
به گزارش ایبِنا« ،قانون اصالح قانون صدور چک» سال  ۹۷تصویب شد ،اما
خبری از اجرا نبود تا اینکه فروردین  ۱۴۰۰تاریخ اجرای اولین گامهای این
قانون موثر و مفید اعالم شد و به طور رسمی شاهد اجرای این قانون بعد از
 ۳سال وقفه بودیم .قانونی که در همین یکسال و اندی گذشته توانست آمار
چکهای برگشتی را تا حد بســیاری کاهش دهد .بانک مرکزی در دولت
سیزدهم ضمن سرعت بخشی به اجرای قانون جدید چک گامها 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 راهاندازی شــده که به زودی گام پایانی آن با سامانه
مرکزی چک الکترونیک (چکاد) کلید میخورد .ســامانه انتقال تصویر
چک و پردازش الکترونیکی چکهای کاغذی بینبانکی (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
چکهای برگشــتی برای مراجع قضایی و سامانه مسدودی حساب چک
برگشتی (محچک) از جمله سامانههایی اجرای قانون جدید چک هستند.
با اجرای سامانه محچک ،متوسط زمان رفع ســوءاثر  ۸۰درصد از مبالغ
چکهای برگشتی چک ،با کاهش  ۶۳درصدی از  ۴۰روز به  ۱۵روز کاهش
یافته است .همچنین زمان متوسط رفع سوءاثر چکها با کاهش ۹۰درصدی
از  ۳۷روز به  ۳روز کاهش پیدا کرده است .در نتیجه این اقدامات که باعث
اعتباربخشی به چک به عنوان ابزار تامین مالی میشود ،بخشی از نیاز کشور
به نقدینگی در تامین مالی خرد تامین میشود .تحول در اجرای قانون چک
که با تقویت سامانه صیاد رخ داد ،به یکپارچگی چکها و کاهش آمار تخلفات
کمک ویژهای میکند .آخرین آمارها حاکی است که در شهریورماه سال
جاری بیش از ۶.۷میلیون فقره چک مبادله شده که نزدیک به ۹۲درصد این
چکهاوصولشدهاست.همچنینبانکمرکزیبهمنظورتسهیلدسترسی
مردم به سامانه صیاد ،عالوه بر تجهیز درگاههای بانکی شامل اینترنت بانک و
موبایل بانک بانکها ،اپلیکیشنهای پرداخت و زیرساخت پیامکی ،با تجهیز
بیش از ۸۵درصد خودپردازهای شبکه بانکی به سامانه صیاد امکان عملیات
ثبت ،تأیید ،انتقال و استعالم چک از طریق خودپردازها را فراهم کرده است.

پرداخت خودکار اقساط تسهیالت
در سامانه بام
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 میتوانند 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 میشود.
فعال سازی خدمت مذکور فقط برای تسهیالت فاقد قسط معوق امکان پذیر
بوده و پرداخت ،صرفاً در روز سررسید قسط انجام میشود.در صورت عدم
کفایت موجودی حساب ،عملیات پرداخت حداکثر تا سه بار در روز سررسید،
تکرار میشود .چنانچه عملیات با موفقیت صورت نگیرد ،از طریق پیامک
به مشتری اطالع رسانی شــده و منجر به قطع سرویس پرداخت خودکار
نمیشود .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 میشود.

بزرگترین بدهکاران
در سه بانک کشور
در شش ماه نخست سال ،ســطح مطالبات غیرجاری کالن به  116هزار
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  ۷۹هزار
میلیارد تومان است.
بانک کشاورزی در رتبه دوم قرار دارد .میزان کل تسهیالت اعطایی این
بانک حدود  ۱۲هزار میلیارد تومان اعالم شده است .بانک دی نیز با حدود
 ۶هزار میلیارد تومان تسهیالت غیرجاری کالن در رتبه سوم قرار دارد.

قابلیتمدیریتیارانهنان
افزاری کمهزینه میسر بود
با توسعه نرم
ِ

محمدحسین کاشی

اشاره :اردیبهشت امســال همزمان با حذف ارز  4200تومانی 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 نانواییها تهیهکنند ،کارت بکشند و
یارانه نان را بر حسب میزان فروش ،به نانوایان پرداختکند و نانواییها دیگر
آرد یارانهای دریافت نکنند .در ایــن زمینه ،آیتاهلل ابراهیمی ،مدیرعامل
بانک سپه عنوان کرد فرایند تامین و توزیع آرد نانواییها ،در قالب سامانه
توزیع آرد در بانک سپه ،راهاندازی شده است .به گفته وی ،حدود  90هزار
نانوایی آزادپز و سهمیهای در کشور وجود دارند و این بانک سامانه یکپارچه
تامین و توزیع آرد را از بهمنمــاه  1400راهاندازی کرده و با وزارت جهاد
کشاورزی ،به صورت آنالین کار میکند .ظاهرا بانک سپه ،مدیریت جریان
مالی در نانواییها را بــه زیرمجموعه خود ،پرداخت الکترونیک ســایان
کارت ،واگذار کرده و این شرکت با خرید  120هزار پوز اندرویدی از یک
تولیدکننده داخلی ،درصدد جذب این بازار انحصاری اســت .همزمان با
این اقدام ،سایر شرکتهای  ،PSPطی نامهای با عنوان «اجرای طرح در
سایه» به مدیرعامل شاپرک ،خواهان جلوگیری از انحصار شدند.
در یکصد و دومین میزگرد آنالین از سلسله نشستهای تخصصی بانکداری
و اقتصاد دیجیتال ،که  20خردادمــاه  ،1401با موضوع «واکاوی انحصار
حبیباهلل :هرگاه قرار شده در
فضای ICTکشور ،نقص نرمافزار را
با سختافزار جبران کنیم ،آن کار،
بسیار پرهزینه بوده و پروژه مدیریت
یارانهناننیزهمینطوراست؛یعنی
قابلیت مدیریت یارانه نان با روش
افزاریکمهزینهتر،
توسعهنرم
ِ
وجود دارد
تراکنشهای بانکی در حوزه یارانه نان» برگزار شد ،محمدحسین کاشی
مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد و حسام حبیباهلل مدیرعامل
هلدینگ فناوری بانک شــهر دربــاره انحصار فعلــی و راهکارهای دیگر
قابل اجرا در این طرح ،به بحث و گفتوگو نشســتند .خالصه این میزگرد،
پیشروی شماست.
نامه PSPها و شکستن انحصار مدیریت یارانه نان
کاشی :اواخر دیماه یا اوایل بهمنماه ســال قبــل ،گزارشها و جلسات
مشترک بین شاپرک ،بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در زمینه هوشمندسازی
یارانهها ،خصوصا یارانه نان در فاز اول برگزار میشد که همان طرح در سایه
بود .بعضی از PSPها با توجه به دســتورالعمل اعالمشده ،کارگروههای
فنی ،تشکیل و تستهای 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  PSPعامل این قضیه هم سایان کارت است .احتماال قبل از
PSPهای دیگر ،به دیتا یا مد پروژه دسترسی داشتهاند و با پارتنر بیرونی
برای تجهیزات یا راهکار ،مذاکرات را شــروع کردهاند .سایر PSPها ،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 تستها انجام
نامه سایر PSPها به شاپرک و سپس رایزنی
شد .این امر ،منجر به ارسال 
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 PSPها کار کند .این نامهنگاری و متنی که PSPها
ارسال کردند ،موجب شکسته شدن انحصار شد .االن بسیاری از PSPها با
صنف نانواییها همکاری میکنند.
ت خورده است
الزام به پوز اندرویدی ،شکس 
کاشی :در طرحهای حاکمیتی ،بهتر است چند  PSPدرگیر باشند؛ هم

به خاطر اجرای بهتر طرح ،هم به دلیل تمهیدات پدافندی و آسیبپذیری
و هم از نظر بازار و رقابت .درباره انحصار ،ما اطمینان داشتیم چنین طرح
بزرگی توسط یک  ،PSPقابل انجام نیست .مشخص است طرحهایی که
به سمت یک شرکت مشخص ،ســوق پیدا میکند ،سرانجام آن ،معموال
پایدار نیست .باید به سمت مشارکت چند شرکتی برویم تا همه  12شرکت
 PSPبه 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 ،آسیبپذیری بیشتری دارد.
لزوم مدیریت زیرساخت قبل از اجرای طرح
حبیباهلل :ظاهرا فراخوانی در آذرماه یا دیماه منتشــر شــده و یکی از
PSPهای کشــور هم برنده شده است .یکی از دوســتان که متولی کار
در آن مجموعه است ،اشــاره کردند حتی  5000دســتگاه هم تحویل،
تست و عملیاتی شــده اما با این عنوان که طرح باید به سرعت ،عملیاتی
شود و فرصت تولید وجود ندارد ،آن  PSPرا کنار گذاشتند و در نهایت
ســایان کارت ،ورود کرد که احتماال قبال تحهیزات را وارد کرده یا آن را از
تامینکننده 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  4200تومانی 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 زیرساختهای مدیریت یارانه اتفاق میافتاد.
انتقاد دوم اینکه به جای اجرای یکباره ،باید اجرای پلکانی در دستورکار
قرار میگرفت .انتقاد بعدی به سیاست عملیاتی در این حوزه است .برای این
کار باید از تمرکز روی یک بانک یا  PSPاحتراز و بین بانکها یا حداقل
PSPهای مختلف ،توزیع میشد.
انتقاد سوم درباره سیاستهای عملیاتی این اســت که بهتر بود به جای
روشهای پرهزینه مبتنی بر خرید دیوایس ،تجهیزات و پوزهای اندرویدی
گرانقیمــت ،بــرای مدیریت موضوع از زیرســاختهای نرم اســتفاده
میکردیم .بنابراین یک انتقاد به سیاستهای کالن در اجرا وجود دارد و
یک انتقاد به سیاستهای عملیاتی.
هفت ویژگی زیرساخت نرمافزاری مدیریت یارانه نان
حبیباهلل :نکته مهم دیگر در اجرای طرح مدیریت یارانه نان و طرحهایی
مانند کاالبرگ الکترونیک ،هوشمندســازی فرایند اســت تا زیرساخت
اطالعاتی مناسب برای دولت حاصل شود .راهکار این موضوع ،نرمافزاری
است نه سختافزاری؛ یعنی باید زیرساخت نرمافزاری و زیرساخت مدیریت
این تراکنشها 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 یارانهای 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 ،توسعهپذیر باشد .در مجموع ،این
زیرساخت نرمافزاری باید این ویژگیها را داشته باشد تا مدیریت صحنه
برای دولت ،سادهتر 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 ،میتواند منجر به نارضایتی شود ،مثال سرویس از کار
بیفتد ،مشکل ایجاد شود و هزار مسئله دیگر .برخی اوقات این انحصارها
با یک راهکار سختافزاری گره میخورد که برای کشور نیز هزینه ایجاد
میکند و شاید به کل اکوسیستم آسیب بزند .در پروژههای حاکمیتی مانند
یارانه نان ،باید سه چهار مجموعه از بین PSPها که واقعا میتوانند 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 میافتد ،خوب نیست.
حرکت به سمت راهحلهای پرهزینه جفاست
حبیباهلل :با وجود زیرساختهایی با قابلیتهای نرمافزاری ،استفاده از
روش جایگزین میسر بود .هرگاه در فضای  ICTکشور ،نقص نرمافزار را
با سختافزار جبران کردیم ،آن کار ،بســیار پرهزینه بوده و این پروژه هم
یکی از همین ماجراست؛ یعنی با روش توسعه نرمافزاریِ کمهزینهتر ،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 میکنم .در آن پروژه قرار
بر این بود تعدادی از موسسات خیریه ،منابع خودشان را پشت قضیه قرار
نانوایی در  10هزار نانوایی،

دهند تا افراد کمبضاعت بتوانند مثال از  90هزار
خرید را انجام دهند و هزینه آن را موسســه خیریه به نانوا پرداخت کند.

حسام حبیباهلل

مکانیزم و منطق موضوع ،همانچیزی اســت که االن در حوزه یارانه نان
داریم.
در سال گذشــته ،بالغ بر  1200میلیارد تومان تراکنش روی زیرساخت
شاتوت ،عملیاتی شد .وقتی بدون اضافه کردن پوز به شبکه و بدون تحمیل
هزینه ،میتوان با زیرســاختهای نرمافزاری ،به سادگی موضوع را پیش
برد ،حرکت به سمت راهحلهای 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 یکبار دیگر صورت مسئله را مرور کنند ،متوجه میشوند با
ابزارهای کمهزینهتر ،میتوان موضوع را مدیریت کرد.
کاشی :کاش در این جلسه ،دوستان وزارت اقتصاد هم حضور داشتند تا
توضیح میدادند چطور میتوان با ایــن روش ،جلوی قاچاق آرد را گرفت
یا روی یکسری از نانواییها ،دیتاماینینگ کرد .االن سهمیه آرد دولتی،
ارزش بسیار باالیی دارد .بسیاری از کسانی که درگیر صنف نانوایی هستند،
میدانند گرفتن همین سهمیه ،ماجرای خاصی است .حتما دوستان وزارت
اقتصاد به دنیال این الیه بودهاند .از جنبه دیگر ،راهکار این حوزه و عملیات
اجرایی مدنظر است .به نظرم میتوان این موضوع را با راهکارهای مختلف
تسهیل کرد؛ بهگونهای که این طرح ،مشکلی برای مردم ایجاد نکند .نکته
کاشی :سرانجام طرحهایی مانند
یارانه نان که به سمت یک شرکت
یا  PSPمشخص ،سوق پیدا
کند ،معموال پایدار نیست و باید
به سمت مشارکت چند شرکتی
رفت تا  12شرکت  ،PSPاز آن
سرویسها استفاده کنند و به
مردم خدمات بدهند
دیگر تزریق نقدینگی اســت که البته باعث تورم میشود .اگر عدد مبلغ
واریز شــود ،باز هم منجر به تورم میشــود .در طرح پیشنهادی شاپرک
آمده ،مابهالتفاوت میــزان خریدی که در روز از نانوایی انجام میشــود،
یعنی مابهالتفاوت  15درصدی را برای نانوا واریز میکنند .احتماال پروسه
بعدی توسط بانک سپه با دولت ،مدنظر است یا PSPهای عامل به نسبت
تراکنش انجامشده ،مانند بقیه تراکنشها سهم خود را برمیدارند .البته
ظاهرا طرح هنوز نهایی نشده و بین بانک مرکزی ،شاپرک و وزارت اقتصاد
در حال رفتوآمد است اما کلیت آن ،همین است.
رگوالتور باید تنظیمگر باشد نه بازیگر
حبیباهلل :شــرکتهای 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
سختافزاری جدید نیســتیم .بنده مخالف خرید تجهیزات نیستم اما
اینکه برای مدیریت یارانه نان ،نیازمند خرید تجهیزات هستیم ،اینطور
نیست .این اتفاق میتواند با الیههای فرایندی و نرمافزاری در پشت آن رخ
دهد و از همین دستگاههای موجود استفاده شود .درباره نقش رگوالتور،
انتظار این اســت که رگوالتور ،نقش خود را به عنوان تنظیمگر ایفا کند
نه بازیگر ،وگرنه دچار مشکالتی میشویم که مصادیق آن موجود است.
رگوالتور باید اجازه بدهد پلتفرمهای 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  10سال آینده ،مهمترین موضوعی صنعت
پرداخت ،همین ماجرایی است که در زمینه کاالبرگ
الکترونیک یا یارانه نان داریم.
متن کامل میزگرد را از اینجا ( )QRدریافت کنید.
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انتسابقاچاقدستگاهکارتخوان
به شرکتهای هدایت تراکنش بیانصافی است

مسیح مشهدی تفرشی

اشاره :طبق وعده شرکت شاپرک ،این شــرکت قرار است تا پایان امسال با
راهاندازی طرح ریجستری ،به احتمال زیاد ،از ورود پوزهای قاچاق دست دوم
جلوگیری کند اما اکنون بین کارتخوان نو با دســت دوم قاچاق ،همچنان
جذابیت قیمتی وجود دارد و بســیاری از آن سوءاســتفاده میکنند .در این
شرایط ،عدهای معتقدند از آنجا که فعالیت شرکتهای هدایت تراکنشی در
شبکه پرداخت ،به اوج رسیده ،دستگاههای دست دوم ،توسط این شرکتها،
وارد بازار میشود و به واسطه ارتباطات با PSPها ،با فروش به پذیرنده نهایی،
این کارتخوانها را فعال مینمایند .از اینرو در یکصد و ســومین میزگرد
آنالین از سلســله نشســتهای تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال ،که
 27خردادماه  1401برگزار شد ،با حضور مسیح مشهدی تفرشی مدیرعامل
شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد ،مرتضی حسینی مدیرعامل شرکت مبنا
فرتاک آریا و حســین مهدیانراد معاون فروش و بازاریابی شرکت فناپتک
برگزار شد ،موضوع «کارتخوان قاچاق و نقش شرکتهای هدایت تراکنش در
تجمیع تراکنشها» مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت .خالصه این گفتوگو،
پیشروی شماست.
قاچاق پوز بیشتر به شرکتهای هدایت تراکنش برمیگردد
مهدیانراد :مقوله قاچاق از ســال  98که روند متفاوتــی در قیمت ارز
ایجاد شــد ،در صنعت پرداخت ،بیشتر خود را نشــان داد .در این زمینه،
فناپتک  120میلیارد تومان ســرمایهگذاری و کارخانه ،تاسیس کرده و
مهدیانراد :آنچه در حوزه
قاچاق پوز اتفاق میافتد ،بیشتر
در حوزه شرکتهای هدایت
تراکنش و تازهوارد است .در
شرکتهای  ،PSPاین مقوله،
وجود ندارد و آنها از پوز قاچاق
استفاده نمیکنند و سعی
میکنند در این مقوله ،نظارت
داشته باشند
انتقال تکنولوژی ،دانش و اشــتغالزایی هم در کنار آن داشته است .آن را
با مجموعهای که به راحتی پوز دســت دوم وارد میکند ،مقایسه کنید .در
خصوص واردکنندگان پوز دست دوم ،شــنیدهام دیوایسی در ایران وجود
دارد که جنس نو آن از جنس نو کارخانه چین ارزانتر است! اینکه کاال به
هزینه نیروی انسانی و تولید
صورت قاچاق بدون پرداخت عوارض گمرکی و 
پرداخت شود ،به داخل کشور وارد شود ،پدیده نامیمونی است که به صورت
کوتاهمدت ممکن است افرادی را منتفع کند اما این دستگاهها ،در درازمدت،
مستهلک و خراب میشوند .اگر قرار باشد سرویس داده شود و خدمات پس
از فروش داشته باشد ،گریبان صنعت را خواهد گرفت .اتفاق بدتر این است
که یکسری دیوایسها  BIOSدارند که قابل پاک کردن است و میتوان
سریال نامبر آن را تغییر داد که از نظر امنیتی و آمار و اطالعات ،بد و نامناسب
است .آنچه در حوزه قاچاق پوز اتفاق میافتد ،بیشتر به شرکتهای هدایت
تراکنش و تازهوارد برمیگردد .در حوزه شــرکتهای  ،PSPاین 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 شرکتهای هدایت تراکنش وارد نیست
حسینی :با بخشــی از صحبتهای آقای مهدیان راد موافق نیستم .موضوع
اول اینکه ما نباید طیــف ،بیزینس یا الیه پایینتــر را متهم کنیم و بگوییم
شــرکتهای هدایت تراکنش ،افراد خاص یا باند ویژه ،کا ِر قاچاق میکنند،
چون ما محک و آمارو اطالعــات نداریم که ببینیم این شــرکتها ،جنس
قاچاق استفاده میکنند یا PSPها یا شرکتهای انفورماتیک و فقط از روی
حدسیات صحبت میکنیم .قضیه به این شوری که پیگیری میشود ،وجود
خارجی ندارد و اگر وجود دارد ،بسیار محدود است .موضوع دوم اینکه دوستان

مرتضی حسینی

معتقدند دستگاههایی که قاچاق میشود و به پذیرنده میرسد ،دستگاههای
 GPRSاست؛ یعنی در این مملکت ،اصال دستگاه ثابت و دستگاه لن قاچاق
نمیشود؟! با فرمایشات آقای مهدیان راد ،ما اصال پوز کانترتاپ قاچاق نداریم!
درباره اینکه گفته شد میتوان به داخل دســتگاه دست زد و روی آن را تمیز
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 میکنیم .فکر
میکنم قضیه ،به این شوری که
در جامعه پیگیری میشود ،وجود
خارجی ندارد و اگر وجود دارد،
بسیار کم و محدود است
کرد ،آیا PSPها نمیتوانند این کار را انجام دهند؟! بنده متولی شرکت PSP
و شرکت هدایت تراکنشی هر دو ،بودهام .نمیتوان گفت شرکتهای هدایت
تراکنشــی این کار را انجام میدهند .آیا پدیده قاچاق ،فقط خارجی است و
قاچاق داخلی نداریم؟ اگر کسی پوز را از  PSPسرقت کند و از آن در PSP
دیگر استفاده کند ،نام آن قاچاق یا اصال سرقت است.
منشأ قاچاق کارتخوانهای دست دوم
مهدیانراد :درباره اینکه شرکت یا گروه خاصی ،در زمینه پوز قاچاق فعالیت
میکنند ،اینطور نیست و تعداد شرکتهایی که این نوع دستگاه کارتخوان
را وارد میکنند ،بسیار زیاد است اما درباره مقولهای که میتوان داخل آن قطعه
را جابهجا کرد و تغییر داد ،اصال بیس شرکتی در ایران نداریم که قطعات مربوط
به برد تولید و تغییر کند اما در چین ،این نوع شرکتها ،بسیار زیاد هستند.
اینکه پوز را وارد میکنند ،صرفا به خاطر قیمت است و موارد دیگر ،مهم نیست.
آمار بازار ایران ،در حوزه پوز ،ساالنه بین  600تا  800هزار است .در سالهای
 98به بعد ،انفجار پوز رخ داده و از  7میلیون به  9.5میلیون 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 .نمیتوان گفت قاچاقکنندگان پوز ،خدمات پس از
فروش ،گارانتی و تحت  ،SLAسرویس میدهند.
االن حدود قیمتی یک پوز سیار 2.7 ،میلیون یا  2.8میلیون تومان است .با این
حال ،پوز دیگری در بازار به قیمت  1.6یا  1.7میلیون تومان ،خرید و فروش
میشود .اگر ببینید چه قطعاتی روی آن نصب شده ،کامال میتوان تفاوت را
مشاهده کرد .پوز  1.6تا  1.7میلیون تومانی ،به یکی دو سال هم نمیرسد .اگر
برسد درصد خرابی آن و سایر معضالتش بیشتر است.
حسینی :قبل از اینکه بگوییم چرا قاچاق وارد مملکت میشود ،باید ببینیم
سازوکار زیربنایی برای قاچاق شــدن آن کاال ،چه پوز باشد یا هر چیز دیگر،
وجود دارد یا خیر .اگر نمیتوانیم در مبدأ ،در اصل بیزینس ،کشف تخلف داشته
باشیم ،پرداختن به اینکه این کاال ،قاچاق است یا اینکه طیف خاصی استفاده
میکنند ،خارج از عرف است .اینکه تمام فشار تبلیغاتی را روی شرکتهای
هدایت تراکنش ،بازاریابان کف خیابان یا کسانی که آن را اجاره یا مجانی واگذار
میکنند ،بگذاریم و آنها را متهم کنیم ،بیانصافی است.
االن سه چهار شرکت تولید داخل در این حوزه بیشتر نداریم که  SKDو یا
 CKDوارد میکنند .به هرحال اینها قیمت تمامشده دارند که با قیمت دالر
که روزانه و ساعتی تغییر میکند ،بدون شک از جنس خارجی ،ارزانتر هستند.
وضعیت دالر ،بیزینس ما را هم به خطر انداخته و اصال نمیتوانیم تصمیمگیری
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 مناسبتری دارند.
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سود سپرده بانکی صندوقهای
سرمایهگذاری مشمول مالیات نمیشود

حسین مهدیانراد

مهدیانراد :البته بسیاری از شرکتهای هدایت تراکنش ،با مجموعه ما طرف
قرارداد هستند و کمک میکنیم 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 میکنند و به شبکهای برای توزیع میدهند و در مقوله هدایت تراکنش،
ذینفع نیستند .ما بیشتر با این حوزه ،مشکل داریم وگرنه شرکتهای هدایت
تراکنش ،تمایل زیادی به استفاده از دستگاه پوز داخلی و سرویس خدمات
پس از فروش آن دارند .امیدوارم از صحبتهای بنده ،اینطور برداشت نشود
که شــرکتهای هدایت تراکنش ،قاچاق میکنند .بسیاری از این شرکتها
به دنبال ســرویس خوب به پذیرندهها هســتند .نیاز بود حالت واسط بین
شرکتهای  PSPو کف بازار یا پذیرنده وجود داشته باشد تا صدای پذیرنده
را هم بشــنوند و ســرویسهایی به آنها بدهند .در این مقوله ،این شرکتها،
حلکننده مسائل و پشتیبانیکننده هستند.
پوزهای قاچاق ،کمتر از یک تا دو درصد
تفرشی :درباره قاچاق پوز نمیگویم وجود ندارد ولی فکر میکنم آن میزانی
که مانور داده میشود ،نیست .شاید کمتر از یکی دو درصد پوزهای دست دوم
قاچاق داشته باشیم و عمدتا توسن و اروند تولید میکنند .بسیاری از طریق
گمرک به کشور وارد میکنند و تعدادی هم از طریق قاچاق وارد میشود .ما در
قراردادهایمان ،نه این موضوع را تایید کردیم و نه از آن حمایت کردیم بلکه
جریمه کردیم ،برای آن تبصره گذاشتیم و اگر متوجه شویم ،برخورد میکنیم
تفرشی :نمیگویم قاچاق پوز
وجود ندارد ،ولی فکر میکنم آن
میزان که مانور داده میشود،
نیست .در مجموع ،کارتخوانهای
قاچاق وارداتی ،نسبت به حجم
پوزهای داخل کشور ،زیاد نیست.
همچنین امیدوارم موضوع
رجیستری ،برای همیشه در حوزه
رگوالتوری حل شود
و خودمان هم در اروند پیگیری میکنیم .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 میشنیدم .عددی که پذیرنده راضی شده یک دستگاه
 GPRSرا خریداری کند ،بین  2تا  3میلیون تومان است .سوال این است
پذیرندهای که میتواند  2میلیون تومان در بانک ،ودیعه بگذارد ،چرا حاضر
میشــود آن را با حدود همین قیمت خریداری کند؟ علت خرید به جای
ودیعه ،این است که یا سرویس  PSPخوب نیست یا سرویس بانک یا دالیل
دیگر .نکته دیگر اینکه دیتای همه دستگاههای داخل بیزینس پرداخت ،چه
از طریق شرکتهای هدایت تراکنش باشد یا پرداختیار یا خود  PSPیا
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
صبح به یکی از شرکتها در حوزه  PSPصدمه بخورد .در صنعت PSP
یکسری افراد شروع به پمپاژ کردن اخبار ناامیدکننده مانند قاچاق کاال و پوز
میکنند .این در حالی است که باید هدفگذاری کنیم که چرا رگوالتور ،بانک
مرکزی ،اپراتور ،سازمان تنظیم مقررات ،گمرک و ...نقش خود را به خوبی ایفا
نکردهاند که فالن دیوایس به عنوان قاچاق در سیستم
پرداخت ،رجیستر شده است.
متن کامل میزگرد را از اینجا ( )QRدریافت کنید.

مدیر امور حقوقی و انتظامی ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت :سود
سپرده بانکی صندوقهای سرمایهگذاری مشمول مالیات نمیشود و
مصوبه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص «معافیت صندوقهای
ســرمایهگذاری از پرداخت مالیات سود ســپرده بانکی» به قوت خود
باقی است.
به گزارش ایبِنا ،به دنبال طرح شــکایتی به خواسته ابطال نامه شماره
/۲۰۰/۲۱۲ص تاریخ  ۱۰فروردین  ۱۴۰۱رئیس کل سازمان امور مالیاتی
کل کشور که بر اساس آن مقرر شده ســود سپرده بانکی صندوقهای
سرمایه گذاری ،مشــمول تبصره  ۱ماده  ۱۴۳مکرر قانون مالیاتهای
مستقیم بوده و عدم اجرای بند (ر) تبصره  ۶قانون بودجه سال ۱۴۰۱
کشــور و بند  ۲ماده  ۱۴۵قانون مالیاتهای مستقیم در مورد اشخاص
حقوقی به استثنای موارد مذکور در تبصره فوق موجب شمول مالیات
نسبت به سود سپرده بانکی صندوقهای 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
صندوقهای سرمایهگذاری از پرداخت مالیات سود سپرده بانکی» اظهار
کرد :پیشتر شکایاتی نزد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ،با موضوع
ابطال نامه شــماره /۲۰۰/۲۱۲ص در تاریخ  ۱۰فروردین سال جاری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با معافیت صندوقهای
سرمایهگذاری 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 صندوقها مطابق اساسنامه مصوب آنها سرمایهگذاری در انواع
اوراق بهادار ،ســپردهها و گواهیهای ســپرده بانکی است ،بنابراین با
عنایت به اینکه سود سپردههای بانکی صندوقهای سرمایهگذاری جزو
درآمد آنها است ،موضوع مشــمول تبصره یک ماده  ۱۴۳مکرر قانون
مالیاتهای مستقیم بوده و عدم ذکر نام صندوقها در استثنائات موضوع
بند (ر) تبصره  ۶قانون بودجه سال  ۱۴۰۱کشور موجب دریافت مالیات
از آنها نمیشود .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 صندوقهای سرمایه
گذاری یکی از ارکان مهم بازار سرمایه تلقی میشود و از اهمیت زیادی
برای سرمایه گذاران برخودار است ،با پیگیریهای 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.

کاهش رشد خلق پول
در نیمه نخست۱۴۰۱
بر اساس اعالم بانک مرکزی ،مانده تسهیالت اعطایی بانکها از  ۲۳.۷در
 ۶ماه نخست سال گذشته به  ۱۲.۱درصد در نیمه نخست سال ۱۴۰۱
کاهش یافته است.
به گزارش فارس ،به نقل از بانک مرکزی ،رشد خلق پول در نیمه نخست
سال  ۱۴۰۱کاهش یافت.
کاهش رشد خلق پول توسط بانکها یکی از آثار مهار نقدینگی است؛
با توجه به سهم باالی مانده تسهیالت اعطایی در ترازنامه ،ارزیابی روند
رشد آن نشاندهنده وضعیت خلق پول است که در این راستا ،رشد مانده
تسهیالت اعطایی بانکها از ۲۳.۷درصد در ۶ماه نخست سال گذشته به
 ۱۲.۱درصد در نیمه نخست سال  ۱۴۰۱کاهش یافته است.
کنترل ترازنامه بانکها یکی از ابزارهای 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.

رشد ۵۲درصدیاظهارنامههایمالیاتی
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در کشور  ۵۲درصد رشد
اظهارنامه اتفاق افتاده است گفت :در استان مرکزی نیز تعداد اظهارنامه
اشخاص حقیقی  ۵۰درصد رشد داشته است.
داوود منظور روز پنجشنبه  ۱۲آبان 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 هیچگونه اجحافی در حق مودیان صورت
گیرد ،لذا رویکرد مراجع مختلف دادرســی که در نظام مالیاتی در آیین
دادرسی مالیاتی پیشبینی 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.
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بانکها موظف به پرداخت 10روزه
وام ازدواج شدند
بانکمرکزیدربخشنامهایخطاببهشبکهبانکیبرلزومتسریعدرپرداخت
تسهیالت قرضالحسنه ازدواج تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،در متن بخشنامه یادشده آمده است:
«مطابق با نص صریح قانون ،بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفاند مبتنی بر
اعتبارسنجیمتقاضیان،حداکثربااخذسفتهازمتقاضییایکضامنمعتبربه
پرداختتسهیالتاقدامکنند.عدماجرایاتاخیردرپرداختتسهیالتتخلف
محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذیصالح است».
در ادامه بخشنامه تاکید شده است« :بدیهی است با توجه به ضرورت اجراى
قانونواقدامدرخصوصاجراىکاملسهمیهابالغیوکاهشتعدادمتقاضیان
جدیت این بانک بهمنظور جلوگیرى از
در صف سامانه قرضالحسنه ازدواج و ّ
افزایش تعداد متقاضیان در صف ،در صورت عدم اقدام از سوی آن بانک ،تعیین
شعبه افراد ثبتنامشده رأساً از سوى 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 قرضالحسنه ازدواج ،پس از تکمیل
مدارک توسط متقاضی ،ظرف مدت حداکثر ۱۰روز کاری نسبت به پرداخت
تسهیالت مزبور اقدام کند ».در پایان این بخشنامه آمده است« :بر این اساس،
خواهشمند است به واحدهاى 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 باقیمانده سهمیه ،نسبت به رعایت
سهمیه ماهانه پرداخت تسهیالت قرضالحسنه ازدواج نیز اقدام و گزارش
اقدامات انجامشده را به این مدیریت کل ارسال کنند».

رونمایی از نسل جدید سیستم
نوبتدهی هوشمند بانک ملی ایران
بانک ملی ایران از نسل جدید سیستم نوبتدهی هوشمند در نظام بانکی با
مشخصه بهکارگیری 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 بهینهسازی و مدیریت توان
خدمت رسانی سازمان به همه مشتریان و افزایش بهرهوری درون سازمانی
ایجاد شده است .بهکارگیری 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
مهمترینمشخصاتاینمحصولاست.دریافتنوبتغیرحضوریبااستفاده
از پیامرسان بله ،نصب پنل نظرسنجی مشــتریان ،جمعآوری اطالعات و
نظرات و جســتجوی خلوتترین صف در نزدیکترین شعبه ،با توجه به
خدمت درخواستی و مکان مشتری از دیگر مشخصههای این سیستم است.
وزیر ارتباطات:

حساب کاربری در شبکه های اجتماعی
به عنوان وثیقه لحاظ شود

وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات درباره پرداخت تســهیالت بانکی به
کســبوکارهایی که از پلتفرم های خارجی به داخلی مهاجرت میکنند،
گفت :حساب کاربری در شبکه های اجتماعی به عنوان وثیقه در نظر گرفته
شود .اگر کسی اکانت خود را وثیقه گذاشت نیز بانک میتواند آن را در صورت
نپرداختن اقساط ،نقد کند!
ی زارعپور در آیین رونمایی از طرح حمایت از
به گزارش دیجیاتو ،عیســ 
کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال کشور اعالم کرد :پلتفرمهای ایرانی مکلفند
نصف تعداد فالوور در پلتفرمهای خارجی را برای کسبوکارها 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 محدودیتهای که بخاطر مالحظات امنیتی برای دو
سکوی خارجی [واتساپ 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 برمیگیرد.
زارعپور ادامه داد :صرفنظر از اینکه بــرای دو پلتفرم آمریکایی چه اتفاقی
بیفتد ،ما برای کسب و کارهای داخلی ظرفیت توسعه فراهم میکنیم و آنچه
که مهم است ۱۴ماده 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 دنبالکننده در پلتفرمها داشتند و حاال با ورود
به پلتفرم داخلی با مشکل مواجه شدند .ما بسته حمایتی تبلیغاتی در نظر
گرفتیم تا همه دستگاههای دولتی با حداکثر تخفیف ،تبلیغات برای کسب و
کارهاانجامدهند.پلتفرمهایایرانی مکلفندنصف تعداد فالووردرپلتفرمهای
خارجی را برای کسبوکارها 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.

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

بهزاد عمرانی

اشاره :باشگاههای مشتریان از جمله ابزارهای جامع استراتژیک هستند که بر
اساس وفادارسازی مشتریان طراحی و ایجاد میشوند و هدف عمده آنها ،افزایش
دانش سازمان درباره مشتری اســت .این امر ،سبب میشود سازمان ،اطالعات
مفصل درباره موقعیت شخصی اعضا ،عالیق و ساختار تقاضای آنها دریافت کند.
بانکها در عرصه بانکداری دیجیتال ،طی سالهای اخیر به ضرورت و اهمیت
وفادارسازی مشتریان خود ،بیشتر توجه کردهاند و عمدتا با ایجاد باشگاه مشتریان،
سعی خود را در زمینه سرمایهگذاری مطلوب و منطقی در این عرصهنهادهاند .با این
حال ،هرچند این رویکرد ،از اواخر دهه 80تا کنون ،توسط یک بانک و سال1394
توسط بسیاری از بانکها دنبال شد ،هنوز حسی از باشگاه مشتریان ایجاد نمیشود
و به نظر میرسد در این حوزه بیشتر ،حرف زده شده تا اینکه عمل شود! در یکصد
و چهارمین میزگرد آنالین از سلسله نشستهای تخصصی بانکداری و اقتصاد که
تیرماه 1401برگزار شد ،بهزاد عمرانی مدیرعامل شرکت بازرگانی چابک تجارت
آسیا به عنوان راهبر باشگاه مشتریان بانک تجارت ،امینرضا ریاضتی مدیرعامل
شرکت آرمان وفاداری آریا (آوا) و علیرضا بیجار قائممقام مدیرعامل شرکت شقایق
بانک ملت ،موضوع «باشگاه مشتریان بانکها؛ از شــعار تا عمل!» موردبحث و
تبادلنظر قرار گرفت .آنچه پیشروی شماست ،خالصه این گفتوگوست.
عملکردبانکهادرحوزباشگاهمشتریان:موفقیاناموفق؟
ریاضتی:اولویت بانک از بدو کار ،بانکداری همراه با جذب مشتری بوده است .وقتی
جذب مشتری خاص با توجه به سرویسهای شاخص بانکی و اهدافی است که
سازوکار بانک به خاطر آن شکل گرفته ،عمال شرایط بهگونهای نیست که مشتری،
خوشحالشود.اینموضوع،ازسمتبانکهایدولتیوبزرگ،بیشتردیدهمیشود.
یکی از دالیلی که بانکهایخصوصی ما ،در یک دهه اخیر ،موفق به جذب مشتری
زیاد شدند ،این بود که برای اولین بار ،شماره گرفتن در باجه و گذاشتن صندلی
ریاضتی :اگر بانک ،اساس را بر
خوشحال کردن و رضایت واقعی
مشتریبگذارد،بیانگرایناستکه
راهبرد شناخت مشتری را دریافته
است وگرنه هرچه درباره باشگاه
مشتریان ،در هر بانکی ،دولتی یا
خصوصی،بزرگیاکوچک،صحبت
شود ،برای خالی نبودن عریضه و صرفا
پروژه تبلیغاتی و روابط عمومی است

جلوی باجه ،با تجریه یک بانک خصوصی شکل گرفت .مدل رفتار پرسنل بانک،
دیدنرئیسوحتیگذاشتنخودکاربرایمشتریان،بابانکخصوصیشکلگرفت
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 بانکها ،خودش را محق میداند که بانک ،از وی تشکر کند زیرا آن بانک
راانتخابکردهاست.اگربانک،اساسرابرخوشحالکردنورضایتواقعیمشتری
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 پیامها را دریافت میکند و خدمات ،تفاوت
نمیکند،متوجهاینموضوعمیشودوبهآنجامیرسدکهبودونبودشفرقیندارد.
عمرانی :مشتریان از ســه جنبه از بانکها ،نیازمند منافع هستند .اول ،منافع
مالی است .مانند اینکه با چه کارمزدی تسهیالت را دریافت میکنند .دوم ،منافع
ساختاری است .مثال اینکه همراهبانک مشتری به اندازه کافی ،کارآ و عملیاتی است
یاخیریااگربرایگرفتنتسهیالتمراجعهمیکند،آنراسریعوسادهبایکفرایند
روان دریافت میکند یا خیر .سوم ،منافع اجتماعی است .مانند احترام به مشتری
در شعبه .عملکرد باشگاهها ،بیشتر در زمینه منافع اجتماعی است .اینکه آقای
ریاضتی اشاره کردند باشگاه مشتریان را به صورت ویترین و خالی نبودن عریضه
به کار میبریم ،بنده هم تایید میکنم .با این حال ،وقتی در بانک ،به مشتری نگاه

علیرضا بیجار

میکنیم ،از سه جنبه منفعت ،آن را ارزیابی مینماییم و منابعی که قرار است برای
منفعت مشتری اختصاص دهیم ،در این ســه بخش توزیع میکنیم .در باشگاه
سعی میکنیم منافع اجتماعی را گسترش دهیم .مشــتریان ارزنده و  CIPما
که معموال میزان ماندههای 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 باشگاهها در یک
عمرانی :ما در فرایند یادگیری
قرار داریم .فکر میکنم به مرور
ارتباط باشگاهها با مشتریان
قویتر میشود .این فرایند،
فقط مختص باشگاه مشتریان
نیست بلکه کل بانک
یاد میگیرد سمت بزرگتر منافع
مشتری را به سمت منافع اجتماعی
قرار دهد
فرایند یادگیری هستند و بنده رشد عملکرد باشگاهها را میبینم .البته ما در فرایند
یادگیری قرار داریم و به مرور ارتباط باشــگاهها با مشتریان قویتر میشود .این
فرایند ،فقط مختص باشگاه نیست بلکه کل بانک یاد میگیرد به این سمت برود و
سمتبزرگترمنافعمشتریرابهسمتمنافعاجتماعیقراردهد.بنابراینکوتاهی
از ماست که مشتری ،هنوز این رابطه را با ما برقرار نکرده است.
موفقیتباشگاهمشتریاندرحوزهمشتریانخرد،بیشتراست
بیجار :بانکها ،در کشور ما و تمام دنیا ،به طور عمده بر روی مشتریان مشخص در
سه حوزه کار میکنند :مشتریان خرد ،تجاری و شرکتی .اصوال باشگاههای وفاداری
بیشتر به سمتوسوی مشتریان خرد رفتهاند .در حوزه تجاری و شرکتی ،معموال به
دلیلروالرابطهمند،ضوابطوارتباطاتیکهدرالیههایمختلفبانک،تعریفمیشود
و مشتریان بزرگ ،در قالب شرکتهای بزرگ و متوسط یا شرکای تجاری ،به بانک
نزدیک میشوند ،روال ،چندان با مدلهایی که از باشگاهداری مرسوم است ،همراه
نبوده و بیشتر واقعگرایانه جلو رفته و این ،مشتریان جذب بانک شدند که معموال
وفادار ماندن آنها به خاطر آفرهای خوبی بوده که بانکها در حوزههای مختلف نرخ
سود بانکی ،نرخ تسهیالت ،نحوه تعامالت مالی و سرویسهای ارائهشده به پرسنل
آن سازمانها دادهاند ،خالصه شده و به واسطه رضایتمندی بخشهای مختلف
مدیریتی آن شرکت ،ادامه همکاری با بانک صورت گرفته است .با این حال ،بانکها
باشگاهداریدرحوزهشرکتیوتجاری،شایدتصمیماتخوبیاتخاذنکنندامادر
برای 
حوزهمشتریانخرد،اتفاقاتخوبیرقمزدهاندامابهمرور،وقتیسرویسهایبانکها
مانند همدیگر شد ،وفادارسازی مشتریان نیز به نقطه سکون رسید .وفادارسازی
مشتریان ،باشگاهداری برای بانکها ،تمام ســازمانها ،شرکتها و کسبوکارها
هزینهزاست .در شرایط اقتصادی کنونی ،حوزه مشتریان خرد ،از استراتژی اولیه
بانکها ،فاصله گرفته و در ردیفهای دوم و ســوم است .وقتی از وفاداری صحبت
میکنیم ،کارمند بانک ،نمیتواند نقض آن را انجام دهد .مشــتری در شعبه باید
همان رفتاری را از ما ببیند که در باشگاه ،وعده دادهایم .االن بانکها در زمینه باشگاه
مشتریان ،خالءهای زیادی دارند و مشتریان را از وفادار به ناراضی تبدیل میکنند!
بازگشتمنافع،دستهبندیمشتریانوشناختدیتا
عمرانی :ما در باشگاه مشــتریان ،بخشــی از منافع حاصل از عملکرد
مشــتری را به وی برمیگردانیم .ما در باشگاه مشــتریان بانک تجارت،
همه مشتریان را اعضای باشگاه میدانیم و متناسب با آن ،آفرهای خاص
میدهیم تا حالشــان خوش باشــد .همچنین یک منع سازمانی داریم
مبنی بر اینکه هیچیک 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 خدماتمان را یکپارچه ،به
مشتری ارائه میکنیم.

امینرضا ریاضتی

ِ
مختص متمرکز
شرکت
ریاضتی :وقتی یک بانک به این دیدگاه میرسد که یک
ِ
با چابکی و سیاستهای 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  ++VIPاست .با توجه به درسآموختههای قبلی ،صرفا
مدلهای تکراری قبلی مانند جایزه دادن یا روشهای 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 گوشیهای هوشمند ،شانس خود را امتحان
کنند و آخر سال هم امتیازات صفر نمیشود .ضمنا داشتن دیتا از مشتری ،به دو
موضوع برمیگردد :یکی خود شعبه که محل دیدار و وصلت مشتری با بانک است
و دیگری خود شرکتی که این کار را انجام میدهد .رکن اصلی موفقیت در حوزه
ارتباط با مشتری ،بدون تبلیغاتی بودن ،شناخت دیتا و داشتن دانش دیتاست نه
صرفاشناختمحصول.
بیجار :معموال در باشگاه مشتریان ،چند ورودی وجود دارد .یکی از این ورودیها،
ممکن است سامانه CRMبرای بانکهایی باشد که از آن برخوردار هستند یا خود
بانک اطالعاتی مشتریان که هنگام ثبتنام بتواند دیتا را ثبت و ضبط کند .سایر
موارد ،خود کاربر یا عضو باشگاه را برای تکمیل پروفایل هدایت میکنند که گاهی
اوقات ،همین امر ،نیازمند برنامههای تشویقی است تا اطالعات بهتری از کاربر به
منظور کاستومایز کردن برنامه وفاداری برای مشتری هدف داشته باشیم .در حوزه
باشگاهداریبانکهااصوالمشتریدوستداردآنمنفعتیکهنصیبشمیشود،در

حوزه بانک باشد اما باید بپذیریم وقتی نظام حاکم بر بانکها ،درباره نرخ سود بانکی
بیجار :وقتی از وفاداری صحبت
میکنیم ،کارمند بانک ،نمیتواند
نقض آن را انجام دهد .وقتی
مشتری به شعبه میآید ،باید همان
رفتاری را از ما ببیند که در باشگاه،
وعده آن را دادهایم .االن بانکها
در زمینه باشگاه مشتریان ،خالءهای
زیادی دارند و مشتریان را از وفادار
به ناراضی تبدیل میکنند!

انواع سپرده،نرخ تسهیالتاعطاییبهمشتریانو،...چارچوبهای مشخص تعریف
کرده و بانکها در خدمات تخصصی خودشان ،جای مانور ندارند ،ناچارند باشگاه را
از خدمات بانکی بیرون بیاورند.
باشگاهمشتریان،هزینهیادرآمد؟
عمرانی :برای باشــگاه خودمان ،نقش قابل توجهی را در تحول دیجیتال ،قائل
هستم .درباره دیتای بانکها ،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 میکنیم پروفایل را تکمیل کنیم و
اتفاقا عملکرد برگشتی هم داریم .آن خدمات جذابی که آقای ریاضتی در بانک
ایران زمین ارائه میدهند ،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
آنهستیم.
اگر بتوانیم میزان کاهش رویگردانی مشتری و افزایش ورود مشتری به سیستم
را در نتیجه فعالیتهای باشگاه مشتریان احصا کنیم ،میتوانیم به شکل درآمد به
موضوع نگاه کنیم اما چون کسب این درآمدها ،به سادگی میسر نیست ،نتیجه آن،
نگاه هزینهای به باشگاههاست درحالی که باشگاهها در پازل
کسبوکار ما درآمد ایجاد میکنند.
متن کامل میزگرد را از اینجا ( )QRدریافت کنید.
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امنیت سایبری در حوزه نظام بانکی و پرداخت
با خوششانسی همراه بوده است

رویا دهبسته

اشاره :امروزه ،توســعه فناوری اطالعات و فضای سایبری موجب شده
بخشهای مهمی از کارکرد زیرساختهای حیاتی و حساس ،وابسته به
این فضا شوند .در نتیجه وجود چنین وابستگیای ،امنیت زیرساختها
به فضای سایبری گره خورده اســت .در چند هفته گذشته ،کشورهای
متخاصم با هدف اخالل در زیرساختهای حیاتی کشور ،تالش خود را در
این مسیر به کار بستهاند.
بررسی شــاخصهای دفاعی -امنیتی فضای ســایبری زیرساختهای
حیاتی و حساس ،با توجهبه رویکردهای پدافند غیرعامل موضوع مهمی
است.اکنون کشور ما ،بیشاز پیش به تعیین شاخصهای دفاعی  -امنیتی
فضای سایبری نیاز دارد و پرداختن به این مهم ،موجب تقویت تابآوری
زیرساختها در برابر چنین تهدیدهایی میشود.
در یکصد و پنجمین میزگرد آنالین از سلســله نشســتهای تخصصی
بانکداری و اقتصاد دیجیتال ،که  10تیرماه  1401برگزار شــد ،موضوع
«وضعیت امنیت سایبری در زیرســاختهای حیاتی کشور (با محوریت
نظام بانکی و پرداخــت)» ،با حضور بهناز آریا رئیس کمیســیون افتای
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران ،رویا دهبسته مدیرعامل شرکت
باگدشت و پویا پوراعظم رئیس اداره ریسک و تطبیق بانکداری دیجیتال
بانک خاورمیانه ،موردبحث و تبادلنظر قرار گرفت .خالصه این گفتوگو
پیشروی شماست.
تهدیدات داخلی امنیتی ،نقطه ضعف بانکها
فناوری مالی نسبت به

پوراعظم :بانکها و شــرکتهای فعال در حوزه
صنایع دیگر در حوزه امنیت ســایبری ،چندان وضعیت بدی نداشتهاند.
پوراعظم :ما به فرهنگ سازمان
و بانک ،توجه نکردهایم تا امنیت
سایبری در همه بخشها ،اعم از
هیئت مدیره ،مدیریت ارشد و
در بین تمام کارمندان سازمان،
دغدغه باشد و به آن اهمیت
داده شود
حداقل از نظر آماری اینطور بوده است .با این حال ،وضعیت نظام بانکی
و پرداخت ،مطلوب هم نبوده است .صادقانه فکر میکنم نسبت به صنایع
و زیرساختهای دیگر کشور ،در حوزه امنیت ســایبری ،شانس با نظام
دسترسی اینترنتی

بانکی ،پرداخت و فناوری مالی همراه بوده است .اینکه
به خدمات و زیرساختها را از خارج ببندیم ،راهحل 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 برمیگردد .در حال حاضر
در زیرساختهای حیاتی خصوصا نظام بانکی و شبکه پرداخت ،تهدیدات
داخلی ،جدی اســت .نقطه ضعف اصلی ،همینجاست .در بانکها ،برای
محافظت از تهدیدات شبکه خارج از سازمان ،تجهیزات ،خریداری میشود
اما باز هم نگرانی وجود دارد .ما به فرهنگ سازمان و بانک ،توجه نکردهایم
تا امنیت سایبری در همه بخشها ،اعم از هیئت مدیره ،مدیریت ارشد و
البته در بین تمام کارمندان سازمان ،دغدغه باشد و به آن اهمیت داده شود.
درخصوص اشتراکگذاری اطالعات امنیت سایبری ،در بسیاری کشورها،
زیرساختها و پلتفرمهای آن ،مانند آیزک در حوزه امنیت سایبری ایجاد
شدهاند .این پلتفرم ،زیرساختهایی را فراهم میکند که اطالعات سایبری
از جمله حمالت ،موارد مشکوک ،پیشنهاد از ذینفعان مختلف و ...را مدنظر
قرار میدهد .آیزک توسط بانک مرکزی و شرکت کاشف مطرح بوده اما
بهرهبرداری نشده است.
جای خالی بخش خصوصی در حوزه امنیت سایبری
آریا :وضعیت امنیت ســایبری ما بســیار ویژه اســت .مــا موقعیت

پویا پوراعظم

منحصربهفردی در دنیا داریم .با توجه به موقعیتمان ،امنیت ســایبری
نیازمند توجه ویژه است .آیا توجه الزم را داشــتهایم؟ خیر .آیا آنچه قرار
است انجاممیدهیم تا به وضعیت مطلوب برسیم؟ خیر .امنیت سایبری
باید جزء اولویتهای کشور ما باشد اما نیست .آیا االن بخش خصوصی به
اندازه کافی ،نقش خود را بازی میکند؟ خیر .بخش خصوصی در مهمترین
نهادهای تصمیمساز در حوزه امنیت ســایبری ،کرسی ندارد .اگر وجود
آریا :امنیت سایبری در کشور ما،
در موقعیت بسیار ویژه و نیازمند
توجه ویژه است .آیا ما به این
حوزه توجه الزم میکنیم؟ خیر! آیا
به اندازه کافی ،آنچه الزم است
انجام میدهیم تا به وضعیت
مطلوب برسیم؟ خیر!
دارد ،متعلق به اشــخاص حقیقی اســت نه حقوقی .ما در شورای عالی
فضای مجازی یا نهادهای تصمیمساز در الیه استراتژیک ،کرسی نداریم.
البته پیشرفتهایی داشتهایم اما برای رســیدن به جایگاه واقعی ،مسیر
طوالنی داریم .مهمترین مسئله درباره بحرانهای اخیر ،خصوصا در حوزه
مالی اعتباری ،عدم اشتراک دانش است .به دلیل عدم اشتراک تجربیات،
نرسیدن به راهحلهای درست و عدم پیادهســازی آن ،این مشکالت را
تجربه میکنیم .سازمان نظام صنفی ،به عنوان نماینده بخش خصوصی،
به شدت دغدغه امنیت ملی دارد.
باگبانتی و امنیت سایبری :از جهان تا ایران
دهبسته :حدود  10سال اســت که از مفهوم باگبانتی در دنیا استفاده
میشود .نقشــه ذهنی دنیا که به مفهوم باگبانتی رسید ،بر اساس تعدد
شناسایی آسیبپذیری جدید بر روی اپلیکیشنها و سامانههای مختلف
است .هزینهبر بودن اجراهای پروژه تست نفوذ ،از نظر مالی و زمانی برای
تیم امنیت سازمانها 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
میشود.
این فضا در دنیا ،سازمانها را به ســمت پلتفرمهای باگبانتی سوق داد
تا از کمک هکرهایی که متخصص امنیت یا کاله ســفید استفاده شود.
سامانههای سازمانها در پلتفرمهای جدید ،توسط آنها زیر بار تست است
و تغییراتی که از دید یرنامهنویس جا میماند یا دیده نمیشــود ،گزارش
میکنند و مابهازای آن« ،بانتی» یا مبلــغ قدردانی دریافت میکنند .در
ایران نیز از سال  ،97در شرکت باگدشت این کار را شروع کردیم و تا االن ،با
بیش از 80سازمان در حال همکاری هستیم .درخصوص مجوز ،پلتفرمهای
باگبانتی ،مجوز افتای ریاست جمهوری دارند .همچنین پلیس فتا و پدافند
غیرعامل ،اخیرا ادارات تخصصی باگبانتی را تشکیل دادند .اکنون تعدادی
از مشتریان ،جزء بانکها و موسسات مالی هستند.
شروط اجرای موفق باگبانتی در بانکها
دهبسته :اجرای موفق باگبانتی ،شــروطی دارد .متخصصان ارزیابی
سامانه ،باید هم از لحاظ دانشی ،تخصص مناسب داشته باشند و هم تعهد
کاری و حرفهای 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 پلتفرمهای خارج از کشــور دارند .مسئله دیگر حمایت
محدود بانکها از فینتکهای زیرمجموعه ،در زمینه تامین بودجه امنیت
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نهمین همایش بانکداری الکترونیک
و نظامهای پرداخت ،اول و دوم
اسفندماه برگزار میشود

بهناز آریا

سایبری است که آسیبپذیری بزرگ در سیستم ماست .مسئله بعدی ،نگاه
سنتی در برخی مجموعههای بانکی و مالی و تنظیم قراردادهای امنیت
در قالب مناقصه با کمترین هزینه بدون توجه به کیفیت و بررســی فنی
است .فرهنگسازی برای مدیران ارشد و هیئت مدیره سازمانهای بانکی
نیاز است .همچنین بخشهای حراست،امنیت و فناوری سازمان ،درباره
حواشی ایجاد

ارتباط با یک هکر ارتباط ،گرفتن اطالعات و پرداخت مبالغ
میکنند که به ضرر سازمان است .به همین دلیل پلتفرمهای باگبانتی
ایجاد میشوند که این ارتباط مدیریت شود.
چالش نیروی انسانی و نقش کمیسیون افتای سازمان نظام
صنفی
آریا :متاسفانه در سالهای اخیر ،به شــدت موج مهاجرت را داریم و در
زمینه تولید نیروی انسانی متخصص و نگهداشت آن ،دچار چالش هستیم.
یکی از اقدامات مهم ،ســرمایهگذاری در حوزه دانشــی امنیت سایبری
است .االن بیشــتر به نیروی متعهد پرداخته میشود در حالی که نیروی
متعهد نیازمند آموزش و تخصص اســت تا بــه متعه ِد متخصص تبدیل
شود .آموزش را مغفول گذاشــتهایم و بودجههای آموزشی را به حداقل
میرســانیم .هنوز همه در حال آموزش دورههای Security+، CH
هستند که صدسال است آموزش داده میشود! چند سال پیش ،سندی در
مرکز افتای ریاست جمهوری ایجاد ،برای ارتقای دانش امنیت سازمانها،
در قالب مسیر سنز پیشنهاد کردیم .اینکه چقدر عملیاتی شده ،حداقلی
است .ما در کمیسیون افتا ،دو فعالیت عمده در این حوزه داشتهایم .فعالیت
اول ،برگزاری سمینارهای آگاهیرسانی با موضوعات روز امنیت سایبری
دهبسته :در سال  ،1400رشد
خوبی درخصوص همکاری صنعت
مالی و بانکی در حوزه باگبانتی
داشتهایم .سال  ،1399حدود
 20درصد همکاریها ،مختص به
این صنعت بود اما سال  ،1400به
حدود  40درصد افزایش یافت
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.
اولویتهای بانکها برای مقابله با مشکالت امنیت
پوراعظم :در حوزه امنیت ســایبری ،بر روی تجهیزات ،هزینههایی با
مناقصههای میلیاردی اتفاق میافتد و تصور بر ســازمان امن اســت اما
بهرهبرداری درستی از تجهیزات نمیشــود .نکته بعدی اینکه بخشی از
بودجه امنیت سایبری باید برای آموزش ،هزینه شود .همچنین باید بابت
بخشهایی در حوزه امنیت ســایبری در بانکها ،شرکتهای پرداخت و
امنیتی را که با فایروال و

فناوری مالی هزینه شود و آســیبپذیریهایی

تجهیزات امنیتی پوشش داده نمیشود ،پوششدهد .االن مسائل اساسی
امنیت ما در حوزه مباحث استراتژیک و کالن امنیت است چون بر روی
تجهیزات ،هزینه شــده اســت .ما در بانکها ،در حوزه ساختار سازمانی
امنیت اطالعات و امنیت سایبری مشکل داریم .هنوز در برخی بانکها،
متولی امنیت اطالعات آن ،در سطوح میانی سازمانی قرار دارد .در حوزه
قراردادهای فناوری با شــرکتهای پیمانکار ،نیز زیرمجموعه و شرکای
تجاری باید به مالحظات قراردادی اهمیت بدهند تا دغدغههای امنیت
سایبری در الزامات قراردادی گنجانده شود .تدارکات سازمان و ذینفعان
بانکها چقدر به آن میپردازند؟ ما باید بخش امنیت سایبری سازمان را
از ابتدا در هر فرایند و تولید محصول یا نرمافزار ،درگیر
کنیم اما بعضا این اتفاق نمیافتد.
متن کامل میزگرد را از اینجا ( )QRدریافت کنید.

نهمین همایش ســاالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت ،در
اسفند  ۱۴۰۱با موضوع ارزشآفرینی دیجیتال برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومی پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی ،این
پژوهشکده قصد دارد نهمین همایش ســاالنه بانکداری الکترونیک و
نظامهای پرداخت با موضوع ارزشآفرینی دیجیتال را با مشارکت شرکت
ملی انفورماتیک و با حضور مدیران ،صاحبنظران و فعاالن این حوزه در
یکم و دوم اسفندماه سال  ۱۴۰۱برگزار کند .در این همایش جدیدترین
دستاوردهای علمی و اجرایی صنعت بانکداری الکترونیک و نظامهای
پرداخت ارائه و معرفی خواهد شد .هشت دوره گذشته همایش بانکداری
الکترونیک و نظامهای پرداخت ،به موضوعات کلیدی همچون انقالب
بالکچین ،نوآوری بازیگران جدید و کارایی در کسبوکار مالی ،بازآفرینی
الگوها و رونق کسبوکار بانک پرداخته است .در همین راستا مقرر شده
نهمین دوره این همایش به موضوع ارزشآفرینی دیجیتال اختصاص یابد.
گفتنی است این همایش به دلیل شیوع بیماری کرونا و ضرورت رعایت
دستورالعملهای بهداشتی با سه ســال وقفه مواجه شده بود و امسال
بهصورت حضوری برگزار میشود.
مرکز ملی فضای مجازی:

حضور بیش از ۶۰درصد از کسبوکارها
در پلتفرمهای ایرانی

حضور کسبوکارها روی  ۱۰پلتفرم داخلی افزایش یافته و بیش از ۶۰
درصد از کسبوکارها در پلتفرمهای ایرانی حضور یافتهاند .این آماری
است که در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی از سوی مرکز ملی
فضای مجازی برای اعضای این شورا اعالم شد.
ی عالی فضای
به گزارش سایت مرکز ملی فضای مجازی ،اعضای شورا 
مجازی بر استفاده بیشتر از پلتفرمهای داخلی و تقویت ثبات شبکه به
خصوص سرعت و کیفیت اینترنت تاکید و با اشاره به افزایش قابل توجه
حضور کسبوکارها در این پلتفرمها مقرر کردند وزارت ارتباطات برای
ی عالی فضای
بهبود وضعیت خدمات شبکه اقدام کند .در جلسه شورا 
مجازی ،گزارشی از آخرین وضعیت شبکه ملی اطالعات ارائه و همچنین
وضعیت اقتصاد دیجیتالی و چالشهای موجود در این حوزه به بحث و
تبادل نظر اعضا گذاشته شد .صیانت از حریم خصوصی و امنیت اطالعات
ی عالی
کاربران در پلتفرمهای ایرانی نیز از دستورات جلسه امروز شورا 
فضای مجازی بود که اعضا پس از بحث و بررسی درباره آن مقرر کردند
قوه قضائیه بخشنامهای در این رابطه به دستگاههای مربوطه ابالغ کند.
در این جلسه همچنین بر استفاده بیشتر از پلتفرمهای 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 کسبوکارها در پلتفرمهای ایرانی نیز تاکید شد.

بانکهایایراندرخدمتتولیدنبودهاند
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 ،نصرتاهلل 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.
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مزیتکارمندبانکبودن!

هر کارمند بانک ،به طور متوسط
چقدر وام گرفته است؟
بانکها با سهم بیش از  90درصدی ،بزرگترین نهادهای تامین مالی افراد
حقیقیوحقوقیجامعههستند،بنابرایناشتغالوعضویتدراینمجموعهها
میتواند برای شاغالن آنها سودمند باشد.
گزارش فرهیختگان درباره بررسی متوسط وام دریافتی کارکنان  19بانک
دولتی و خصوصی نشــان میدهد هر کارمند بانک ،به طور میانگین ۴۰۸
میلیون تومان وام گرفته اســت .جزییات ارائه وام و تســهیالت بانکها به
کارمندان خودشان در زیر آمده است .فرهیختگان قبال در گزارش دیگری با
عنوان «بانکها به یکسوم زوجها وام ندادند» ،اعالم کرده بود بانک پاسارگاد
درخواست وام ازدواج 72درصد زوجهای جوان را پذیرش نکرده است.
رتبهبندیبانکهاازنظرتعدادکارمندان
مطابق با آخرین صورتهای مالی منتشره بانکها ،بانک ملی با  37هزار و
 175کارمند در رتبه اول بیشترین تعداد کارمندان قرار دارد .پس از بانک
ملی ،بانک صادرات با میانگین 24هزار و 421کارمند در سال 1400در رتبه
دوم ،بانک ملت با  23.7هزار ،بانک کشاورزی با  18.7هزار ،بانک تجارت با
 15.5هزار ،بانک مسکن با  12.2هزار و بانک رفاه با  9.8هزار کارمند در رتبه
های بعدی قرار دارند.
در فهرست هشت بانک اول ،بانکهای ملی ،کشاورزی و مسکن بهصورت
دولتی اداره شده و بانکهای صادرات ،ملت ،تجارت و رفاه نیز جزء بانکهایی
هستندکهبهدنبالاصل 44قانوناساسیازمدیریتمستقیمدولتخارجشده
اند اما بهنظر میرسد همچنان یادگار ساختار دولتی که یکی از نمونههای آن
تعداد باالی کارکنان در این بانکها بوده ،در آنها باقیمانده است.پس از این
بانکها نیز بانک آینده با 4439نفر ،پارسیان با 4165نفر و پاسارگاد با3874
نفر در ادامه رتب ه بندی بیشترین تعداد کارمند قرار دارند و میتوان گفت بین
بانکهایی که از ابتدا به شکل خصوصی در شبکه بانکی حضور یافتهاند دارای
بیشترینتعدادکارکنانهستند.
میزان وامهای اعطایی بانکها به کارکنانشان
ت کنندگان
ل تسهیالت اعطایی بانکها و با تفکیک دریاف 
در بررسی سرفص 
وامبهاشخاصحقیقی،حقوقیوکارکنان،مجموعحجموا ماهداییبانکهابه
کارکنان خود درمجموع 20بانک مورد بررسی ،بهجز بانک ملی که تسهیالت
کارکنان را در صورتهای مالی سال 1399ارائه نکرد ،بالغ بر 67هزار میلیارد
تومان بوده است .از این مبلغ بانک تجارت با  17هزار میلیارد تومان و سهم
 25درصدی در رتبه اول ،بانک ملت با 15هزار میلیارد تومان و سهم نزدیک
به  22درصدی در رتبه دوم قرار دارد .در ادامه این فهرست نیز بانکهای رفاه
با تسهیالت 12هزار میلیارد تومانی و ســهم 17درصدی ،بانک کشاورزی
با هشتهزارمیلیارد تومان و سهم نزدیک به 12درصدی و بانک مسکن با
پنجهزار میلیارد تومان و سهم 7.5درصدی در رتب ه های بعدی قرار دارند.
وا م یکمیلیاردی برای کارمندان!
در بررسی متوســط وامهای اعطایی به کارکنان ،بانکهای خصوصیشده
رتب ه های اول تا چهارم را از آن خود کرد ه 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 میشود ،نشان میدهد بانک رفاه ب ه عنوان بانکی که
بازویمالیسازمانتامیناجتماعیوحافظمنابعبازنشستگانوبیم هپردازان
است ،با متوسط پرداختی یکمیلیارد و 180میلیون تومانی به کارکنان خود
در رتبه اول قرار دارد .در رتبه دوم بانک تجارت نیز با متوسط وام پرداختی
یکمیلیارد و 93میلیون تومانی در رتبه دوم قرار دارد.
بعدازبانکتجارتنیزبانکتوسعهتعاونبامتوسطوامپرداختی 620میلیون
ک ملت با  619میلیون تومان ،بانک سینا با  486میلیون تومان و
تومان ،بان 
بانک پاسارگاد با متوسط تسهیالت اعطایی  425میلیارد تومان به کارکنان
خود قرار دارند .متوسط وام پرداختی مجموع بانکها نیز 408میلیون تومان
است و نشان میدهد متوسط وام پرداختی  6بانک بیش از متوسط مجموع
بانکها بوده است .بانکهایی نیز که وامهای بیش از  200میلیون تومانی به
کارکنان خود پرداختهاند بانکهای کشاورزی ،مسکن ،شهر ،آینده ،سامان،
ایرانزمین ،کارآفرین و سرمایه بودند .کمترین مقدار وام نیز متعلق به بانک
گردشگری بوده که متوسط  148میلیون تومانی را برای  1401کارمند آن
میتوان درنظر گرفت.
بخششازتسهیالتقرضالحسنهبرایکارکنان
ض الحسنه اعطایی بانکها نشان میدهد از لحاظ
نگاهی به آمار تسهیالت قر 
حجمتسهیالتقرضالحسنهبهکارکنان،بانکملیبااعطای 2200میلیارد
تومانتسهیالتقرضالحسنهبهکارکنانخوددرصدراینفهرستقراردارد.
البتهاینبانکاطالعاتمربوطبهکلحجمتسهیالتاعطاییبهکارکنانخود
را ارائه نکرده است که قطعا عددی بیشتر از مقدار قرض الحسنه اعطایی به
کارمندانخوداست.مقامدومرابانکملتبااختصاص 1170میلیاردتوماناز
ض
آن منابع به خود اختصاص داده است .از طرف دیگر براساس سهم منابع قر 
الحسنه اعطایی به کارکنان از کل تسهیالت اعطایی به آنها ،بانک پاسارگاد
 33درصد از تســهیالت اعطایی به کارکنان خود را از منابع قرضالحسنه
پرداخت کرده است.
این حجم از تسهیالت قرضالحســنه اعطایی به کارکنان که بالغ بر 539
میلیارد تومان بوده بیش از دوبرابر تسهیالت عادی قرضالحسنهای است که
بانک پاسارگاد به افراد جامعه پرداخت کرده است.

خالقیت و نوآوری در حوزه پرداخت ،حتی به اندازه
صنعتکیکوکلوچهنبودهاست!

امین مطیعی

اشاره :کیفپولهای الکترونیکی و پرداختهای بانکی برخط در دنیا در کانون
توجه قرار دارند اما خرید از طریق  POSدر ایران ،همچنان حرف اول را میزند .از
اینرو،رفتاروترجیحاتمشتریباعثشدهروندنوآوریهمراهبااینخواستهها،خود
را تطبیق دهد« .روشهای پرداخت جایگزین»« ،روشهای پرداخت محبوب برای
مشتریان»« ،کارتهای اعتباری و بدهی»« ،کیف پول الکترونیکی»« ،پرداختهای
الکترونیکیبرخط»«،پول نقد»«،پرداختمستقیمازطریقاپراتورها»«،رمزارزها»،
« »POSو «بهینهسازی و بومیسازی تسویه حساب پرداخت» ،از مواردی هستند
که ورود رگوالتور بانکی و صدور بخشنامههای متعدد در ایران ،موجب شده به جای
شکلگیری مسیر درست آنها ،هنوز اندر خم موضوعات پیشپاافتاده باشیم .در
یکصد و ششمین میزگرد آنالین از سلسله نشستهای تخصصی بانکداری و اقتصاد
دیجیتال ،که 17تیرماه 1401برگزار 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 کسبوکار شرکتهای پرداخت الکترونیک» را مورد بررسی قرار دادند.
خالصه این گفتوگو ،پیشروی شماست.
مقصران غفلت از نوآوری در صنعت پرداخت
وکیلیان :نوآوری یک الیه سطحی دارد که این الیه ،کمپینها ،تبلیغات و مشابه
عمیق که در این زمینه ،شرکتهای موفق در
الیه 
بودجه هستند .دوم 
آن از جنس 
عرصه نوآوری ،مطالعه بازار خوبی داشتهاند و زمانی به سمت این حوزهها رفتهاند که
ترند نبوده است .بسیاری از آنها از شرکتهای بینالمللی کمک گرفتهاند و ریسک
سرمایهگذاری را پذیرفتهاند .االن با همین ریسک ،در حوزههای نوآوری مواجهیم.
ریســک ســرمایهگذاری یکی از چالشهای نوآوری اســت .درباره شرکتهای
 ،PSPاول اینکه آنهایی که به لحاظ مالی ،بانک پشت ســر آنهاست ،نیازی به
وکیلیان :یک شرکت پرداخت ،آنقدر
درگیر مسائل جاری است که در حوزه
نوآوری،کندعملمیکند.البتهیکی
دو شرکت ،نوآوری را برونسپاری
کردهاندکهمشکالتصنایعمختلف
را پیدا میکنند .اگر 8میلیون و500
هزار پوز فعال را کنار بگذاریم و همین
میزانپوزجدیدبخریم،باقیمتفعلی
دالر ،نمیتوانیم روی درآمدها کار کنیم

نوآوری ندارند .دوم اینکه یک شرکت پرداخت به طور متوسط ،با  30تا  50شرکت
هدایت تراکنشی ،قرارداد و حدود  30تا  40نماینده ،بازاریاب و نماینده پشتیبانی
دارد و رسیدگی به حدود  100قرارداد برای امور جاری شرکتهای  ،PSPبسیار
وقتگیر است و فرصتی برای نوآوری باقی نمیماند .البته یکی دو شرکت ،حوزه
نوآوری را برونسپاری کردهاند و بنابراین مشکالت صنایع مختلف را پیدا میکنند.
بنابراین دلیلی برای رفتن به سراغ نوآوری وجود ندارد .از طرف دیگر ،شرکتهایی که
مجبورند به سراغ نوآوری بروند ،زیاد هستند .اگر  8میلیون و  500هزار پوز فعال در
کشور را کنار بگذاریم و همین میزان پوز جدید بخریم ،با قیمت فعلی دالر ،نمیتوان
روی درآمدها و ...کار کرد.
مطیعی:آنچه دربارهنوآورینباید فراموشکنیم ،فقطو فقط،نگاهبهنیاز مشتریان و
مشترکان است .کارتخوان ،اقبال و عادت مردم است .وقتی اصرار داریم تکنولوژی را
تغییر دهیم ،حتما باید مراقب آن باشیم .بعضا شرکتهای پرداخت در حوزه همین
سرویس 90درصدی کارتخوان ،به درستی ،سرویس نمیدهند .نکته دیگر اینکه
در کنار کارتخوان ،نوآوری خاصی نداشتهایم .البته سعی کردهایم سرویسهای
ارزش افزوده یا جانبی ارائه دهیم اما درباره محصول جدید برآمده از نیاز مشتریا ن کار

نکردهایم .ما در صنعت پرداخت که لبه فناوریهای دنیا ،آیتی است ،به اندازه صنعت
کیک و کلوچه هم خالقیت به خرج ندادهایم! فقط به سرویسهایی چسبیدهایم که
بعضا به درستی ارائه نمیدهیم .درباره اینکه رگوالتور مقصر است یا شرکتهای
پرداخت ،بنده غیر از خودم به دنبال مقصر نمیگردم .اگر هرکدام از ما نقش خود را به

فرهاد وکیلیان

درستی ایفا کنیم ،اوضاع بهتر میشود .ما به عنوان فعاالن صنعت پرداخت به دنبال
نیاز مردم نرفتهایم .شرکتهای پرداخت به دنبال تبلیغ بیشتر ،قیمت کمتر از جمله
دامپینگهای عجیب و غریب و بعضا ارائه خدمات سریعتر و بهتر میروند .این سه
مشخصه در صنعت پرداخت و صنایعی است که رشد کم دارند .یک کیک ثابت است
و هیچوقت بزرگتر نمیشود چون نوآوری و خالقیت نداریم و دعوا بر سر این کیک
باال میگیرد و اقیانوس قرمز تشکیل میشود.
طلوع :مدلهای نوآوری ،پنج مرحله دارد .مرحله اول ،فشــار فناوری است .مثال
موبایل وارد میشود و یکسری بیزینس ،ســرویسها و تقاضاهای جدید ایجاد
مطیعی :شرکتهای ،PSPبه دنبال
تبلیغبیشتر،قیمتکمترازجمله
دامپینگ و بعضا ارائه خدمات سریعتر

و بهتر میروند .این مشخصات در
صنعت پرداخت و صنایعی با رشد کم
است .یک کیک ثابت است و بزرگتر
نمیشود چون نوآوری و خالقیت
نداریم .االن دعوا بر سر این کیک است
و اقیانوس قرمز تشکیل میشود.
میکند .مرحله دوم ورود به کشش بازار است که یکسری نوآوریها در آن اتفاق
میافتد .مرحله سوم مدل ترکیبی است و از فشــار فناوری و کشش بازار بازخورد
میگیرد .دو مرحله تکمیلی دارد .مرحله چهارم ،مدل یکپارچه اســت .در اینجا
تعامل بین مشتریان و تامینکنندگان اتفاق میافتد و سرمایهگذاری مشترک ،از
کلیدواژههایآن است .مرحله پنجم مدل یکپارچه شبکهای است و همکاری در
تنظیم بازار نیز به آن اضافه میشود .انعطافپذیری کسبوکار و سرعت توسعه از
کلیدواژههای این مرحله است .فکر میکنم 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 شرکتهاست .برخی دوستان اشاره
کردند بعضی شرکتها این حوزه را برونســپاری کردهاند اما به نظرم ،این حوزه،
چیزی نیست که برونسپاری شود زیرا باید فیدبکهای داخلی گرفته شود .موضوع
دیگر اینکه ریسکپذیری مدیران به شدت کم است زیرا اگر نوآوری به نتیجه نرسد،
هزینه زیادی برای مدیر دارد .عمدهترین مشکل در کشور ما این است که هیچوقت
از هزینه فرصت استفاده نمیشود؛ یعنی از مدیر سوال نمیشود که چه فرصتهایی
در اختیار وی بوده و از آنها استفاده نکرده است .البته اندازهگیری آن سخت است.
در حوزه رگوالتوری و شرکتها ،نقش آنها مهم اســت .رگوالتوری  30درصد در
توسعه نوآوری نقش دارد و شــرکتها  70درصد .آن  30درصد رگوالتور ،به این
موضوع برمیگردد که سیاست و نقشه راه را در افقهای  5 ،10و  3ساله مشخص
کند تا شرکتها آن را عملیاتی کنند؛ یعنی سیاستگذاری کالن انجام دهد .یک
سرمایهگذاری با هزاران میلیارد در این حوزه ،انجام داده و دستگاههای پوز متعدد
نصب شده و به قول دوستان 90،درصد بار تراکنش شبکه ،روی دستگاه پوز است اما
رگوالتور از بقیه مارکت غافل ماند.
حلقههایمفقودهنوآوریدرصنعتپرداخت
وکیلیان :ما با بازاری مواجهیم که مرچندها به شدت هوشمندند .پرداختیارها
بازارشانرابهدرستیشناساییکردندوسعیکردندمشکلیرامثالازکسبوکارهای
اینستاگرامی حل کنند .با شیوع کرونا ،کسبوکارهای اینستاگرامی شکل گرفت.
پرداختیارهابهاینهاسرویسنوآورانهدادند.فارغازاینکهساختارهای مالیوحقوقی
شرکتهای پرداختیار چگونه است ،تنها نقطه نوآوری صنعت پرداخت توسط آنها
انجام شده و موفق شدند از پذیرندههای مختلف ،کارمزد باالیی بگیرند تا اینکه بانک
مرکزی و وزارت صمت ،اینماد را الزامی کردند و بازارشان ،مقداری دچار خدشه شد.
همان زمان که شرکتهای ،PSPکارمزد میدادند یا سهام جاهایی را که تراکنش
باالی IPGداشتند ،میخریدند ،پرداختیارها ،کارهای نوآورانه میکردند.
طلوع :یکی از قاتلین نوآوری ،از بین رفتن انگیزه نیروی انسانی است .در ایران ،به
طراح ایده ،نهایتا پاداش میدهند اما در دبی ،مرخصی یکساله و امکانات میدهند تا

علیرضا طلوع

فرد ایده را توسعه دهد و شرکت اصلی هم سهم میبرد .یکی از مدلهای نوآوری این
است .در شرکت IBMصاحبان ایده ،آن را در قالب اسپینآف یا خارج از شرکت اجرا
میکنند .شرکتها نمیتوانند نیروهای نوآور را درون خود نگه دارند ،زیرا این نیروها،
چندان در چارچوب قرار نمیگیرند.
مطیعی :بنده باید از صنعت پرداخت دفاع کنم! ضمن اینکه معتقدم شرکتهای
پرداختیار ،نوآوریهای خوبی داشتهاند و چابک ،حرکت میکنند ،باید عرض کنم
در تدوین دستورالعملها و رگولیشنها ،هرجا شیب ایجاد شود ،جریان به همان
طرف میرود .این شیب یا پلکان ،به این موضوع برمیگردد که پرداختیارها ،در
یک مقطع ،برای جذب درگاه IPGنیاز به اینماد نداشتند اماPSPها الزام داشتند.
در این شرایط ،پذیرنده به سمت پرداختیار ،تمایل داشت و پرداختیار ،کارمزد
میگرفت و سرویس نوآورانه به پذیرنده ارائه میکرد .با این حال ،این شیب ،موجب
این اتفاق بود وگرنه PSPها نیز خالقیت الزم را دارند .حلقه مفقوده صنعت این
استکهکارشناسیفکرنمیکنیم.اگربهعنوان PSPباهمکارانخودمان،همفکر
بودیم ،ما 12شرکت دور همدیگر مینشستیم و از پرداختیارها و فعاالن این حوزه
نیز دعوت میکردیم .وقتی خودمان این کار را نمیکنیم ،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 ایدههای مارکتینگ بدهد و از قضا ایده آن شخص،
کارساز بوده است .وقتی اجماع نظر میکنیم ،در اجرا هم بقیه تالش میکنند و مدلی
که همه با هم توافق کردند ،پیاده مینمایند .این ،کمترین نتیجه اجماع و جلسات
طوفان فکری است.
حوزههای نوآوری فعاالن صنعت پرداخت
طلوع:سودآوریبرایکسبوکارهازمانیاستکهارتباطبلندمدتبامشتریداشته
باشیم .حلقه مفقوده در صنعت پرداخت ،ایجاد وفاداری مشتریان است .شرکتها
طلوع :رگوالتوری 30 ،درصد
در توسعه نوآوری نقش دارد و
شرکتها 70 ،درصد .آن
ِ
درصد رگوالتور ،به این موضوع
30
برمیگردد که سیاست و نقشه
راه را در افقهای  5 ،10و  3ساله
مشخص کند تا شرکتها آن را
عملیاتیکنند؛یعنیسیاستگذاری
کالن انجام دهد

باید تشویق کنند تا مشتریان وفادار شوند و تنوعدرآمدی از آنها داشته باشند .وقتی با
مشتری بلندمدت کارکنیم ،نیاز نیست تمام سود در تراکنش اول ،به صورت یکسان
رویتراکنشهایمختلفتقسیمشود.نکتهدیگرکهترنددنیاست،تجمیعامتیازات
است؛ یعنی از کانالها و مرچندهای مختلف ،خرید و امتیازات را تجمیع و در شبکه
موجود از آن استفاده کنیم.
وکیلیان :نوآوری ،صرفا تکنولوژی نیست بلکه میتواند در الیههای بیزینسی و
پایینتر مطرح شود .بسیاری از شرکتهای کوچک فعال ،به این نقطه رسیدهاند
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 بیزینسپلن و بیزینسمدل خود ،درآمد
و آیندهای را برای خودش متصور باشد .االن دو ســه بانک ،روی حوزه نئوبانک و
بانکداری دیجیتال کار میکنند .نئوبانک ،وقتی اتفاق میافتد که یک صنعت وارد
بانک میشــود ،منابع خود را میآورد و از امکانات و سرویسهای بانکی استفاده
میکند .صنعت پرداخت نیز میتواند یک نئوبانک داشته باشد ،مشروط به اینکه
همه فکر کنند با این مدل ،چه منافعی وارد صنعت پرداخت میشود؛ البته اگر از
حوزه صنعت پرداخت ،وارد بانک شویم؛ یعنی برعکس عمل کنیم .تا حاال بانکها
به شرکتهای پرداخت سرویس دادهاند و پول ،تزریق کردهاند 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 ( )QRدریافت کنید.
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اشتیاق جدی در بانکها برای سرمایهگذاری خطرپذیر
در حوزه استارتاپی وجود ندارد

ساسان معدل

اشاره :طی سالهای گذشــته ،در ایران 200 ،ســرمایهگذار خطرپذیر در
اکوسیستم اســتارتاپی ،بدون درنظرگرفتن صندوقهای پژوهش و فناوری
فعالیــت میکردند .در این میان ،تنها  90شــتابدهنده فعــال بودهاند که
امروز ،نیمی از آنها به کار خود ادامه میدهند .به دلیل مبالغ باالی موردنیاز
استارتاپها برای رشد و توسعه محصول ،سرمایهگذاران خطرپذیر ،معموال
اشخاص حقوقی ،شرکتها یا صندوقهایی هستند که سرمایه در دسترس
را از افــراد و نهادهای دارای منابــع مالی زیاد تامین کردهانــد .بازدهی این
ســرمایهگذاری ،میتواند از صفر مطلق تا  100درصد را شــامل شود .طی
سالهای گذشته ،بانکها و زیرمجموعه آنها نیز در این عرصه ،فعالیتهایی
انجام دادهاند .در یکصد و هفتمین میزگرد آنالین از سلســله نشســتهای
تخصصی بانکــداری و اقتصاد دیجیتــال ،که  24تیرمــاه  1401با موضوع
«ســرمایهگذاری خطرپذیر بانکها در حوزه اســتارتاپی» برگزار شد ،رضا
کالنترینژاد مدیرعامل شرکت دانشبنیان همآوا ،حسین اسالمی مدیرعامل
هلدینگ فناوری نگا ِه بانک کارآفرین و ساســان معــدل عضو هیئت مدیره
هلدینگ مکس و جنرال پارتنر مکس سرمایه ،درباره موفقیتها و مشکالت
این حوزه تبادلنظر کردند .خالصه این گفتوگو ،پیشروی شماست.
بانکها و استارتاپها :از نابودی تا دستاورد
اسالمی :به طور کلی سرمایهگذاریهای بانکها به خاطر سهامداران و نوع
راهبری کسبوکارهای آنها ،معموال از سرمایهگذاریهای غیرخطرپذیر است
اما طی  10سال گذشته ،برای تکمیل زنجیره خدمات یا همراهی با جو مثبت
کالنترینژاد :اصالتا برای بانکها
سخت است که به صورت مستقیم
روی استارتاپها ،سرمایهگذاری
کنند و این امر ،قابل درک است زیرا
منابع آنها ،منابعی نیست که بتوانند
ریسک چندانی کنند .یکی از
اقداماتی که بانکها میتوانند انجام
دهند ،استفاده از استارتاپها به
عنوان دریچه نوآوری است

موجود ،با نگاه سرمایهگذاری خطرپذیر و خرید بعضی استارتاپها و سپس
خروج از آن و فروش ،با نگاه  CVCبه کسبوکارهای مختلف وارد شدهاند.
البته راهبردهای بانکها در این حوزه متفاوت است اما در این حوزه استارتاپی،
با وجود دشواری سرمایهگذاری و تزریق کمتر پول ،حضور بانکها در برخی
موارد موثر بوده و بعضا به رقابت منجر شده است .حدود پنج شش سال پیش،
تخصص هلدینگهای بانکی این بود که چگونه استارتاپهای حوزه فینتک را

در بازار به شیوههای مختلف نابود کنند .االن اگر هلدینگهای فناوری بانکها
به سمت این موضوعات میروند ،مقداری نگاه  CVCدر Corporate VC
بیشتر میشــود .بعضی اوقات نیز به دنبال داشتن اکثریت یا دادن اولویت به
مجموعه خود بانکها هستند .در رقابت بین بانکها ،هم جذب سرمایه انسانی
سخت شده و هم هزینه و زمان تمامشده ،بانکها را به این نتیجه میرساند
که از استارتاپها ،به خاطر سرعت ،کیفیت ،نزدیکی به بدنه جامعه و چابکی
آنها استفاده کنند .البته انتقاداتی هم وارد است .بسیاری از استارتاپها ،چون
با آنها رقابت شده ،آسیب دیدهاند یا بعضا نوع ســرمایهگذاری و افراد ،اجازه
مدیریت استارتاپها کار

نداده خود بنیانگذاران ،کار را جلو ببرند .دخالت در
نادرستی بوده است.
کالنترینــژاد :در تاســیس اولیهمــان ،به عنــوان یک ســرمایهگذار
بــزرگ ،در قالــب برنامههــای شــتابدهنده فعالیت کردیــم .کمکم به
ایــن نتیجه رســیدیم ســرمایهگذاری و تامین مالی کســبوکارهایی که
از شــتابدهندهها شــروع میکنند ،دشــوار اســت .در نتیجه از رویکرد
 ،corporate startup engagementبرای استفاده از استارتاپها
به عنــوان دروازه نوآوری به کســبوکارهای بزرگ بهره بردیــم .این امر با

رضا کالنترینژاد

ورود بانکهای خصوصی کوچک در حوزه نــوآوری همزمان بود که با ایجاد
فضا ،شروع و کمتر به ســرمایهگذاری ،منجر میشد .بانکها در دو سه سال
اخیر ،از سرمایهگذاری روی استارتاپ به ســمت مدلهایی سوئیچ کردهاند
که در هلدینگهای فناوریشان از آن اســتفاده کنند .در این حالت ،یکی از
ابزارهای حمایتی ،ســرمایهگذاری نقدی یا در اختیار گذاردن شبکه است.
اسالمی :نگاه بانکها یا هلدینگهای
مالی آنها ،سرمایهگذاری
کمترخطرپذیر است و اینکه عایدی
به سمت خودشان داشته باشند
اما بانکها ،طی 10سال گذشته،
برای تکمیل زنجیره خدمات یا به
خاطر همراهی با جو مثبت موجود،
به سمت خرید بعضی استارتاپها،
خروج از آن و فروش رفتهاند
رویکرد ما بیشــتر این بوده که به سراغ شــرکتهای تکنولوژیک در حوزه
بانکداری برویم تا اینکه به بانکها مراجعه کنیم .اصالتا برای بانکها سخت
است مستقیما روی استارتاپها ،ســرمایهگذاری کنند و این امر ،قابل درک
است زیرا منابع آنها ،منابعی نیست که بتوانند روی آنها ریسک کنند .اینکه
بانکها به عنوان بهرهبردار و استفادهکننده نوآوری ،در قالب ساخت ،SBU
سرمایهگذاری مخاطرهپذیر و مانند آن عمل کنند یا اینکه سرمایهگذار اولیه
باشند ،حائز اهمیت است .بنده طرفدار مدل دوم هستم و به نظرم کار بانکها،
استفاده از اســتارتاپها به عنوان دریچه نوآوری اســت .در مجموع ،مسیر
طیشده و یادگیری حاصل از آن ،دستاوردهای بزرگی داشته است .یکی از
دستاوردهای مهم اکوسیســتمهای نوآوری از جنس استارتاپی ،دیسراپتیو
کردن سیستمهای بانکی است.
مقایســه ایــران و جهــان :ســرمایهگذاری خطرپذیــر
در حوزه استارتاپها
معدل :این محدودیتها در بیشتر جاهای دنیا وجود داشته است .از سال
 2007در آمریکا ،محدودیت جدی روی سرمایهگذاری در بانکها در حوزه
 private equityو سرمایهگذاری مخاطرهآمیز بوده است .آنها قاعده
مشخصی به نام ورکر رول داشــتند که اجازه نمیداد بانکها در این حوزه
فعالیت کنند .دلیل مشخصشان ،مشکالت اقتصادی بود که در سال 2007
تجربه کرده بودند و بر اساس آن ،برای حمایت و حفاظت از سپردهگذاران،
انجام یکسری فعالیتها را منع کرده بودند .با این حال ،سال  ،2020این
قانون بازنگری شــد و از ســال  2021اجازه دادند مجددا بانکها ،در این
حوزهها ،فعالیت جدی داشته باشند و بانکها در  43درصد معاملهها حضور
داشتهاند.
در مجموع ،بانکها در بیش از  14تا  15یونیکورن دنیا سرمایه جدی دارند.
این موضوع ،در ایران ،از منظر محدودیت ،دارای تعاریف ابهامبرانگیز اســت.
در بســیاری از کشــورهای دنیا ،راهحل جدیدی پیدا کردهاند که نام آن را
بریج فاندینگ گذاشــتهاند؛ یعنی اگر قرار باشــد LPها روی استارتاپها
سرمایهگذاری کنند و دسترســی به پول نقد نداشته باشــند ،بانکها ،این
نقدینگی را فراهم میکننــد و ضمانتی از  LPمیگیرند تا پول به دســت
سرمایهگذار برسد و بهرهای از  LPدریافت میکنند .هرچند نمونههای موفقی
داشتهایم اما اشتیاق جدی در بانکها در حوزه سرمایهگذاری در استارتاپها
نمیبینم .عالقه آنها بیشــتر حضور در حوزه تکمیل زنجیره ارزش خودشان
است.
از سرمایهگذاری مستقیم بانکها تا استراتژی خروج
اســامی :ما ســعی کردیم با حضور خود بانک ،هلدینگ فناوری و مالی،
هم نگاه  CVCو هم نگاه  VCبه برخی مجموعهها داشــته باشیم .تجربه
خوبی بوده است .این  16 ،VCاستارتاپ داشــت ،برخی را خارج و برخی را

حسین اسالمی

دوباره سرمایهگذاری کردیم و دو مورد فاندر داشت که هنوز هم دارد .درباره

موفقیت
کنسرسیومهای بانکی نیز باید عرض کنم تعداد کمی از آنها تا کنون،
ویژه داشتهاند .برخی از آنها در حوزه سرمایهگذاریهای خطرپذیر نیستند و در

حوزههایی ،شبیه سختافزار فعال هستند .ما در حوزه فناوری در بین بانکها،
رقابتهای جدی داریم .فکر نمیکنم هیچ کشــوری مانند ایران باشد که با
حدود زیر  30بانک و موسسه اعتباری ،شش هفت  core providerداشته
باشد .برخی از آنها فقط یک بانک را سرویس میدهند که مطلوب نیست.
کالنترینژاد :بانکها ،به طور معمول از کســانی که نزد آنها سپردهگذاری
میکنند ،منابع خطرپذیر دریافت نمیکنند .ما بیشتر باید روی جنبه عملیات
بانکها و درک آن از نیازهــای جامعه تکیه کنیم که توســط فناوریهای
فینتکی قابلیت پاسخگویی دارد .تامین منابع مالی باید از این منظر بیشتر
موردتوجه باشــد تا اینکه یک ســرمایهگذار  LPمنابع خود را از طریق یک
ای که لزوما با زمینه عملیاتیاش
شرکت ســرمایهگذاری خطرپذیر در حوزه 
کاربرد ندارد ،ســرمایهگذاری کند .به نظرم بخشهایــی از بانکها که روی
کربنکینگ و جنبه فناورانه کار میکنند ،باید بر اســاس تز نوآوری ،درک از
تحوالت آتی و هدف قرار دادن بخش معینی از این تحوالت ،با استارتاپها کار
کنند .با این رویکرد ،خود بانکها ،کاربر یا مقیاسدهنده آن نوآوری هستند که
در این مراکز ،توسعه پیدا میکنند نه سرمایهگذار مستقیم روی یک استارتاپ.
وقتی بانکها به طور مستقیم یا حتی از طریق هلدینگهای سرمایهگذاری
وارد استارتاپها میشــوند ،مشکالتی ایجاد میشود .مشــکل اول ،تفاوت
معدل :اصوال عالقه بانکها بیشتر
حضور در حوزه  CVCو تکمیل
زنجیره ارزش خودشان است
اما در حوزه استارتاپ ،اشتیاق
جدی نمیبینم ،هرچند نمونههای
موفقی داشتهایم و تعداد
محدودی از بانکها ،با ورود از
طریق بازوهای خودشان ،موفق
عمل کردهاند

ادبیات و نگاه به حوزه استارتاپی است .مشــکل دوم ،استراتژی خروج است.
در خلقوخوی و فرهنگ حاکم بر بانکها ،کمتر مشارکتپذیری وجود دارد.
معدل :اصوال استراتژی خروج ،دغدغه بسیار جدی همه استارتاپها در ایران
است و به خوبی تبیین نشدهاند .موضوع پذیرش دانش فنی به عنوان بخشی
از داراییها در ترازنامه شرکتها بسیار مهم است .شاید اصلیترین استراتژی
خروج به اینجا برمیگشــت که یا خود بنیانگذاران و سرمایهگذاران ،یه طور
مشخص ،سهام را از ســرمایهگذار خریدهاند یا مِرج اتفاق افتاده است .ما یک
تجربه بسیار موفق مرج را از سر گذراندهایم .این مسیرها زیاد در کشور اتفاق
نیفتاده است .در دنیا هم بانکها ،در زمینه خروج نسبت به بقیه فاندها ،از همه
دیرتر و سختتر خارج میشوند .مثال بین  138فاند ،بانکها فقط از  16فاند
خارج شده بودند .اگر بانکها در مجموعهای وارد شوند که در زنجیره ارزش
آنها باشد ،به سختی از آن خارج میشوند .در ایران ،نمیتوان به طور مشخص
صحبت کرد اما در دنیا نیز اســتراتژی خروج در بانکها ،موضوع سختتری
نسبت به بقیه سرمایهگذاریهاست.
تفاوت عمده بین حضور بانک به عنوان یک سرمایهگذار یا،venture capital
این است که وقتی تفاوتها با همدیگر مقایسه میشود ،میبینیم بانک دسترسی
به پول ارزانتر دارد .در همهجای دنیا میگویند« :پول ارزانتر ،مانیتورینگ بسیار
کمتر»؛یعنیبانک،تمایلکمتریبهمانیتورینگوحضورمستقیمدرمدیریتدارد
اما برعکس آن venture capital ،پولش ،گرانتر است و در مدیریت ،حضور
دارد .ما در مجموعه «مکس» ،کامال پورتفویی را که با آن کار
میکنیم،مانیتورمیکنیم.
متن کامل میزگرد را از اینجا ( )QRدریافت کنید.
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شرایط اتباع خارجی
برای دریافت خدمات بانکی
رئیس کل بانک مرکزی شرایط الزم برای اتباع خارجی جهت دریافت
خدمات بانکی را اعالم کرد.
علی صالحآبادی در گفتوگو با ایســنا ،درباره شرایط خدماترسانی
شبکه بانکی به اتباع خارجی اظهار کرد :اتباع خارجی خدمات بانکی را
طبق مقررات دریافت میکنند .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 برخیها بانکها با مشکل مواجه شدهاند.
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  ۱۰میلیون 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 محدویتها در ارائه خدمات بانکی
به اشخاص حقیقی خارجی به طور موقت اعمال شده و تا اطالع ثانوی
ممنوع است .این خدمات عبارتند از:
 -1افتتاح حساب ارزی و ریالی (انفرادی و مشترک) اعم از قرضالحسنه
جاری و پسانداز ،سپرده کوتاه مدت و بلند مدت
 -2حواله انتقال هر گونه وجه ،اعــم از درون بانکی و بین بانکی از مبدا
حسابهای اشخاص حقیقی خارجی
 -3حواله انتقال هر گونه وجه ،اعم از درون بانکی و بین بانکی به مقصد
حسابهای اشخاص حقیقی خارجی.
همچنین اعالم شده اســتفاده از کارت به کارت تا  ۱۰میلیون تومان،
تراکنش درون شعبه بانکی (پایا) تا سقف  ۱۰۰میلیون تومان و خرید
با کارتخوان مثل ایرانیان تا سقف  ۵۰میلیون 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 میشود.

سکوت آماری بانک مرکزی
بررسیها نشان میدهد 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 بخشهای مختلف اقتصادی مانند پولی و بانکی ،ترازپرداختها،
مالی و بودجه و بازار سرمایه را به تفکیک منتشر میکند .در بخش پولی و
بانکیمتغیرهایعمدهپولیواعتباریمانندجزئیاتپایهپولیونقدینگی
را اعالم میکند .ب ه عالوه ،خالصه داراییها و بدهیهای بانکها وسیستم
بانکی و بانک مرکزی نیز با جزئیات منتشر میشود .این آمارها به تحلیل
بهتر وضعیت پولی و بانکی کشور کمک میکند.

بانکداریاسالمیدرروسیهکلیدخورد
آناتولی آکساکوف ،رئیس کمیته بازارهای مالی در پارلمان روسیه گفت:
قانون تنظی م بانکداری اسالمی در روسیه ،پاییز امسال میتواند توسط
دومای دولتی تصویب شود.
به گزارش ایبِنا ،روســیه در نتیجه قطع روابط بازارهای مالی با غرب و
شرایط جدیدی که با آن مواجه است ،نیاز به شرکتهای فعال در بخش
واقعی اقتصاد دارد و به دنبال ایجاد ابزارهای تامین مالی مشــارکتی و
اسالمی در موسسات مالی خود است .مقامات دولتی روسیه در حال تهیه
پیشنویس قانون جدیدی هستند که بانکداری اسالمی را در این کشور
قانونی میکند .این قانون ابتدا در چهار منطقه از روســیه که بیشترین
تعداد مسلمان روسیه در آن سکونت دارند ،اجرا میشود .این بانکها و
موسسات مالی که خدمات مبتنی بر احکام اسالمی را به مشتریان خود
ارائه میدهند ،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
قراردادهای خرید و فروش اقساطی و قرارداد اجاره مالی (لیزینگ) ،تامین
مالی فعالیتهای تولیدی از طریق مشارکت در سرمایه اشخاص حقوقی
به صورت تضامنی و اعطای وثیقه را ارائه کند.
در این طرح اشخاص میتوانند در پروژههایی که با قوانین اسالمی سازگار
است سرمایهگذاری کنند .بانک مرکزی روسیه تصمیم دارد این طرح را
در مناطقی مثل چچن ،تاتارستان ،باشــکری و داغستان از سال ۲۰۲۳
تا  ۲۰۲۵به صورت آزمایشــی اجرا کند و در صورت موفقیتآمیز بودن
آزمایشها ،در سراسر روسیه اجرا میشــود .دولت روسیه برای برخی
عملیاتها در این طرح ،معافیتهای مالیات بر ارزش افزوده و سود را در
نظر گرفته است.
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انتشار اسکناس جدید
به مناسبت میزبانی قطر در جام جهانی
بانک مرکزی قطر به مناســبت میزبانی این کشــور از جام جهانی ۲۰۲۲
اسکناسی یادبود را به چاپ رساند.
به گزارش مهر ،بانک مرکزی قطر به مناســبت میزبانی این کشور از جام
جهانی ۲۰۲۲اسکناسییادبودرابهچاپرساندکهباحضورجیانیاینفانتینو،
رئیس فیفا ،حسن الثوادی ،دبیر کمیته برگزاری جام جهانی ،مسئوالنی از
بانک مرکزی قطر و کمیته برگزاری جام جهانی  ۲۰۲۲قطر از این اسکناس
رونمایی شد.
این اســکناس یادبود « ۲۲ریالی» برای یادآوری سال میزبانی قطر از جام
جهانی فوتبال برای اولین بار با استفاده از پلیمر به چاپ رسیده است.

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

تبعیضجنسیتی
در حوزههای مدیریت فناوری و بانکی کمتر است

اجرای  25پروژه راهبردی
تا پایان سال در گروه ملی انفورماتیک
رئیسکل بانک مرکزی برای نخســتین بار از شــرکتهای گروه ملی
انفورماتیک بازدید و از دستاوردها و فعالیتهای این شرکت در نظام پولی
و اقتصادی کشور تقدیر کرد.
به گزارش راه پرداخت ،علی صالحآبادی ،رئیسکل بانک مرکزی ،طی
دیدار از شرکتهای گروه ملی انفورماتیک از نزدیک در جریان فعالیت
ســامانههای اصلی نظام پولی و بانکی و طرحها و پروژههای توســعه
زیرساختهای صنعت بانکی کشور قرار گرفت .بر این اساس ،تا پایان
ســال جاری ۲۵ ،پروژه راهبردی در گروه ملی انفورماتیک به سرانجام
خواهد رسید.
در این بازدید ،صالحآبادی گفت :بیشک این گروه سرمایه بسیار با ارزشی
برای کشور محسوب میشود 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 فناوریهای روز یکی از مهمترین رویکردهای
تحقق اهداف نظام و حکمرانی مؤثر است که در آینده میتواند راهگشا
باشد ،تصریح کرد :گروه ملی انفورماتیک در قلب پیادهسازی فناورانه
تصمیمات راهبردی بانک مرکزی در بسیاری از حوزهها ازجمله حکمرانی
ریال و سیاستگذاری 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 فناوریهای نوین و نوآوریهای
مالی ،در گروه ملی رقم خورده و بازنگریهای اساســی در راهبردها و
استراتژیهای مجموعه گروه ملی در دست بررســی و اقدام است که
امیدواریم بهزودی شاهد نتایج آن باشیم.
او با تأکید بر توانمندی گروه ملی در نقشآفرینی مؤثر در توسعه نظام
بانکی کشور تصریح کرد :همکاری نزدیک گروه ملی انفورماتیک با بانک
مرکزی ،توأم با حمایت از راهبردهای نوآور در فناوریهای نوین مالی،
سرعت اجرای برنامههای رشد و تحول در گروه را افزایش داده و با توجه به
برنامهریزیها ،تا پایان سال ۲۵،پروژه راهبردی در گروه ملی انفورماتیک
به سرانجام خواهد رسید.

انتقال  ۲۳هزار و  ۸۰۰حساب فرعی
به حساب واحد خزانه
مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد با اشاره به استانداردسازی حساب های
دولتی برای اتصال به حســاب واحد خزانه گفت :تا کنون  ۲۳هزار و
 ۸۰۰حساب 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
 250هزار 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  23هزار و  800حساب منتقل شده
به بانک مرکزی داریم ولی این به معنای این نیست که از  250هزار
حساب این تعداد آمده بلکه به معنای استانداردسازی حساب های
بانکی است.
وی با اشاره به تعدد حسابهای دستگاهها و شرکتهای 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
بانکهای 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 حسابهای مورد نیاز دستگاه ها ،تصریح کرد :در این مدل تمام
حساب های پرداخت دستگاههای اجرایی در حساب واحد خزانه نزد
بانک مرکزی متمرکز می شود و تمام مراودات مالی دستگاهها از این
طریق انجام میگیرد.

مونا حاجی علی اصغر

اشاره :حضور زنان در عرصههای مختلف صنعتی ،تجاری و تکنولوژی ،در سالهای
اخیر در دنیا ،پررنگتر از گذشته شده است .به گفته مشاور معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری 56 ،درصد مدیرانعامل زن در دنیا ،تحصیالت کارشناسی ارشد و
دکترا دارند .همچنین طبق آمار یونسکو ،شاخص مشارکت زنان در سطح جهانی،
 30درصد بوده که این میزان در ایران 2.31،درصد است .نکته مهم ،از میان برداشتن
شکاف جنســیتی و پررنگکردن حضور و نام زنان ،در هر صنعتی است و صنعت
فناوریهای 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
موضوعاتبسیارمهماست.دریکصدوهشتمینمیزگردآنالینازسلسلهنشستهای
تخصصیبانکداریواقتصاددیجیتال،که 31تیرماه 1401برگزارشد«،جایگاهزناندر
مدیریتفناوریهایمالی»باحضورافسانهاوضاعیمشاورومدرسکسبوکاردرحوزه
بانکداریدیجیتال،موناحاجیعلیاصغرمدیرعاملشرکتمشاورسرمایهگذاریپرتو
آفتاب کیان و فتانه توحیدی مشاور مدیرعامل پستبانک ،موردبحث و تبادلنظر قرار
گرفت .آنچه پیشروی شماست ،خالصه این گفتوگوست.
حضور کمتعداد مدیران زن در بازار سرمایه
حاجی علی اصغر :بنده ابتدا کارشناس تحلیلگر بودم ،سپس مسئول تاسیس و
اداره صندوقهای سرمایهگذاری 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 نقشهای 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 سختتر
اوضاعی :زنان ذاتا به دنبال
این موضوع هستند که فضای
کسبوکار را آرام نگه دارند و
تنشها را کم کنند .آنها درباره
مسائل محاسباتی و مالی نیز
دقیقتر عمل میکنند .این
خصوصیات ،کمک میکند تا در این
فضا و صنعت ،حضور فعالتری
داشته باشند
میکند .در بازار سرمایه ،تعداد خانمها در سطح مدیریت ،زیاد نیستند و در جلسات،
تقریبا یک یا دو خانم بیشــتر حضور ندارند .حضور خانمها در این سمتها و نوع
مسئولیت با توجه به مالی بودن آن ،باعث میشود تعداد خانمها کمتر شود .حتی
اگر تعداد بانوان ،نسبت به سالهای قبل بیشتر شده باشد ،برای شکستن انحصار،
شبکهسازی ،همپوشانی و کمک خانمها به یکدیگر ،بسیار تاثیرگذار است.
شایستهساالری،جایگزیننگاهجنسیتیشود
اوضاعی :بنده از رتبه پایین کارم را شروع کردم و پلهپله تا معاونت مدیرعامل در
حوزهآیتیپیشرفتم.بهنظرم،فارغازنگاهجنسیتی،بایدبهسمتشایستهساالری
حرکت کنیم .به دلیل غیبت تاریخی زنان در عرصههای مالی و مدیریتی ،توانایی
ذاتی آنها ،فرصت شکوفایی پیدا نکرده است .همواره محدودیتها و نگاه جنسیتی
در حوزه کاری وجود داشته است .این نگاه ،فقط مربوط به کشور ما نیست و جوامع
غربی نیز به خانمها ،دستمزد کمتری میدهند .نگرش به مسائل ارتقای سازمانی
در موسسات دولتی ،به مراتب ،بیشتر است زیرا در سازمانهای دولتی ،ارتقا غالبا بر
اساسدستورالعملهایمختلف،پلهایومرحلهایاست.هرچندخصوصیاتفردی
به جنسیت ربطی ندارد اما زنان نسبت به مردان ،ذاتا به دنبال صلح و آرامش در فضای
کسبوکار و دقت در مسائل محاسباتی و مالی هستند .با وجود سابقه  30ساله در
صنعت بانکداری ،برای اثبات توانایی خودم در کارهای مدیریتی ،باید بیش از پنج
برابر مردان وقت صرف میکردم تا اول خودم را ثبات کنم و بعد کارم را! این قضیه ،به
تدریج ،کمرنگتر شده است .در مجموع ،آمار نشان میدهد تبعیض جنسیتی ،در
حوزههای فناوری و بانکی کمتر است.

فتانه توحیدی

لزومشکستنکلیشهها؛همزنان،هممردان
توحیدی :بنده حدود  21ســال در سیســتم بانکی و دولتی فعالیت کردهام و از
کارشناسی تا تا حوزههای مدیریتی مانند مدیرکل ادارات حوزه فناوری پیش رفتم.
االن هم مشاور مدیرعامل هستم .شــاید بانوان به خاطر اجرای نقشهای دیگر،
نتوانند در حوزه مدیریتی به جایگاه واقعیشان دست یابند اما بخشی از مشکالت،
حاجی علی اصغر :خانمها ،نگاه
ریزبینتری به جزییات دارند
و با دقت متفاوتتری ،کار را
میبینند .آنها مانند نقشهای
دیگرشان ،در شغلشان هم
سعی میکنند وفادارانهتر کار
کنند .همچنین محافظهکاری
بیشتر خانمها در مباحث مالی،
کمککننده است
ناشی از عملکرد و عدم باور خانمهاست؛ یعنی خودشان نقشی که در بزنگاههای
تاریخی از سوی جامعه مردساالر تعریف شده ،پذیرفتهاند ،بنابراین نمیتوانیم در
این حوزه ،مدعی آقایان باشیم .اولین گام اینکه باید خودمان را باور کنیم و خودمان
بخواهیم .خانمها باید کلیشهها 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 مسئولیتهای داخل خانواده ،به عهده خانم است.
متقابال انتظار میرود مردان هم کلیشههای ذهنیشان را بشکنند .خانمهای موفق،
خوششانس بودهاند که مردان نیک اعم از پدر ،همسر ،برادر و حتی همکار و مدیرانی
را در کنارشان داشتهاند.
اگر زنان در سطح مدیریت ارشد کشور بودند...
اوضاعی :به این ســوال که اگر زنان در ســطوح باالی مدیریتی بودند ،وضعیت
کشور چگونه میشد ،نمیتوان صریح جواب داد چون به خاطر شکاف تاریخی در
رشد زنان ،خودشان هم برای حضور در مناصب باالتر ،ترس و واهمه دارند .شاید
ریسکپذیریشان 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 نرســیدهاند .منظور دانش و توانایی نیست ،بلکه جسارت الزم برای پست

مدیریتی مانند وزیر را پیدا نکردهاند .کاش در این نشست ،یکی از آقایان هم حضور
میداشتند .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،
آن خانمهاست .این موضوع در جوامع غربی
حضورشان موثر بود .آینده جوامع از ِ
خودش را نشان میدهد.
حاجی علیاصغر :نمیگویم 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 خانمها ،نگاه ریزبینتری به جزییات دارند و با دقت متفاوتتری ،کار
را میبینند .خانمها مانند نقشهای دیگرشان ،در شغلشان هم سعی میکنند
وفادارانهتر کار کنند .همچنین محافظهکاری بیشتر در خانمها ،در مباحث مالی،
کمککننده است .نکته دیگر اینکه ذهنیتها و کلیشههایی در ذهن خانمهاست
که باید روی آن تجدیدنظر کنیم .ما بســیاری اوقات درباره اینکه آقایان یا به طور
کلی دیگران ،درباره تصمیمها ،مراودات و حتی جلسات غیررسمی ،نوع پوشش،
نوع برخورد ما با نیروی انسانی ،قراردادهای کاری و ...چطور فکر و برداشت میکنند،
نگرانیم .زندگینامه خانمهای مدیر یا سیاستمدار در جهان نشان میدهد در این
اوقات ،سعی کردهاند این موارد را نشــنوند ،نبینند و عکسالعملی به نگاه مردان
نشانندهند.
تفکرتصرفجایگاهآقایانتوسطخانمهاراکناربگذاریم
توحیدی :حدود نیمی از جامعه ما زنان هستند .وقتی از فرصتهای اجتماعی،
شغلی و زمینههای رشد صحبت میشود ،گویا این جمعیت  50درصدی را نادیده

افسانه اوضاعی

میگیریم .در سازمانها ،آقایان حس میکنند خانمها قرار است جایگاه آنها را تصرف
کنند! داشتن مالکیت مردانه نسبت به یک جایگاه و اشغال آن توسط خانمها ریشه
در تاریخ دارد و خاص کشور ما هم نیست .آقایان باید این تفکر را که خانمها ،فرصت
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ما را اشغال میکنند و قادر به راهبری نیستند ،کنار بگذارند .تیتر
پیش من این بود« :نه مردساالری ،نه زنساالری ،بلکه شایستهساالری ».چرا در
جایگاههایاجتماعی،خصوصادرحوزهفناوریهایمالیوبانکی،کهقدرتجسمانی
و بدنی ،مطرح نیست و بیشتر ذهن ،تفکر ،دانش و خالقیت ،کارآمد است ،خودمان را
محدودمیکنیم؟زنان،درکبهتریازموقعیتهایخاصهمکارانوکارمندانشان
دارند .همانطور که به شایستهساالری 50 ،درصد برای خانمها و  50درصد برای
آقایان معتقدم ،به نظرم ،برای تغییر این نگاه و تفکر ،آقایان و خانمها هرکدام باید50
درصد ،نقش ایفا کنند .در بسیاری از کشورها ،خانمهایی که در جایگاه نخستوزیر،
وزیر یا رئیسجمهور بودهاند ،در مقایسه با کشورهایی که مردان در رأس کار بودهاند،
اگر بهتر نبودهاند ،حداقل همردیف کشورهای مشابه بودهاند.
راهکارهایبهبودجایگاهمدیریتیزناندرصنایعمالی
علی اصغر :اینکه خانمها یا افراد مختلف ،از طریق دورههای آموزشــی
حاجی 
تخصص الزم برای خرید و فروش سهام یا اوراق انجام دهند ،امکانپذیر است اما این
ایی خودم را انجام دهم؛
کار ،آنقدر تخصصی است که بنده هم نمیتوانم مدیریت دار 
نه وقت دارم و نه میتوانم صورتهای مالی شرکتها را ببینم .ما باید از انواع خدمات
نهادهایمالیمانندمشاورهسرمایهگذاریها،تامینسرمایههاو..استفادهکنیم.اصال
سرمایهگذاریمستقیمافرادراپیشنهادنمیکنم.درنهایت،اگرماخانمها،همپوشانی
بهتری در کارمان داشته باشیم و درباره نقشهای خانمهای دیگر ،مانند مادری و ...در
توحیدی :وقتی از فرصتهای
اجتماعی ،شغلی ،زمینههای رشد
و ارتقا صحبت میشود ،گویا
جمعیت  50درصدی زنان را نادیده
میگیریم .در سازمانها و ادارات،
آقایان حس میکنند خانمها قرار
است جایگاه آنها را تصرف کنند!
داشتن مالکیت مردانه ریشه
تاریخی دارد
محیط کار ،احساس مسئولیتکنیم ،درک شرایط مشابه ،کمک میکند تا به خوبی
ازعهدهمسئولیتهابرآییم.
اوضاعی:درخصوص تسهیل حضور زنان در مناصب مدیریتی ،همه ،خصوصا زنان،
بایدمهارتهاراافزایشدهند.دنیایامروز،دنیایمهارتهاستوافزایشمهارتهای
فردی و اجتماعی ،افراد را متمایز میکند .مشخصا در محیطپیچیده و عدم قطعیت،
کسانی که تخصص و مهارتهای مدیریتی برای تصمیمگیری ندارند ،عدم توانایی
آنها ،به زودی مشخص میشود .درباره انتخاب معاون زن یا مرد ،باید عرض میکنم
سابقهبندهدرصنعتبانکدارینشانداده،به تواناییهایفردیوشایستهبودنافراد،
بیش از هر موضوعی توجه کردهام و در بسیاری موارد ،معاونان بنده ،زن یا مرد بودهاند
واصالتفکیکجنسیتی،متغیرتصمیمگیرینبودهاست.
توحیدی :اولین راهکار ،دادن آگاهی درباره شایستگی زنان به کل جامعه است .باید
ساختارهایذهنیغلطوبیمارگونهرابشکنیموتفکراتصحیحراجایگزینکنیم.ما
مادرانوپدران،فارغازجنسیت،ازمحیطخانواده،بایدزنانراتوانمندنماییمواعتماد
بهنفس را افزایش دهیم .نقش حمایتی مردان از زنان هم باید فعال شود و خانمها نیز
باید با دانش و مهارت بیشتر و داشتن مشاوران امین ،خالق و صالح فعالیت کنند .با
اینراهکارها،میتوانیمسهم«زنانشایسته»راازجامعهبگیریم؛نمیگویمسهمزنان
را .زنان به دلیل نقش ذاتیشان ،عالوه بر تربیت فرزندان در خانه ،در محیط کار هم
میتوانند کارمندان متعهدتری پرورش داده و جانشینپروری
رابهتردنبالکنند.
متن کامل میزگرد را از اینجا ( )QRدریافت کنید.
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سوپراپلیکیشنها،یکپلهباالترازنئوبانکهاهستند

کسری دولتخواهی

اشاره :امروزه تقریبا غیرممکن است در گوشــی افــراد ،اپلیکیشنهای
پرداخت برای انتقال پول یافت نشــود .این اپلیکیشنها ،رفتهرفته از یک
برنامه ارائه ســرویسهای محدود فراتر رفتهاند و خدمات بیشــتری ارائه
میدهند .با این حــال ،اینکه با توجه به هزینههای این حوزه و مشــخص
نبودن وضعیت کارمزدی ،ابهاماتی در خصوص ســوددهی این برنامکها
وجود دارد و اینکه چرا برخی ســرویسهای موثر بر کاهش هزینه صنعت
پرداخت کشور ،مانند انافســی ( ،)NFCپرداخت با  QRکد و ،...رایج
نشدند ،موضوعات مهمی هســتند .در یکصد و نهمین میزگرد آنالین از
سلسله نشستهای تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال که  7مردادماه
 1401با حضور کسری دولتخواهی رئیس هیئت مدیره سوپر اپلیکیشن
تاپ ،آرمان فرجزاده قائممقام مدیرعامل شرکت آسانساز نگین و مهمان
روی خط ،ابراهیم نجد مدیر آزمایشگاه ارزیابی و اعتباربخشی کاشف برگزار
شد ،موضوع «اپلیکیشنهای پرداخت؛ درآمد ،هزینه ،فایده و امنیت» ،مورد
بحث و تبادلنظر قرار گرفت .خالصه این گفتوگو پیشروی شماست.
سهم سه اپلیکیشن پیشتاز در حوزه کارت به کارت
دولتخواهی :مــدل درآمدی اپلیکیشــنهای پرداخت در کشــور ،به
طورسنتی B2B2C ،است .ما در تاپ ،در حال حاضر 41 ،سرویس الیو
و  5الین 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
سرویسدهی و درآمد از این موارد ،تاثیرگذار است .یکی از ریسکهای ما،
همین موضوع است .دیدگاه مجموعه ،توســعه محصول است و به همین
دلیل ،الینهای ما متفاوتتر شده است .ما معتقدیم باید محصولمان را هم
بهروز کنیم و هم در بازار نفوذ داشته باشیم .ما دو سال است که به سوددهی
دولتخواهی :هم رگوالتوری و هم
نهادهای ذینفع ،باید همراهی کنند
تا سهم کارمزدی پرداختسازها به
عنوان فینتکهایی که هم مشتری
بانک را خوشحال نگه داشته و هم
سرویس خوب ،الیو و با SLAمناسب
ارائه دادهاند ،پرداخت شود .چرا
اپلیکیشنهای پرداخت ،نباید از این
تراکنش ،سهم داشته باشند؟
رســیدهایم .دالیل آن ،توســعه پروالینهای محصول و یکپارچهسازی
محصوالت و سرویسهاست.
فکر میکنم میزان کارت به کارت از روی سه اپلیکیشن تاپ ،آپ و همراه
کارت 85 ،درصد مجموع کارت به کارتهاست و این سه اپلیکیشن ،پیشران
هستند .فکر کنم  60درصد آن ،مربوط به آپ باشد و  25تا  30درصد به تاپ
و همراه کارت .البته آنچه سردرگمی ایجاد میکند ،نبود منابع رسمی برای
این رتبهبندی است.
فرجزاده :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
 45سرویس مختلف در این اپلیکیشن ،در دسترس کاربران است .یکی از
مهمترین سرویسها ،کارت به کارت است که درآمدی در این حوزه نداریم
اما درآمدها از سرویسهای دیگر در کنار آن ،کسب شده است .درصد سهم
آپ از کارت به کارت ،طبق آمار ما 65 ،درصد است .سرویسهای اپراتوری
در رتبه بعدی است.
دغدغههای موجود در حوزه  QRکد
فرجزاده :در زمینه  QRکد دو بحث ،وجــود دارد .یک موضوع دغدغه
همپذیرندگی از سوی شرکتهای  PSPاست که البته با تعامالت با سایر
مجموعهها ،تالش میکنیم بدون در اختیار گذاشتن دیتا ،همپذیرندگی را
جاری کنیم تا هر کاربر با هرکدام از اپلیکیشنها ،از طریق  QRپرداخت را
انجام دهد .موضوع دیگر ،تجربه کاربری است .نکته اینجاست که آیا ،QR
رقیب پوز است یا جایی که پوز نیســت ،قرار است از  QRاستفاده کنیم؟

ابراهیم نجد

عمال جایی که پوز وجود دارد ،تجربه کاربری آن بسیار آسانتر از  QRاست.
بعد از سال  97و  ،98به سمت سرویس دایرکت دبیت رفتیم تا پرداخت به
طور مستقیم ،بدون اینکه کاربر وارد  IPGشود ،صورت گیرد .در برنامههای
امسال ( ،)1401ترکیب  QRو پرداخت مســتقیم ،رونمایی میشود .از
ابتدای امسال ،سرویس دایرکت دبیت را پشت کیف پول راهاندازی کردیم
و کاربران میتوانند کیف پولشــان را تا یک سقف مشخص شارژ کنند تا
پرداخت  QRکد راحتتر باشد و با اسکن کردن آن ،با کیف پول ،پرداخت
را انجام دهند .در اسنپفود نیز تجربه آن قابل مشاهده است.
دولتخواهی :درباره  ،QRما دو ســال آن را روی تاکسیرانیهای تهران
و مشــهد ،راهاندازی کردیم و همچنان هم این برنامه وجود دارد .این کار
فرجزاده :دغدغه همپذیرندگی ،از
سوی شرکتهای ،PSPکامال معتبر
است و البته راهحلهایی هم در این
زمینه مطرح شده است .ما با تعامل
سایر مجموعهها ،تالش میکنیم
تا بدون در اختیار گذاشتن دیتا،
همپذیرندگی را جاری کنیم و هر کاربر
بتواند با هرکدام از اپلیکیشنها ،از
طریق  ،QRپرداخت را انجام دهد
برای فرهنگسازی بوده و تا حاال درآمدی از آن نداشتهایم .ما معتقدیم اگر
بخواهیم این اکوسیستم را بزرگتر کنیم و ارزش زنجیره را ارتقا دهیم و بین
همه دهکهای درآمدی ،یکپارچهسازی ایجاد کنیم ،باید این فرهنگسازی
اتفاق بیفتد .االن پرداخت از طریق  QRکد اتفاق میافتد و عالوه بر تاپ،
این آپدیت را روی  900هزار پذیرنده تجارت الکترونیک هم داریم .مزیتش
این است که برای یوزر یک سمت آن BNPL ،را برای پرداختهای خرد
راهاندازی کردیم .طبق گزارش مکنزی BNPL ،نباید بیش از دوســوم
درآمد یوزر باشــد .ما  3میلیون درنظر گرفتهایم و کیف پول را در آپدیت
جدید به  5میلیون میرسانیم.
ورود کاشف به اعتباربخشی محصوالت بانکی و پرداخت
متقاضی اتصال به
نجد :برنامکهای همراه ،شامل برنامکهایی است که
ِ
هاب فناوران مالی هســتند .محصوالت مبتنی بر وب و زیرساخت ،شامل
محصوالتی است که از سمت بانک مرکزی برای ارزیابی معرفی میشوند.
هدف ایجاد آزمایشگاه ارزیابی و اعتباربخشی کاشف ،ترسیم تصویر شفاف
از وضعیت امنیتی محصوالت بانکداری و پرداخت ،توســعه و بهروزرسانی
محافظت پروفایلها ،ارتقــای وضعیت امنیتی محصــوالت بانکداری با
اشتراکگذاری تجارب و دانش امنســازی محصوالت بانکداری است .در
حوزه الزامات امنیتی ،نسخهای از پروفایلهایی بر اساس استانداردهای دنیا
و تجارب همکاران ،تهیه و به توسعهدهندگان محصوالت ابالغ شده تا آن
الزامات را در توسعه محصول رعایت کنند .بعد از ارسال محصولشان برای
ارزیابی امنیتی ،ویژه آن الزامات بررسی میشوند .توسعه محصول باید بر
اساس این الزامات باشد که به مرور زمان ،بهروزرسانی آن مشخص میشود.
فکر میکنم پارسال ،برنامکهای پرداخت به همه توسعهدهندگان محصول
ابالغ شده است.
فرایند ارزیابی محصوالت بانکی و پرداخت
نجد :توســعهدهندههای 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 میشود و خودشان باید
درخواستشان را به کاشف بفرســتند .اگر مدارک کامل و نسخه برنامک،
محیط عملیاتی و تست آنها آماده باشد ،بر اساس الزامات مطرحشده ،ارزیابی
شروع میشود .بعد از اتمام ارزیابی ،دو گزارش تولید میکنیم :اول گزارش
وضعیت انطباقشان با آن الزامات ابالغشده و دوم گزارش آسیبپذیریهای
شناساییشده .سپس جلسات توجیهی با توسعهدهندگان برگزار و آسیبها
را اعالم میکنیم .در مرحله بعد ،گزارش برای خودشان و بانک مرکزی ارسال
میشود .شرکتهای توسعهدهنده طرح اعتبارسنجی مجدد را به ما ارائه

آرمان فرجزاده

میدهند که به بانک مرکزی ارسال میشود و بر اساس پلن و میزان ریسک
آنها ،بانک مرکزی درباره توقف یا ادامه سرویسها تصمیممیگیرد .بیشتر
برنامکها ،چون سرویس کارت به کارت را دارند ،باالخره برای ارزیابی به
کاشف میآیند و کل سرویسهای هر برنامک ،ارزیابی امنیتی میشود .بقیه
که هاب فناوران ندارند ،احتماال در آینده ،خواهند آمد.
رگوالتوری سهم پرداختسازها را بدهد
دولتخواهی :ما اپلیکیشنهای پرداخت که پرداختساز نامیده میشویم،
سرویس کارت به کارت را به عنوان تکمیلکننده سبد محصوالت خودمان
درنظر گرفته بودیم تا کاملکننده زنجیره ارزش ما باشــد اما مطمئنا این
نگهداشت سرویس و دلیوری درست آن ،هزینههایی برای هر شرکت دارد.
بنابراین هم رگوالتوری و هم نهادهای همراه یا ذینفع این مجموعه ،باید با
ما همراهی کنند تا سهم کارمزدی پرداختساز به عنوان فینتکی که هم
مشتری بانک را خوشحال نگه داشته و هم سرویس خوب ،الیو و با SLA
مناسب ارائه داده ،پرداخت شود .چرا پرداختسازها نباید از این تراکنش
سهم داشته باشند؟ در نهایت ،شاپرک و سایر نهادها در حال تصمیمگیری
برای سهم درآمدی پرداختسازها هستند .آقای نجد هم اشاره کردند برای
یک فینتک یا پرداختساز به منظور اتصال به هاب فناوران ،باید یکسری
تستهای امنیتی انجام شود که تاپ و آپ ،آن را سریعتر انجام دادند .با این
حال ،سرویس امن و ثابت دادن ،هزینه دارد و درخواست ما این بود که سهم
پرداختسازها به عنوان متولی کارت به کارت ،لحاظ شود
تمایل  80درصد کاربران به سوپر اپلیکیشنها
فرجزاده :درباره اینکه سایر سرویسهای سوپراپلیکیشنها ،اقبال کمتری
نسبت به سرویسهای انحصاری وجود دارد ،الزاما اینطور نیست .مثال آپ
در حوزه ســفر با توجه به فعالیت تخصصی سایر شرکتها در این حوزه ،با
نجد:بیشتربرنامکها،چونسرویسکارت
به کارت دارند ،برای ارزیابی به کاشف
میآیند و کل سرویسهای هر برنامک،
ارزیابی امنیتی میشود .اگر تعدادی
برنامکباقیبمانندکهسرویسهایدیگری
ارائه میدهند و هاب فناوران ندارند،
احتماال در آینده ،آنها هم برای ارزیابی
میآیندامافعالاولویتبابرنامههاییاست
که سرویس هاب فناوران دارند.
پتانسیل کاربرمحور خود ،سهم بسیار خوبی از بازار را دارد .نمیتوان گفت
چون شــرکت تخصصی برای این کار وجود دارد ،انتخاب کاربران ،حتما
شرکت تخصصی است ،زیرا کاربر با استفاده از آپ ،دغدغه نصب سرویسهای
مختلف روی گوشی را ندارد .همچنین همافزایی بین این سرویسها ایجاد
میشــود و در نهایت ،به نفع کاربر اســت .ضمنا در این اپلیکیشن ،تجربه
کاربری با سرویسهای شرکت تخصصی آن تفاوت نمیکند.
دولتخواهی :طبق گزارش  PWCدرباره سوپر اپلیکیشنها در دسامبر
 ،2020اپلیکیشنها به چهار دسته تقســیم میشوند :اول سنتیها مانند
توییتر و اســپاتیفای .دوم پکیجهای اپلیکیشنی مانند مایکروسافت .سوم
سوپر اپلیکیشنها و چهارم سوپر اپلیکیشنی که عالوه بر برنامههای شخص
یا نهاد ثالث ،برنامههای اضافی هم دارد .بر اســاس این گزارش 80 ،درصد
کابران ،عالقهمندند 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 اپلیکیشنها ،یک پله باالتر از
نئوبانکها هستند .چرا سوپر اپلیکیشن تاپ را نئوبانک ندانیم؟ واقعا تفاوتی
با بانکها ندارد .ما یک موبایلبانک پارسیان در کنار سوپر اپلیکیشن تاپ
داریم و مشتری از طریق آن میتواند احراز هویت شده و برای بانک پارسیان،
تعریف مشتری شود .سوپر اپلیکیشنها ،همچنان روند
رو به رشد دارند.
متن کامل میزگرد را از اینجا ( )QRدریافت کنید.
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انتشار اوراق سکه بهار آزادی
از نیمه آبان
رئیس کل بانک مرکزی از انتشار اوراق سکه بهار آزادی از نیمه آبانماه
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
ی دولت مبنی بر اصالح این قانون با همکاری مجلس به طور
پیشنهاد 
ویژه پیگیری شود.

مراودات مالی  ۲۰میلیارد دالری ایران
با بانک های ۴۴کشور دنیا
بانک تسویه حسابهای بینالمللی از رشد  ۳درصدی سپردههای ایران
نزد بانکها و موسسات مالی  ۴۴کشور خارجی در نیمه نخست ۲۰۲۲
خبر داد و کل مراودات مالی ایران با این بانکها و موسسات را در این مدت
نزدیک به  ۲۰میلیارد دالر اعالم کرد.
به گزارش برنا ،بانک تسویه حسابهای بینالمللی در جدیدترین گزارش
خود اعالم کرد :میزان سپردههای ایران نزد بانکها و موسسات خارجی
در پایان نیمه نخست 2022با رشد س ه درصدی معادل 506میلیون دالر
نسبت به پایان سال  2021مواجه شده است.
میزان سپردههای ایران نزد بانکها و موسسات خارجی در پایان سال
 2021افزون بر  17میلیارد و  558میلیون دالر اعالم شده بود که این
رقم 6ماه بعد یعنی در پایان ژوئن 2022به 18میلیارد و 64میلیون دالر
افزایش یافته است .از کل سپردههای 18میلیارد دالری خارجی ایران در
پایان ژوئن  ،2022بیش از  9میلیارد و  327میلیون دالر نزد بانکها بوده
است .همچنین  6میلیارد و  785میلیون دالر از این سپردهها در قالب
یورو و  280میلیون دالر در قالب دالر نگهداری میشود.
اختالف میان سپردهها و تعهدات ایران در برابر  44بانک بررسی شده در
این گزارش در پایان نیمه نخست  2022به  16میلیارد و  165میلیون
دالر رسیده است.

بانکمرکزیموظفبهانتشارمشروح
مذاکراتومصوباتشورایفقهیشد
نمایندگان مجلس شورای اســامی 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 اســامی ایران ،بندهایی از ماده  ۱۸این طــرح را به تصویب
رساندند.
بندهای مصوب ماده  ۱۸این طرح به شرح زیر است :بر اساس بند ح ماده
 ۱۸این طرح؛ مصوبات شــورای فقهی برای کلیه ارکان بانک مرکزی و
«اشخاص تحت نظارت» الزم الرعایه است .بر اساس بند خ ماده  ۱۸این
طرح؛ اظهارنظر فقهی شورای فقهی بانک مرکزی ،نافی اختیارات فقهای
شورای نگهبان در اصل چهارم ( )4قانون اساسی نمیباشد.
بر اساس بند د ماده  ۱۸این طرح ،شورای فقهی دارای دبیرخانهای است
که دبیر آن به پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تأیید اکثریت اعضای
شــورا ،با حکم رئیسکل برای مدت دو سال منصوب میشود و انتخاب
مجدد وی بالمانع است .ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن به تصویب
شورای فقهی میرسد و توسط رئیسکل ابالغ میشود .دبیرخانه شورای
فقهی میتواند کمیتههای تخصصی فقهی و کارشناسی تشکیلدهد.
بر اساس بند ذ ماده  ۱۸این طرح ،دستورالعمل نحوه اداره جلسات شورای
فقهی ،نحوه تشــکیل و اداره کمیت ه 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
میشود .بر اســاس بند ر ماده  ۱۸این طرح ،بانک مرکزی موظف است
مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر تارنمای بانک مرکزی قرار
داده و برای عموم منتشر نماید.
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رای دادگاه آلمان
به سود بانک ملی ایران
دادگاههامبورگآلماندرحکمیمقدماتیازشرکتمخابراتآلمانخواست
خطوط تلفن و اینترنت بانکهای ایرانی مســتقر در این کشــور را مجددا
راهاندازی کند .شرکت تلهکوم اواسط نوامبر تلفن و اینترنت بانکهای ایرانی
را قطع کرده بود.
به گزارش دویچه وله ،دادگاه ایالتی شهر هامبورگ آلمان به شکایت بانکهای
ایرانی مستقر در این شهر رسیدگی کرد و روز جمعه  ۹آذر ( ۳۰نوامبر) در
حکمی اولیه به سود آنها رای داد .بنابر حکم دادگاه ،شرکت مخابرات آلمان
( )Telekomباید 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.
شرکتمخابراتآلمانروز ۱۶نوامبر ۲۰۱۸خطوطتلفنواینترنتبانکهای
ایرانی مستقر در آلمان را قطع کرده بود .تلهکوم آلمان در نوشتهای کتبی به
بانکملینوشتهبود،اینشرکتبرایننظراستکهپسازتحریمهایآمریکا،
بانکهای 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
ازتصمیمتلهکومآلماندرقطعتلفنواینترنتبانکهایایرانیدرهامبورگ،
از اجرای تحریمها علیه ایران تشکر کرد.
انتقادتلهکومازتصمیمدادگاه
یکسخنگویشرکتمخابراتآلمانازتصمیمدادگاهایالتیهامبورگانتقاد
کرد .این سخنگو در پاسخ به پرسش روزنامه هندلزبالت درباره حکم دادگاه
گفت« :ما تصمیم دادگاه علیه شرکت خود را نادرست میدانیم و به همین
دلیل ،هر چه زودتردرخواست تجدیدنظر داده و از همه راههای قانونی ممکن
علیه این حکم اقدام خواهیم کرد».
رسانههایآلماننوشتهاندعلتتصمیمتلهکومبرایخودداریازارائهخدمات
به بانکهای ایرانی ،حضور شــرکت تلفن همراه «تی-موبایل» ،وابسته به
شرکت مخابرات آلمان ،در بازار آمریکاست.
بسیاری از شرکت اروپایی ،از جمله تلهکوم آلمان ،نگران واکنش دولت آمریکا
در صورت عدم رعایت تحریمها علیه ایران هستند .مرحله دوم تحریمهای
آمریکا علیه ایران از پنج نوامبر ۲۰۱۸به اجرا گذاشته شد .اتحادیه اروپا و دولت
آلمان این تحریمها را رد میکنند ،با اینحال شرکتهای اروپایی نمیتوانند
نگران پیامدهای این تحریمها بر فروش آنها در بازار آمریکا نباشند.
اکثر بانکهای آلمان در هامبورگ از هر گونه تراکنش مالی با شــعبههای
بانکهای ملی و بانک بازرگانی ایران و اروپا خــودداری میکنند در حالی
که بانک مرکزی آلمان به دادوســتد مالی با بانکهای ایران موظف است و
بانکهای ایرانی یادشده از سوی اتحادیه اروپا تحریم نشدهاند.
شعبههای بانک ملی ،بانک سپه و بانک بازرگانی ایران و اروپا که در هامبورگ
تاسیسشده،دارایمجوزآلمانیبرایفعالیتهایبانکیهستند.باوجوداین،
عمال قادر به حواله هیچ پولی نیستند؛ زیرا از سوی دیگر بانکها و نهادهای
مالیتحریمشدهاندوارتباطشانباسوئیفت،شبکهبینالمللیارتباطاتمالی
بینبانکی ،قطع شده است.
هشدار قوه قضائیه:

کارت ملی خود را به دالالن ارزی
اجاره ندهید
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 آنالین ارز و همچنین فروش ارز از طریق شعب
منتخب چهار بانــک از مهمترین اقدامات بانک مرکــزی برای برچیدن
صفهای طوالنی خرید ارز مقابل صرافیهاســت 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 صفهای خرید ارز در صرافیها و بانکهای منتخب است؛ داللها به
مردم پیشنهاد میکنند بهازای دریافت مبلغی با کارت ملی و حساب بانکی
خودشان ارز سهمیهای را ( 2000یورو برای هر فرد باالی 18سال) 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 صرافیها تصور میکنند که سود یک یا یکونیم میلیونی به
جیب زدهاند 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 اطالعیهای 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».

باید بتوانیم در برخی حوزهها حقوقها را افزایش دهیم
فینتکها ،قلب بانکداری دیجیتال هستند

مرتضی ترکتبریزی

اشاره :از سال  ،1398اخبار مختلفی از بانکها مبنی بر آمادهسازی
نقشــه راه تحول دیجیتال ،پلتفرمها و زیرســاختهای بانکداری
دیجیتال یا انجام اقداماتی مانند ایجاد نئوبانکها ،کاهش شعب و
انجام فرایندهای بیشتر به صورت غیرحضوری تا به امروز ،منتشر
شد .با این حال ،برخالف سالهای پیش که صدای تحول دیجیتال،
اقتصاد هوشــمند و بانکداری دیجیتال شنیده میشد ،امسال این
عطش فروکش کرده است.
همه اینها ،اتفاقات قابلتوجه در مسیر حرکت به سمت بانکداری
دیجیتال در کشــور اســت اما نباید آن را معادل خــو ِد بانکداری
دیجیتال دانست .نباید به این اشتباه دچار شد که برای مثال ایجاد
شعب مجازی و نئوبانکها ،به منزله اتمام کار بانکداری دیجیتال
است ،بلکه این اقدامات ،صرفا برداشتن گامی در این مسیر است.
اینکه االن کجای بانکداری دیجیتال ایستادهایم ،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

ترکتبریزی :بانک دیجیتال،
ساختاری است که اپلیکیشن،
یکی از پازلها و دیتا ،فینتک و...
پازلهای دیگر آن هستند .تمام
این ساختار ،بانک دیجیتال
و نئوبانک نام دارد .اینکه
فقط یک سرویس ،راهاندازی
و تنها کاریکاتوری از دو سه
سرویس درست کنیم ،بانک
دیجیتال نیست

نقشه رگوالتوری و فینتکها 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  14مردادماه  1401با موضوع «بانکداری دیجیتال؛ از حرف تا
عمل  »2برگزار شد ،مرتضی ترکتبریزی نایب رئیس هیئتمدیره
بانک تجارت و شــهاب جوانمــردی مدیرعامــل هلدینگ فناپ،
درباره چالشهــا و راهکارهای نیل به بانکــداری دیجیتال بحث
و تبادلنظر کردند .پیــش از این ،میزگرد اول دربــاره بانکداری
دیجیتال؛ از حرف تا عمل برگزار شــده بود .خالصه این گفتوگو،
پیشروی شماست.
هنوز به بانکداری دیجیتال نرسیدهایم
ترکتبریزی :سال  ،1371بخش آیتی بانکها ،اداره حسابگری
نام داشت .کار این اداره ،تایپ و پرینت اسنادی بود که در قسمت
عملیات بانک ،بخش شعب انجام میشــد .به مرور نام این قسمت
اداره کل خدمات کامپیوتری یا رایانهای شد و از اوایل دهه ،1380
بخش آیتی داشتیم .البته تعاریف آن موقع ،خیلی متفاوت بود و به
تدریج بسیاری از کارها در قالب آیتی شکل گرفت.
در دهه  ،1380بانکداری الکترونیک و به مــرور بانکداری آنالین
و مجازی ،مطرح شــد اما در چند ســال اخیر ،بانکداری دیجیتال
و سرویسهای دیجیتالی ترند شده اســت .میتوان 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 ،میتواند تمام خدمات دیجیتالی را به
مشتریان خاص بدهد .در دنیا هم اینطور 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 میدهیم اما اینکه با این سرویس دیجیتالی
بگوییم بانک دیجیتال داریم ،درســت نیســت .بطن و قلب بانک
دیجیتال ،فینتک و جابهجایی دیتاســت و اینکــه اصال مراجعه
مشتری به بانک انجام نشود .بانک دیجیتال ،چند وجه دارد مانند
امضا ،احراز ،فینتک ،رگتک و ریســک .ما در بسیاری از حوزهها،
هنوز به بانکداری دیجیتال نرسیدهایم.
همچنین تعریف نئوبانک بــه عنوان یک بانــک دیجیتال که در
کنار خود بانک تاســیس میکند ،خطاســت .نئوبانک در صنعت
قــرار دارد؛ صنعتی که خدمــات دیجیتالی میدهــد .بانکهایی
که مدعی نئوبانک هستند با یک الیســنس و بانک جدا سرویس
میدهند .نئوبانک باید در صنعت باشد نه در داخل بانک و شراکت
با یک بانک .اوایل ســال  1390که سوپر اپلیکیشنها در کشور در
حال اوج گرفتن بــود ،مباحث بانکداری اجتماعــی یعنی در یک
اپلیکیشن ،ســرویسهای متعدد مطرح شــد که بعضیها به آن
سوئیت میگفتند .یعنی سوئیتی که در آن امکانات مختلف در کنار
بانکداری ،به مشتری ارائه شــود یا همان مشعوف کردن مشتری.
بانکداری دیجیتال ،مشــتری را مشــعوف میکند ،زیــرا در کنار
سرویسهای بانکی ،یکسری سرویسهای ارزش افزوده به مشتری
داده میشــود که از اپلیکیشن بانک خارج شــود .بانک دیجیتال،
ساختاری است که اپلیکیشــن ،یکی از پازلهای آن است و دیتا،
فینتک و ...پازلهای دیگر آن .همه این ساختار ،بانک دیجیتال و
نئوبانک نام دارد .اینکه فقط یک سرویس راهاندازی 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 بانکها 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 مشابهتانگاری بین دیجیتال ،الکترونیک ،مجازی و...
از همین باور نادرست نشــأت میگیرد .مهمترین اتفاق در مفهوم
دیجیتالی شدن ،تغییر مدل کسبوکار ،بر مبنای مشتریمحوری
و دادهمحوری اســت .موضوع بهبود خدمات بانکداری با توجه به
پله توسعه
امکانات و شرایط موجود و بهروزرسانی خدمات میتواند 
دیجیتالی شدن باشــد اما قطعا دیجیتالی کردن بانک و نئوبانک
نیست و همان بهینهسازی است.
یکی از بروز و ظهورهای جدی بانک دیجیتال ،این است که خدمت
بانکی را همیشه جفتشــده با تقاضای دیگر بگیریم .درباره اینکه
چقدر تکنولوژیهایی مانند بیگدیتا ،هوش مصنوعی ،بالکچین
و ...در آن موثر اســت ،باید گفت حتما در حوزه کسبوکار بانک،
بسیار موثر اســت اما تکنولوژی ،لزوما درایور موضوع نیست بلکه
درایور ،تفکر کسبوکاری است و اینکه چطور به مشتریان جدید
یا دستهبندی جدید مشــتریان ،بر مبنای نیازسنجی ،یک خدمت
متمایز بدهیم که نیاز به مراجعه به بانک نباشــد .واقعا اینکه االن
 34بانک در کشور داریم که همگی شــبیه همدیگر هستند ،نکته
درستی است.
هنوز در بانکهــای ما ،تفکیــک راهبردی و تفکیــک مدلهای
کســبوکاری دیجیتالی ،ظهور پیدا نکرده است .اینکه بانکها ،با
توجه به راهبردشــان ،حتی برای گروههــای کوچک عامل تغییر
سبک زندگی شوند ،رخ نداده اســت .امیدوارم برنامه شماره  3در
این زمینه با فاصله  3سال ،منجر به این موضوع نشود که دوباره این
گفتوگوها را تکرار کنیم!
ما با جامعهای طرف هســتیم که رگوالتور نیــز در زمینه ورود به
اقتصاد ،قیمتگذاری ،فراهمســازی شــرایط بازار و حتی اولویت
بانکها ،در سمت مخاطب و حتی در سمت تامینکنندگان خدمات،
مشــکل دارد .اینطور نیست که انگشــت اتهام را صرفا به سمت
بانکها دراز کنیم .ما هنوز به مفاهمه بیــن ذینفعان درخصوص
تحول دیجیتال نرسیدهایم و تصویر واحدی از آن نداریم .به همین
دلیل فکر میکنیم با یک دستور ،این کار ،امکانپذیر است یا اینکه
محصول هایتک ،تولید یا درباره
تصور میکنیم اگر تعداد زیادی
ِ

شهاب جوانمردی

آن صحبت کنیم ،این تقاضا حتما در بازار ایجاد میشود .همچنین
مشتری فکر میکند چون در کشور ما ،خیلی از موضوعات ،رایگان
بوده یا فشار اقتصادی وجود دارد ،الاقل بانکها 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 بانکها
صددرصد باشد ،قدمهای زیادی طی نخواهیم کرد.
بانک دیجیتال ،نیازمند دیجیتالی شدن خارج از بانک
ترکتبریزی :بــا توجه به هزینههــای بانکــداری دیجیتال یا
سرویسهای بانکی که با نرمافزارهای موبایلی داده میشود ،آنقدر
هزینه از مشتری گرفته نمیشود .سیستمهای بانکی ،سرویسهای
متعدد بدون انقطاع و با  SLAباال ارائــه میکنند ،با این حال ،ااز
سوی رگوالتور به شدت رگوله میشــود .در برخی حوزهها مانند
کارمزد ،بعضا معتقدند سودده هستیم ،چون پول پیامک میگیریم
اما به این فکر نمیکنند که هزینه سرور ،خط ارتباطی ،دیتاسنتر،
منابع انسانی و ...تا زمانی که خرید ،انجام و پیامک ،ارسال میشود،

جوانمردی :کلمه دیجیتال ،اصوال
یک باور نادرست را به جامعه و
ذینفعان مختلف منتقل کرده است.
این مشابهتانگاری بین دیجیتال،
الکترونیک ،مجازی و ...از همین
باور غلط نشأت میگیرد .مهمترین
اتفاقی که در مفهوم دیجیتالی
شدن رخ میدهد ،تغییر مدل
کسبوکار ،بر مبنای مشتریمحوری
و دادهمحوری است

نیز وجود دارد ..در این حوزه ،یکــی از ماژولهای الزم در بانکها
اتفاقا درآمدزایی است .اگر نتوانیم درآمدزایی کنیم ،هیچکس برای
پروایدر شدن ســراغ بانکداری دیجیتال نمیرود .ما باید به جایی
برســیم که قلب بانکداری دیجیتال که فینتک است ،با  APIکه
از بانک میگیرد ،سرویس بدهد و پول آن را هم در بیاورد .با مدل
کارمزد فعلی ،هیچکس عالقهمند به سرویسهای پولی نخواهد بود.
جوانمردی :آنکه ســرویس میگیرد ،بابت آن سرویس باید شارژ
شود .اگر روزی بانک مرکزی ،هزینههای ورشکستگی یک موسسه
مالی اعتباری را میدهد و خســارت را جبــران میکند ،از جیب
مردم برمیدارد که عادالنه نیســت .نظام بانکی ما با نرخهایی که
در کارمزد و ســپرده و تســهیالت به بانکها الزام میکند ،قطعا
زیانده است.
ما باید به ســمت کارمزدمحــوری برویم و اگــر هرکس خدمت
متمایزی مدنظر دارد ،هزینه آن را پرداخت کند و متناســب با آن
با  SLAمناسب ،سرویس بگیرد .در حوزه خدمت کارت به کارت،
فارغ از اینکه در دنیا ،خوب است یا خیر ،چقدر زیرساخت ،نرمافزار
و سرمایههای 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 ،خندهدار است .مثال برای صدور کارت
فیزیکی ،قیمتگذاریای میشود که فقط قیمت تامین پالستیک
کارت ،بیشتر از قیمت مشخصشده اســت .هرچقدر نظام بانکی،
نظام پرداخت و بازیگران فعلی را تضعیف کنیم ،احتمال اینکه روزی
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یک فینتک ،خدمت متمایزی ارائه دهد ،پایین میآید.
ترکتبریزی :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 میگذرانیم،
چون نیروهای پیشبرنده چندانی در این زمینه که ســازمانهای
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 برنمیگردد و رگوالتور هم
نمیتواند به سایر سازمانها فورس کند که دیجیتالی باشند .البته
دیجیتالی بودن ،در برخی سازمانها 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
میشــود .با این همه ،نظام بانکی ما هنوز نتوانسته پروتکلهای
بینبانکی 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 همانجا که تولید میشود ،میماند.
چالش اولویت در نظام بانکی و دولت
جوانمردی :ما در سطح بنگاهها و دولت ،با چالش اولویت مواجهیم.
در دولت ،دوســت داریم در تمام حوزهها ،جهش داشته باشیم و
همهچیز دیجیتالی شود و همه اتفاقات خوب برای شهروندان رقم
بخورد .برخی اوقات در ســطح بنگاهها هم همینطور است .االن
همه خدمات را ارائه میکنند در حالی که ِ
بانک شــماره یک یا دو

ترکتبریزی:بانکدیجیتالیا
سرویسدیجیتال،نیازبهدیجیتالی
شدن خارج از بانک دارد .بنابراین
راهنمایی و رانندگی ،امالک،
دادگستری و ...هم باید دیجیتال
شود .دیتامحوری باید رایج شود

باید جایی برای تمایز خودش بگذارد .در دیجیتالی شدن ،بسیاری
مواقع ،متمایز شدن ،پررنگ است .اینطور نیست که بانکها مانند
هم تکثیر شوند.
برای رسیدن به یکچیز ،باید جیز دیگری را فدا کرد .این اولویتها
لزوما در نظام بانکی در سطح شرکتها و بنگاهها اتفاق نمیافتد و
مختص بانکها نیست .در هر حوزه ،بحران اولویت خودش را نشان
میدهد .ما به عنوان کارشناس آیتی میگوییم مشکل ،تکنولوژی
است .یک نفر دیگر معتقد است مشکالت ،سیاستگذاری ،سرمایه
انســانی ،قواعد حقوقی و رگوالتوری هستند .به هرحال بر مبنای
اولویتها ،توســعه ما باید همهجانبه باشــد .همهچیز نمیتواند
همزمان ،اولویت ما باشد .اگر اولویتها مشخص باشد ،از  50پروژه
دولت الکترونیک ،روی پنج پروژه تمرکز میکنیم و آنها را توسعه

میدهیم ،یکپارچه میکنیم ،نظام حاکمیت داده آن را درســت
میکنیم و سرویس سمت مشتری آن را فراهم میکنیم .همه اینها
توسعه پیدا میکند و یک نقطه امن قابل اتکا میشود ،آنوقت سایر
موارد را توسعه میدهیم.
فینتک ،اصول بانکداری دیجیتال
ترکتبریزی :اصــول بانکــداری دیجیتال ،با فینتک اســت.
فینتکها چون در حوزه مالی از تکنولوژی اســتفاده و سرویس،
ایجاد میکنند ،میتوانند به بانک به عنوان دارنده  APIو ُکر ،وصل
شوند ،دیتای موردنظر را بگیرند و ســرویس بدهند اما در کشور
ما ،موضوعاتی وجــود دارد که موجب شــده فینتکها به عنوان
شرکتهایی که میتوانستند باعث باز شدن فضا و بیزینس شوند،
به آن میزان ،پیش نروند .اگر فینتکها ،مرجع و متولی باالدستی
داشتند ،خوب بود .حوزه معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی
نمیتواند متولی باشــد ،چون به این موضوعات نمیرســد ،بلکه
معاونت دیگر یا فعاالن بازار مانند ســندیکا و اتحادیه باید متولی
باشــند که نظرات فینتکها را در حاکمیت جلو ببرند .به هرحال
امسال ،سال شرکتهای دانشبنیان اســت و باید نوآوری داشته
باشیم.
ما دو موضوع مهــم داریــم :اول اینکه فینتک یا شــرکتهای
دانشبنیان که روی لبه تکنولــوژی کار میکند و برای ما مزیت و
نوآوری جدید درست میکند ،یک نهاد باالدستی حامی در کشور
ندارد .دوم اینکه مقدمات ،زیرســاخت و رگوله اقدامات مربوط به
فینتکها ،به خوبی انجام نشده تا احســاس کنند اگر محصولی
داشته باشند ،میتوانند درآمدزایی و پیشرفت کنند .از همه مهمتر
اینکه از مهاجرت این متخصصان جلوگیری کنیم .اگر قصد داریم
مملکت و امنیت را حفظ کنیم ،سرویسهای ما جاری باشد ،باید
مسئله نیروی انسانی را حل کنیم.
همچنین امنیت زیرساختها ،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 میآیند و پولشان را در بانک میگذارند .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 نمیشود .امنیت ،بسیار مهم اســت و این امنیت را
نیروی انسانی ایجاد میکند نه فایروال و سایت
در خارج از کشــور ،دیتا به فینتک دادن ،یک الزام و یک «باید»
است .بانکها با فینتکها ،احتماال پروتکل دارند اما سرویسهای
فینتکها ،اصال رایگان نیســت .آنجا پول در بانک بگذارید ،سود
نمیدهند بلکه برای هر سرویس ،مبلغی دریافت و ماهانه شما را
شارژ میکنند .اگر احساس کنند فراد انجام میدهید یا مشکلی در
کارکردتان وجود دارد ،حسابتان مسدود میشود.
غفلت در زمینه دستیابی به بلوغ دیجیتال
جوانمردی :اگر قرار اســت توســعه داشته باشــیم ،محور آن،
باید انسان باشــد .چه سرمایههای انســانی قرار باشد سیستمها
و کســبوکارهای ما را توســعه دهند و آن را راهبــری و از آن،
بهرهبرداری 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 میکنند ،همه اینها ،محور اصلی هستند .ما
در این خصوص ،در همه حوزهها غفلــت کردیم و آنطور که باید
و شاید ،متناسب با شرایط امروز ،نیروی انسانی پرورش ندادیم.
توهم این موضوع در دنیا هم وجود داشته که فینتکها جایگزین
بانکها میشــوند .بعد از آن ،همه گرفتار این موضوع بودهاند که

بانکها ،آنقدر بزرگ هستند که فینتکها حذف میشوند .سپس
گفته شده بیگتکها ،نقش اساسی ایفا میکنند .االن در اکثر دنیا،
این صحنهآرایی متناسب با نظام کسبوکاری و اولویت به تصویر
واضح رســیده و این موضوع ،در حال تغییر و تحول است .حدود
سه سال و نیم قبل ،در نشست حوزه بانکهای آسیایی سخنرانی
داشتم که بحث رگتک در آنجا ،بســیار مطرح بود و روسای کل
بانک مرکزیِ چند کشور آســیایی درباره رگتک صحبت کردند.
آنقدر در زمینه فینتکها ،تسلط داشتند که لذت بردم .آنها کامال
بر فضای کسبوکار ،روندهای فناوری ،روندهای تغییر مدلهای
کســبوکار و حتی آیندهای که دوســت دارند رقم بزنند ،اشراف
داشتند .با اینکه آنها مدیرانی در رأس بانک مرکزی بودند ،نه اینکه
معاون حوزه رگولیشــن یا فناوریهای نوین باشند .معنایش این
نیســت که بانک مرکزی ما نمیتواند این تسلط را داشته باشد .ما
متخصصان خوب و مسلط در بانک مرکزی خودمان داریم.
وقتی باور را نداشته باشــیم که حوزه فینتکها و کسبوکارهای
نوین ،میتوانند تحول ایجاد کنند ،بازیگر شوند و کیک را بزرگتر
کنند ،دســتورالعملهای ما ،محدودکننده میشــود .در حوزه
رمزارزها ،طی دورههایی ،کشــور ســکوت کرد اما این بیزینس،
توسعه پیدا کرد و صرافیهای رمزارز ،بزرگ و ثروتمند شدند .شاید
بتوانیم هم مقرراتزدایی 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 میشود! این در
حالی است که بخش خصوصی ،باید کل اقتصاد را بچرخاند و بازیگر
اصلی باشد اما ما دستوپای استارتاپها را میبندیم ،هر روز یک
مانع جدید ایجاد میکنیم و انتظار داریم حوزههایی مانند فینتک

جوانمردی :بهبود خدمات بانکداری
با توجه به امکانات و شرایط موجود
و بهروزرسانی خدمات ،میتواند
پله توسعه دیجیتالی باشد اما قطعا
دیجیتالی کردن بانک و نئوبانک
نیست و همان ،بهینهسازی است

یا اینشورتک ما رشد کند! اصال این قضیه ،امکانپذیر نیست .اگر
در ســال حمایت از جهش دانشبنیان هم این اتفاقات رخ ندهد و
گفتوگو با مسئوالن شــکل نگیرد ،پس چه زمانی قرار است این
اتفاق بیفتد؟!
لزوم همگرایی و اخالق تحول
ترکتبریزی :آقای محرمیان ،معــاون فناوریهای نوین بانک
مرکزی ،از شــروع کارشــان در دو ســال پیش ،رویکــرد خوبی
داشــتند .ایشــان تیمهای بانکی را از همه بانکها دعوت کردند
و در حوزه بانکداری دیجیتال ،یکســری مســتند ،تدوین شد.
اتفاقا مستندات بسیار خوبی تدوین شد و بســیار ،کارساز و فنی
بود .بنده چون مســئولیت یکی از آن تیمها را داشتم ،باید عرض
کنم رگولیشن این حوزه ،بسیار سخت است زیرا هر سطر ،جمله
و واژه ،میتواند 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 میکنم؛ یعنی پای همدیگر
را نگیریم و پایین نکشــیم .ما باید پروتکلها و استانداردهایی که
میتوانیم 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 تصدیگری کنیم .الزم نیســت برای هر چیز،
خودمان ورود کنیم .ما باید کارها را به شرکتها و افراد متخصص
بسپاریم و خودمان ،فقط نظارت و آدیت کنیم .االن شاپرک هرچند
ماه یکبار ،دیتاسنتر بانک و  PSPرا چک میکند .با یک بانک،
با یک فینتک و با یک بانک مرکزی ،به تنهایی ،هیچکاری پیش
نمیرود .ما نیازمند همگرایی و اخالق تحول هستیم .برخی جاها
را باید جراحی کنیــم و برخی جاها را باید پیوند
بزنیم.
متنکاملمیزگردراازاینجا()QRدریافتکنید.
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سود بین بانکی به  ۲۰.۹۸درصد رسید
بر اساس آخرین تغییرات جدول سود بین بانکی ،این نرخ به ۲۰.۹۸
درصد رسیده است.
به گزارش ایسنا ،سود بین بانکی که بهعنوان یکی از انواع نرخهای
بهره در بازار پول به نرخهای ســود یا بهره در ســایر بازارها جهت
میدهد ،در واقع قیمت ذخایر بانکهاســت و زمانــی که آنها در
پایان دوره مالــی کوتاهمدت اعم از روزانه یا هفتگی دچار کســری
ذخایر میشوند ،از سایر بانکها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی
اســتقراض میکنند .این نرخ در بازار بین بانکی در حال حاضر به
 ۲۰.۹۸درصد رسیده است.
در ماههای گذشته سود بین بانکی نوســانات زیادی داشته و برای
اولین بار در مرداد ماه به به  ۲۱.۳۱درصد رســید که با واکنشهای
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
بانکها 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 بانکها 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 نمیتواند
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 میدانند ،درحالیکه
کارشناســان پولی و بانکی معتقدند این نرخ تاثیــری بر تحوالت
شاخص بورس ندارد و روند افزایشــی این نرخ در ماههای اخیر نیز
ناشی از فشار تورمی بوده ،نه سیاستهای ضدتورمی.
البته کارشناسان معتقدند که افزایش ســود بین بانکی در صورتی
میتواند بر روند بازار سرمایه تاثیر بگذارد که روند افزایشی سود در
بازار بین بانکی متداوم و قابل مالحظه باشد.

افتتاحاولینشعبهتخصصی
بانکداریشرکتیدربانکملیایران

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.
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تصویب افزایش سرمایه
 5هزارمیلیارد ریالی بهپرداخت ملت
شهریار خلیلی ،مدیرعامل شــرکت بهپرداخت ملت در تشریح طرح
افزایش سرمایه اظهار داشت« :ما چهار هدف عمده را از انجام افزایش
سرمایه دنبال میکنیم که توســعه و افزایش تعداد دستگاههای پوز
فروشگاهی با نصب 150هزار پایانه جدید و نوسازی  100هزار پایانه از
جمله آنهاست ».ایشان افزود« :یکی دیگر از اهداف افزایش سرمایه،
افزایش توان مالی شرکت و دســتیابی به جایگاه مناسب در مقایسه با
شرکتها و توسعه برنامه های عملیاتی شرکت است.
خلیلی هدف سوم افزایش سرمایه را استفاده از مزایای معافیت مالیاتی
موضوع بند «ف» تبصــره  2قانون بودجه ســال  1401عنوان کرد و
ادامه داد« :همچنین در این اقدام ،توجه به سیاستهای کالن شرکت
درخصوص افزایش کسب درآمد و توانایی انجام امور جاری را در نظر
داشــتهایم ».وی افزود :ما به پشــتوانه برنامهها و سرمایهگذاریهای
انجامشده ،طی ماه گذشته روند صعودی در افزایش سهم بازار داشتیم ،
البته هماکنون نیز به لحاظ مبلغی با  20.5درصد سهم بازار  ،در جایگاه
نخست هستیم».
خلیلی با اشاره به ســهم  50درصدی بهپرداخت ملت از تعداد و سهم
باالی  51درصدی از مبلغ تراکنشهــای موبایلی ،ادامه داد :در تعداد
تراکنشهــای اینترنتی و درگاههای پرداخت نیــز بیش از  21درصد
ســهم بازار و از لحاظ مبلغ تراکنشها نیز این سهم بیش از  33درصد
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 بهپرداخت از کارتخوانهای فروشگاهی نیز گفت« :در این
بازار نیز کارتخوان های شرکت به پرداخت ملت ،سهم  18.5درصدی
از تعداد وسهم  18.26درصدی از مبلغ را به خود اختصاص داده است و
دستگاههای جدیدی را نیز برای تزریق به بازار در نظر گرفتیم که بیش
از  60درصد آنها تحویل داده شده است  ».وی در ادامه با بیان شاخص
های برتر شرکت بهپرداخت ملت در مهرماه  ،1401اعالم کرد« :عالوه
بر کسب رتبه نخست سرانه تعداد تراکنش در بین شرکت های پرداخت
با  684تراکنش ،این شرکت دارای بیشترین مقدار شاخص اثربخشی
کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در بین رقبا ی اصلی است ».
خلیلی افزود« :از سوی دیگر ،بهپرداخت ملت بیشترین سهم از تعداد
تراکنشهای ســرویس پرداخت قبض و خرید شــارژ با کسب سهم
 30.57درصد را دارد،این شــرکت همچنین دارای بیشترین سهم از
مبلغ تراکنشهای سرویس خرید با کسب سهم  20.47درصد و مبلغ
سرویس پرداخت قبض و شارژ با کسب سهم  15.22درصد است.
گفتنی است؛ در این مجمع همچنین گزارش هیأتمدیره و اظهارنظر
حسابرس و بازرس قانونی شــرکت درخصوص افزایش سرمایه قرائت
شد و اصالح ماده  5اساسنامه در موضوع سرمایه شرکت ،اصالح ماده
 48اساسنامه درباره تغییر سال مالی شرکت واصالح ماده  19اساسنامه
درخصوص شرایط حضور سهامدار در مجمع  ،بر اساس دستورالعمل
ســازمان بورس و اوراق بهادار  ،به اتفــاق آراء از طرف ســهامداران
تصویب گردید .

درآمد دویچه بانک آلمان رکورد زد
درآمد خالص دویچه بانک به  ۶.۹میلیارد یورو رسید که باالترین درآمد سه
ماهه سوم از سال  ۲۰۱۶است.
به گزارش ایســنا به نقل از بیزنس ،دویچه بانک روز چهارشنبه اعالم کرد
که درآمد خالص سه ماهه سوم سال  ۲۰۲۲این بانک به  ۶.۹میلیارد یورو
رسیده که  ۱۵درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و باالترین درآمد سه
ماهه سوم از سال ۲۰۱۶است .بر اساس این گزارش ،در سه ماه منتهی به۳۰
سپتامبر ،سود قبل از مالیات  ۱.۶میلیارد یورو در حالی که سود سهامداران
دویچه بانک  ۱.۱میلیارد یورو بوده است .بانک گزارش کرد که طی  ۹ماه
درآمد ســاالنه هفت درصد افزایش یافت و به  ۲۰.۹میلیارد یورو رســید،
سود قبل از مالیات با  ۴۶درصد افزایش به  ۴.۸میلیارد یورو و سود پس از
مالیات با  ۶۸درصد افزایش به  ۳.۷میلیارد یورو رسید .کریستین سئونگ،
مدیر اجرایی بانک گفت :در سه ماهه سوم و  ۹ماهه سال  ،۲۰۲۲ما بهترین
سود خود را در بیش از یک دهه برای هر دو دوره به دست آوردیم .این مورد
نشاندهنده موفقیت تالشهای ما برای تغییر است.

حمایت 500هزار میلیاردی بانک ملت
از شرکتهای دانش بنیان
براساس اعالم بانک مرکزی بانک ملت در نیمه نخست سال جاری بالغ بر
 500هزار میلیارد ریال به شــرکتهای دانش بنیان تسهیالت اعطا کرده
است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت و بر اساس آمار اعالمی بانک مرکزی،
بانک ملت با اعطای  500هزار میلیارد ریال تسهیالت به شرکتهای دانش
بنیان توانست رتبه نخست را در این زمینه از آن خود کند.

تصویب نظام جدید پرداخت کارمزد؛ به زودی

«ذینفعاناصلی»،باتغییرنظامکارمزد
هزینههاراپرداختمیکنند
راهاندازی سوئیچ تعاملپذیری کیف پول توسط بانک مرکزی و شاپرک

اشاره :گزارشهای ماهیانه شرکت شــاپرک و عملکرد بازیگران صنعت
پرداخت در رشد شاخصهای این صنعت در راستای رفع نیازهای روزافزون
عموم مردم ،ظاهرا حاکی از بهبود شرایط موجود است .البته کمی بودن
شــاخصهای رقابتی بین شــرکتهای  PSPو عدم توجه به کیفیت
تراکنشهای انجامشده ،عمال این شرکتها را وارد رقابت ناسالم و غیرشفاف
کرده و هزینه انجام تراکنشها در شــبکه پرداخت را به طور غیرحرفهای
افزایش داده اســت؛ بهگونهای که باعث خلق تراکنشهای نامتعارف ،به
منظور افزایش امتیاز رقابتی در شبکه پرداخت شده است.
از طرف دیگر ،با توجه به تغییر نکردن میزان درآمد شرکتهای پرداخت
در چند سال گذشته و اشباع تقریبی تراکنشهای این حوزه ،عمال به خاطر
مدل کسبوکاری اشتباه موجود ،در صورت ادامه این روند ،شاهد زیانده
شدن بیشتر آنها خواهیم بود.
در این رابطه ،اســتفاده نکردن از فناوریهای جدید مرتبط ،نبود تعامل
موثر بین فعــاالن این صنعــت ،ارزیابی دورهای شــرکتهای پرداخت،
طرح رجیستری دســتگاههای کارتخوان 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  21مردادمــاه  1401برگزار شــد« ،آخریــن تحوالت
صنعت پرداخت» با حضور کاظم دهقان مدیرعامل شــرکت شــاپرک،
موردبحث و تبادلنظر قــرار گرفت .آنچه پیشروی شماســت ،خالصه
این گفتوگوست.
ماجرای 300هزار پوز بدون کد مالیاتی
الزامات اجرای ماده  11قانون پایانه فروشگاهی از سال  98شروع شد و در
سال  99از 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 97.5درصد از ترمینالهای تعریفشده سمت شاپرک
هم پرونده مالیاتی دارند و هم به پرونده الصاق شدهاند و حدود  500هزار
ترمینال ،نیازمند تعیین تکلیف و ساماندهی هستند.
اصالح نظام کارمزد و عدم پرداخت کارمزد به پذیرندهها
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 پذیرندهها ،تخلفات دیگری هم مطرح

حجم اقتصادی رسیدهای پوز،
ساالنه بین  600تا
 700میلیارد تومان است! حدود
 40میلیارد تراکنش در سال
داریم .ضمنا رقم عدم نیاز به چاپ
رسید پوز را از  50هزار تومان
به  200هزار تومان افزایش
دادیم که بیش از  80درصد
تراکنشها را شامل میشود

است که منشأ بســیاری از این موارد ،نظام کارمزد است .بانک پذیرنده،
کارمزد میدهــد و شــرکتهای  PSPعموما این کارمــزد را دریافت
میکنند و یکی از عمدهترین ذینفعان این سیستم که دارندگان کارت و
پذیرندگان هســتند ،کارمزد پرداخت نمیکنند .این مسئله از چند سال
پیش در دستور کار بانک مرکزی و شاپرک بوده است .در سالهای قبل،
نظام جدید ابالغ شده که با مالحظات خاص آن زمان ،اجرایی نشد .برنامه
تغییر کارمزد ،از سال گذشته در دستورکار قرار گرفت و مدلهای مختلف،
تحلیل شــد .از خبرگان این صنعت و بازیگران آن ،خصوصا شرکتهای
 PSPکمک گرفتیم و حتــی هماهنگیهایــی را در ارکان حاکمیتی
انجام دادیم.
زمان اجرای نظام جدید کارمزد
دی ماه سال گذشته در همایشی عرض کردم در سه ماهه  1401درباره این
مسئله تصمیم میگیریم که با مقداری تاخیر ،این نظام پرداخت بارها مرور
شده و ابعاد مختلف آن از این نظر که هم هزینههای سرسامآور شرکتها
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 تنظیمگری 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 هزینههای مضاعفی تحمیل نکند .البته چون تصمیمگیر ،بانک
مرکزی است و ما نقش مشاور را داریم ،نمیتوانم زمانبندی خاصی را اعالم
کنم .تالش میکنیم فشار بیاوریم تا این کار انجام شود.
برخورد با تخلفاتPSPها و شرکتهای هدایت تراکنش
اگر کارتخوان از مجاری قانونی بیاید ،اســتانداردهای شبکه پرداخت و
شاپرک را رعایت کند ،هویت متخلفانهای محسوب نمیشود .با این حال،
بیدقتی شــرکتهای پرداخت در پذیرش درخواســتهای پذیرندگی
شرکتهای 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 کارتخوان
به نام یک نفر است و دیگری آن را در اختیار میگیرد ،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 نمیشود .از طرف دیگر ،با
متخلفانه در این حوزه ،شرکت شاپرک ،دستورالعمل و

توجه به فعالیتهای
الزامات مربوط به عقد قرارداد بین شرکت پرداخت و کارگزار را تنظیم کرد و
در سه ماهه آخر سال  1400به شبکه پرداخت ابالغ شد.
بر اساس این دســتورالعمل کسانی که از شــرکتهای هدایت تراکنش
یا کارگزار اســتفاده میکنند باید الزامات شــاپرک را رعایت کنند .این
الزامات ،مواردی مانند هویت شــرکت ،سهامداری ،اهلیت ،نحوه فعالیت
و کنترلهای الزم برای ثبــت پذیرنده ،موارد مالی ،حدود و ثغور ســایز
شــرکت و فعالیتهایی در زمینه اهمیت تداوم و پشــتیبانی سرویس و
ابزارهایی برای مصرفکننده نهایی بوده اســت .این ابالغ ،انجام شــده
و بســیاری از شــرکتها ،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 میشود ،قاعدتا موظفند به همراه
تاییدیه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی برای پوزهای ،GPRS
ل امنیتی و تایید کنیم .اینها اقدامات
این مستندات را به ما بدهند تا کنتر 
انجامشده 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 شدهاند 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 میشود .پوزهایی که  GPRSهستند و
از طرف سازمان تنطیم مقررات رجیستر نشدهاند ،در آینده نزدیک ،امکان
فعالیت نخواهند داشت .یک طرح رحیستری هم خودمان اجرا میکنیم.
تقریبا از همه شرکتهای مدعی تولید پوز ،حدود شش تا هشت شرکت
تا امروز بازدید شدهاند و این امکان برای تولیدکنندگان فراهم میشود که
تولیدات خود را در مخزنی در شاپرک رجیستر کنند و PSPها 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 700میلیارد تومان!
حجم اقتصادی این کاغذ ،ســاالنه بین  600تا  700میلیارد تومان است!
ساالنه حدود  40میلیارد تراکنش داریم و با قیمت کاغذ و میزان مصرف،
هزینه زیادی صرف میشود در حالی که طول عمر بسیاری از اینها ،چند
روز نیست و محو میشوند .بسیاری افراد هم آن را نمیگیرند .الزاماتی از
قبل وجود داشته و االن هم وجود دارد .شرکتها از قبل تا کنون ،مختارند
زیر  50هزار تومان که حدود  40و خردهای درصد از تراکنشها را شــامل
میشود ،رسید ندهند ،مگر اینکه خریدار ،درخواست کند یا مغایرت مالی
ایجاد شود .ما این رقم را به  200هزار تومان افزایش دادیم که بیش از 80
درصد تراکنشها را شامل میشود .بنابراین شرکتها در این حوزه ،اختیار
دارند و دلیل آن برای ما هم روشن نیست که چرا عالقهمند به این موضوع
نیستند .البته بعضا معتقدند اگر این کار را انجام دهیم ،پذیرندگان به سمت
پوز شرکت دیگری میروند اما بنده این حس را ندارم.
رسید زیر 200هزار تومان ضروری نیست
در این حــوزه ،از طرحهای دوســتان برای الکترونیکی شــدن و کاهش
رســیدهای کاغذی اســتقبال میکنیــم ،هرچنــد الزامــات ما هیچ

علیرغم همه تالشها و شائبهها
مبنی بر اینکه بانک مرکزی تمایل
ندارد سوئیچ تعاملپذیر کیف
پول رخ دهد ،بیشترین تالش،
سرمایهگذاری ،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 دادهاند

اجباری ،حتی تا ســقف  200هزار تومان ندارد ،مگر اینکه فرد به عنوان
کارتهولدر درخواست کند .این سقف  200هزار 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
تراکنش بخصوص دارای
پذیرندگان ،فارغ از ریز تراکنشها ،پیگیری یک
ِ
اختالل است .فارغ از مشــکالت برای دارنده کارت ،بعضا مشکالتی برای
پذیرنده ایجاد میشود .مثال برخی اوقات به هر دلیلی ،یک صفر کم یا زیاد
کشیده شده و صاحب کارت را نمیشناسد .اطالعاتی از این قبیل ،با حفظ
محرمانگی کمک میکند 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 میکند.
در حال حاضر کســی که ترمینال دریافت میکند ،برای اطمینان از نبود
تخلف و اینکه ترمینال برای کســی صادر میشود که خودش متقاضی و
مصرفکننده است ،با استعالم شاهکار که تلفن مربوط به خودش است،
پیامک به وی زده میشــود که فالن شرکت ،برای شما ترمینال میگیرد
و اگر مغایرت وجود دارد ،فرد میتواند تماس بگیرد .با اپلیکیشن ،ارتباط
دوسویه میشود و تاییدیه حقوقی با قرارداد دیجیتالی میگیریم .به این
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ترتیب ،فرد نمیتواند انکار کند که این ترمینال مربوط به وی نیست و اینکه
نمیدانسته تحت چه شرایطی و چه کسی ،اعمال مجرمانه و متخلفانه انجام
داده است .همچنین یکی از سرویسهایی که باید مالحظات فنی را در ریز
تراکنشها به صورت آنالین اعمال کنیم ،در دستورکار است و در فاز دوم
قرار دارد .در آنجا ،این ســرویس به کل دارندگان کارت ،داده میشود که
تراکنش ،انجام شده و رسید الکترونیکی وی ،شامل همه اطالعات موردنیاز
صادر میشود.
سرویسها بدون مدل کارمزدی پایدار نمیشود
ارتباط شــرکتهای PSPها و قراردادهــای آنها کــه االن به صورت
پرداختساز شکل گرفتهاند ،با بانکها بدون اجبار و بدون درنظر گرفتن
کارمزد بوده است .االن فشار میآورند 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 نمیکنم هیئت مدیره
یک شرکت اجازه دهد آن شــرکت به جایی ورود کند که نفع مالی ندارد.
شرایط نسبتا سختی در یکسال و خرده گذشته داشتیم و سرمایهگذاری
هنگفتی در حوزه عملیاتی ،سایت پشتیبان و سایر موارد انجام دادیم.
در این حوزه ،بحث کارمزد ،مهم است .ما معتقدیم بدون مدل کارمزدی،
سرویسها درست یا پایدار نمیشوند .االن برخی تخلفات یا بیدقتیها را در
این حوزه ،به سختی ،با یکسری محدودیتها ،اعمال مقررات میکنیم .اگر
نظام کارمزدی وضع شود ،این حوزه میتواند قانونمندتر باشد .در این رابطه،
با خود شرکتها و برخی بانکها ،مذاکراتی داشتیم .طبیعتا تضاد منافعی در
این حوزه خواهیم داشت اما قاعدتا اصل انتفاع ذینفع میتواند بهترین محور
برای تعیین کارمزد عادالنه که باید تعیین شود ،باشد.
سهم شاپرک از هر تراکنش
اینکه قرار است 120تومان از هر تراکنش برای شاپرک باشد ،تایید نمیکنم.
اطالعات را دقیق به شما منتقل نکردهاند! با توجه به مالحظاتی که در این
سمت وجود دارد ،باید حداقل بخشی از هزینههای دوستان را تکافو کند.
ما سرفصل هزینهها 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 تعاملپذیر با الزامات شاپرک :رد شبهات
ما در ابــزار پرداخت فیزیکی کارتخــوان ،در ابــزار اینترنتی  ،IPGدر

اگر PSPها متحد باشند و عدم
پرداخت کارمزد را به عنوان الزام
به پذیرندگان اعمال کنند ،اتفاقی
نمیافتد .پذیرنده ،گزینه دیگری
ندارد و باید از سرویس آنها
استفاده کند .رقابت PSPها در
اقیانوس قرمز خونین
عجیب است

ابزار موبایلــی  USSDو در نهایت  QRرا به عنــوان چهارمین ابزار به
رســمیت شــناختیم .الزاماتی درخصوص تهیه یک  QRهمپذیرنده و
شبکهای که پذیرندگی تعاملپذیر داشــته باشد ،طراحی شد .در آخرین
مرحله ،با توجه به مالحظات کسبوکاری شــرکتها ،آنها اکثرا مخالف
این موضوع بودند و انجام نشد .اکنون  QRابالغشده به شبکه پرداخت،
 QRدر جایی اســت که غیر همپذیرنده اســت .در نهایــت ،برای این
شــرکتها یک ابزار  QRبرای جایی که کارتخوان داشتند ،لحاظ شد؛
چه مشتری  QRرا از روی صفحه کارتخوان اسکن کند و چه از طریق
کاغذی که به دیوار میچســباند که البته تعاملپذیر هم نبود .این کار ،با
مشکالتی همراه بود اما آن زمان با توجه به مالحظات کرونا و اینکه لمس
نگرانی ایجاد کرده بود ،میتوانســت یــک راهبرد حداقلی

کارتخوان،
در این فضا باشد.
االن مدلهای مختلف از جمله خرید لحظهای و پرداخت بعدی اســت،
مدلهایی هستند که از طریق کیف پول به صورت کلوزلوپ انجام میشوند
و حوزههای رگولهنشدهای است که حاکمیت به آن ورود نکرده است .آنچه
در بانک مرکزی و شاپرک بررســی کردیم ،سوق دادن این اکوسیستم به
ظرفیت کیف پول تعاملپذیر دارای الزامات خاص شاپرک است .این موضوع،
مدت زیادی است که هم به راهبران و هم به بانکها ابالغ شده و اقدامات

فنی آن ،تقریبا مراحل آخر خود را سپری میکند .از دو بانک ،تست مثبت
گرفتیم و مسیر کیف پول تجاری و شخصی و نیز حوزه سوئیچ تعاملپذیر،
در سامانه رصد جامع طراحیشده ،چه در حوزه صادرکنندگی و چه در حوزه
پذیرندگی ،در حال پیش رفتن است .امیدواریم با حمایت بانکها و طراحی
مدلهای کســبوکار جذاب با راهبران این ظرفیت ایجاد شود .شائبهها
مبنی بر اینکه بانک مرکزی تمایل ندارد این اتفاق ،رخ دهد ،درست نیست
و بیشترین تالش ،سرمایهگذاری ،انرژی و الزامات از سوی بانک مرکزی و
شاپرک انجام شده است.
مدل  QRشــارژ کیف پول کلوزلوپ فعلی و خارج از شــبکه پرداخت،
با شرایط مطرحشــده ،موردتایید ما نیســت و الزاماتی برای آن طراحی
نشده اســت .االن با ســندباکس رگوالتوری بانک مرکزی و فینتکها،
این امــکان وجود دارد که مراحل طبیعی رشــد و تهیــه الزامات خود را
داشته باشد.

البته دوستان بعضا مالحظاتی در حوزه کیف پول تعاملپذیر دارند و آن
الزامات ،نظام کارمزدی و درآمدی اســت که به ارتباط بین بانک و راهبر
کیف پول واگذار شده اســت .امیدواریم تجربه شکســتخورده قبلی با
تمامیتخواهی طرفین تکرار نشود و مجبور نشویم تغییراتی بدهیم که
منفعت و تضمین تداوم سرویس را برگردانیم.
پیشنهاد شاپرک برای تراکنشهای خرد
در نظام کارمزدی شــبکه پرداخت ،برای تراکنشهای 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 .بانکها حتما میتوانند جذابیتها و خالقیتهای
بیشتری به کار ببرند تا مردم را در تراکنشهای خرد ،به سمت کیف پول
هدایت کنند .البته ما هم با توجه به ذینفع بودن نگرانیم اما باید کارهای
دیگر انجام دهیم زیرا نمیتوانیم نظام پرداخت کشور را از داشتن امکانی
که سالها در ســایر نقاط دنیا وجود دارد و روش درست تراکنش است،
محروم کنیم.
PSPها مجوز اخذ کارمزد از پذیرنده را دارند
شرکتهای PSPمجوز دارند فارغ از کارمزدی که شاپرک به آنها میدهد،
همانند پرداختیارها از پذیرنده پول بگیرند ،بازاریابی کنند ،سرویسهای
دیگری به پذیرندهها بدهند ،آنها را ترغیب کنند و از ظرفیتهای کارمزدی
که از خود پذیرنده میگیرند ،استفاده نمایند .ما در مسیر سیگنالینگ بین
پذیرنده و شاپرک ،مبلغ را مدیریت میکنیم و به خود شرکت میدهیم.
نیازی نیست دوباره ارتباط مالی مجزا بین پذیرنده و شرکت پرداخت شکل
بگیرد و به دنبال کارمزد مجزا در حوزه پذیرندگی باشند.
رقابتPSPها در اقیانوس قرمز خونین عجیب است
درباره ورود رگوالتور به عرصه کارمــزد دادن به پذیرنده ،باید عرض کنم
اقدامات سلبی و ورود همهجانبه رگوالتور به کسبوکار شرکتها ،مالحظات
پیچیدهای دارد .بعضا میگویند اگر دســت از ســر ما بردارید ،خودمان
میتوانیم تنظیمگری کنیم! ما هم درک درستی از اینکه چرا همکاران ما در
شرکتهای پرداخت به این تخلف احتمالی تن میدهند ،نداریم .در حالی
که اگر شرکتهای پرداخت با هم متحد باشند و عدم پرداخت کارمزد را به
عنوان الزام به کل پذیرندگان اعمال کنند ،هیچ اتفاقی نمیافتد .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
صورتهای مالی این شــرکتها را بررسی کردیم ،غیر از یکی دو شرکت،
سایر شرکتها وضعیت خوبی ندارند .از یک طرف کارمزد ،عوض نشده و از
طرف دیگر ،هزینههای 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 شرکتها ،مدیران عامل و مجامع شرکتها
درخواست میکنم به سود و زیان شرکتها ،توجه ویژهای 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 شرکتها را هدف قرار داده است .درباره اینکه شاپرک
ورود کند تا شرکتها ،تعهداتی بدهند و اجرا کنند ،هنوز این سطح تعامل
را بین همکاران در شرکتهای پرداخت نمیبینم .ما باید اقداماتی برای
شناسایی انواع روشهای ثبت دفتری بازاریاب ،هزینه بازاریاب ،جابهجا شدن
اقالم مختلف مانند صندوق فروشگاهی و ...انجام دهیم .اینها از حیطه اختیار
ما ،خارج است .تنظیم بازار عمدتا باید توسط خود شرکتها انجام شود.
سرنوشت تمدید توافقنامه باPSPها
لزوما تغییرات این حوزه مانند حوزههای مختلف دیگر مثل  API، QRو
کارگزاری در توافقنامه ذکر نمیشود .رگوالتور ،الزامات را ابالغ میکند و
براساس ابالغ ،مدلهایی از کسبوکار را به رسمیت میشناسد تا بهره ببرند
و در سطح و عمق ،توسعه بازار بدهند .در توافقنامه ما ،بیشتر حوزههای
رگوالتوری و نظارتی هدف قرار گرفته است .به طور شفاف ،فارغ از ابالغ و
الزامات الزماالجرا ،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 شرکتها باید آن را بخوانند.
بعضا مدیرعامل میگفت اطالع نداشته اما آنها را به توافقنامهای ارجاع دادیم
که چند ماه پیش امضا کردهاند .تبادالت سهام ،ایجاد مونوپولی ،اقدامات
خارج از ضوابط ،از جمله پرداخت کارمزد به هرکــس و ...را در توافقنامه
ذکر کردیم.
با توجه به اینکه باید ضوابط اجرایی را متناسب با امکاناتی که تضمینکننده
اجرای دقیق ضوابط رگوالتوری است ،داشته باشــیم ،تناسب کارمزد و
عملکرد شرکتها 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
شرکتها به تفاهم رســیدهایم و با آمادهسازی زیرساختها ،در دو بخش
ممیزیهای ساالنه و رعایت الزامات مقررات ،پیش میرویم.
بررسی  2100پارامتر در بازدیدهای دورهای شاپرک
در بازیدیدهای شاپرک ،بحث تخلفات نیست ،بلکه الزامات و تطبیق است.
مباحث امنیتی ،عملیاتی ،اجرایی و مســتندات در سرفصلهای متعدد
حوزههای تخصصی و عمومی را شامل میشود .همکاران ما مطابق سنوات،
روال ممیزیهای ساالنه را دارند .این ارزیابی در سال قبل و سالهای قبلتر،
شامل حدود  1400پارامتر و چکلیست بود که با اضافه شدن الزامات ویژه

درخصوص کارگزاران ،PISDK ،قوانین مبارزه با پولشویی ،حفظ حریم
خصوصی و ...که برخی از آنها امکانات جدید کســبوکاری را در اختیار
شرکتها قرار میدهد ،به  2100پارامتر 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 میکنیم و فرصت میدهیم عدم انطباقهــا را رفع کنند .خبر
مهمتر اینکه ،فارغ از ممیزیهای محیطی ،ما ممیزیهای پیچیده ،مبتنی
بر دادهها و الگها به صورت پیشینی انجام میدهیم .رویکرد ما حرکت به
سمت ممیزی و بازرسی مبتنی بر دادهها مانند استفاده از امکانات هوش
مصنوعی است.
زمان مشخص شدن رتبهبندی شرکتهایPSP
الزامات رتبهبندی ،مشخص و کامل شده و آن را قبل از پایان سال شروع
میکنیم .البته همکاران اجرایی شــرکتهای  PSPباید در حوزههای
اجرا ،خوداظهاری و ،...آموزشهای متعدد ببینند تا متناسب با اظهارنامه،
موارد را تکمیل کنند و بر این اساس ،رتبهبندی را انجام دهیم .ما به تناسب،
ظرفیتهای شرکتها را رتبهبندی و در زمان مقتضی ،اعالم میکنیم.
سرانجام پروژه EMV
این موضوع ،ابعاد مختلفی دارد .بحث تکنولوژی شاید سادهترین راه باشد.
مهمترین قسمت این کار ،تجربه کاربری است و باید آنقدر ساده شود که
فرد از این سیستم استفاده کند .این تجربه کاربری ،پیچیدگیهای 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 جمعبندی
رسیده است .خوشبختانه اخیرا در حوزه تبادالت مالی ،اتصال شبکههای
پرداخت بین ایران و روسیه را شاهد بودیم .االن در حال برنامهریزی 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  EMVو
پروژه کهربا به مردم برسد.
به چالشهای بین بازیگران پرداخت ورود نمیکنیم
همیشه این نگرانی و گالیه از طرف شــرکتها وجود داشته که چرا ما به
عنوان شاپرک ،در تسویه و نظامات ،ورود میکنیم ،در حالی که باید اجازه
بدهیم تعامالت بازار بر اساس عرضه و تقاضا ،بین بازیگران شکل بگیرد ولی

الزامات رتبهبندی PSPها ،کامل
شده و آن را قبل از پایان سال
شروع میکنیم .البته همکاران
اجرایی شرکتهای  PSPباید برای
تکمیل اظهارنامه ،آموزش ببینند.
به تناسب ،ظرفیتهای شرکتها را
رتبهبندی و در زمان مقتضی،
اعالم میکنیم

وقتی به اینجا میرسند و دچار ضرر میشوند ،میگویند چرا رگوالتور ،نظام
یا قواعدی را در این زمینه ایجاد نمیکند! ما میتوانیم در حوزه تنظیمگری
PSPها ،وارد شویم و قواعدی را به بانک مرکزی پیشنهاد کنیم اما در حوزه
PSPها و بانکها ،خودشان باید تصمیم بگیرند .ما سعی میکنیم به این
موضوع ،ورود نکنیم و به تعادل برسیم تا اینکه به نفع یکی از ذینفعان ،ورود
عجوالنه داشته باشیم.
چالش وابستگیPSPها به بانکها برای فعال کردن پوز
از سال ،96ابالغیهای به شرکتها داده شده بود که ثبت شماره حساب افراد
در بانکها ،پشت ابزار پذیرش با رضایت بانک باشد ،چون کارمزد آن را بانک
میدهد .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 میشود .نکته دیگر اینکه بعضا بداخالقیها یا سوءاستفادههایی
راشاهدبودیم؛مبنیبراینکهبرخیشرکتها،پذیرندگانخودرادستهبندی
میکردند و آنهایی که انتفاع کمتری برای بانک داشتند ،برای بانکهایی
تعریف میکردند که اتصالی برای خودشــان نداشتند .این موضوع ،مورد
اعتراض بانکها بود و از برخی جهات ،محق بودند .این ابالغیه ،طی مسیر
طوالنی ،برای ترمینالهای قبلی ،به بازپرداخت و عودت 10درصد از کارمزد
به بانک پذیرندهای که رضایت ندارد ،تعدیل و محدود شد .تا اینجای کار،
این فرایند ،تغییری را در نظام ارتباطی بانک و شرکت  PSPایجاد کرده
که تعادل آن ارزشمند است .همانجا هم شرکتها هیچ اجارهای دریافت
نمیکردند ،چون بدون قرارداد ،اقدام کرده بودند ،پس تا اینجا وضعیت ،تغییر
نکرده است .برای ترمینالهای جدید ،سامانهای طراحی شد که این سامانه،
وقتی اجازه ثبت ترمینال جدید را میدهد 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 بانکها خواهش کردیم حضور داشته باشند تا این تبادل
مستمر بین بانک و  PSPرا داشته باشــیم و این نظام را در صورت لزوم،
تعدیل کنیم .بدیهی اســت PSPها ،برای اینکه برای ترمینال جدید،
قراردادی را با بانکها منعقد نکنند ،مختار هســتند و
اجباری وجود ندارد.
متن کامل گفتوگو را از اینجا ( )QRدریافت کنید.
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رونمایی از سه محصول جدید بانک ملت
با حضور وزیر اقتصاد
ن امضای ملت ،بانک پالس و
بانک ملت از ســه محصول جدید با عنوا 
 BNPLمبتنی بر بانکداری دیجیتال ،رونمایی کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ،احسان خاندوزی در مراسم رونمایی
ن امضای ملــت ،بانک پالس و
از ســه خدمت جدید بانک ملت با عنوا 
 BNPLکه با حضور مدیرعامل ،اعضای هیاتمدیره 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
ن خاطر به فعاالن اقتصادی در زمینه جزییات قراردادهای بانکی
اطمینا 
تاثیر بسزایی دارد.
این مقام مســئول ادامه داد :زنجیره طوالنی هزینه مبادله با طرح های
جدیدی که از ســوی بانک ملت رونمایی شــد ،کوتاهتر خواهد شد و
فعاالن اقتصادی با هزینه کمتر ،زمان کوتاهتر ،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 تسهیلکننده
امر تولید خواهد بود.
خاندوزی اظهار امیدواری کرد بانک ملت به هموارشــدن مسیر تحقق
بانکداری دیجیتال کمک کند و در رقابت سازنده با سایر بخشها به تحقق
اهداف دولت در این زمینه یاری برساند.
رضا دولتآبادی مدیرعامل بانک ملت نیز گفت :ونمایی از سه محصول
جدید در راستای سیاستهای دولت مبنی بر توسعه بانکداری الکترونیک
و اجرای ســه ماده از راهبردهای سیاســتی وزارت اقتصــاد مبنی بر
بهرهمندی 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.

م درصد است
نرخ نکول بانکینو زیر نی 

مدیرعامل بانکینو با اعالم این نکته که نرخ نکول این نئوبانک زیر نی م
درصد است عنوان کرد تا ۸۰درصد خدمات حضوری بانکها میتواند در
نئوبانکها آنالین انجام شود.
به گزارش پیوست ،اولین رویداد از سلسله رویدادهای درباره کسبوکار
با محوریت بررســی کســبوکار نئوبانک «بانکینــو» و چالشهای
کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتالی برگزار شد.
در این رویداد ،محســن زادمهــر ،مدیرعامل بانکینو و محمدســعید
احمدیپویا ،رئیس واحد کسبوکاری حوزه فینتک ،به اتفاقات بانکداری
دیجیتالی و رشد صنعت فینتک و فناوریهای مالی پرداختند و با تحلیل
مزیتها و تمایز بانکداری ســنتی و نئوبانکها ،تجربیات و چالشهای
کسبوکار نئوبانک «بانکینو» را بررسی کردند.
زادمهر با تحلیل فرا ز و فرود روند فعالیت بانکینو ،بانکینو و به طور کلی
نئوبانکها را خدماتی تازه متولدشــده در ایران دانست و توضیح داد:
حدود  ۸۰درصد خدمات حضوری بانکها میتواند در نئوبانکها آنالین
انجام شود و نرخ نکول بانکینو که از ابتدا خدمت ارائه تسهیالت خرد را در
فعالیتهای خود پیشبینی کرده بود تنها نیم درصد بوده است.

ارزپاشیبانکمرکزی
در 31شعبهبانکی
بانک مرکزی اسامی  31شعبه بانکی چهار بانک ملی ایران ،ملت ،تجارت و
صادرات را اعالم کرد که متقاضیان می توانند با مراجعه به آنها  2هزار 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
بهصورت اسکناس از  15آبان عالوه بر صرافیهای مجاز ،امکان تأمین ارز
حداکثر به میزان دو هزار یورو یا معادل آن به دالر از طریق شعب منتخب
و واحدهای ارزی بانکهای ملی ایران ،ملت ،تجارت و صادرات ایران برای
اشخاص حقیقی باالی  18سال با ارائه کارت ملی نیز فراهم شده است.
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رئیسبانکمرکزی:

از ابتدای سال تا اواخر مهر
 ۲۵میلیارد دالر ارز وارد سامانه نیما
شده است

رئیسبانکمرکزیاعالمکردکهازابتدایسالتااواخرمهرمعادل ۲۵میلیارد
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
صادرکنندگانغیردولتیبهگونهایاستکهحجمعرضهازتقاضافزونیدارد
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 به ۱۷میلیون
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
بانکمرکزیگزارشیبهستاداقتصادیدولتدربارهمیزانپرداختتسهیالت
و میزان توان بانک ها در پرداخت را هم ارایه کنند .حدود 66درصد تسهیالت
بانک ها به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و خدماتی اختصاص داشته
است .همچنین  ۱۵درصد تسهیالت هم به نیازهای خرد اختصاص دارد.
نیازها نامحدود اما توان پرداخت محدود است تکلیف مازادی نباید بر عهده
بانک ها گذاشته شود.

معرفی برندگان جایزه نوبل۲۰۲۲
برای تحقیق درباره بانکها
و بحرانهای مالی
سه اقتصاددان برنده جایزه نوبل  ۲۰۲۲در علوم اقتصادی برای تحقیق در
مورد بانکها و بحرانهای مالی شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک ،بن اس .برنانکه ،داگالس دبلیو .دایموند
و فیلیپ اچ .دیبویگ جایزه نوبل علوم اقتصادی  ۲۰۲۲را به دلیل تحقیقات
خود در زمینه بانکها و بحرانهای مالی دریافت کردند.
آکادمی سلطنتی علوم سوئد در بیانیهای اعالم کرد که از این سه نفر با جایزه
 Sveriges Riksbankسال  ۲۰۲۲در علوم اقتصادی برای تحقیقات
در مورد بانکها و بحرانهای مالی تجلیل کرد.
این آکادمی گفت :برندههای امسال در علوم اقتصادی ،بن برنانکه ،داگالس
دایموند و فیلیپ دیبویگ ،درک ما از نقش بانکها در اقتصاد ،به ویژه در زمان
بحرانهای مالی را بهطور قابلتوجهی بهبود بخشیدهاند .یک یافته مهم
در تحقیقات آنان این است که چرا اجتناب از سقوط بانکها 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 بهطور مشترک برای مشــارکت روش شناختی آنان در تجزیه و
تحلیل روابط علّی از دانشگاههای استنفورد و موسسه فناوری ماساچوست
و دانشگاه کمبریج اعطا شد.

بانک لویدز تأمین مالی پروژههای
نفت و گاز را ممنوع کرد
بانک لویدز ( )Lloydsبا ایجاد تغییراتی در شیوه بانکداری و سیاستهای
آبوهوایی خود سرمایهگذاری در تأمین مالی پروژههای نفت و گاز را ممنوع
اعالم کرد.
به گزارش راه پرداخت ،به نقل از  insiderintelligenceبانک لویدز
بهعنوان یک بانک بریتانیایی در ادامه روند بانکداری ســبز که چند سالی
است مورد توجه اقتصادهای توسعهیافته دنیا قرار گرفته ،سرمایهگذاری در
پروژههای نفت و گاز را متوقف کرد.
فعاالن محیط زیســت بریتانیایی ،این بانک را بهعنوان اولین بانک بزرگ
در این کشور که در عمل به سیاستهای حفظ محیط زیست پایبند بوده
تحسین و ابراز امیدواری کردند که این اقدام بانک لویدز بانکهای دیگر را
نیز تشویق کند.این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بریتانیا برای قیمتهای
باالی انرژی در زمستان آماده میشود.
البته بانک لویدز اعالم کــرده که این تصمیم در حــال حاضر فقط برای
جلوگیری از سرمایهگذاری در شرکتهای مربوط به سوختهای فسیلی
و ایجاد میادین نفت و گاز جدید است؛ اما وامدهی عمومی به این شرکتها
همچنان ادامه دارد.
گروه بانکی لویدز یک مؤسسه مالی بریتانیایی اســت که از طریق خرید
 HBOSو توســط  Lloyds TSBدر سال  ۲۰۰۹تشکیل شد .این
بانک یکی از بزرگترین سازمانهای خدمات مالی انگلستان است که چیزی
حدود  ۳۰میلیون مشتری و  ۶۵۰۰۰کارمند دارد.

اتحاد استراتژیک اپراتورهای مخابراتی ،مدلی جذاب
برای هلدینگهایفناوریبانکها

حسام حبیباهلل

اشاره :توســعه بانکداری الکترونیک میتواند مزایای بسیاری را در
حوزه افزایش درآمدها و کاهش هزینهها برای بانکها فراهم کند اما
پایینتر بودن ســهم درآمدهای بانکــداری الکترونیک از درآمدهای
بانکی و پوشــش هزینههای نهچندان 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 بانکهای ایران در مقایســه با فعالیت سایر بانکهای
دنیا در حوزه خدمات الکترونیک بااهمیت نیست و در برخی موارد ،این
نوع درآمدهای بانکهای خارجی ،از نظر ســهم در کل درآمدها ،پنج
برابر بانکهای ایرانی است .بانکها برای رسیدن به مدل کسبوکار
بانکداری جامع ،ناگزیر به پیادهسازی مدلهای کسبوکار بانکداری
الکترونیک بودهاند که در چند سال گذشــته در همین راستا ،شاهد
شکلگیری هلدینگهای فناوری ذیل بانکهای بزرگ کشور بودیم.
بنابراین اگر ضرورت بانکداری الکترونیکی برای بانکها 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 هلدینگها
میتواند باعث کاهش هزینهها و حتی افزایش درآمدها بانکها شود.
از اینرو ،در ســومین برنامه اقتصــاد مدرن (یکصــد و دوازدهمین
میزگرد بانکداری و اقتصاد دیجیتال) که  28مردادماه  1401برگزار
شــد ،موضوع «تعامل و تقابل هلدینگهای فناوری بانکی» با حضور
حسام حبیباهلل معاون فناوری اطالعات و مدیرعامل هلدینگ فناوری

حبیباهلل :طبیعتا وقتی در هر
حوزهای ،خدمت و سرویس یک
سازمان مانند بانک ،به شرکتی
زیرمجموعه سازمان سپرده
شود ،آن کار ،اقتصادیتر ،با
کیفیت بهتر و با شاخصهای
 QSباالتر انجام میشود.
بانکها با این هدف ،کار را
شروع کردند و اگر مسیر کلی
را درنظر بگیریم ،فکر میکنم
نتیحه گرفتهاند

بانک شهر و حسین اســامی عضو هیئت مدیره شرکت توسن نگین
و مدیرعامل ســابق هلدینگ فناوری بانک کارآفریــن  ،موردبحث و
تبادلنظر قرار گرفت .خالصه این گفتوگو ،پیشروی شماست.
هلدینگهای فناوری وابســته به بانکهای خود موفق
بودهاند
حبیباهلل :سابقه تشــکیل هلدینگهای فناوری اطالعات در کنار
بانکها ،به دو دهه یا بیشتر میرسد .االن زمان خوبی است تا بازبینی
درباره این تصمیم صورت گیرد؛ خصوصا اینکه در نیمی از بانکها این
اتفاق ،رخ داده است .تالش هلدینگهای فناوری اطالعات بر این بوده
که در درجــه اول خدمات حوزه فناوری اطالعات بانک خودشــان را
ساماندهی کنند .این امر باعث میشود آن کار ،اقتصادیتر ،با کیفیت
بهتر و شاخصهای  QSباالتر انجامشود .بانکها با این هدف ،کار را
شروع کردند و نتیجه گرفتهاند.
با مطرح شــدن مفاهیم جدید ،در فضای خدمــات دیجیتال بانکی،
فینتک و نئوبانک ،این مفاهیــم ،افراد متخصص آنهــا ،دانش فنی
مناسبشان و ســرمایهگذاری بر روی این شرکتها ،به دلیل چابکی
هلدینگها ،در دل آنها قرار گرفت .نکته مغفول اینکه برخی بانکها،
فعالیت عمومــی بانکی انجام میدهند و برخــی بانکها ،تخصصی و

بعضی دیگر ،نهادی هســتند .در بســتر این اتفاق ،هلدینگ فناوری
اطالعات بانک شهر ،عالوه به ســرویس به خود بانک شهر ،یکسری
خدمات هوشمندسازی سطح شهر را نیز به شهرداریها ارائه میدهد.
ما مصادیق خوبی از این پروژههــا داریم که در هلدینگ فناوری بانک
شهر در حال انجام اســت .البته در ســایر هلدینگهای فناوری هم
نمونههای دیگری وجود دارد .این اتفاق ،بعد دوم موضوع است؛ یعنی
با ظرفیت هلدینگ فناوری بانک به زنجیرهای که بانک ،فاینانس آن را
انجام میدهد ،خدمت بدهیم .بنابراین ،هم ساماندهی خدمات فناوری
اطالعات برای بانک و هم توســعه خدمات آیتی به زنجیره تامین و
زنجیرهای که بانک ،فاینانس آن را انجام میدهد ،مبارک است.
مقایسهای 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 ،بهصرفهتر است ،زیرا شرکت به
دنبال سود است و سعی میکند خدمات خود را در بهترین و بهینهترین
حالت انجام دهد .دوم اینکه چون بانک ،کارفرماست و شرکت ،پیمانکار
است ،در این نوع رابطه ،شاخصهای  ،QSکیفیت و  SLAحاکم 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 ،نمیتوان
به این سادگی قضاوت کرد .نمیتوان درباره دو طرف ترازو گفت این کفه
برنده است یا آن کفه .هر دو مزایا و منافع خود را دارد.
تمرکز هلدینگهای فناوری باید بر برونسپاری باشد
اسالمی :موضوع هلدینگها بهتر اســت در چارچوب زمانی خودش
بررسی شود .مقایسه آن با شرایط فعلی ،مقداری متفاوت است .بنده
معتقدم اتفاقا تمرکز هلدینگهای تاسیسی این دوران ،یعنی ،1400
باید روی اســتفاده بیشــتر از مجموعههای بیرونی باشــد .در برخی
پروژههای متوسط ،از نظر هزینه و وقت ،اکنون زمان حضور شرکتهای
مطمئن ،شرکتهای باسابقه و شرکتهایی است که درک و فهم ادبیات
بانکی را داشته باشند ،دغدغههای امنیتی را رعایت کنند و تصویری
از رگوالتور و تنظیمگر این بازار نیز داشته باشند .بنابراین االن زمانی
است که هلدینگها بهتر میتوانند به این سمت بروند .از منظر دیگر،
هلدینگها در این سالها ،برای خودشان ساختاری ساختهاند و تغییر
این ســاختارها و نگاهها ،نیازمند ممارســت و مجاهدت خاص است.
زمانی CTOهای ماCTO ،هایی بودند که در شروع کار ،نیازمند دهها
و صدها نفر برای اجرای یک پروژه بزرگ بودند .االن روحشان متفاوتتر
است و غالبا به سمت برونسپاری میروند تا با تیمهای کوچکتر اما
چابکتر عمل کنند.
البته بلوغ این فضا ،زمانبر است و در برخی بانکها 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 بانکهای پاسارگاد ،پارسیان و ملی ،اتفاقا
همراهی فوقالعادهای با ما صورت گرفــت .با این حال ،این موضوع به
این معنا نیست که در همه بانکها 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 هلدینگهای فناوری
حبیباهلل :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 نگاههای جوان
وارد سازمان نظام صنفی رایانهای کشور شده ،در فضای تخصصی آیتی
و آیسیتی بانکها نیز همگرایی و همدلی اتفاق بیفتد .بنده چون در
حوزه مدیران عامــل هلدینگها ،جدیدالورود بودم ،وقتی دوســتان
برای تبریک تماس میگرفتند ،این ایده را مطرح کردم و همه موافق
بودند و استقبال خوبی صورت گرفت .فکر میکنم  10یا  11هلدینگ
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 میتواند این دغدغهها را به صورت
کامل حل کند .نکتــه دوم ،بعد از همدلی ،پرداختــن به چالشهای
مشترک است .پنج شش چالش کلیدی مشترک بین همه شناسایی
شد .نکته سوم ،شناسایی فرصتهای مشــترک است .اینکه اگر همه
هلدینگها ،ظرفیتها را به اشتراک بگذارند ،بهتر میتوانند یک پروژه
را انجام دهند.
زمانی آقای میردامادی ،که در ســنباد حضور داشتند و به هلدینگ
ایران زمین پیوســتند ،میگفتند ما دو رقیب داریــم .یک رقیب ما،
شرکتها و رقیب اصلی ما ،مهاجرت نیروها به خارج از کشور است که
یک خسارت است .در حوزه پروژههای مشترک ،به خاطر محرمانگی
آن ،شاید دوستان رضایت نداشته باشند که چندان در فضای عمومی
مطرح شود.

حسین اسالمی

شکلگیری کمیسیون بانکداری دیجیتال در سازمان
نظام صنفی
اســامی :در دوره پنجم نظام صنفی ،آقای دکتر جوانمردی ،عضو
هیئت رئیســه و هیئت مدیره ســازمان بودند و با پیشنهاد ایشان دو
کمیسیون فینتک و بانکداری دیجیتال تشکیل شد .در ادامه مسیر،
کمیسیون فینتک ،به دالیل مختلف ،فعالتر ظاهر شد ،کارگروههای
بیشتر ایجاد شــد و افراد با حرارت بیشــتری حضور پیدا کردند .در
کمیسیون بانکداری دیجیتال که اعضای آن مدیران عامل بانکهای
بزرگ بودند ،ادبیات ،نوع نگاه ،مباحث و رقابتهایشان طوری بود که
در دوره پنجم ،بعد از برگزاری چند جلســه به ریاست آقای قنادپور،
ادامه پیدا نکرد .گردهمآوردن این دوستان ،مدیریت جلسه و مدیریت
چالشها ،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 متشکلتر کردن ،ضابطهمندتر کردن آن
و اینکه به تدریج فعالیتهای صنفی صورت گیرد ،مکاتبات انجام شود
و راهبریهای 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 درونگروهی باشد اما در حوزه مباحث صنفی ،ما هم به شدت
استقبال میکنیم زیرا حضور هلدینگها و شرکتهای بزرگ و نوع نگاه

اسالمی :بنده معتقدم اتفاقا تمرکز
هلدینگهای تاسیسی این دوران،
یعنی ،1400باید روی استفاده
بیشتر از مجموعههای بیرونی باشد.
در برخی پروژههای متوسط ،از نظر
هزینه و وقت ،اکنون زمان حضور
شرکتهای مطمئن و باسابقهای
است که درک و فهم ادبیات بانکی را
داشته باشند ،دغدغههای امنیتی را
رعایت کنند و تصویری از رگوالتور و
تنظیمگر این بازار نیز داشته باشند

متفاوت به بقیه صنف کمک میکند تا مشکالت را حل کنیم .در حوزه
سرمایه انسانی،

سرمایه انسانی ،صرفا بحث جبران خدمات نیست ،بلکه
از مهمترین مباحث سازمان نصر است .تقریبا تمام کمیسیونها بهویژه
کمیسیونهای نرمافزاری ،به شدت درگیر این موضوع هستند و باید
درباره آن ،بیش از پیش فکر ،طراحی و اقدام کنیم .این موضوع ،صرفِ
برگزاری گردهمایی حل نمیشود .موضوع دیگر ،عدم اقدامات مخرب
و توسعه رقابتهای همدالنه است .وقتی بزرگان کنار هم بنشینند و
الگوهایی از این نوع فعالیتها را به دست بگیرند ،قطعا میتواند در تمام
صنف بازنشر شــود .به جرات عرض میکنم تجربه کنسرسیومها ،که
شاید بانکها در دوران قبل از بلوغ آن هستند و نیز تاسیس و راهبری
این کنسرسیومها ،با دشواریهای جدی مواجه است ،امیددهنده است
تا اتحاد رقبا اتفــاق بیفتد .ما در نصر هم بارهــا و بارها به این موضوع
پرداختهایم و علیرغم فراز و نشــیبهایی که داشــتیم ،حداقل در
برخی موضوعات ،باید به این سمت برویم .در برخی جایگاهها ،تشکیل
کنسرسیومها ،مواظبت از آنها و تحقق دستاوردها ،باعث میشود که
برای کل کشور و خود هلدینگها ،دستاوردهای متفاوتی ایجاد شود.
مانور تجمل ،دلیل عدم تعامل هلدینگهای فناوری
حبیباهلل :موضوع اصلی ،اشتراکگذاری اســت .االن مانور تجمل
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در بانکها اتفاق افتاده که مثال در دیتاســنتر خود و زیرساختهای
امنیتشان چهکار انجام دهند .این کار ،رقابت بین بانکها را تشدید
میکند و چه بسا ،آنجایی که باید بیشتر سرمایهگذاری کنند ،مغفول
میماند .االن هرکسی بخواهد به سمت خرید تجهیزات برود ،به راحتی
 8یا  10سال پیش نیست .البته موضوعات بانکها درهمتنیده است
و مدل کســبوکاری بانکها ،طوری است که بر اساس الزامات بانک
مرکزی ،نمیتوانند نرخ تسهیالت و سپردهها را از یک حد مشخصی
باالتر اعالم کنند و از طرف دیگر ،عدد بهای تمامشده پول در بانکها،
باالتر از این است و باید بتوانند این شکاف را پر کنند.
تجربه ایرانسل و همراه اول به عنوان دو رقیب ،نشان میدهد تعامل،
شدنی است .در حوزه اپراتورها ،مفهومی به نام رومینگ داخلی وجود
دارد .این دو شرکت از ظرفیت شبکههای همدیگر استفاده میکنند
اما نیاز نیست هرجا که یک شرکت  BTSخود را قرار داده ،شرکت
دیگر هم همانجا قرار دهد ،بلکه  BTSهر کدام ،متعلق به دیگری
نیز هســت .قطعا این تجربه میتواند بین بانکها و فناوری اطالعات
بانکها رخ دهد .موضوعات مطرحشده در حوزه هاستینگ ،میزبانی
داده و دیتاسنتر بانکها 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 بانکها در این فضا به همدیگر
اعتماد کننــد و در این حوزه با هم رقابت نکننــد ،باعث صرفهجویی
اساســی در هزینهها ،کاهش بهای تمامشده و ســودآوری بانکها
خواهد شد.
ضعف بانکها در مطالبهگری
اسالمی :در زمینه تراکنشهای PSPها ،یکسری تصمیمات باید
توسط رگوالتور گرفته شود و یکسری مطالبهگری باید درون صنف
شکل بگیرد .اول باید به خودمان انتقاد کنیم که در مطالبهگری 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
همینگونه کمک میکند .زمانی راجع به حوزه بالکچین و رمزارزها،
خود بانک مرکزی ،مبدع شــد و همایش انقــاب بالکچین برگزار
کرد .درخصوص کیف پول ،کیپا به حدود  10ســال قبل برمیگردد.
در بسیاری از موضوعات ،خود بانکها 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 میتوانیم این اتفــاق را رقم بزنیم و
پرداختها چهارعاملــی اتفاق بیفتد و برای کیف پول ،ســقف عدد
گذاشته شده و کسبوکاری هم تعریف نشــده ،چه کسی پشت آن
میایستد؟ دیماه پارســال در همایش فاوا آقای دهقان قول دادند
تا خرداد امسال به موضوع رســیدگی شده و تصمیم جدی درباره آن
گرفته میشود .بنده همانجا اعالم کردم این اتفاق نخواهد افتاد و االن
در پایان مرداد ،اتفاقی نیفتاده است .مشکل اینجاست که در طراحی
اولیه بسیاری از موضوعات سعی میکنیم کار راهاندازی شود و حتی
خودمان اذعان داریم که باید بعد از مدتی تغییر دهیم ولی بعد از آن،
دچار اینرسی و ترک فعل میشویم.
دالیل عدم تشریک مساعی هلدینگها درباره کارمزد
اســامی :نکته اول اینکه وقتی صرفا خود PSPها و هلدینگها
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،
کسبوکارهای شــکلگرفته 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 تشــکلها حضور داشــته باشــند .دوم اینکــه حتما
مدیــران هلدینگها و PSPها به همراه بانــک مرکزی باید حضور
داشته باشند.
برای گذر از وضع موجود به وضع مطلــوب ،لزوما تصمیم یکروزه،
راهحل اساسی نیست .کسبوکارها هم باید بچرخند .تصمیمات باید

طوری باشــد که هزینههای آن ،به قدری باال نباشد که بانک مرکزی
بگوید ما دیگر سراغ چنین موضوعی نمیرویم .ما باید بهبود مستمر
داشته باشیم .بنده از واگذاری بسیاری از این موضوعات به تشکلها و
صنفها استقبال میکنم .این کار ،هزینه حاکمیت را پایین میآورد.
اگر رگوالتورهای جدید ،ســبک رهبری خود را تغییــر دهند ،تمام
بخشها ،هزینههای این تصمیمات را میپردازند.
چرا بانکها رقیب کنسرسیومها شدند؟
حبیباهلل :درباره هزینه تراکنش و شارژ شــدن آن توسط بانکها
باید به عواقب آن توجه کنیم .همه اینها تشکیلدهنده اجزای بهای
تمامشده پول در کشور هستند .در مجموع ،این هزینهها ،نه فقط برای
ســهامداران بانک ،بلکه برای دارنده کارت ،که جای دیگری از بانک،
وام میگیرد ،گران تماممیشود و مردم ،دسترسی کمتری به وامهای
قرضالحسنه خواهند داشت و بیشتر با وامهای گرانقیمت مواجهند.
در زمینه کیف پول هم شــرکتهای فناوری اطالعات بانکها ،یک
قدم جلو بروند ،کافی اســت .در حوزه کیف پول ،اگر تجربهها و تک
مضرابهای موفق را به درســتی بنوازیم ،کنار همدیگر ،اتفاق بزرگ
را میسازند .اگرچه در الیه حاکمیت و سیاستگذاری ،اتفاقاتی رقم
میخورد اما بانکها نباید متوقف به آن شوند و باید کارشان را پیش
ببرند.
درباره کنسرسیومهای تشکیلشده ،وقتی چند بانک یا چند شرکت
دور همدیگر جمع میشــوند و شــرکتی را برای یک هدف مشترک
تاسیس میکنند ،خودشان نباید بیزینس آن شرکت را از بین ببرند.

افتاده :االن هلدینگهای
فناوری ،درآمد ایجاد نمیکنند
و هلدینگهای هزینهبری برای
بانکها هستند .البته بخشی از
آن ،طبیعی است زیرا زیرساختها
و نرمافزارهای بانکی ،در همین
هلدینگها،تولیدوپشتیبانی
میشود ولی در بخش دیگر،
هلدینگها ،اصال به سمت ایجاد
درآمد نرفتهاند

درباره این موضوع ،خطایی صورت گرفته و هم فرابوم و هم ســنباد و
هم تشکیل آن کنسرســیوم کیف پول از ابتدا مشخص بود نتیجهای
حاصل نخواهد شد .متاسفانه ایجاد شد و همه شروع به موازیکاری
کردند .این کار ،فوقالعاده مضر اســت .با توجه به ســهامداری بانک
شهر در کنسرسیوم ســنباد ،در دوره جدید مدیریت بانک شهر ،آن
را بسیار جدیتر دنبال میکنیم ،زیرا معتقدم باید روی این پلتفرمها
ســرمایهگذاری کنیم؛ یعنی به جای اینکه راهانــدازی یک  APIبه
صورت جداگانه و تبلیغ آن بهتر است این ظرفیت را روی پلتفرم واحد
اشتراکگذاری کنیم تا همه به آن مراجعه کنند و خودمان هم سهم
داشته باشیم.
در این زمینه ،اول فرابوم شکل گرفت و غلبه با بانکهای دولتی بود.
در کمیســیون بانکهای خصوصی ،این بانکها نیز تصمیم گرفتند
برای خودشان پلتفرم جداگانه داشته باشند که این تصمیم هم محترم
است .شاید به این دلیل بوده که در رقابت با بانکهای 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 اینطور نمیبینم
که یکی شوند و اگر این دو پلتفرم ،کارشان را به درستی انجام دهند،
اتفاق مثبتی است.
کنسرسیومها ،ققنوس و توکنایزیشن
اسالمی :فرق ققنوس با سایر کنسرسیومها ،اوال این است که بانکها
همگی همسهام و هممیزان وارد شــدند و ثانیا اینکه یا کاری نکرده
بودند یا اگر کاری کــرده بودند ،آن را به عنــوان آورده ،وارد نکردند.

فعالیت و نحوه راهبریشان ،برای توفیقات

تاسیس کنسرسیوم ،حوزه
بعدی مهم است .فعالیت فعلی ققنوس مبتنی بر توکنایزیشن مبتنی
بر یک دارایی است و موضوع این نیست که فقط فضای ت ِک 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
جمع شدهاند.
شرکت ققنوس ،در بنیاد ققنوس تمام میزبانها دور هم 
نگاه اول این نبوده که ققنوس ،سود زیادی ایجاد کند ،بلکه قرار بوده
پلتفرمی راهاندازی نماید تا ســایرین درآمد ایجاد کنند .با این حال،
چون شرکتهای بانکی عضو باید سود داشته باشند ،افزایش سرمایه
صورت میگیرد.
یک نکته جدی حقوقــی دارد و آن ،نگاه غیرمتمرکز اســت .وقتی
این موضــوع ،به مجموعــهای وارد میشــود ،در بانکهــای کامال
متمرکــز مدیریت شــده ،ایــن طراحی و نســبتها بســیار مهم
میشــود ..نکته دوم کنار هم نشســتن چند بانک در کنار همدیگر
اســت؛ بانکهایی که خودشــان داراییهای متفاوتــی دارند و این
داراییها ،قابلیت توکنایزیشــن دارد .نکته ســوم ،نــگاه عامه مردم
است .رمزارزشها یا توکنایزیشــن مبتنی بر حوزه دارایی ،جذابیت
فوقالعادهای دارد .من آینده را برای کل ایــن فضا ،از جمله ققنوس
درخشان میبینم.
حبیباهلل :توکنایز کردن داراییها در شرایط حاضر برای بانکها به
شدت مهم است ،چون امالک بانکها ،درشتدانه 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 میکند .یکی از بهترین
راهکارها برای این صندوق ،توکنایز کردن است .مشتری بزرگ دیگر
این حوزه ،خود شهرداریها هستند .توکنایز کردن ،هم برای بانکها،
هم برای شهرداریها و هم برای تمام نهادها و مجموعههایی که امالک
و داراییهای بزرگ دارند ،جذاب اســت و معامله آنها به سادگی رخ
نمیدهد .مجموعه ققنوس با افزایش ســرمایه و تغییر رویه ،به این
سرویس اسکیل میدهد و هم شهرداریها و هم بانکها ،عالقهمند به
این مشارکت هستند.
اعتبارسنجی و اشتراک دیتا ،در ابتدای مسیر
حبیباهلل :کشــور ما به شدت به موضوع اعتبارســنجی برای بلوغ
صنعت مالی و بازار ســرمایه نیاز دارد .بســیاری از اعتبارســنجی
بانکها مبتنی و متکی بر ترند رفتار مشــتری در بانک خودشــان و
اعتبارسنجیای است که از مجموعه اعتباری ایرانیان دریافت میشود،
در حالی که این موضوع ،میتواند با همکاری بیشتر بانکها با همدیگر
کاملتر شــود .نکته دیگر درباره اشــتراکگذاری داده این است که
اخیرا یعنی در بهمنماه سال قبل ،موضوع تامین مالی زنجیرهای در
بانک مرکزی ،رگوله و مصوبه آن ارائه شد .این ،یک بازار جدید است
و بانکها هرکدام با استفاده از اوراق گام ،برات الکترونیک و ...تالش
میکنند وامدهی را در طول زنجیره پیش ببرند .یکی دیگر از حوزههای
همکاری همین است که بانکها به جای جداگانه پیش رفتن ،پلتفرم
جدا داشتن و زنجیره تامین مجزا داشتن ،میتوانند با همدیگر اینها را
راهاندازی کنند .یکی از فضاهای همکاری ،حوزه دیتاست .ما در فضای
دیتا در حوزه بانکی در کشــور ،واقعا هنوز در ابتدای مسیر هستیم و
بانکها باید بلوغ بهتری پیدا کنند .در این فضا ،نهادهای ذیربط مانند
افتا و کاشف در کنار بانک مرکزی ،به خوبی نقش خود را ایفا میکنند.
امیدوارم حرکت مشــترک بانکها در ســالهای آینــده که یکی از
زمینههای آن ،میتواند مشارکت شرکتهای فناوری اطالعات آنها
با همدیگر باشد ،مسیر توسعه کشور را در حوزه زیرساختهای مالی
فراهمتر 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 میگویند دارایی مردم است .این موضوع از نظر حقوقی باید
دقیقتر 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 میکند بانکها و سایر
مجموعهها با همدیگر کنار میآیند ،این است که شاید دیتای بانک نیز
به تنهایی کفایت نکند؛ خصوصا در حوزه اعتبارسنجی که نیازمندی
جدی به اشتراکگذاری داده داریم.
در برخی جاهــای دیگر ،مانند بانکــداری باز ،اتفاقــا موضوع اصلی،
خامفروشی است .باندل کردن و طراحی درست این دیتاها و محصول
را طوری طراحــی کردن کــه اســتارتاپها بتوانند از آن اســتفاده
کنند ،ارزش افزوده ویژه خلــق میکند .این امر ،نیازمند مشــارکت
مجموعههای مختلف اعم از بانکی و غیربانکی است .رسیدگی به این
هلدینگها ،به اشتراکگذاری مشکالتشان و رفع آنها ،موجب میشود
بردارهای ناهمسو کاهش پیدا کند تا دوستانی که در این هلدینگها
مشغول هستند ،هم امیدوارتر باشــند و هم برای ارائه خدمت به سایر
زیرساختهای کشور آماده شوند .خروجی مجموعههای هلدینگهای
بانکی باید به تدریج ،از ســطح بانکها فراتر برود .اگــر دو دهه قبل،
دهه رشــد این هلدینگها بود ،اکنون نقطه عطف
آنهاست.
متنکاملمیزگردراازاینجا()QRدریافتکنید.
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رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی:

بانک عامل نمیتواند رول کاغذ نانوایان
را تامین کند
رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی خاطر نشان کرد :بعد از آزادسازی نرخ آرد
نانوایان فانتزی بخشی از مردم که نیازشان را با این نوع نانها تامین می
کردندخریدار نان سنتی شدند و مصرف این نان  30درصد 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 دستگاههای هوشمند
کردن نانواییها نتوانست رضایت نانوایان را جلب کند ،گفت :نانوایان از
نحوه پشتیبانی دستگاهها از سوی بانک عامل ( بانک سپه) راضی نیستند
چراکه مجری طرح نمیتوانند پاسخگوی تامین رول کاغذ این دستگاه
برای واحدهای نانوایی باشند و حداقل یک هفته برای تامین رول نانوایان
معطل میشوند.
وی ادامه داد :دستگاههای هوشمند بنا به نرخنامه  1400کار میکنند و
فروش نان با نرخ سال گذشته نمیتواند پاسخگویی هزینه نانوایان باشد.
همچنین دولت یک بســته حمایتی برای جبران هزینههای نانوایان
درنظر گرفت و مقرر کرد که  15درصد ما بهالتفاوت برای نان نوع یک و
 10درصد 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 ،افزودنیها افزایش قابل توجهی پیدا کرد و نانوایان برای تامین این
هزینهها مجبور شدند از جیب خرج کنند چراکه نرخ نانها متناسب با
هزینهها تغییر نکرد.

ارزشبازارجهانینئوبانکهاتاچهار
سالدیگربه ۳۵۹میلیارددالرمیرسد
بر اساس پیشبینی شرکت تحقیقاتی ریپورتلینکر حجم بازار جهانی
نئوبانک در سال  ۲۰۲۲از مرز  ۷۸میلیارد دالر عبور کرده و تا سال ۲۰۲۶
ارزش این بازار به بیش از  ۳۵۹میلیارد دالر میرسد.
ش پیوست ،شرکت ریپورتلینکر که از هوش مصنوعی برای تحلیل
به گزار 
داده و پیشبینی روند بازارها استفاده میکند در گزارش سال  ۲۰۲۲خود
از بازار جهانی نئوبانک با پیشبینی نرخ رشد مرکب ساالنه ()CAGR
 ۴۳.۵۲برای سال  ،۲۰۲۲حجم بازار در پایان سال را  ۷۸.۰۲میلیارد دالر
برآورد کرده است .طبق این گزارش ،با احتساب نرخ رشد مرکب ۴۳.۵۲
درصد در سال ،ارزش بازار جهانی نئوبانک که در سال  ۲۰۲۱تنها ۵۶.۳۶
میلیارد دالر بود ،طی چهار سال آینده (در سال  )۲۰۲۶به  ۳۵۹.۴۶میلیارد
دالر میرسد .بازار نئوبانک متشکل از خدماتی است که از سوی نهادها به
فروش میرســد و نئوبانک در واقع بانکی است که مکان فیزیکی ندارد و
خدمات امور مالی را در اختیار آشنایان تکنولوژی قرار میدهد .نئوبانک
خدماتی از جمله پرداخت ،کارت اعتبــاری ،تراکنش ،اعطای وام و دیگر
خدمات را به صورت عمدتاً دیجیتالی و موبایلی ارائه میکند .بازار نئوبانک
معموالً دو نوع حساب تجاری و سپرده را شامل میشود .حساب تجاری
به خدمات مورد استفاده شرکتها اشاره دارد که دارندگان آن میتوانند
به مدیریت پول ،پرداخت و اعتباردهی بپردازند و در کنار اطالعات دقیق
حساب به تراکنشهای بینالمللی نیز دسترسی پیدا کنند .نئوبانکها
خدماتی مثل بانکداری موبایلی ،پرداخت و انتقال پول ،حساب سپرده/
جاری ،اعطای وام و دیگر خدمات مربوط به بانکداری ســنتی را در خود
جای دادهاند .گزارش ریپورتلینکر نشان میدهد اروپای غربی بزرگترین
بازار نئوبانک در سال  ۲۰۲۱محسوب میشود و بر اساس پیشبینیهای
انجامگرفته ،منطقه آسیا-اقیانوسیه سریعترین رشد را در دورههای مربوط
به این پیشبینی تجربه میکند.
ریپورتلینکر 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 نئوبانکها سری جدیدی از گزارشهای ساالنه
است که آماری از جمله حجم سرمایه بازار جهانی ،سهم هر منطقه ،سهم
رقبا از بازار جهانی ،بخشهای بازار نئوبانک به تفکیک ،روندها و فرصتهای
بازار و دیگ ر دادههای مورد نیاز برای موفقیت در صنعت نئوبانک را ارائه
میکند .افزایش تقاضا برای فعالیت دیجیتالی موسسات بانکی به رشد
بازار نئوبانک کمک کرده است .بانکداری دیجیتالی به معنی دیجیتالی
کردن تمامی فرایندهای بانکی و جایگزینی مکان فیزیکی با فعالیت آنالین
ن میبرد .بانکداری
است که نیاز به استفاده از یک شعبه فیزیکی را از بی 
دیجیتالی خدمات مالی سنتی را نیز خودکار کرده و مشتریان میتوانند
از طریق پلتفرم الکترونیکی یا به صورت آنالین به محصوالت و خدمات
بانکداری دسترسی پیدا کنند .هدف از نئوبانک در واقع دیجیتالی کردن
بانکها با بینیاز کردن آنها از شعبه فیزیکی و ارائه نسخهای دیجیتالی از
خدمات بانکی است .نئوبانکها با استفاده از تکنولوژیهایی همچون هوش
مصنوعی ( ،)AIخودکارسازی و رایانش ابری ،خدمات شخصیسازیشده
را با هزینه کمتر در اختیار مشتریان قرار میدهند.
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پایان بررسی طرح بانکداری در
مجلس بعد از شش سال کشوقوس!
نمایندگان مجلس ،بررسی مادههای باقیمانده از طرح بانکداری را به پایان
رساندند و این طرح برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال میشود.
به گزارش راه پرداخت ،بررسی طرح بانکداری پس از حدود شش سال۳۰ ،
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 میشود 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 بیاعتنایی شده است .در مقابل
این مخالفتها؛ اما نمایندگان تمامقد از این طرح دفاع میکنند و در عرض
چند روز موادی از این طرح را تصویب کردند.
بر اساس این طرح ،بانک مرکزی موظف به استقرار بانکداری اسالمی شد.
بانکمرکزیهمچنینبهعنوانتنظیمگرحوزهپولورمزارزهایدارایمجوز
و نظارت بر مبادله انواع رمزارزهای مجاز مشخص شد .انتشار انواع اسکناس و
پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی ( )CBDCو 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
دادهشدندوحاالپسازحدودسهماهبررسیتماممواداینطرحبهپایانرسید
و به شورای نگهبان ارسال خواهد شد .پس از تصویب نهایی طرح بانکداری،
محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس از کمیسیون اقتصادی درخواست کرد
بهسرعت بحث اصالح قانون مربوط به بانکهای 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
میبرد؛درصورتیکهاینبانکهایعاملهستندکهاگرقانونآنهااصالحشود
بخش اعظمی از مشکالت مردم کاهش مییابد.

پیشبینیبانکدار آمریکایی
از حذف سلطه دالر
الرنس مک دونالد ،مدیر اجرایی سابق بانک سرمایهگذاری برادران لیمن،
سقوط دالر را پیش بینی کرد.
به گزارش ایبِنا به نقل از راشاتودی ،مک دونالد گفت :دالر آمریکا که در حال
حاضر در روزگار اوج خود به سر میبرد ،ممکن است جایگاه خود را به عنوان
ارز ذخیره جهانی از دســت بدهد .او در مصاحبهای گفت :قطعاً این اتفاق
خواهد افتاد .این یک مشکل کوتاه مدتی نیست و شاید برای  ۲۰تا  ۳۰سال
باشد ،زیرا ایاالت متحده ثروت زیادی دارد ،ما قدرت نظامی زیادی داریم ،اما
جای هیچ سوالی نیست .بهترین سالهای اوج دالر دقیقاً همین زمان است.
به گفته مکدونالد ،کــه بهعنوان معاون بدهیهــای پرخطر و معامالت
اوراق بهادار قابل تبدیل در بانک ســرمایه گذاری بــرادران لیمن فعالیت
میکرد ،ممکن است سیستم مالی سوئیفت با سوق دادن بانکها به سمت
جایگزینهای دیگر ،به سلطه دالر آمریکا آسیب برساند .وی گفت :غرب باید
هر  ۱۰سال یک بار بازی تحریم سوئیفت را به کار برد ،اما آنها از این بازی
علیه چندین کشور استفاده میکنند .مکدونالد معتقد است که دو سال بعد،
احتماالً ارزش دالر بسیار پایینتر خواهد بود ،زیرا کشورها و بانکها به دنبال
راههایی برای دور زدن سوئیفت خواهند بود.

امکان دسترسی به مرکز
ارتباط مشتریان بانکها
از طریق سایت بانک مرکزی
مشتریان شبکه بانکی میتوانند درخواســتهای خود را از طریق شماره
تماسهای مندرج در سایت بانک مرکزی مطرح کنند.
به گزارش ایبِنا ،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 بانکها درج کرده است و مشتریان شبکه
بانکی میتوانند درخواستهای خود را از این طریق مطرح کنند.
مشتریان شبکه بانکی همچنین میتوانند درخواستها و تقاضاهای خود را
از طریق سامانه ارتباط مردمی این بانک با شماره تلفن  ۲۷۰۶مطرح کنند.
در این خصوص امکان ثبت درخواستها به صورت آنالین از طریق سامانه
ثبت و رسیدگی به شکایات این بانک وجود دارد.
سامانه ارتباط مردمی بانک مرکزی با شماره تلفن ۲۷۰۶که دو سال پیش به
همت بانک مرکزی راه اندازی شد ،روزانه به طور متوسط پاسخگوی بیش از
یک هزار درخواست مردمی است و راه اندازیآن ،گام ارزندهای در راستای
تحقق دولت الکترونیک به شمار میآید.
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.

در گفت و گو با مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی عنوان شد:

بانکهای محدودی قادرند براساس مستند جدید
مجوز PSPبگیرند
اشاره :طبق گزارش اداره نظامهــای پرداخت بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران ،ابزارهای الکترونیکی ،تجهیزات و شرکتهای ارائهدهنده
خدمات پرداخت الکترونیک ( ،)PSPوجود  32بانک و  12شــرکت
 ،PSPدر کنار هم ،کل نظام پرداخت کشــور را تشکیل میدهند .در
حال حاضر 8 ،شرکت  ،PSPیا سهام عمده آنها برای بانکهاست یا به
صورت صددرصدی ،بانکها مالکیت آنها را در اختیار دارند.
دالیلی مثل صادر نکردن مجوز شرکتهای  PSPاز سال  ،1391آغاز به
کار رسمی شاپرک و نبود رقبای جدید و نوظهور در این عرصه ،میتواند
یکی از دالیل بهکار نگرفتن فناوریهای جدید در حوزه پرداخت باشد،
زیرا این شرکتها در حوزه درآمدزایی ،متکی به کارمزد پرداختی بانکها
بودند و دلیلی برای تالش بیشتر نمیدیدند.
افزایش هزینهها ،ثابت ماندن کارمزد دریافتی و بخشیدن قسمت بزرگی
از درآمدها به پذیرندهها در یک رقابت ناســالم ،طی سالهای گذشته،
باعث کاهش آستانه سود این شرکتها شد .در این رابطه ،بانک مرکزی،
به تازگی ،ضوابط اجرایی تاسیس ،فعالیت و نظارت بر شرکتهای PSP
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  4شهریور  1401با حضور داود محمدبیگی مدیر
اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی برگزار شد« ،بررسی مستند جدید
ضوابط تاسیس شرکتهای  »PSPبا تاکید بر دلیل ارائه مجوز جدید
 PSPو ابهامات مستند ،موردبحث و تبادلنظر قرار گرفت .خالصه این
گفتوگو ،پیشروی شماست.
دالیل شکستن انحصار مجوز PSPها
مقررات اولیه به سالهای  90و  91برمیگردد که بانک مرکزی ،ضوابط
اولیه شرکتهای پرداخت را صادر کرد .همان موقع بنا بود بعد از سه سال
فعالیت این شرکتها ،یعنی در سالهای  94و  95این مقررات ،بازبینی و
مجوزهای جدید ،مجددا داده شود ولی با یکسری مشکالت مواجه بودیم
مانند اینکه بعضی از مقررات ضوابط اولیه ،مثل ترکیب سهامداری اجرایی
نشد .همچنین شاپرک درباره کاهش پایانههای فروش یا کمتراکنش،
الزاماتی را مطرح کرد اما در اجرا ،مقرراتی که فکر میکردیم طی ســه
سال تثبیت شود و بانک مرکزی ،مجددا بر اساس آن ،مجوزهای جدید
بدهد ،انجام نشد و تا سال  97طول کشید.
از سال  ،97خصوصا بعد از ابالغ مصوبه هیئت وزیران به بانک مرکزی،
محمدبیگی :در این مستند ،گفته
شده اگر مجوزی ،دریافت و روی
طاقچه گذاشته شود ،سال به
سال ،صورتهای مالی این شرکت
برای بانک مرکزی ،ارسال و
ارزیابی میشود .بعد از سه سال،
اگر چهار درصد ،سودده نباشد
یا نسبت آنی و نسبت بدهی ،بر
اساس ضوابط نباشد ،مجوز آن
شرکت  PSPباطل میشود

بحث اعطای مجوز از سوی بانک مرکزی مطرح شــد .در پاسخ به این
مصوبه ،بخشــی از کار به شــرکتهای پرداختیار واگذار و موجودیت
جدیدی در شرکتهای 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 شرکتها ،بورسی بودند .باید نگران شرکتهای
بورسی میبودیم تا مشــکلی برای آنها ایجاد نشــود .نکته دوم اینکه
سهامدار عمده برخی از این شرکتها ،بانکها بودند که حاضر به واگذاری
سهمشان نبودند و طی چند ســال قبل ،این اتفاق نیفتاد .پس مقررات
جدید باید طوری تدوین میشد که با مقررات فعلی منطبق باشد .نکته
سوم اینکه نگرانی از این بود که اگر شرکتهای جدید مجوز بگیرند ،آیا
پایانههای پوز فیزیکی که االن حدود  9میلیون یا  8میلیون و خردهای
پوز داریم ،اضافه میشد یا خیر .نکته چهارم اینکه این نگرانی وجود داشت
که برخی از این شرکتها غیرفعال بودند و به دنبال ادغام آنها بودیم تا
شرکتهای جدید ایجاد شوند.
تمام این مدلهای مختلــف در کارگروههای گوناگــون بانک مرکزی
بررسی شد تا بخشی از وضعیت فعلی را ساماندهی کنیم نه اینکه لزوما
بهترین پاسخ باشد .در نهایت ،تمام این تالشها ،منجر به صدور مصوبه
جدید شد که تصویب آن در بانک مرکزی ،حدود  8تا  9ماه طول کشید.

حوزههای حقوقی و نظارت بانک مرکزی ،بعــد از تدوین پیشنویس،
نظرات خود را ارائه کردند و موضوع در کمیســیونهای 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 ،میتواند مجوز  PSPدریافت کند.
از شرایط سهامداری تا دور زدن قانون
هر شخص ،حداکثر میتواند  10درصد به صورت مستقیم و غیرمستقیم
سهام داشته باشــد .مثال همراه اول و شــرکتهای تابعه ،یک شخص
حقوقی هستند و نمیتوانند هرکدام به طور جداگانه 10 ،درصد سهام
بگیرند.
در این زمینه ،وکالتهای پشــتپرده و بالعزل ،یکی از مشکالت تمام
حوزههاســت .تنها راهحلش این اســت که بانک مرکزی ،سرویسی در
جایی داشته باشد تا این وکالتها را ببیند ،وگرنه اگر یک شخص حقیقی،
سهامدار شود و وکالت بدهد ،کاری نمیتوان کرد .در خصوص دسترسی
به وکالتنامهها ،حوزههــای 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 میکند ،این
است که در جای دیگری سهامدار نیست .چنانچه خالف آن ثابت شود،
بانک مرکزی حق دارد تا ابطال مجوز پیش برود.
PSPهای بانکی و درخواست مجوز شرکت جدید
بانکهایی که شــرکت  PSPیا بیش از  51درصد سهام یک شرکت
 PSPرا دارند و عمال مالک آن شرکت محسوب میشوند ،نمیتوانند
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  91در این مســتند ،عقبگرد کرد .آن زمان گفته شده بود
شبکه پرداخت از شبکه بانکی جداســت اما االن همهچیز را به بانکها
داده است .سال  ،96سند مصوب شورای پول و اعتبار مشخص میکرد
نحوه سرمایهگذاری بانکها در شرکتهای مختلف مانند اوراق بهادار و...
چگونه باشد که این مصوبه در سال  ،98بهروزرسانی شد.
در ســال  ،96در این مصوبه ،فعالیتهای بانکی توســط شورای پول و
اعتبار تعریف شد که یکی از موضوعات ،پذیرش و پردازش تراکنشهای
بانکی بود .من از «فعالیت بانکی» صحبت میکنم نه «عملیات بانکی».
عملیات بانکی در بازار متشکل پولی تعریف شده که واسطهگری وجوه،
دریافت ســپردهگذاری و ...اســت اما فعالیت بانکی ،اقدامات بانک ،در
راستای تسهیل عملیات بانکی انجام است مانند فعالیت بانکها در زمینه
دستگاههای پوز ،در حوزه تجمیع وجوه .موضوع دیگر ،واقعیت بازار بود.
نتایج نشان میدهد شرکتهایی که با بانکها ،تعامل یا رابطه مالکیتی
دارند ،معموال ســهم بازار بیشتری دارند .در ســال  ،91بانک مرکزی
نمیخواست اینطور باشد اما در عمل ،این اتفاق افتاد .پس شرکتهای
 PSPجدید باید در اختیار بانک باشند یا سهامدار عمده آنها باید بانک
باشد و نمیتوانند در حوزه غیربانکی باشند.
فشار بانکها برای تدوین مستند به نفع آنها؟
بنده به عنوان یکی از کسانی که در تدوین این مستند در بانک مرکزی
نقش داشتم ،عرض میکنم فشار از طرف بانکها نبود .اینکه بانکها با
شرکتهای فناوری در حوزههای فناورانه جدید مشارکت کنند ،یک نکته
است .مقرراتی که ما درباره آن صحبت میکنیم با مدلی که در دنیا بین

بانکها و شرکتهای فینتک شکل گرفت ،متفاوت است .در کشورهای
دیگر مشاهده کردند بانکها ،برای خودشان کارهایی میکنند و از طرف
دیگر ،این شرکتها هم وجود دارند .رگوالتور برای اینکه دست اینها را در
دست همدیگر قرار دهد ،مقرراتی وضع و اعالم کرد باید این اتفاق بیفتد.
دنیا میگوید پول مشتری در بانک است و بانک ،ضامن دارایی مشتری
است .هیچجای دنیا آن را واگذار نکرده است .شاید در حوزه نئوبانکها
چنین جایی باشد اما همگی مسئولیت را به بانک دادهاند.
از ابطال مجوز تا سهم اندک فینتکها
در این مســتند گفته شــده اگر مجوزی روی طاقچه گذاشــته شود،
ســاالنه صورتهای مالی این شــرکت برای بانک مرکزی ارســال و
ارزیابی میشــود .بعد از سه ســال ،اگر چهار درصد ســودده نباشد
و زیانده باشــد یا نســبت آنی و نســبت بدهی ،بر اســاس ضوابط
نباشــد ،مجوز آن باطل میشــود .وقتی تعــداد مانند قبــا به 12
شــرکت  ،PSPمحدود بود ،واقعا ابطــال مجوز ،بــه همین میزان
سخت میشــد اما وقتی شــرایط بازتر میشــود ،بانک میداند اگر
وارد ایــن بــازارشــود ،از  1000میلیــارد تومــان ،حداقــل باید
 500میلیارد تومان توســط بانک آورده شود و نســبت به آن آورده،
حساس است .همهجای دنیا ،مجوز بانک مرکزی ،پرهزینه است و مجوز
ارزان ندارد .االن مگر شرکت فینتک ،کم داریم که با بانکها در حوزه
 APIو ...تعامل میکنند؟ مگر بانک مرکزی ،مانع ایجاد کرده اســت؟
اتفاقا بانک مرکزی ،بانکها را تشویق میکند که با شرکتهای فینتک،
مشارکت کنند اما اگر شرکت فینتک ،بخواهد از بانک مرکزی ،مجوز
فعالیت بانکی بگیرد ،این کار ،پرهزینه و پیچیده است .االن بخش زیادی
از هزینه برعهده بانکهاســت و بانک ،مســئولیت اصلی را میپذیرد.
فینتکها و شرکتهای کوچک میتوانند تا  10درصد در این مجموعه
سهم داشــته باشــند و به جای  1000میلیارد با  100میلیارد تومان،
همراه با یک بانک فعالیت کنند .اینکه معتقد باشیم بیش از  30بانک با
تمام شرکتهای فینتک در تعارض هستند و اینکه شمشیر بستهاند
تا گردن هر شرکت نوآور را بزنند ،اینطور نیست! البته ما باید ضوابط
بانکداری باز را در بانک مرکزی نهایی کنیم .این ،موضوع دیگری است.
در دســتورالعمل ســرمایهگذاری بانکهــا گفتــه شــده ،مجموع
سرمایهگذاری بانکها در این شــرکتها ،حداکثر میتواند  20درصد
سرمایه پایه آنها باشد .اینطور نیست که بانک  100درصد سهام شرکت
را داشته باشــد .ضمنا حوزه نظارت بانک مرکزی باید بانک را به عنوان
محمدبیگی :اینکه چه تعداد از
بانکهای فعلی ،از شاخصهای
نظارتی مدنظر حوزه نظارت بانک
مرکزی عبورمیکنند و مجوز
میگیرند ،زیاد نیستند .البته
نمیتوانم تعداد ذکر کنم.
بانکهایی که  PSPو سهام باالی
 51درصد دارند و بانکهایی که
وضعیت مالی خوبی ندارند ،قطعا از
قضیه صدور مجوز خارج میشوند

یکی از موسسان ،تایید کند .در ضوابط گفته شده «بانکها و موسسات»
تا سقف  51درصد میتوانند سهم داشته باشند .اگر میگفتیم یک بانک،
 51درصد ،قطعا با دستورالعمل شــورای پول و اعتبار ،با مشکل مواجه
میشدیم .االن این بانک ،باید سراغ بانکهای دیگر برود و با همدیگر 51
درصد شوند و مابقی آن به بخش خصوصی داده شود.
امکان دریافت مجوز  PSPبــرای بانکهای خاورمیانه و
کارآفرین؟
بانکهایی که  PSPو ســهام باالی  51درصد دارند و بانکهایی که
وضعیت مالی خوبی ندارند ،قطعا از قضیه صدور مجوز خارج میشوند .از
بین سایر بانکها ،آنهایی باقی میمانند که در این شرایط ،قادر بودهاند
از ثبات و شرایط مالی خوبی برخوردار شوند و خودشان را با استانداردها
منطبق کنند .بانکهایی که قادر به گرفتن مجوز هســتند ،حتما این
دغدغه را دارند که با فینتکها تعامل کننــد و بانک مرکزی هم از این
اقدام حمایت میکند .درباره این موضوع که بانکهایی مانند خاورمیانه
و کارآفرین ،امکان دریافت مجوز  PSPرا دارند ،بنده نمیدانم .ظاهرا
اطالعات نظارتی شما بیشتر است!
ارائه طرح کسبوکار ،مطابق با چارچوب بانک مرکزی
منظور این بوده که آیا متقاضیان ،درک درســت از حــوزه پرداخت یا
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خیر .در این طرح کلی کسبوکار ،وارد جزییات نمیشویم اما در اینکه
بازگشت سرمایه ،طی چند سال اتفاق میافتد و در چه عرصههایی قرار
است فعالیت کنند ،ورود میکنیم .اینکه یک شرکت چون پول دارد ،به
راحتی وارد این عرصه شود ،درست نیست .اینکه با آن پول چه اقداماتی
انجام میشود ،چه مسئلهای حل میشود و قرار است فرد کجا وارد شود،
مهم است .هرچند کسبوکار ،چندان امکان قالببندی ندارد اما تالش
کردیم دغدغههایمان 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
جمعبندیرســیدهایم .احتماال ما جلســاتی با بانکها و شاپرک نیز
جلساتی با شــرکتهای پرداخت خواهد داشت تا بین بازیگران اصلی،
اجماع ایجاد کنیم .تالش میکنیم در آینــده نزدیک این اتفاق بیفتد.
موضوع کارمزد خدمات بانکی ،زودتر و سریعتر از کارمزد تراکنشهای
خرید اتفاق میافتد و بعد از آن ،دو خدمت خرید و برداشت وجه نقد را
مدنظر قرار میدهیم .یکی دو ســناریوی اصلی استخراج شده و تالش
میکنیم سریعتر در مســیر خودش پیش برود .با این حال ،تا وقتی که
بینش
محمدبیگی :تا زمانی که
ِ
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 میکنند ،خودشان
مسیر رسیدن به هدف درست را
خراب میکنند اما از بانک مرکزی
میخواهند قطار را در ریل درست
قرار دهد!

تمام بازیگران ،به این درجه از بینش اقتصادی نرسند که دادن کارمزد
چه لطماتی به خودشــان میزند ،کس نمیداند در اجــرا ،چه اتفاقی
میافتد.
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 میکنند ،خودشــان مســیر رســیدن به هدف درست را خراب
میکنند اما از بانک مرکزی میخواهند قطار را در ریل درست قرار دهد!
امیدواریم حضور یک سهامدار مانند بانک باالی سر این مجموعهها ،مانع
شکلگیری از این اتفاقات شود.
نظارت بر عملکرد مالی PSPها
یک اتفاق که در طول این  10ســال نیفتاد و خأل نظارت بانک مرکزی
در شرکتهای پرداخت محسوب میشد ،نظارت بر عملکرد مالی این
شرکتها بود .االن تمام این شرکتها ،اعم از بورسی و غیربورسی ،باید
صورتهای مالی خود را به تایید حسابرس اصلی برسانند و صورتهای
مالی حسابرسیشده تاییدشــده به بانک مرکزی میآید که در آنها هم
باید تفکیک درآمدها ،کارمزد و ســایر درآمدهــا از حوزههای دیگر در
سرفصلها ،کامال مشــخص باشد تا نظارت شــکل گیرد .نظارتهای
میدانی ،چندان موثر نخواهد بود و این شــرکتها ،چون مالی هستند،
باید به موضوعات مالی توجه بیشتری شود که خوشبختانه در این سند،
اتفاق افتاده است.
در حال حاضر ،شــرکتهای  PSPفعلی ،سه ســال فرصت دارند که
خودشان را با این قانون ،وفق دهند .درخصوص اینکه حسابرسی توسط
نهاد معرفیشده بانک مرکزی باشــد یا انجمن حسابرسی ،فعال همان

انجمن را کافی دانســتهایم .درباره بانکها ،حسابرسان خاص و آنهایی
که بانک مرکزی تایید میکند ،وجود دارند .فعال درباره PSPها ،این
سختگیری را انجام ندادیم.
جریمه تخلفات PSPها
شــرکتها باید به میزان  10درصد ســرمایه اولیه یعنی  100میلیارد
ضمانتنامه بانکی بدهند .طبق ماده  ،44اگر تخلف صورت گیرد ،ممکن
است درباره برخی شرکتهای  ،PSPمبلغ  100میلیارد تومان را در
سال دوم مثال به  400میلیارد تومان افزایش دهیم تا شرکت ،اجازه ادامه
فعالیت پیدا کند یا اینکه شــرکت به فعالیت در یک حوزه مانند IPG
یا پوز محدود میشود .اینها در چارچوب ضوابط نظارتی بانک مرکزی
لحاظ شده و بانک مرکزی ،مختار اســت با توجه به عملکرد شرکتها
برای آنها اعمال کند.
ترکیب اعضای هیئت مدیره و نحوه احراز صالحیت
ای همه آنها ،باید توسط
پنج عضو هیئت مدیره داریم که صالحیت حرفه 
کمیته تعیینشده در ضوابط ،تایید شود .این کمیته ،متشکل از حوزه
فناوری ،نظارت ،حقوقی ،نظامهای 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 ،مالحظهای وجود ندارد اما باید در حوزه پرداخت ،ســابقه
کار داشته باشــند .معاونان فناوری بانکها هیچکدامشان توسط بانک
مرکزی ،احراز صالحیت نمیشوند .صرفِ معاون فناوری ،احراز هویت
نیاز ندارد اما اگر عضو هیئت عامل شود ،نیازمند احراز صالحیت است.
در جلســات احراز صالحیت ،حوزههای نظارت ،حقوقی ،اقتصادی و...
دستاندرکار هســتند و فقط ،حوزه فناوری نیست .تعدد اعضا و اینکه
هرکدام با نگاه و رویکرد خودشــان ،به مســئله نگاه میکنند و ارزیابی
انجام میدهنــد ،دغدغهها نحــوه احراز صالحیت کاهــش میدهد.
تا حاال نشــنیدهام 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 شرکتهای موجود ،حدود  600هزار
دستگاه است .اگر  12میلیون پوز را به  12شرکت تقسیم کنیم ،متوسط
آن ،فارغ از اینکه کدام شرکت تعداد بیشتر یا کمتر دارد ،حدود  600تا
 700هزار دستگاه اســت که این عدد در همان شش شرکت اول خرج
میشود .از طرف دیگر ،االن تقریبا در هر فروشگاه ،زیر دو پوز داریم .با
توجه به تعداد پذیرندگان و صنوف ،میتوان گفت حدود  1.9دســتگاه
است .از طرف دیگر ،تقریبا بازاز فعلی پوز ،اشباعشده است ،مگر اینکه
کسبوکار جدیدی ایجاد شود.
در مستند گفته شد نه نمیتوانیم شرکتهای جدید را از گذاشتن ابزار
منع کنیم و نه میتوانیم 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  500هزار دستگاه است ،آن
 500هزار مورد ذکرشــده ،بالموضوع است .همچنین در مستند ،روی
پوز فیزیکی تاکید شــده ،در حالی که یک شــرکت میتواند پذیرنده
فروشگاهی با  ،QRکیف پول یا رمزریال داشته باشد و سهم بازار خود را
افزایش دهد .اتفاقا از این موضوع استقبال میکنیم .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 شرکتها 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 ســرمایههای نظارتی برســد .اینها موضوعاتی

اســت که دســت حوزه نظارت بانک مرکزی را باز گذاشــته تا ابزاری
برای تنظیمگری در ســایر حوزهها باشــد و بانکهــا 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  PSPجدید ،اســم بردید،
به نظر میرسد شرایط را داشته باشــند اما قطعا ثابت نیست و ممکن
است تعداد بانکها بیشتر شود .این شرکتها در سه سال اول ،سهامی
خاص هستند و نمیتوانند وارد بورس شوند .بعد از سه سال باید سودده
شوند .همچنین احتمال دارد بعد از سه سال ،ابطال مجوز شوند .چون
بانک مرکزی ،نمیخواست با ســهامداران عام درگیر باشد ،در مستند
بر این موضوع تاکید شــد که بعد از گرفتن مجوز پنج ساله ،میتوانند
وارد بورس شوند.
پرداختیارها؛ از مجوز  PSPتا تخلفات
در شــرایط فعلی ،پرداختیارها میتوانند به فعالیــت خود در حوزه
پایانههای غیرحضوری ادامه دهند و در صورت درخواست مجوز ،PSP
باید در قالب همین سند اقدام کنند .فعال مدل مجوزدهی یا تغییر مجوز
افتاده :با شرایطی که شما بر اساس
مستند جدید اشاره کردید دو
بانک ،موقعیت دریافت مجوز دارند.
فکر میکنم بانک خاورمیانه و بانک
کارآفرین ،کفایت سرمایه خوبی
دارند و میتوانند مجوز شرکت
 PSPبگیرند .بنابراین یک تقلب
به شرکتهایی که دنبال مجوز
هستند ،رساندیم که زودتر به
سراغ این دو بانک بروند!

پرداختیارها ،در دستور کار نیست .در حوزه پرداختیاری ،کارگروهی
در بانک مرکزی شکل گرفته و دوستان انجمن در برخی جلسات حضور
دارند .این مجموعه ،آنطور که باید و شــاید ،تحــت کنترل و نظارت،
حوزههای خارج و داخل بانک مرکزی نیســت .بخش عمده انتقادات
به فعالیت پرداختیارها در حوزه رمزارز اســت .مــا در بخش مقررات
خاکســتری ،قصد نداریم فضا را ببندیم .عدم شفافیت مقررات در این
بخش ،هم عرصه را برای پرداختیارها ســخت کرده و هم برای بانک
مرکزی.
البته پرداختیارها در حوزه اینماد ،مالیاتــی و ...با چالشهایی مواجه
هستند اما رســیدن به نقطه تعادل که کسبوکارشان را داشته باشند
و بانک مرکزی نیز ریلگذاری درســت داشته باشد و پاسخگوی داخل
و خارج بانک مرکزی باشد ،قابل تامل اســت .قرار نبود پرداختیارها،
تجمیع وجوه داشــته باشــند بلکه باید پولها از طریق حســابی که
در اختیار شاپرک اســت ،بین پذیرندهها تقسیم میشــد اما االن این
اتفاق نمیافتد.
مدلهای کسبوکاری پرداختیارها تغییر کرد و االن خودشان در حوزه
پلتفرمی ،سرویس مالی به برخی مشــتریان میدهند و توزیع پول در
این حوزه به یک کسبوکار تبدیل شده است و باید جلسهای با حضور
پرداختیارها و کسبوکارها داشته باشیم .در این زمینه ،اداره مبارزه با
پولشویی بانک مرکزی دغدغههای درستی دارد .این پولها نباید با هم
مخلوط شود و تفکیک ،مبدأ ،مقصد و منشأ آن باید
مشخص باشد.
متنکاملگفتوگوراازاینجا()QRدریافتکنید.
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همکاری هلدینگ صاد و مگفا
برای پیشبرد پروژههای ملی و کالن
آیین تفاهمنامه همکاری هلدینگ فنآوری و نوآوری بانک صادرات ایران
(صاد) و مرکز گسترش فناوری اطالعات (مگفا) ،با هدف همافزایی میان
این دو مجموعه بزرگ برگزار شد.
به گزارش راه پرداخت ،به گفته علی حکیم جوادی ،مدیرعامل و عضو
هیئتمدیره هلدینگ صــاد ،ظرفیتهای بانک صادرات در کشــور و
پتانسیل هلدینگ صاد و شرکتهای زیرمجموعه آن ،راه را برای ورود
به حوزههای گوناگون در ابعاد ملی هموار میکند .او گفت« :امروز این
تفاهمنامه در همین راستا و برای استفاده از ظرفیتهای مجموعه مگفا
امضا شد ».وی افزود« :این تفاهمنامه همکاری با درنظرداشتن منافع
ملی و منافع هــر دو مجموعه ،در حوزههای  ،IOTهوشمندســازی
صنایع ،پرداخت ،تأمین منابع مالی زنجیره ،پیادهسازی انواع ERP
 ،ارائه سیستمهای مورد نیاز صنایع کشور و ...به امضای طرفین رسید.
امیدوارم دو طرف با کمک یکدیگر ،پروژههایی را در سطح ملی گسترش
داده و عملیاتی کنند ».حسین مهویدی ،مدیرعامل مگفا نیز بیان کرد:
«این تفاهمنامه در راستای گسترش همکاریهای 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 آیتی کشور محسوب میشوند و همافزایی میان این دو شرکت،
زمینهساز بهسرانجامرسیدن پروژههای کالن در حوزههای فناوریهای
بانکی ،هوشمندسازی صنایع ،اینترنت اشیا ،آموزش ،ارائه خدمات دولت
الکترونیک بر درگاهها ،توسعه کاربرد پلتفرمها در محورهای مختلف،
اپراتورهای مالیاتی و توسعه سامانههای دولت الکترونیک برای افزایش
بهرهوری سازمانها خواهد شد».

شان هخالیکردنبانکها
از پرداخت وام بدون ضامن
با وجود آنکه دولت دستور پرداخت تسهیالت بدون ضامن تا سقف صد
میلیون تومان را به بانکها داده است اما برخی بانکها از دستور دولت
سرپیچی میکنند .به گزارش خبرگزاری اقتصادایران (اکونیوز) ،وزارت
اقتصاد در سال گذشته بانکهای دولتی را مکلف کرد که به متقاضیان
وامهای خرد تا سقف  ۱۰۰میلیون تومان با اعتبارسنجی بدون دریافت
ضامن ،تســهیالت بدهند و در مرحله اول مشموالن آن ،حقوقبگیران
دولتی و خصوصی و بازنشست ه ها اعالم شد که قرار بود در مراحل بعدی
همه مردم مشــمول این طرح شــوند اماتاکنون وضعیت این موضوع
مشخص نشده و براساس اعالم مسئوالن با متنوعسازی تضامین بانکی،
دریافت وامهای خرد تسهیل شده است .طبق آخرین اعالم وزارت اقتصاد،
از ابتدای بهمن  ۱۴۰۰تا پایان تیر امسال بانکهای دولتی ۱۵ ،هزار و ۹۳۱
میلیارد و  ۶۳۲میلیون تومان اعتبار به  ۴۷۵هزار و  ۴۴۸نفر تسهیالت
پرداخت کردهاند .در این بین ،بررسی شرایط پرداخت وام بدون ضامن
در بانکهای دولتی نشان میدهد که پرتکرارترین شرط اعالمی از سوی
بانکها برای پرداخت این تسهیالت ،بررسی معدل و میانگین حساب
متقاضی است .البته ،برخی بانکها میانگین حقوق دریافتی متقاضی در
یک سال را نیز مالک پرداخت وام بدون ضامن اعالم میکنند .به عبارت
دیگر ،براساس اعالم برخی بانکها میانگین مانده حساب متقاضی در بانک
مربوطه طی  ۳تا  ۶ماه مورد بررسی قرار میگیرد و این بررسی مبلغ وام
را مشخص میکند .این در حالی است که شروط اعالمی از سوی برخی
بانکها خالف مفاد بخشنامه اعالمی وزارت اقتصاد است ،در این زمینه،
عباس حسینی ،معاون امور بانکی وزارت اقتصاد ،میگوید :همه بانکهای
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 میشود.
بانک مرکزی:

بلوکهکردنبخشیازوامبهعنوانوثیقه
ممنوعاست
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 ۲۳ اسفند  ،۱۴۰۰اخذ هرگونه سپرده به
بانک
عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان ،قبل یا بعد از اعطای تسهیالت توسط 
ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است .همچنین ،چنانچه بانک ها
و موسسات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه نهم تیر  ،۱۳۹۹قبل
از اعطای تسهیالت و منوط به توافق قبلی ،اقدام به اخذ وثیقه نقدی در
قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار از تسهیالتگیرنده کنند ،پرداخت
سود علیالحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی
آن سپرده مشابه سپردههایی که وثیقه تسهیالت نیستند ،الزامی است.
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هر ایرانی 3.3،کارت بانکی دارد

هزینه 664میلیارد تومانی برای صدور
کارتهای بانکی

افرادی که بر اثر محکومیت حسابهای بانکیشان مسدود شده است یا
قصد پولشویی دارند یا اتباع غیرمجاز خارجی که در کشور اقامت دارند
بهراحتی میتوانند 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 ،میتواند معایبی نیز داشته باشد .ایجاد هزینه برای
سیستم بانکی یکی از مهمترین ایرادهای تعدد کارتهای بانکی است .این
موضوع احتمال سودجویی از هویت افراد را هم افزایش میدهد.
کارمزد دریافت شــده برای صدور کارتهای بانکی در سالجاری مبلغ
 600تومان است ،این درحالی است که پیشتر یک مقام بانکی گفته بود
هزینه تمام شده هر کارت بانکی برای حدودا  4برابر کارمزد دریافت شده
صدور آن است .بر این اساس هزینه صدور هر کارت بانکی حدودا  2هزار
و  400تومان خواهد بود.
بر اســاس آمار بانــک مرکــزی در پایــان فروردین ماه ســالجاری،
حــدود 277میلیــون کارت بانکــی در کشــور وجــود داشــته که
273میلیــون آن کارت نقــدی و  4میلیــون عــدد آن کارت اعتباری
بوده اســت .با محاســبه عدد ســرانه تعداد کارتهای بانکــی ،تقریبا
به ازای هــر ایرانی  3 /3کارت اعتبــاری وجود دارد و ایــن به آن معنی
اســت که تقریبا  664میلیارد تومان بــرای صدور کارتهــای بانکی
هزینه شــده و تعداد ایــن کارتهــا نیز بهطــور روزافــزون درحال
افزایش است.
همچنین ممکن است در فرایند کاربری این کارتهای بانکی نیز ایراداتی
وجود داشته باشــد .تعدد کارتهای اعتباری موجب میشود مشتریان
بانکها مجبور شوند از اطالعات خصوصی بیشتری مانند رمزاول و دوم
کارت محافظت کرده و این مسئله ممکن است موجب افزایش مشکالتی
مانند فراموشی رمزکارتها یا درز اطالعات برخی از سوی مشتریان منجر
شود .با توجه به این موارد ،کاهش تعداد کارتهای بانکی به صرفهجویی
در هزینههای بانکی منجر شده و همچنین حفاظت از اطالعات را تسهیل
میکند.
از دیگر معایب مساله سودجویی است مثال افرادی که بر اثر محکومیت
حسابهای بانکیشان مسدود شده است یا قصد پولشویی دارند یا اتباع
غیرمجاز خارجی که در کشور اقامت دارند بهراحتی میتوانند کارت بانکی
افراد را اجاره کنند و از آن استفاده کنند.

یارانه سود تسهیالت به تولیدکنندگان
پرداخت میشود
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک گفت:
بر اساس ماده  37قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی و
آییننامه اجرایی آن ،یارانه سود تسهیالت سرمایه در گردش یا سرمایه
ثابت به متقاضیان مشمول پرداخت میشود.
به گزارش فارس به نقل از وزارت صمت ،محسن سراج زاده اظهار داشت:
بر اساس این قانون به دولت اجازه داده میشود برای فرآوری مواد خام
و تبدیل کاالهای با ارزش افزوده باال از انواع مشــوقهای 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 آنها مشمول پرداخت
عوارض یا مالیاتاست ،در اولویت قرار میگیرد.
سراج زاده گفت :متقاضیان مشمول شامل اشخاص حقیقی و حقوقی
از بخشهای 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 میشوند.
وی بیان داشت :معرفیشدگان باید واجد شرایط بانک تشخیص داده
شوند .همچنین تسهیالت پرداختی نیز با احتساب  9درصد یارانه سود،
برای کل دوره قرارداد بانک با متقاضی محاسبه و لحاظ میشود.
ســراج زاده افزود :پرداخت یارانه سود تســهیالت به متقاضیانی تعلق
میگیرد که اقساط خود را در سررســید پرداخت کرده و آمار تولید و
تحقق اهداف پروژهها و زیرپروژههای خود را ارائه دهند .به این ترتیب،
یارانه ســود ،پس از تایید مجری طرح توســط بانک عامل به حساب
متقاضی در موعد مقرر منظور میشود.
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 میشود.

ردپای هوشمندی در سیستمهای بانکی ایران
چندانمشاهدهنمیشود

محمد گرکانینژاد

اشــاره :افزایش ســود به تغییراتِ دو پارامتر اصلی در هر کسبوکار
بســتگی دارد؛ افزایش درآمــد و کاهش هزینههاســت .بانکها برای
دســتیابی به این دو هدف ،همــواره از فرایندهــا و روشهای مختلف
استفاده میکنند .این روشها از تجربههای مدیران درونسازمان یا از
دانش مشاوران مدیریتی سرچشمه میگیرند .هر دو اینها ،حاصل سالها
تجربه فعالیت در این حوزه است اما طی ســالهای 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 ،سازمانها را از
تصمیمگیری مبتنی بر حدس و گمان ،به سوی تصمیمگیری مبتنی بر
داده و شواهد سوق میدهد.
اکنون بانکها عمدتا با بهرهگیری از هــوش تجاری ( ،)BIتحلیلهای
توصیفی را از طریق داشبوردهای مدیریتی در اختیار مدیران تصمیمگیر
و کلیدی بانکها قرار میدهند .این در حالی است که روند جهانی ،در
حال تجربه استفاده از تحلیلهای پیشــگویانه ،تحلیلهای تشخیصی
و تحلیلهای تجویزی اســت .این نوع تحلیلها ،پا را از تشریح شرایط
گذشته ،فراتر گذاشــتهاند و ضمن پیشبینی وضعیت آینده ،به دنبال
یافتن دالیل شرایط پیشآمده 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  11شهریور  1401برگزار شد ،موضوع

گرکانینژاد :عالوه بر هوشمندی
رفتارشناسی مشتری و
اعتبارسنجی ،نحوه بهروز
نگهداشتن 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

«جایگاه داده و هــوش مصنوعی در کســبوکار بانکهــا» با حضور
محمد گرکانینژاد مدیرعامل بلوبانک و علیرضا عابدینژاد مدیرعامل
گروه دوران برگزار شد ،موردبحث و تبادلنظر قرار گرفت .خالصه این
گفتوگو ،پیشروی شماست.
یکپارچگی دادهها در ابتدای راه است
عابدینژاد :مشتری در هر نظام سازمانی ،مجموعهای است که خدمت
یا محصول را تحویل میگیرد و بابت آن بهایــی را میپردازد .در نظام
بانکی ،تمام سپردهگذاران ،شرکتها ،سازمانها و افرادی که خدمتی
از آن دریافت میکنند ،مشتریان آن هستند .هوش مصنوعی که مقام
معظم رهبری هم به آن اشــاره کردند ،موضوع جدیدی نیست و حدود
 40تا  50سال یا حتی بیشتر ،قدمت دارد .علت اهمیت و متفاوت شدن
هوش مصنوعی به استفاده از تکنولوژیهای جدید در هوش مصنوعی
برمیگردد .االن جزییات روشها تغییر پیدا کرده است .مهمترین تفاوت،
بحث دیتاست .در روشهای جدید که یادگیری عمیق نامیده میشود،
نیاز به دادههای زیاد دارد .آنچه قبال وجود نداشت .شاهکلید این موضوع،
دیتا یا داده است.
بانکها بیشــترین دیتا را در طول شــبانهروز از مشــتری جمعآوری
میکنند .ما به خاطر پرداخت قبض ،کرایه تاکسی یا مانند آن ،در نظام
بانکی از خودمان ،اثراتی میگذاریم .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
 15تا  20سال پیش ،این ســطح از دادهها را نداشتیم ولی االن دادهها
شکل گرفته اســت .ما یکســری دادهها در نظام بانکی داریم و سعی
کردهایم بخشی از آن را با دادههای بیرونی یکپارچه کنیم اما در سطح
یکپارچگی دادهها ،هنوز ابتدای راه هســتیم .هرچقدر دادهها ،غنیتر
میشوند ،هوش مصنوعی سطح بلوغ بیشتری پیدا میکند.
شاید در کشور ،فضاهایی باشند که این دادهها را به صورت یکپارچه در
اختیار داشته باشند اما اصوال اینکه این دادهها را برای مقاصد تجاری در
اختیار دیگر سازمانها قرار دهند ،جزء ماموریت سازمانی آنها به شمار
نمیرود .فکر میکنم اگر اســتانداردهایی برای تعریف تبادل اطالعات
بینبانکی خصوصا در حوزه بهرهبرداری هوشــمند از دیتا فراهم شود،
بسیار کمککننده است .در این زمینه ،چندان اتفاقی نیفتاده است.
تاخیر سیستم بانکی در حوزه تجمیع و مدیریت دیتا
گرکانینژاد :اساسا این نگاه که کسبوکارها منتظر بمانند تا مشتریان
بر اساس نیازهایی به سمت آنها بیایند و درخصوص آن نیازها هم خیلی
کانالیزهشده ،شــروع به خدمت نمایند ،در دنیا از چند دهه قبل شروع
شده است .همانطور که آقای عابدینژاد اشاره کردند اصال ما در  20تا
 25ســال 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 ایدههای  20تا  30سال گذشــته ،به دلیل محدود بودن ابزارهای
فناوری ،بسیار مقدماتی شکل بگیرد ،از اینرو ،هوشمندی را با قوانین
ســاده ،اعمال میکردند .االن با توجه به دسترسی به شبکه با سرعت و
امکان ذخیرهسازی و پردازش با سرعت باال ،اتفاقاتی امکانپذیر شده که
قبال میسر نبود .از اینرو ،این موضوع ،نسبتا جدید است.
در این ماجرا ،سیســتم بانکی با تاخیر همراه بوده ،چون حتی در دنیا،
بانکها محافظهکارتر از سایر حوزهها هستند .ذات بانکداری ،بهگونهای
محافظهکاریای در درون خودش دارد .نتیجه همه اینها شــکلگیری
ارگانهایی اســت که تحت عنوان فینتک از آنها نام برده میشود .در
ایران هم با تاخیر نسبت به سایر کشورهای دنیا شاهد این موارد بودهایم.
بیتردید حضور رقبا که در کشور ما با حضور بانکهای خصوصی شکل
گرفت ،مهم است .در این زمینه ،سرعت و انطباق با فناوریها و انتظاراتی
که ممکن است مشتریان داشته باشــند و آنچه در دنیا میبینند ،قابل
توجه اســت .ما میتوانستیم از این بهتر باشــیم و شکی در آن نیست.
این موضوع ،بهویژه با مقررات جدید درباره مبارزه با پولشویی ،کنترل
مجموعهای از رفتارهــا که به عنوان قانون ،ابالغ شــده ،ســطحی از
تحلیلگری ،رفتارشناســی و پروفایل داشتن از مشتری اجتنابناپذیر
است .ما هم به این سمت رفتهایم اما آنجا که این امر به جریان خالقانه
نوآورانه موردتایید و حمایت دستگاههای رگوالتوری برمیگردد ،هنوز
این اتفاق نیفتاده است.
نئوبانکها؛ از تجربه مشتری تا تحلیل دیتا
گرکانینژاد :آنچه بســیار مهم اســت و هرچه جلوتر میرویم ،تجربه
کاربری است؛ یعنی مشتری با چه حس و مدلی این سرویس را میگیرد
و اینکه چقدر این سرویس ،منطبق با نیاز وی است .آیا خدمات موردنیاز
یک دانشجو با یک مدیر شــرکت با یک کارشناس برنامهنویس یا مدیر
مالی در بورس یا یک فعال حملونقل ،یکســان است؟ اینطور نیست.
بنابراین هیچ بانکی اعــم از دیجیتال و غیر آن ،ســرویس پایه جدید
نمیدهد اما اصل قضیه ،اهمیت تجربه مشتری است؛ یعنی اینکه بانک
چقدر میتواند مشتری را دســتهبندی کند و منطبق با نیاز وی ،به او
سرویس بدهد .در اینجا ،بهتدریج دیتا ،تحلیل دیتا و تحلیل هوشمند
دیتا وارد میشود.
توجه به نئوبانکهــا در ایران ،بیانگر همین موضوع اســت .نئوبانکها
مستقل از بانکها در دنیا به این موضوع توجه کردهاند .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 میآید .نباید از
این عنصر ،به راحتی بگذریم .گام بعدی تامین مالی اســت که مشخصا
در وام و سایر سرویسهای مالی شکل میگیرد .نکته بعدی ،هوشمندی
است .بانک باید برای مشتری ،بر اساس رفتارهایش پیشنهادهایی بدهد
که شاید خود مشتری ،به آن فکر نمیکرده است .اینها الیههای بعد از
افتتاح حساب جذاب است که نئوبانکها مجبورند به سمت آن بروند اما
ابتدا باید به سطحی از پختگی برسند.
ما در بلوبانک این کار را انجام دادهایــم .اصوال بانکها ،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 حوزههای 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

علیرضا عابدینژاد

است .فکر میکنم آینده سرویسهای مالی که بانکداری از پایهایترین
آنهاست در همین حوزه ،رقم خواهد خورد.
لزوم تبادل دادهها در سطح برونسازمانی
عابدینژاد :االن به غیر از دادههایی که در حوزه اعتبارسنجی است و به
صورت سراسری جمعآوری میشود ،دادهها در سطح خود بانک است.
مثال اگر فرد چک برگشتی ،ضمانت و تضامین داشته باشد ،همه بانکها
اطالع دارند .یکسری دادهها ،اشتراکگذاری میشود که خیلی خوب
است و نسبت به گذشته راهگشا بوده اســت .تا جایی که دادهها در ید
اختیارات بانک مرکزی بوده ،توانسته مسئله را تا حدی جمعوجور کند
اما دادههایی که برای اعتبارسنجی درست ،موردنیاز است ،فراتر از این
است .مثال به دادههای ثبت اسناد ،ثبت احوال ،بورس ،مالیات ،بیمه و...
نیاز اســت و هرچه این دادهها ،کاملتر شود ،شــناخت بهتری از آنچه
هست ،پیدا میکنیم .البته ما در حوزه شــبکههای اجتماعی و سالیق
افراد ،دادههای چندانی جمعآوری نکردیم.
هرکس از این دادهها بهتر اســتفاده کند ،موفقتر است .االن در سطح
درونسازمانی با همدیگر تبادل داده وجود دارد .اگر سازمان و بانک را
بزرگتر درنظر بگیریم ،مثال بانک مرکزی ممکن است شرایطی فراهم
کرده باشد که یکســری دادهها ردوبدل شود اما اینها حتی  10درصد
دادهها هم نیســت .ما فراتر از این نیاز داریم و موضوع ،تبادل داده بین
سازمانهای اصلی حاکمیتی مانند ثبت اسناد ،ثبت احوال و نظایر آن

عابدینژاد :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
نمیافتد .یکی از ترمزهای
موجود ،نقص قوانین برای
اشتراکگذاری داده و حاکمیت
داده است

است .االن فقط در سطح سرویس مثال گرفتن استعالم درباره هویت فرد
استفاده میشود اما اینکه دادهها 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
سازمانها هیچوقت در چنین سطحی ،به همدیگر داده و دیتا نمیدهند.
تا وقتی این اتفاق نیفتد ،هوش مصنوعی رشد نمیکند.
چالش قانونگذاری و استفاده از دادههای اشتراکی
عابدینژاد :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
اشــتراکگذاری 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 سازمانها
به همدیگر داده ندهند.
معضل بزرگتر این است که تقریبا تمام بانکهای ما ،هرکدام یک شرکت
انفورماتیک و تیم داخلی برای خودشــان دارند و چون داده در اختیار
همدیگر نمیگذارند ،هرکدام با موازیکاریهایی مواجه هستند و همه
مجبورند خودشان به مســائل خود فکر کنند .این کار نیروهای انسانی
و منابع زیادی مصرف میکند .اگر یک سیســتم اعتبارسنجی درست
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داشته باشیم ،چندین بانک میتوانند از همدیگر استفاده کنند .حتما
باید فکر اساسی برای اشتراکگذاری دادهها بین سازمانهای مختلف
اتفاق بیفتد.
دیتای مشترک :از بانک سامان تا بلوبانک
گرکانینژاد :بلوبانک ،موبایلبانک ســامان نیست بلکه یک محصول
جدید و نئوبانک است که بخش جدیدی از مشــتریان را نشانهگیری
میکند .البته اگر اجازه بدهید درصد آن را نگویم .فقط عرض میکنم
درصد بســیار پایینی از مشــتریانی کــه در بلوبانک افتتاح حســاب
میکنند ،از مشتریان سابق بانک سامان بودهاند .نوع محصول و حوزه
نشانهگرفتهشــده در بازار ،در نئوبانک بلوبانک با موبایلبانک سامان،
تفاوت معنادار دارد.
دلیلش این اســت حوزهای که نشانهگیری شــده و در عمل هم اتفاق
افتاده ،بســیار متفاوت بوده است .البته شــاید برای درصد اندکی که
میتوان اطالعات آنها را از بانک مادر گرفت ،دوبارهکاری باشــد اما اگر
به تبارشناسی سن و مباحث مشابه آن ،در مشتریان نئوبانک بپردازیم،
میبینیم بخش بزرگی از اینها برای اولین بار حساب ،افتتاح میکنند
و بازه سنی آنها نیز قابل پیشبینی است؛ یعنی از  18تا  20و خردهای
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
گرکانینژاد :ما به صورت محدود ،در حوزه وام خرد ،با تاکید بر تجربه
مشتری ،سهولت محصول و موضوعات اعتباری فعالیت میکنیم .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.

عابدینژاد :ما یکسری داده
در نظام بانکی داریم و سعی
کردهایم بخشی از آن را با
دادههای بیرونی یکپارچه کنیم
اما در سطح یکپارچگی هنوز
ابتدای راه هستیم .هرچقدر
دادهها ،غنیترشوند ،هوش
مصنوعی ،سطح بلوغ بیشتری
پیدا میکند

اینها مواردی است که کلی سرویس در حوزه نئوبانکها اضافه میکند
و بخش بزرگی از مخاطبان از آن استفاده میکنند و لذت میبرند .اصال
دلیل آمدن آنها به این سمت ،همین موارد است .البته تمام موضوع این
اشتراک گذاشته شود.

نیست که اگر فرد حساب دیگری دارد ،همگی به
آیا اینها ارزش نیست؟ چرا هست! از منظر تجاری ،ترجیح این بود که
فعال به سمت الیه اشتراکگذاری نرویم چون فقط کار تعداد اندکی از
مشتریان تسهیل میشود.
درباره فرمایشات آقای عابدینژاد درباره کامل شدن دیتاها باید عرض
کنم رفتار رانندگی ،پرداخت قبوض موبایل و ســایر قبوض یا مواردی
مانند آن ،دیتاهایی است که میتواند به وامدهنده 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
بهروز نگهداشتن آن مهم است.
مشتریمداری در نئوبانکها حرف اول را میزند
گرکانینژاد :مشتریمداری در بانکداری ،خصوصا بانکداری دیجیتال
و نئوبانک حرف اول را میزند .اعتبارسنجی یک موضوع دائم ،جاری،
ساری و هوشمندشونده است .رفتارشناســی مشتری مهم است و هر

بانکی بر اساس آن دیتای محرمانه ،کار میکند و میتواند پیشنهادهایی
به مشتری بدهد .مثال بانک میتواند تا مبلغ مشخصی را بدون تضمین
و بیشــتر از آن را با تضمین در مدت زمان معیــن وام بدهد .در اینحا
هم نئوبانکها ،تفاوت معناداری خواهند داشــت .اشتراک اطالعات،
محدودیتهایی دارد اما کلید خورده اســت .بنــده موافقم در حوزه
قانونگذاری ،باید از سوی رگوالتوری ،اقداماتی انجام میشد اما باید در
حوزه اجرا هم این باور باشد.
نکته دیگر از منظر هوشــمندی ،تطبیق مقررات اســت که روز به روز
پیچیدهتر میشود و به جز با هوشــمندی و تحلیل هوشمند اطالعات
میسر نیســت .آنچه در دنیا به معنای واقعی ،نه شعاری ،تحت عنوان
رگتک ایجاد شده ،از مواردی اســت که وقتی از هوشمندی صحبت
میکنیم باید به آن توجــه کنیم ،چون بــدون آن ،موضوعات آنقدر
پیچیده میشود که قابل اجرا نیست.
فقدان ردپای هوشمندی در سیستم بانکی
عابدینژاد :آنچه در دنیا اتفاق میافتد ،این است که در فضای مجازی
ردپای هوشــمندی ،زیاد دیده میشــود .مثال در موتور جستوجو،
موضوعی را ســرچ میکنید 10 ،دقیقه بعد ،در یک نرمافزار دیگر ،آن
را مشاهده میکنید .پشــت این قضیه ،کســانی دیتا میدهند و دیتا
میگیرند .اینها سازوکار و قوانین و مقررات دارد تا به آنها پایبند باشند
اما ردپای این هوشمندی را در سیستمهای بانکی نمیبینیم .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 کسبوکار است،
حسابها یا کارمندان متعدد دارد و ســالها در نظام مالیاتی ،مالیات
میدهد ،اعتبار مشخصی دارد و هرکس دیگر هم سطح دادهای خودش
را دارد .در حوزه  ،PFMهم باید به صورت سراسری اتفاق بیفتد .قطعا
بازار بسیار خوبی است و میتواند کمک کند .فانوس به دلیل فقر قوانین
دادهای و اشتراکگذاری داده ،مجبور شده خودش داده را ایجاد کند.
در حالی که اگر میتوانست داده را بگیرد ،بهتر بود.
استفاده از دیتای مشتریان
عابدینژاد :هرکس اگر یکسری دیتای مردم را در اختیار داشته باشد،
قطعا با نگرانی از آن محافظت میکند .اگــر قوانین به ما کمک کند تا
بتوانیم شرایط و استانداردهای الزم را فراهم کنیم ،با در اختیار گذاشتن
این دادهها ،با توجه به شرایط ،البته نه به صورت کامال باز ،میتوانیم در
این مسیر پیش برویم .فضا نباید طوری باشد که مشتریان نظام بانکی
نگران باشند از دادههای آنها به درستی حفاظت نمیشود .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 میشود .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 میرود .این در حالی است که خروجی
تحلیل گارتنر نشــان داد این اتفاق نمیافتد و اتفاقا یکسری مشاغل
جدید به دلیل رونق اقتصادی کســبوکارها و رشــد اقتصادی ایجاد
میشود .در حوزه اعتبارسنجی ،چکهای برگشتی ،مالک قرار گرفته و
همین کار کوچک ،باعث اعتباردهی به چکها شده است .االن چکهای
برگشتی کمتر شده است .همین موضوع ،در کنار اعتبارسنجی افراد،
موجب شــده بانکها با اعتماد بیشتری نســبت به چند سال قبل وام
بدهند.
نقش رگوالتور در حاکمیت داده
گرکانینژاد :برای پرداختن به موضوع دیتا و هوشــمندی ،مقررات
پایهای و زیربناییتر خارج از رگوالتورهای بخشی است مانند GDPR
که در اتحادیه اروپا شاهد آن هستیم و حریم خصوصی الکترونیکی ،نیز
به شدت موردبحث است .بســیاری از استارتاپها ،نه فقط فینتکها،
اعالم کردند که رعایت و تطبیق با این مقررات ،بسیار پیچیده و سخت

است .پاســخ رگوالتور این بود که قبول داریم ولی معتقدیم نمیتوان
از این مقررات گذشت .در این شرایط ،اســتارتاپها باید دو کار انجام
دهند .اول اینکه در کنار خودشــان رگتکها را بــه کار گیرند یا دوم
اینکه سرویس را گسترش دهند و به شرکتهای بزرگتر متصل شوند.
این ادبیات بین رگوالتور و اســتارتاپها هم در نوع خود جالب است.
به هرحال ما بخشــی از مقررات را داریم که بدون آنها ،مباحث بعدی،
بالتکلیف هستند .در دنیا ،اســتارتاپها ضمن رعایت همه موارد ،باید
هوش مصنوعی را به کار گیرند؛ یعنی بهکارگیری 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 ابالغیهها یا مذاکرات و جلسات،
روی این موضوع تاکید دارد ،چون واقعا غیر از این ،شدنی نیست .برخی
از الگوهای سوءاستفاده مانند فراد ،پولشــویی و بیزینسهای خالف
مقررات ،بدون هوش مصنوعی ،قابل شناســایی نیست و حتما باید به
سمت آن برویم .رگوالتور ما ،نه آنطورکه انتظار میرود اما تا حدی به
این موضوع ،توجه کرده و باید این توجه ،بیشــتر و به طور مشخصتر
مقرراتگذاری و تکلیف شود .همچنین رگوالتور باید دیتاها را باز کند
و فقط بگیروببند نباشد.
جای خالی معماری کالن اطالعات در دولت
عابدینژاد :در این زمینه ،جای خالی معماری کالن اطالعات در نظام
دولتی احساس میشود .البته اینطور 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

گرکانینژاد :اصل قضیه ،اهمیت
تجربه مشتری است؛ یعنی اینکه
بانک چقدر میتواند مشتری را
دستهبندی کند و منطبق با نیاز وی،
به او سرویس بدهد .در اینجا،
بهتدریج تحلیل هوشمند دیتا وارد
میشود .یک اصل ،دلچسب بودن
این تجربه است .توجه به نئوبانکها
در ایران ،بیانگر همین موضوع است

مالیاتی و هیئت دولت ،قانون صندوق فروشــگاهی را تصویب کرد که
طبق فازبندی عملیاتی شروع شــود .باالخره نوبت به نانواییها و سایر
فروشگاهها نیز میرسد.
االن ســازمان مالیاتی در حــال جمعآوری تمام دیتــای فروش همه
فروشگاهها با هدف مالیاتی است .آن دیتا را کنار دیتای بانکی بگذارید،
مکمل همدیگر میشوند اما االن این دیتا کجاست؟ بنده حتی امیدوار
نیستم اگر روزی دیتای سازمان مالیاتی استخراج شد ،کسی به ارتباط
آن با بانکها 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 بانکها از چکهای برگشتی که
االن عادی شده است.
چکهای برگشتی و نبود نگاه هوشمندانه
گرکانینژاد :اگر به جای نگاه صفر و یکی ،هوشمندانه برخورد کنیم،
بهتر اســت .پیشــنهاد بنده برای الیه مقرراتگذاری مانند مجلس و
کسانی که به وزارت اقتصاد پیشنهاد میدهند ،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 میدهد .در قانون پیشبینی
نشــده بود ثبت چک ،چه حکمی دارد .اینکه اگر چک را ثبتنشده به
دیگری بدهیم ،او نمیتواند آن را نقد کند ،در قانون مسکوت گذاشته
شده اســت .البته چون از آن سوءاستفاده شــد ،راهحلی برای آن پیدا
کردند.
ما میتوانستیم از ابتدا طراحیهای هوشمندتر ،حتی در برگشت چک
انجام دهیم .شــرکتها و اشــخاص حقوقی ،گالیههایی درخصوص
مسدود شدن دارند که ریشه در برخورد صفر و یکی با موضوع دارد .باید
بین کسی که  10میلیارد 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
عابدینژاد :اگر میخواهیم هوش مصنوعی به عنوان یک تکنولوژی نو
در صنعت و بانکداری ما رخنه کند و نظارهگر خدمات هوشمندتر باشیم،
این کار ،بدون داده میسر نیست .بدون داده ،در حوزه هوش مصنوعی،
هیچ کار موثری اتفاق نخواهد افتاد.
گرکانینــژاد :هوشــمندی جذابتر اســت ،حتی اگر قرار اســت
محدودیتهایــی ایجــاد و نبایدهایــی را اعمال کنیــم ،به صورت
هوشــمندانه ،بهتر ،موثرتر و جذابتر میتوانیم آن
را اعمال نماییم!
متنکاملمیزگردراازاینجا()QRدریافتکنید.
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چارلز برای درج تصاویرش بر پولها
باید دو سال منتظر باشد

انتظار میرود که در پی مرگ ملکه انگلیس ،تصویر چارلز سوم به عنوان
پادشاه جدید این کشور جایگزین تصاویر ملکه بر روی تمبرها ،سکهها،
اسکناسها و تابلوهای دولتی در سراسر این کشور شود.
به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه فاکس نیوز ،احتماال «بانک انگلیس» در
ماههای آتی روند جایگزینی تصاویر را بر روی اسکانسها و سکهها آغاز
خواهد کرد .انتظار میرود روند حذف سکهها و اسکناسهای قدیمی با
اسکناسهای 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 پولهای حاوی تصویر ملکه معتبر
خواهند بود.
در پی مرگ الیزابت دوم در سن  ۹۶سالگی ،بانک انگلیس در بیانیهای
اعالم کرد :اسکناسهای فعلی که تصویر علیاحضرت ملکه بر روی آنها
نقش بسته همچنان پول رایج قانونی خواهند ماند .تخمین زده میشود
که در حال حاضر حدود  ۴.۵میلیارد پوند اسکناس حاوی تصویر ملکه
در گردش است.
در حال حاضر در سکههای استرالیا  -که یکی از کشورهای تحت ریاست
ملکه انگلیس است  -تصویر ملکه به صورتی درج شده که به سمت راست
نگاه میکند .رسانههای استرالیا اعالم کردهاند که در سکههای جدید،
تصویر چارلز بهگونهای بر این ســکههای 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  ۱۶۶۰آغاز شد.
از آن زمان تا کنون ،تنها استثنا این قانون نانوشته ادوارد هشتم بود که
اصرار داشت در سکهها نگاهش رو به سمت چپ باشد .او پس از مدتی
سلطنت را رها کرد تا با یک زن آمریکایی ازدواج کند .کنارهگیری 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 سکهها و
اسکناس  ۲۰دالری کانادا با عکس ملکه هم به اقدامات جاستین ترودو،
نخستوزیر این کشور بستگی دارد.

راهحلمشکل
«وقفههایوصولمالیاتی»چیست؟
رئیس مرکز برنامهریزی سازمان امور مالیاتی راهکار کاهش وقفههای
وصول مالیاتی را تشریح کرد.
مهدی موحدی ،رئیس مرکز آموزش ،پژوهش و برنامهریزی سازمان امور
مالیاتی در گفتوگو با خبرنگار ایبِنا درباره وقفههای وصول مالیاتی گفت:
وقفههای وصول و به طور کلی وقفهها در نظام تشــخیص و رسیدگی و
وقفههای دادرســی مالیاتی ،وقفههایی 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
قطعیسازی و وصول مالیات از مودیان را به وجود میآورد که این یکی از
مشکالت جدی سازمان امور مالیاتی به شمار میرود .وی با بیان اینکه به
نظر میرسد 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 وقفههای وصول تا حد
زیادی کاهش یابد .موحدی گفت :مورد دوم حرکت به سمت دادهبنیانی
و دادهمحوری اســت؛ یعنی بتوانیــم جریانی از حکمرانــی ،پاالیش و
بهرهگیری داده ایجاد کنیم تا بهراحتی 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 دادهبنیانی است در کنار تحوالتی که در عرصه نهادی
و تقنینی وجود دارد انجام شود ،میتواند این امید را ایجاد کند که نه تنها
رضایت مودیان قانونمند را جلب کنیم بلکه جلوی سواســتفاده و بهره
گیری از وقفههای وصول برای فرار مالیاتی را هم بتوانیم بگیریم.
رئیس مرکز آموزش ،پژوهش و برنامهریزی سازمان امور مالیاتی تاکید
کرد :حرکتهای 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 تالشهایی که در عرصه فناوری انجام میشود از مجموعه
اقداماتی اســت که برای کاهش وقفههای وصول از سمت سازمان امور
مالیاتی در دستور کار قرار دارد.
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قبل از گرفتن وام دستور العمل
بانک مرکزی را بخوانید
بانک مرکزی دستور العمل اجرایی تأســیس ،فعالیت ،نظارت و انحالل
صندوقهای قرضالحسنه تک شعبهای را ابالغ کرد .به گزارش گروه پول و
سرمایه اقتصاد 100از بانک مرکزی ،دستورالعمل مذکور به استناد بند (الف)
ماده (« )21قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور» ،و با عنایت به ماده
(« )1قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی» ،بند (ب) ماده (« )۱۴قانون برنامه
پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
س صندوقهای
ایران» ،تدوین شده است .بر اساس این دستورالعمل ،تاسی 
قرضالحسنه صرفاً با اخذ اجازهنامه 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 ،صندوقهای قرضالحسنه بر مبنای سرمایه نقدی مورد نیاز
برای تاسیس و فعالیت به سه دسته شامل کوچک با  350میلیون تومان،
متوسط با یک میلیارد تومان و بزرگ با  ۳میلیارد تومان تقسیم شده اند که
سرمایه نقدی مورد نیاز باید تماماً قبل از صدور اجازه نامه تاسیس پرداخت
شده باشد .گفتنی است صندوقهای قرض الحسنه کوچک ،متوسط و بزرگ
موجود که قبل از تصویب این دستورالعمل به فعالیت اشتغال داشتهاند ،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 ۱۰۰میلیون 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.

وصول ۹۲درصد چکهای مبادلهشده
در شهریور امسال

بانک مرکزی آمار و اطالعات مربوط به چکهای بینبانکی در شهریورماه
 ۱۴۰۱را منتشر کرده است .براساس گزارش بانک مرکزی ،در شهریور۱۴۰۱
حدود ۵۵۲هزار فقره چک به ارزش معادل ۳۵۳هزار میلیارد تومان برگشت
داده شده که نسبت به ماه قبل ،مبلغ چکهای برگشتی۱۰.۶درصد کاهش
داشته است .این گزارش بیانگر وصول  92درصدی چکهای مبادلهشده
اســت .طبق دادههای بانک مرکزی ،از کل تعداد چکهای مبادلهشده در
ت خورده که نسبت به مردادماه امسال تعداد آن
شهریورماه۸.۲درصد برگش 
 ۰.۹درصد کاهش داشته است .همچنین از کل مبلغ چکهای برگشتی در
ی که در مرداد امسال
شهریورماه امسال ۱۰.۵درصد برگشت داشته؛ در حال 
ت خورده بود که نشاندهنده کاهش
۱۱.۴درصد چکهای مبادلهشده برگش 
چکهای برگشتی از لحاظ مبلغ و تعداد است .محاسبات بانک مرکزی از
میزان چکهای مبادلهشده نشان میدهد طی شهریورماه ،۱۴۰۱در سامانه
چکاوک حدود  ۶.۷میلیون فقره چک ب ه ارزش حدود  ۳۳۵۱هزار میلیارد
ریال مبادله شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بهترتیب ۴.۹درصد
و  ۳.۴درصد کاهش را نشان میدهد .عمدهترین دلیل وجود چک برگشتی
در شهریورماه ،فقدان موجودی بوده است .در واقع در کل کشور از نظر تعداد
 ۹۶.۷درصد و از نظر ارزش۹۶درصد از کل چکهای برگشتی به دلیل کسری
یا فقدان موجودی بوده است .برای مثال در استان تهران  ۹۶درصد از تعداد
چکهای برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خوردهاند.

سقف تراکنش درگاههای پرداخت
اینترنتی و کارتخوانهای تاپ
 100میلیون تومان شد
سقف تراکنشهای دستگاههای کارتخوان و درگاههای پرداخت اینترنتی
تاپ از ۵۰میلیون تومان به ۱۰۰میلیون تومان افزایش یافت.
به گزارش روابطعمومی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ) ،به منظور
سهولت اســتفاده عموم مردم از خدمات بانکی با تصویب شاپرک (شبکه
الکترونیکی پرداخت کارت) ،سقف تراکنش درگاههای پرداخت اینترنتی و
کارتخوانهای تاپ از تاریخ ۱۶آبانماه ،دوبرابر شده و به مبلغ ۱۰۰میلیون
تومان ،افزایش یافت .پیش از این ،سقف مبلغ تراکنشهای بانکی درگاههای
پرداخت و کارتخوانها  ۵۰میلیون تومان بود که با افزایش دوبرابری سقف
تراکنشهای بانکی ،تمامی پذیرندگان کارتخوانها و دارندگان کارتهای
عضو شبکه بانکی شــتاب میتوانند تراکنشهای بانکی خود را تا سقف
 ۱۰۰میلیون تومان ،انجام دهند.

بانکها و فینتکها باید «اتحاد استراتژیک» را درک کنند

سیدحامد قنادپور

اشاره :در سالهای گذشته ،این عوامل ،منجر به کاهش محبوبیت نظام
بانکی شده است اما از طرف دیگر ،افزایش افرادی که به دالیل مختلف
نمیتوانند از خدمات بانکداری سنتی استفاده کنند یا مایل به استفاده
از آن نیستند ،به توسعه فینتکها منجر شده است .این روند بر کاهش
هرچه بیشــتر محبوبیت بانکها ،صحه گذاشته است .بر اساس آمارها،
میانگین استفاده از فینتک در سطح جهان ،به بیش از  40درصد رسیده
است .رشد روزافزون این شــرکتها به موضوع چالشبرانگیزی تبدیل
شــده که میتواند نظام بانکی ایران را تحتتاثیر قرار دهد .با این حال،
به نظر میرســد در صورت همکاری راهبردی دو طرف ،زمینه توسعه
کسبوکار 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  18شــهریورماه  1401برگزار شــد ،موضوع
«فینتکها و بانکها؛ 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 تبادلنظر قرار گرفت.
خالصه این گفتوگو ،پیشروی شماست.
تعامل :بانکها راضی ،فینتکها ناراضی
قنادپور :از منظر بانکها ،این تعامل بسیار خوب است .زیرا فینتک یک
نام شیک ،در حوزه نوآوری و کارآفرینی است که میتوان آن را رونمایی
یا درباره آن مصاحبه و سخنرانی کرد .چرا بانک ،باید ناراضی باشد؟! از
منظر فینتکها ،نوع تعامل ،اصال خوب نیســت و به نوعی بهرهبرداری
اتفاق میافتد و دســتاورد مثبت رخ نمیدهد .از منظــر مردم ،تعامل

قنادپور :درباره تعامل باکها و
فینتکها ،از منظر فینتکها،
نوع تعامل ،اصال خوب نیست و به
نوعی بهرهبرداری اتفاق میافتد نه
دستاورد مثبت .از منظر بانکها،
بسیار خوب است چون فینتک،
یک نام شیک ،در حوزه نوآوری و
کارآفرینی است که میتوان آن
را رونمایی یا درباره آن مصاحبه و
سخنرانی کرد!

بانک و فینتک ،چندان مهم نیست ،زیرا آنها به دنبال خدمت هستند.
االن مردم ،چندان خدمتی خارج از فضای کالسیک بانکداری دریافت
نمیکنند .البته اتفاقاتی رخ داده اما ایــن تالشها با نقطهای که مردم
بتوانند از خدمات ناشــی از حضور فینتکها در شبکه بانکی استفاده
کنند ،فاصله زیادی دارد .در دنیا ،ســه نوع تعامل بین بانک و فینتک
وجود دارد :یکی اینکه سرویس بدهند و ســرویس بگیرند .این تعامل،
در جنس تبادل خدمت است .دوم سرمایهگذاری روی فینتکهاست.
اینکه یک بانک ،روی بخشی از فینتک ،سرمایهگذاری میکند ،تعامل
نزدیکتری شــکل میدهد و خدمات را داخل خدمــات بانک تعبیه
میکند .دومین تعامل بسیار کمرنگ است .سومین نوع تعامل ،مالکیت
کامل بانک بر فینتک است و حتی از  51درصد مورداشاره ،به سمت 67
درصد و بیشتر میرود .نوع تعامل اول ،کلیدیتر است.
دالیل عدم ارائه  APIبه فینتکها
قنادپور :بعضی بانکها ،در زمینه ،ارائه  APIنسبتا خوب کار کردهاند
اما بعضی بانکها اصال  APIارائه نمیدهند و بعضیها هم بیش از یک
تا  1.5سال طول میکشد .قطعا یکی از مشکالت ،زیرساختی است اما
االن شش سال از ارائه APIها و openAPIها در ایران گذشته است.
این ،زمان کمی نیست که بگوییم کر یا زیرساختهای ما جواب نمیدهد.
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 میافتد ،همه بانکها ،مرکز نوآوری دارند ،در این حوزه فعال
هستند ،نوآوری را جذاب میدانند ،از اســتارتاپها حمایت میکنند.
امسال هم که بحث شرکتهای دانشبنیان است اما بعد از گذشت پنج
ماه ،چقدر در ارائه خدمت به این شرکتها رشد داشتهایم.
لزوم حمایت حاکمیتی و تعریف شاخصها
لگزایی :قبل از هرچیز ،روابط بین فینتکها و سیستم بانکی ،نیازمند
حمایت حاکمیتی است .هرکدام ما ،از فهم خودمان قضاوت میکنیم.
در عرصه صنعت پرداخت ،نهادهای مشخص ،با دوام و قوام در سالهای
گذشته شــکل گرفته و اطالعات و دیتاهای تحلیلی کامل وجود دارد
مانند اینکه تراکنشها در PSPها چگونه اســت؟ در طبقات مبلغی
مختلف ،وضعیت چطور اســت؟ تعداد کارتخوانهای فیزیکی ،تعداد
IPGها و ...همگی قابل تحلیل اســت .اگر این شاخصها تعریف شود،
هم بانکها میتوانند بگویند در قبال این شــاخصها کجا قرار دارند و
هم فینتکها که گالیههایی دارند و بخشی از آن هم بحق است ،با آن
کلیدواژهها صحبت کنند .مثال انجمن فینتکها بگویند ما در هر بانکی،
فالن تعداد پیشنویس تفاهمنامه یا پیشنویس پیشنهاد ،برای همکاری،
اتحاد استراتژیک و مشــارکت داریم و بر اســاس آن ،بانک و فینتک،
پاسخگو باشد .اینکه چرا انجمن فینتک و دوستان فناوری مالی از روند
پیشرفت کار راضی نیستند ،بخشــی از آن به بانکها برمیگردد و بنده
هم این را قبول دارم .سیســتم بانکی ،خودش تحت ضوابط پیچیدهای
اداره میشود و رگوالتور اعم از بانکی و فناوری ،با ابالغ مستندات متعدد،
یکسری مقررات تعیین کرده که بانکها به راحتی نمیتوانند پذیرای
همکاری روان با فینتکها باشند.
ن فینتک
از ریسک شهرت تا ضرورت فعالتر شدن انجم 
لگزایی :االن بانک مرکزی ،دست فینتکها را برای نوآوری باز گذاشته
است .نکته اول اینکه در سیستم بانکی ،دادن  ،APIفرایندهایی مانند
مســائل فنی و امنیتی دارد .البته میتوان آنها را در بازه زمانی کوتاهتر
حل کرد .فینتکها نیز هرکدام به تناســب زیرســاخت ،توانمندی و
قدمتشان ،چابکی و تعاملپذیری متفاوتی دارند .اگر این قضیه تنظیم و
برای آن قواعدی گذاشته شود ،خوب است .البته نیاز نیست بانک مرکزی
ورود کند ،بلکه انجمن فینتک با کانون بانکها یا شــورای هماهنگی
بانکها ،وارد مذاکره شود و با همدیگر زمانبندی استاندارد تعریف کنند.
نکته دوم اینکه ما به عنوان بانک ،یک موجودیت اقتصادی هستیم و با
ریسکهای متعدد از حمله ریسک شهرت مواجهیم .بنابراین موجودیتی
که قرار است با ما در حوزههای مختلف اعم از کار مطالعاتی ،کار عملیاتی،
مشــارکت حقوقی و ...متحد شــود ،باید بداند ما محدودیتهایی در
شناخت شــریک جدید داریم .یک موجودیت فین ِ
تک چابک و نوآور
با توانمندی باال و زیرساختی با موجودیت حقوقی که در نقطه ابتدایی
قرار دارد ،با ساختار مالی و اســتحکام صورتهای مالی مانند بانکها
مواجه اســت .ما بانکها به راحتی نمیپذیریم بــا هر موجودیتی وارد
مشارکت شــویم .اینها باید با همدیگر تناسب داشته باشند .البته بحث
گذاری خطرپذیر ،موضوع مجزایی است و درصد آن ناچیز است.

سرمایه
بنده معتقدم انجمن فینتک ،میتواند فعالتر عمل کند.
فینتکها به حوزه بانکداری شرکتی ورود کنند
لگزایی :البته بنده نمیگویم حتما فینتک ،شروعکننده باشد .سمت
فینتکها هم مواردی داریم که علیرغم گلهمندی عمومی ،بسیار پیش
رفتهاند و هم بانکهایی داریم که علیرغم ســختگیری آنها به خاطر
ذات و ماهیت کسبوکارشان ،ســرعت آنها باالتر از میانگین چندساله
است اما تعدادشان محدود است .یکی از نکات موردتاکید بنده در جلسه
با فینتکها ،این بوده که چرا وارد حوزه بانکداری شــرکتی و B2B
نمیشوند؟ اگر یک فینتک ،این نیازها را شناسایی و ایدهای مطرح کند،
از نظر مقیاس ،قطعا گوش بانکها زودتر تیز میشود و برای آنها جذابیت
بیشــتری دارد .زمانی که یکی از بانکها با صنعت یا صنفی ،کار جدی
میکنند ،اگر فینتکها بتوانند نــوآوری را در تعامالت بین صنعت با
بانک و مشتریان آن صنعت ایجاد کنند ،سرعت توافق باال میرود؛ چون
ذینفع ســوم به صورت ملموس وجود دارد ،خبردار میشود و میتواند
فرایندهای احیانا مطول داخل بانک را تحریک کند.
بانکها تهدید را به فرصت تبدیل کنند
قنادپور :اگر قرار باشــد حرکتهای برهمزننده یا دیســراپتیو بیفتد،
در فرایند کالسیک رخ نمیدهد؛ مثال اگر قرار بود اتحادیه تاکسیرانی
متولی باشد ،هیچوقت تاکسیرانی اینترنتی شکل نمیگرفت یا تلویزیون
اینترنتی .باالخره دیسراپتیو اتفاق افتاد ،دو سه شرکت شکل گرفتند و
االن آنها به رگوالتور ،پیشنهادهایی ارائه میدهند .پس ما به دیسراپتیو
نیاز داریم .ضمنا آقای دکتر لگزایی! پیشنهاد بنده به بانکها این است
که تهدید را به فرصت تبدیل کنند .جنابعالی به درستی به ریسک شهرت
اشاره کردید اما یکی از دالیل تعامل بانکها با فینتکها در دنیا ،همین
ریسک شهرت اســت .مثال بانک قرار است سرویســی راهاندازی کند،
این سرویس ممکن است شهرت بانک را زیرسوال ببرد ،آن را در قالب
فینتک ارائه میکند تا ریسک شهرت نداشته باشد .این اتفاق در ایران
هم افتاده است .دو سه بانک ،بسیار پیشرو هستند .ما تمام خدمات بانکی

علیرضا لگزایی

را در مجموعه فینوتک به صورت  APIارائه کردیم .بسیاری از فینتکها
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 سرمایهگذاری استارتاپها ،اتفاقات خوبی افتاده است .بحث
من درباره بانکهایی است که از این مقوله عقب افتادهاند و بانکهایی که
نه تنها عقب میافتند ،بلکه رونمایی آنها بیشتر است!
امواج سهگانه فینتک در دنیا و جایگاه ایران
قنادپور :در دنیا ،سه موج در حوزه فینتک داشــتهایم :در موج اول،
بین  2008تا  2012فینتکها فعال شــدند ،پیش رفتند و یکسری
اتفاقات رخ داد و ســهم بازار گرفتند .در موج دوم بین  2012تا ،2016
بانکها ترسیدند و رقابت کردند .مشابه بانکهایی که در ایران ،به زعم
شما این کار را میکنند .در موج سوم که مربوط به سالهای اخیر است،
رابطه بانکهــا و فینتکها ،تبدیل به همکاری شــد .در دنیا ،مباحث
مایکروسرویس و مایکروفاینانس ،بسیار مهم و ترند یا روندی است که
پیش میرود .در سالهای اخیر ،دویچه بانک آلمان 50 ،درصد خدمات
خرد را از طریق فینتکهــا ارائه میکند .در ایران مــا بین موج دوم و
سوم ماندهایم .نگاه بعضی بانکها ،موج دوم است .اصال مفاهیمی مانند
تک ما» اشتباه است و معنا ندارد .بعضی به سمت
«استارتاپ من»« ،فین 
رقابت رفتند اما روند به سمت همکاری است.
فینتکهای موفق
قنادپور :در حوزه پرداختسازها و لندتکها ،اتفاقات خوبی افتاده است.
در حوزه برداشــت خودکار که مجموعههای متعددی این کار را انجام
میدهند ،مجموعه وندار ،خارج از شــبکه بانکی و این تعامالت است و

لگزایی :ما به عنوان بانک،
موجودیت اقتصادی هستیم
و با ریسکهای متعدد مانند
ریسک شهرت مواجهیم .بنابراین
موجودیتی مانند فینتک که
قرار است با بانک در حوزههای
مختلف اعم از مطالعاتی ،عملیاتی،
مشارکت حقوقی و ...متحد شود،
باید بداند ما محدودیتهایی در
شناخت شریک جدید داریم

بر مبنای APIهایی که از پلتفرمهای بانکداری باز میگیرد ،این کار را
کرده اســت .فینتک میتواند با تجربه کاربری خوب دایرکت دبیت را
انجام دهد .خارج از فینتک هم این موضوع زیاد دیده شده است.
لگزایی :ما غیر از بهپرداخت ملت ،بــا  11فینتک به صورت عملیاتی
کار میکنیم مانند تپســی ،دیجیپی ،وندار ،جیبیــت و راهکار نوین
زیبال .اینها همگی ســرویس غیرحضوری پایا با رابطــی که ما به آنها
دادهایم ،ارائه میدهند .درباره کیف پول ،به خاطر مشــکالت مقررات،
ضوابط و مستندات ،کار به خوبی پیش میرود اما عملیاتی نشده است.
با شــرکتهای تارا ،دیجیپی ،ایرانســل و نوین درگاه شریف ،تعامل
داریم اما عملیاتی نیســت .در حوزه لندتک با  17فینتک ،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 دیجیپی در حوزه لندتک
تفاهمنامهای امضا کردیم و بالغ بر  10هزار میلیارد ریال تخصیص دادیم.
هیئت مدیره بانک ملــت ،آن نگاه بلندی که بایــد در روابط بانکها و
فینتکها ایجاد شود ،در عمل نشان داد .ما برای اولین بار ،رتبهسنجی
دیجیپی را به رسمیت شــناختیم .با  16فینتک دیگر در حال تعامل
هستیم.
رابطه سهسویه برد-برد-برد
قنادپور :فینتک ،فقط شــکل قضیه را زیبا نمیکند .یک بخش آن،
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تجربه کاربری است .ما با دوســتان آقای دکتر لگزایی در بانک ملت و
با بانک تجارت و بانکهای دیگر در این مسیر پیش میرویم .در اینجا
فینتکها میتوانند روی مدل کسبوکار تاثیر بگذارند و بیزینسمدل
هم قابل تغییر است .بانک ،قوانینی دارد که سقف آن  18درصد است
اما فینتک میتواند 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 بیزینسمدلی
به جمعبندی رسیدهایم که بر مبنای آن ،تسهیالتی به مردم میدهد و
ادعا میکند که سود آن ماهانه یک درصد است.
بیزینسمدل ما ،در حوزههای رســوب ،تاخیر در تســویه و آیتمهای
متعدد لندتک و فینتک است .این ،یک مثال خوب است که فینتک
میتواند مدل کسبوکار جدید را در کسبوکار بانکی بیاورد .با تعامالت
انجامشــده ،یک رابطه ســهطرفه برد -برد -برد برقرار است؛ هم برای
فینتک ،هم برای بانک و هم برای مشــتری .مردم سرویسی گرفتهاند
که نیاز نیست فالن نرخ سود بدهند!
زمینه پیشقدم شدن بانکها ،برای تعامل فراهم نیست
لگزایی :یکی از چالشهای تعامل ،به مسائل فرهنگی برمیگردد .این
امر نیازمند زمان است .قبال بانکها از صفر تا صد فرایندهای سیستم
بانکی را تا همین چند ســال اخیر ،خودشان انجام میدادند اما پوست
انداختهاند .االن مشکل ضمانت تســهیالت این است که قانونگذار به
ســهلگیری توصیه میکنند 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

قنادپور :در دنیا ،سه موج در حوزه
فینتک داشتهایم :در موج اول،
فینتکها فعال شدند و سهم
بازار گرفتند .در موج دوم ،بانکها
ترسیدند و رقابت کردند .در موج
سوم ،رابطه بانکها و فینتکها،
تبدیل به همکاری شد .در ایران،
ما بین موج دوم و سوم ماندهایم و
نگاه بعضی بانکها ،موج دوم است

معتقدند بانکها باید پیشقدم شوند ،چالش کنم .البته نظرشان درست
است ولی نباید اینطور استنباط شود که زمینه فراهم است .ما نسبت
به دنیا در حوزههای طبقات بلوغ کسبوکار ،اقتصاد ،بانکداری و نظام
پرداخت ،تاخیر داریم .ایشان به موجهای سهگانه اشاره کردند اما دنیا
سالهاست در حال تالش برای تحریک تقاضاســت .وقتی بانکها را
نقد میکنیم (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 بانکها به سراغ فینتکها نمیروند؟
لگزایی :یکی از دالیلی که بانکهــا ،چندان انگیزه قابل توجهی برای
پیگیری جدی ندارند ،همین اســت .این موضوع بایــد برای بانک به
مثابه هر کسبوکار دیگری ،یک مسئله باشــد که مثال به بخشهای
ذیربط خود بگوید منابع فراوانی دارد که متقاضی برای آن وجود ندارد.
فینتکها در این زمینه میتوانند در زمینــه جوامع هدف با مدیریت
ریسک مطلوب که نرخ نکول پایینی داشته باشند ،برای بانکها بازاریابی
کنند .آن موقع بانک به جای بازاریابی مویرگی ،به ســراغ فینتکها
میرود زیرا هرکدام از فینتکها ممکن است جامعه دهها یا صدها هزار
نفری در زیستبوم خودشان داشته باشند .ما بانکها هم به عنوان یک
بازیگر وارد میشویم ،فینتک برای آن منابع ،محل مصرف پیدامیکند
و در نهایت با مدل مشخصی به تفاهم میرسیم.
نکته دیگر اینکــه بانکهــا از ابتدا عمومــا شــرکتهای پرداخت،
فینتکگونه یا نرمافزاری ایجاد کردهاند ،چندان احساس نیاز نمیکنند

که به سراغ موجودیث ثالث بروند .بنابراین فینتکها با تجربه مشتری،
نوآوری و ارزش افزوده ،قادرند هم کاربر جدید برای بانک بیاورند و هم
کسبوکار خودشان رونق پیدا کند .اگر این مالحظات را درنظر بگیریم
و زمان هم چاشنی آن شود ،فضا باز میشود.
راهحل تعامل :بازیگر سوم و اتحاد استراتژیک
لگزایی :نکته بعدی ،اعتبارسنجی یا شناسایی مشتری است .بانکها
به لحاظ ماهیتشان ،وقتی قرار است با موجودیتی ،اتحاد استراتژیک
داشته باشند ،باید شناخت کاملی از آن پیدا کنند و فقط توان علمی و
فناوری کفایت نمیکند .بانک با فینتکی به اتحادی میرسد که ممکن
است بعد از دو سه سال گردش مالی این اتحاد ،بسیار بزرگ باشد و در
این تعامالت ،تمام ریسکهای مالی و شهرت ،به سمت بانک سنگینی
کند ،چرا که فینتک ،موجودیــت جمعوجور دارد و خاصیتش همین
است .به همین خاطر در بعد سوم ،انتظار دارم سرمایهگذاران به کمک
بیایند .فینتک با ورود خودش ،مفهوم زیستبوم را نیز وارد کرد؛ یعنی
بانک ،تنها بازیگر فعال مایشاء نیست و فینتک هم میتواند کمک کند
و مشتریانی دارد .آنچه بین ما و انجمن فینتک میتواند شکل بگیرد،
این است که دنبال بازیگران سوم ،چهارم و پنجم هم باشیم و اینطور
نباشــد که فقط بانک و فینتک به توافق برسند .اگر سرمایهگذار سوم
توان مالی فینتک را تقوبت کند و به بانک ،دل و جرات بدهد که وارد
یک مشارکت و اتحاد استراتژیک بلندمدت شود ،کمککننده است .به
جای اینکه بگوییم چرا بانک به ســرعت ورود نمیکند ،بهتر است این
مسیر را تسهیل کنیم.
توصیه به فینتکها :ورود به اقیانوس آبی
قنادپور :آقای دکتر عبارت «اتحاد استراتژیک» را به کار بردند که یکی
از مقولههای مفقوده و زیباست .بنده هم به فینتکها توصیه میکنم به
اقیانوس آبی ورود کنند .وقتی PSPها درگیر حوزه پرداخت هستند،
این میزان تمرکز در این زمینه ،نیاز نیست و این حوزه ،اقیانوس قرمز
است .فینتکهایی که به ســمت حوزههای دیگر رفتهاند در اقیانوس
آبی کار میکنند .چرا باید در اقیانوس قرمز ،دعــوا کنند؟! اتفاقا این،
نقطهای است که اسکیلآپ یا گســتردهتر شدن در آن راحتتر است.
وقتی شما درباره فینتکهای موفق پرسیدید ،میتوانستم فینتکهای
مختلفی را نام ببرم اما ترجیح دادم فینتکــی را نام ببرم که در فضای
اقیانوس آبی است .فینتکها ،تمرکز زیادی در حوزه پرداخت دارند.
البته اخیرا به ســمت لندتــک ورود کردهاند 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 بانکها به
خاطر نرخ تمامشــده پول ،نمیتوانند در زندگی روزمره آن را مرتفع
کنند و فینتکها ،کســبوکارها و صنایع میتوانند به این حوزه ورود
نمایند .همچنین با بحث سرمایهگذاری در فینتکها هم کامال موافقم.
ما نیازمند این هستیم که ادبیات سرمایهگذاری خطرپذیر به درستی
ایجاد شود.
در حال حاضر اینکه قرار است چقدر سهام در یک فینتک و استارتاپ
به هر سرمایهگذار تخصیص داده شــود ،به یک علم تبدیل شده است.
توصیهام این است که اگر قرار است بانکها به این سمت بروند ،از کنه و
ریشه آن اقدام کنند .بعضا بانکها به واسطه پولی که دارند ،با ورودشان،
فضای آن اکوسیســتم را هم خــراب میکنند .مثال یک اســتارتاپ،
ارزشآفرینی دارد اما بانک ،چون ادبیات سرمایهگذاری را نمیداند ،با
یک نوع دیالوگ ،مذاکره و پیشنهاد ،یک صفر جلوی آن میگذارد! بانک
تالش میکند  90درصد سهام استارتاپ را بخرد در حالی که نمیداند
با این کار ،به خودش ضربه میزند نه استارتاپ.
توصیه به رگوالتور :تمرکز بر «نبایدها» و دوری و دوستی!
قنادپور :از زاویــه محافظهکارانه ،بانک ،مجــوز میخواهد که قابل
درک اســت و نمیتوان به مدیران بانکی خرده گرفت زیرا نگرانیها،
و حاشیههایی رخ داده اســت .راهکارهای درست مانند سندباکس در
دنیا وجود دارد که تسهیلکننده 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 بانکها الزام
میکند که با فینتکها 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 بانکها و هم فینتکها میدانند

خط قرمز چیست و خودشان را با آن تطبیق میدهند .این موضوع برای
مردم هم که از آن استفاده میکنند ،خوب است و نوآوری ،پیش میرود.
لگزایی :آنچــه از منظر بانکهــا باعث طوالنی شــدن تعامل و تفاهم
یا کمبود انگیزه میشــود ،در صحبتهای قبلی مطرح شــد .بخشی
از آن در ذات کار ماســت .اساســنامه بانکها را نگاه کنید ،در حوزه
ســرمایهگذاریهای خطرپذیر ،یک ریــال اجازه ایــن کار را به بانک
نمیدهد ،چون پول سرمایهگذار ،دست بانکهاست و بانکها ،وکیل
وی هستند نه مالک آن .بخش خصوصی شرکت یا صنعت در حوزهای
سرمایهگذاری میکند و هرچه ریسک باالتر باشد ،انتظار بازده باالتری
هم دارد .البته عواملی دســت به دســت هم میدهند 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! بانکها ،باید نگرش خود را بازتر
کنند .با اینکه تقاضا بســیار باالتر از ظرفیت بانکهاست ،باید به فکر
روزی باشیم که ممکن اســت تقاضا کمتر از ظرفیت ما باشد .خواسته
بنده از همکارانم ،پذیرش این زیستبومها و بازیگران جدید است و به
فینتکها هم توصیه میکنم روی اقیاتوس قرمز متمرکز نشــوند .در
حوزه اعتباری هم فقط لندتک و تمرکز بر مصرفکننده نهایی نیست
بلکه در فرایندهای اعتبــارات ،ضمانتنامهها و الســیهای داخلی،
زمینههای زیادی برای نوآوری وجود دارد .فینتکها با شناخت کلی از
فرایندهای سیستم و کربنکینگهای بانکها ،قادرند به طور اختصاصی
برای بهبود تجربه مشــتری ،یا با بانک وارد مذاکره شوند یا زیستبوم
مشترک بین بانکها و بیزینسهای بزرگ تشکیل دهند.
گاهی اوقات شــما رســانهها ،بانکها را به این موضوع متهم میکنید

لگزایی :آنچه بین ما و فینتکها
میتواند شکل بگیرد ،این است که
دنبال بازیگران سوم ،چهارم و پنجم
هم باشیم و اینطور نباشد که فقط
بانک و فینتک به توافق برسند.
اگر سرمایهگذار سوم ،توان مالی
فینتک را تقوبت کند و به بانک،
دل و جرات بدهد تا وارد اتحاد
استراتژیک شود ،کمککننده است

اقداماتی که فینتکها میتواننــد انجام دهند ،خــود بانکها انجام
میدهند .در این زمینه ،اگر عامل زمان و مکان را اضافه کنید ،منصفانهتر
میشود .مثال سیاســت بانک مرکزی و دولت در سالهای 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 بانکها یا فینتکها این کار
را انجام دهند .رتبهبندی ،مثال دیگر است .اگر فینتک ایدهای 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 بانکها به موسس بودن در زیستبوم
لگزایی :یکی از انتقادات مطرحشده این است که بانکها تمایل دارند
موسس این زیستبومها باشــند .بنده هم به این موضوع نقد دارم .اگر
شرایط ،ایجاب میکند ،بانکها باید جاهایی موسس باشند و بپذیرند
جاهای دیگر ،فینتک ،موسس اســت و بانک ،عضو .با این حال ،باید
قواعد همدیگر را رعایت و به تدریج ،کمک کنیم .بســیاری از اجزای
مدل کســبوکار بانکداری ما ،متفاوت از دنیاست .اگر تصور یک بانک
از فینتکها این باشــد که فینتک باید تابع بانک باشد ،این تفکر به
شکست خواهد انجامید و فینتکها جایگاه خود را پیدا میکنند .البته
فینتک هم مانند وزنکشی در کشتی ،باید از حداقل شرایط ورود به
بازی برخوردار باشد .اینکه یک نفر ایدهای دارد و اصرار دارد با با بانکها
شریک شود ،با روحیه محافظهکاری بانکها و آنچه در مدل کسبوکار
از آنها خواسته شــده ،همخوانی ندارد .اگر بانکها و فینتکها بیشتر
با همدیگر تعامل کنند ،بهتر از این است که تنظیمگر ضوابط بگذارد.
از نوآوری باز و اتحاد استراتژیک تا مسیرهای تعامل
قنادپور :نوآوری باز میتواند به فرهنگسازی ،تغییر گفتمان ،جذب
نیرو و حل مسائل منابع انســانی کمک کند .بانکها و فینتکها باید
اتحاد اســتراتژیک را درک کنند .حق مردم ما بــرای خدمت گرفتن،
بیشتر از اینهاســت .آنقدر این کیک بزرگ است که بحث رقابت بین
فینتکها مطرح نیست.
لگزایی :هم همکارانمان در سیســتم بانکی بــه تعامل با فینتکها
اهمیت بیشــتری بدهند و هم به دوســتان فینتــک تاکید میکنم
فضای ورود به بانکها ،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
شرکتهای بسیار بزرگ در کشور ،این زمینه را ایجاد میکند که این
زیستبومها شکل بگیرند .توصیه این است که در این
زمینهها فکر شود.
متنکاملمیزگردراازاینجا()QRدریافتکنید.

29
خبر

مطالبات امهالشده توسط بانک ملی
بدون دریافت اصل و سود
صورت های مالی بانک ملی منتهی به پایان اسفند ماه سال  1400توسط
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  1400را 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  50درصد 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  23میلیارد 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  21.5میلیون 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  100درصد آن ذخیره در
حسابها منظور شده است.

موافقتبانکمرکزیباشرطبورسیها
برایعرضهگواهیسکه
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ،شرط موافقت با عرضه
سکه در بورس را اعالم کرد.
غالمرضا مصباحی مقدم در گفتوگو 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 میدانیم 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  ۱۰۰سکه 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 میشود 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.

ابالغسهم 20درصدیتامینمالی
زنجیرهای و کشاورزی قراردادی
ازکلتسهیالتبخشکشاورزی
سهم  20درصدی 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 روشهای
تأمین مالی ســرمایه در گردش زنجیرههای تأمین در بخش کشاورزی و
حمایت از تولیدات کشاورزی و اشتغال روستایی با روشهای غیرتورمی
و پیرو ابالغ شــیوهنامه 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 بانکها و مؤسسات اعتباری،
در قالب تأمین مالی زنجیرهای و کشاورزی قراردادی در سال  ،1401بدون
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
 ،1401بیست درصد تسهیالت پرداختی به بخش کشاورزی توسط بانکها
و مؤسسات اعتباری ،در قالب تامین مالی زنجیرهای 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.
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شرایط فروش
دالر سهمیهای در بانکها
همزمان با افزایش قیمت ارز
درپی اعالم بانک مرکزی در خصوص فروش ارز در شــعب منتخب چهار
ک دولتی ،گزارشهای میدانی از شعب تعیین شده (در اواسط آبان) نشان
بان 
میدهد که فروش ارز در این شعب شروع شده و هر کدام ساز و کار مربوط
به خود را دارند.
ش قیمت ارز در بازار ،بانک مرکزی
به گزارش اخبار بانک ،همزمان با افزایــ 
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 میکند اما براساس آخرین اعالم (در17
آبان) ۳۴،هزار و ۶۰۰تومان است.
دراینزمینه،بانکمرکزیاوایلآبانازابالغبخشنامهفروشارزسرفصلسایر
در این چهار بانک خبر داد و اعالم کرد که فروش ارز (اسکناس) به متقاضیان،
حداکثر به مبلغ  ۲۰۰۰یورو یا معادل آن به دالر و به نرخ اعالمی توسط اداره
صادرات این بانک خواهد بود .بر این اســاس ،فروش ارز از  ۱۵آبان تا اطالع
ثانوی با ارائه کارت ملی متقاضی در بانکها امکانپذیر است.
در این بین ،بررسی های میدانی از شعب تعیین شده حاکی از آن بود که هنوز
فروش ارز در بانکها شروع نشده و مسئوالن ارزی بانکها اعالم کردند که
هنوزبخشنامهفروشارزابالغنشدهاست.امامشاهداتمیدانیازشعبتعیین
شده چهار بانک ملی ،ملت ،صادرات و تجارت بیانگر این است که فروش ارز در
این بانکها با نرخ توافقی شروع شده است.
شرط خرید ارز از بانک ملی
در این راستا ،فروش  ۲۰۰۰دالر در بانک ملی اینگونه است که متقاضیان
واجد شرایط میتوانند 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 میتوانند
به شعب تعیین شده این بانک مراجعه کنند و ارز بگیرند.
شرایط فروش ۲۰۰۰دالر 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
سیمکارت به نام خود به همراه داشته باشند و خرید کنند.
وضعیت فروش ارز در بانک ملت
بانک ملت نیز از دیگر بانکهای تعیین شده برای فروش ارز به مردم است و
شعبه های منتخب این بانک نیز اعالم شده که فروش ارز را شروع کرده اند.
رئیس بانک UBSسوئیس:

بانکداران بینالمللی نسبت به اقتصاد
چینخوشبینهستند
رئیس بانک  ،UBSبزرگترین بانک سوئیس و یکی از بزرگترین بانک
های جهان با اشاره به عدم اطمینان به رسانههای آمریکایی گفت :بانکداران
بینالمللی با وجود ،گزارشهای نگران کننده رسانه های غربی ،نسبت به
اقتصاد چین خوش بین هستند.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،به نقل از راشــاتودی ،بانک ،UBS
بزرگ ترین بانک سوئیس و یکی از بزرگ ترین بانکهای جهان اعالم کرد:
سرمایهگذاران مشتاق بازگشایی بازار چین پس از پایان یافتن محدودیت
های کرونایی در این کشور هستند.
به نوشته روزنامه فایننشــال تایمز ،کلم ِکل ِ ِهر ،رئیس بانک  UBSگفت،
بانکداران بین المللی با وجود ،گزارش های نگران کننده رسانه های غربی،
نسبت به اقتصاد چین خوش بین هستندِ .کل ِ ِهر که در اجالس سرمایه گذاری
رهبران مالی جهان در هنگ کنگ سخنرانی میکرد ،گفت« :ما مطبوعات
آمریکایی را نمیخوانیم ،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 سرمایهگذاری رهبران مالی جهان در
هنگ کنگ که پس از بیش از دو سال و نیم پس از شیوع کرونا برگزار شد،
بیش از 200بانکدار و سرمایه گذار از 20کشور 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 ِکل ِ ِهر 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 مصاحبههای ویدیویی از پیش ضبطشده
برای اطمینان بخشیدن به سرمای ه گذاران بینالمللی از قدرت اقتصادی این
کشور استفاده کردند ».فانگ به حضار توضیح داد « :من به سرمایه گذاران
بین المللی توصیهمیکنمبدانندکهواقعادرچینچهمیگذردو قصدواقعی
دولت ماچیست .زیاد رسانههایبین المللینخوانید ».اظهارات فانگکهپس
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».

لندتکهابایدازتسهیالتریالیبهسمتاعتباریحرکتکنند
سران قوا برای شمولیت مالی در نظام پولی بانکی ،محوریت مشخص تدوین کنند

حمید بنائیان

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 ،سرمایهگذاری و ...است .فراگیری مالی یکی از بهترین
استراتژیها برای کاهش فقر و فاصله طبقاتی در جامعه است ،زیرا افراد
با توانمند شدن از فقر خارج میشــوند .این در حالی است که با توجه
به آمار بانک مرکزی ،بازار بالقوه خدمات اعتباری خرد در ســال  98را
میتوان حدود  90هزار میلیارد تومان برآورد کرد.
اگر سهم تجارت الکترونیک را دو تا سه درصد از معامالت خردهفروشی
کشــور فرض کنیم ،در بازه دیماه  98تا پایان آذرماه  ،99بازار بالقوه
خدمات اعتباری آنالین ،بین  1800تا  2700میلیارد تومان بوده و بخش
زیادی از این بازار بزرگ ،هنوز آنالین نشده است .قوانین سختگیرانه
بانک مرکزی و عدم همکاری مناسب لیزینگها با استارتاپها در تامین
مالی از دالیل آن است.
یکی از بخشهای موردتوجه برخی استارتاپها ،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 مهمترین
نژادصداقت :در حوزه سپرده و
حساب،وضعیتبسیارمطلوبی
داریم .بعد از سیاستهای دولت

در خصوص یارانه نقدی و پرداخت
آن در حساب سرپرستان خانوار94 ،
درصد جمعیت باالی 15سال ایران،
سپرده بانکی دارند .از این منظر،
جزء کشورهای سطح باال هستیم .در
حوزه اعتباردهی و تسهیالتدهی
نیز وضعیت برای مشتریان بزرگ و
شرکتی ،مطلوب است

چالشهای این حوزه ،از جمله تامین منابع ،رگوالتوری ،اعتبارسنجی و
نرخ کارمزد ،در صدر مشکالت لندتکها ،به عنوان یکی از ارکان اصلی
فراگیری مالی قرار دارد.
در هفتمیــن برنامــه اقتصاد مــدرن (یکصد و شــانزدهمین میزگرد
بانکداری و اقتصاد دیجیتال) که  25شــهریورماه  1401برگزار شــد،
موضوع «چالشها و مزایای توســعه فراگیری مالی در ایران» با حضور
حمیــد بنائیــان معــاون بانکــداری الکترونیکــی بانــک آینــده و
محمد نژادصداقت مدیرعامل شرکت داتین موردبحث و تبادلنظر قرار
گرفت .آنچه پیشروی شماست ،خالصه این گفتوگوست.
ارزیابی وضعیت لندتکها در ایران
نژادصداقت :لندتک یکی از حوزههای بســیار مهــم فراگیری مالی
است .در تعریف اســتاندارد بانک جهانی ،دســته اول فراگیری مالی،
ســپردهگیری ،حســاب ،کارت و ماننــد آن ،دســته دوم اعتباردهی
تسهیالتدهی ،دسته سوم مباحث مرتبط با بیمه و دسته چهارم حوزه
سرمایهگذاری است .طبق بررســیها ،تحقیقات و استانداردهای بانک
جهانی ،با شاخصهای فراگیری مالی ،رشد این شاخصها ،در هرکدام
از این چهار حوزه ،موجب کاهش فقر و توســعه اقتصادی میشود .بعد
از سیاستهای دولت در خصوص یارانه نقدی و پرداخت آن در حساب
سرپرستان خانوار ،در جمعیت باالی  15سال 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 تسهیالتدهی ،وضعیت،
متفاوت است.
در حال حاضر ،قشر وســیعی از جامعه نتوانســتند از تسهیالت خرد

استفاده کنند؛ یا قواعد دریافت تسهیالت ،پیچیده بوده یا برای بانکها،
صرفه اقتصادی نداشــته اســت ..بانک جهانی معتقد است بیشترین
تاثیر در توســعه فراگیری مالی از طریق تکنولوژی مانند موبایلمانی،
موبایلپیمنت و موبایلبنکینگ ،میســر است و از این طریق ،میتوان
سطح فراگیری مالی را ارتقا داد .در چند سال اخیر ،لندتکها بخشی از
این بار را به دوش کشــیدند و در جامعه ،نقش ایفا کردند .االن با نقطه
مطلوب فاصله داریم .در حوزههای دیگر مانند بیمه و ســرمایهگذاری،
خصوصا سرمایهگذاری خرد ،فاصله خیلی بیشتر از لندتک است.
لندتک ،فقط وامدهنده نیست
بنائیان :وقتی از نظام پولی مالی صحبت میکنیم ،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
وامدهنده اســت .لندتک ،یک ابزار فینتکی ،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 شاخصههای
آن شــامل خدمات بانکی اعم از سرویسگیری ،تســهیالت ،خدمات
بیمهای و خدمات بازار سرمایه است ،شــکل گیرد .هدف این است که
افراد داراییهایشــان را به راحتی مدیریت کنند ،خدمات پرداخت را
به ســهولت انجام دهند و در تامین نیازهای زندگــی فرصتهای برابر
داشته باشند.
اگر بخواهیم به شمولیت مالی بپردازیم ،باید نگاهمان را باالتر از همه اینها
قرار دهیم .شمولیت مالی باید بتواند به همه این موارد بپردازد و تکتک
افراد در جامعه ،به همه اینها دسترسی داشته باشند .پیرو این موضوعات،
ارکان داریم .این ارکان ،نهادهای توسعهای هستند که اگر توسعه پیدا
کنند ،در نهایت ،کالن اقتصاد و نقشه توســعه کشور شکل میگیرد و
یکی از شــاخصهای آن که عدالت اقتصادی است ،از طریق شمولیت
مالی محقق میشود .وقتی این ارکان و نهادها را میچینیم و قرار است
از تکنولوژی استفاده کنیم و وارد فضای برخورداری از فینتکها 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 میکنیم،
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 شاخصهای ارزیابی خدمات مالی که بیانگر عملکرد خوب
مدیران است ،این است که چقدر سود ایجاد کردهاند و اینکه آن میزان،
خوب اســت یا بد .خوب و بد وقتی معلوم میشود که شاخص را همگن
کنیم .مثال اگر  100داشتیم و به  120برسانیم اما تورم  25باشد ،درست
است سود ایجاد شده اما نسبت به تورم 5 ،درصد عقب هستیم.
تحریک تقاضا با کارت اعتباری و مدلهای اعتباردهی
نژادصداقت :در حوزه خدمات اعتباری ،آمار و ارقام سپرده بانکی بسیار
پایینتر اســت .البته آمار دقیقی وجود ندارد زیرا یکسری روشهای
اعتباردهی خــارج از نظام بانکی و مدلهای دیگــر داریم .اگر مباحث
مربوط به کارت اعتباری که در دنیا مفهوم دارد و تا حاال مدل جذابی در
ایران در این زمینه نداشتهایم ،نیز مطرح کنیم ،فاصله واقعا معنادار است.
ما اصال اهمیت موضوع کارت اعتباری یا اعتبار را در نظام کالن اقتصادی
درک نکردهایم .آقای بنائیان ،دربــاره عدالت صحبت کردند که تعریف
شمولیت مالی بود و اینکه هرکس سطحی از رفاه را برای خودش تامین
کند اما تصمیمگیریهای 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 مصرفکننده .اگر میتوانستیم با کارت اعتباری
و مدلهای 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 میبرد،
کاربر نهایی را توانمنــد میکند و بانک از کاربر ،پــول میگیرد نه یک
موجود بزرگ یا گردنکلفت که برخی مواقع نمیشود از آن پول گرفت!
نقش لندتکها در اقتصاد دیجیتال
نژادصداقت :دامنه شــمول و پرداخت بانکها به عنــوان یک بنگاه
اقتصادی که مدل اعتبارسنجی و تخصیص منابع خاص خود را دارند،
محدودیت دارد .لندتکها به این موضوع اضافه شدند تا بتوانند در کنار
نظام پولی که این تخصیص اعتبار داده میشود ،از طریق سایر منابع یا
در کنار بانکها با کاهش هزینه آنها و افزایش ســرعت تسهیالتدهی،

محمد نژادصداقت

فرایند را پیش ببرند و با زیرساختهایی که ایجاد میکنند ،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 پولها مانند پولهایی که در صندوق ثروت یا
سایر صندوقهاســت ،همانند ســرمایهگذاری در پروژهها ،یکی دیگر
از راههاســت .همچنین در تخصیص اعتبار با زیرساختهای لندتکی،
میتوان تســهیالت را در اختیار مردم قرار داد و با اعتبارسنجی قوی،
در حوزه خرد در سیکلهای 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 عامالمنفعه 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 گرامینبانک 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 یکسری
پروژههایی در کشور شــروع شــده بود .البته برخی ترندها محدود به
بنائیان :لندتک ،یک ابزار
فینتکی 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 شاخصههای آن شامل خدمات
بانکی اعم از سرویسگیری،
تسهیالت ،خدمات بیمهای
و خدمات بازار سرمایه است
شکل گیرد
دولتها نیســتند بلکه در یک جامعه ،به طور مستمر و الینفک وجود
دارند .اقتصاد دیجیتال هم از همین جنس است؛ یعنی کسی نمیتواند
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 یکســال 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
جدیترین بانک در این حوزه هســتیم ،بهگونهای اســت که االن بالغ
بر  300میلیارد تومان در قالب مدل لندتک به مردم ،اعتبار ،تخصیص
دادیم .اگر وام خرد را زیر  50میلیون تومــان تلقی کنیم ،بانک ،حدود
 90تا  100هزار فقره با  280شعبه و هزینههای نگهداری ،اجاره محل،
بایگانی ،کاغذ ،رفتوآمد مشتری ،مراجعه و امضای وی و ضامن و سایر
موارد پرداخت کرده اســت .در این زمینه ،یکی از لندتکهای ما لندو
است و دیگری قسطا .از ابتدای ســال  ،1401راند جدید در تخصیص
اعتبار ،کامال مکانیزه است و کار با امضای دیجیتال و سفته الکترونیک
انجام میشود .ببینید با این کار ،چقدر کاغذ صرفهجویی میشود .نقش
لندتک در اینجا ،در کنار بانــک آینده ،در صرفهجویی 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 بانکها بود و این موضوع با حضور
وزیر اقتصاد و مدیران عامل ســه بانک اصلی یعنــی بانک ملی ،بانک
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قرضالحسنه رســالت و بانک آینده ،که پایهگذار کار بودند ،رونمایی
شد .االن حدود  7000نفر در کشور ،امضای دیجیتال گرفتهاند و حدود
 14000فقره سفته الکترونیک صادر شده است .االن میتوانید به اندازه
مبلغ وام ،سفته بخواهید ،ســفته دیجیتالتان اضافه شود و ضامن هم
میتواند الکترونیکی امضا کند.
اعطای وامهای خرد با اعتبارسنجی و اشتراکگذاری داده
بنائیان :یکی از گرفتاریهای اصلی ،اعتبارات خرد اســت؛ صرفنظر
از اینکه قرار است در بانک پرداخت شــود یا در لندتک .بانک مرکزی
به وامهای خرد بر اســاس اعتبارســنجی تاکید دارد .اعتبارسنجی،
ابزار میخواهد .فرقی نمیکند 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  25میلیون خانوار در کشــور داریم که از هر
خانوار ،فقط یک نفر وام بگیرد .نداشتن این مکانیزم ،باعث میشود رفتار
غلط  100نفر با  1000نفر ،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 میکنیم .بانک
مرکزی هم تالش کرده تا محور اعتبارسنجی ایجاد کند اما الزمهاش
این است که ســایر حوزههای خدمات اجتماعی و دیگر دستگاهها نیز
حضور پیدا کنند ،دیتا به صورت فرادستگاهی ،اشتراکگذاری شود و
دادهها یکجا متمرکز باشد تا رفتار پرداخت افراد سنجیده شود .اگر به

نژادصداقت :در ادبیات جهانی،
اگر توسعه فراگیری مالی
با دهکهای پایینتر
جامعه شکل گیرد ،این امر
به تشکیل یک کسبوکار
و آن کسبوکار به کاهش
بیکاری منجر میشود
و چرخه رونق اقتصادی
شکل میگیرد

جای سازمان تامین اجتماعی بودم ،در اولین فرصت ،پایگاه داده تامین
اجتماعی را به پایگاه داده بانک مرکزی متصل میکردم.
اگر شمولیت باال میخواهیم باید یک چتر باز کرده ،همه حلقههای پازل
را در کنار هم بچینیم .شرط اول این است که همه اینها را تجربه کرده
باشــیم .در حوزه بانکی هم همینطور است .بنابراین اعتبارسنجی ،به
نفع همه ارکان است .االن در کشور ،زیرساخت یکپارچه که رفتارهای
خرد مردم را در یکجا با رعایت امانتداری و حریم شخصی جمعآوری
کند ،نداریم.
یکی از ابزارها در حوزه نکول و توســعه دامن شــمول ،امتیاز اعتباری
است .در مجموع ،فضای دیجیتالی در لندتکها و شبکه بانکی ،امضای
دیجیتال و سفته الکترونیک ،به صورت عملیاتی کار میکند ،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 تئوریپردازی ،روی آن
تمرکز و به آن پرداخته شود .برنامه ،خوب است اما برنامهای که گام به
گام ،اجرا و عملیاتی کنیم.
نقش لندتکها در مدیریت سرمایهگذاری خرد
نژادصداقت :در حوزه ســرمایهگذاری خصوصا سرمایهگذاری خرد،
تکنولوژی نقش زیادی دارد .ابزارهای ســرمایهگذاری ما در کشــور،

محدود است .ســپرده بانکی با حداکثر نرخ  18درصد یکساله ،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 میروند.
آنچه تکنولوژی در حوزه مدیریت سرمایه ایفا میکند ،در توکنایز کردن
داراییهاست؛ 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 دهکهای پایین جامعه شــکل بگیرد ،این امر به تشکیل یک
کسبوکار و کاهش بیکاری منجر میشود .سرمایهگذاری خرد که بر
اساس آن ،فرد بتواند سهام یا تکهای از سرمایه موردنیاز یککسبوکار
را تامین کند و در سود آن شراکت داشته باشد ،ارزشمند است.
لندتک نداریم

نکول در وامهای
بنائیان :نکول در وامهای لندتک از جمله لندو را تایید نمیکنم .باید
ببینیم تعریف نکول چیست .شاید لندتکها با تاخیر در پرداخت اقساط
مواجه باشند اما مفهوم نکول به معنای «عدم انجام دِین» است .طبق
تعاریف نظام پولی کشــور ،اگر در بازپرداخت اقساط یک وام ،بیش از
شش ماه سپری شود ،به طبقه مشکوکالوصول منتقل میشود .در این
طبقه ،در بازه زمانی طوالنیتر ،نگه داشــته میشود و سپس به حوزه
نکول یا عدم انجام تعهد میرود.
البته اگر اقســاط دو دوره به تاخیر بیفتد ،از دوره سوم ،فرایند حقوقی
شــروع میشــود .در دو ماه اول ،از طریق تعامل ،اطالعرسانی ،پیغام،
راهنمایی ،تماس با ضامن و سایر ابزارها اقداماتی صورت میگیرد .بعد
از شش ماه که از سررســید آن میگذرد ،وارد فضای حقوقی میشود.
قطعا لندتکها هم از این قاعده مستثنی نیستند .بنابراین در لندتکها،
با بازپرداخت معوق ،مواجه هستیم و در این مسیر تازه که بالغ شدن آن
طول میکشد ،نداشتن اهرمهایی مانند سیستمهای امتیاز اعتباری و
متصل نبودن پلتفرم لندتکها ،در تاخیر بازپرداخت اقساط تاثیرگذار
بوده است.
اشتراک داده در لندتکها
بنائیان :اخیرا در انجمن فینتک که از ساختارهای خوب شکلگرفته
در کشــور اســت ،لندتکها تفاهمنامههایی را تبــادل میکنند که
حداقل دادههای امتیاز منفی خودشــان را با هم اشتراکگذاری 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 لندتکها
تسهیالت میگیرد ،رفتار اعتباریاش ،اشــتراکگذاری شود .این امر
باعث میشود در گام اول ،در حوزه امتیاز اعتباری ،تصمیمات بهتری
اتفاق بیفتد .در گام دوم باالخره لندتکها مانند گیاهانی هستند که تازه
جوانه زدهاند و رشد میکنند.
االن نزدیک یک سال درسآموخته ،از تجربه کاربری تا رسیدن به مدل
تمامالکترونیک و رفتارهای وصولی اقساط مشتریان داریم .از مجموع
حدود  300میلیارد تومان اعتبار پرداختشده در پروژه لندو ،طی بیش
از شش ماه ،فقط حدود  1.8میلیارد تومان آن ،هنوز بازپرداخت نشده
است .اگر ضریب ریسک مشــکوکالوصول را محاسبه کنیم ،این عدد
به شدت پایین است.
مشکالت لندتکها
بنائیان :لندتک هنوز در ابتدای راه اســت .نگهداشــتن  300تا 400
نیروی جوان در کشــور ،با شــرایط اقتصادی امروز دشــوار است .ما
تالش کردیم وارد سیکل کمک به لندتکها شــویم تا توسط عدهای
افراد سودجو ،از آنها سوءاستفاده نشــود یا اکوسیستمی که میتواند
به شدت در اقتصاد کشور و شــمولیت مالی به تسهیل و دسترسی به
خدمات مالی کمککننده 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 اعتباریاش 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
میکنیم اما پول را در حســابش بلوکه میکنیم .بنابراین لندتک باید
تامین نقدینگی را انجام دهد .اگر مشتری ،بازپرداخت نکرد ،بانک ،مبلغ
را از لندتک برمیدارد 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 نمیگوید به همه تسهیالت زیاد بدهید
بلکه باید قاعدهای باشد که همه اشخاص دسترسی برابر داشته باشند.
االن لندتک ،ریسک را برمیدارد و اعتبارسنجی را امتیازدهی میکند،
بنابراین باید برای آن ابزار جبران داشــته باشــیم .لندتک چون کار
را تســهیل کرده ،مردم هم اســتقبال کردهاند .قبول دارم که یکی از
انگیزههای اخذ تســهیالت ،قدرت خرید اســت .بدون شک ،یکی از
فاکتورهای کلیدی قدرت خرید ،تورم است .توصیهام به آن یک درصد
مشتریان لندتک این است که همانطور که  99درصد به تعهداتشان
پایبند هســتند ،آنها هم بدانند لندتکها در حال بلوغ هستند و امتیاز
منفی در رفتار زندگی روزمره آنها تاثیر میگــذارد .این افراد به جای
حمایت از لندتکها و توجه به رفتار اعتبــاری ،کاری میکنند که 99
درصد دیگر هم از خدمات محروم شوند .البته بانک ،ریسک این موضوع
را با لندتکها سهیم شده است .شاهبیت موضوع این است که لندتکها
باید از تسهیالت ریالی به سمت اعتباری حرکت کنند و درگیر فروش

بنائیان :شاهبیت موضوع این است
که لندتکها 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
عرضهکنندهیاتولیدکنندهببریم

و تخصیص اعتبار شــوند .به فرمایش آقای نژادصداقت ،باید به سمتی
برویم که تقاضا را مدل کنیم نه اینکه تسهیالت را سمت عرضهکننده یا
تولیدکننده ببریم .در این رابطه ،وامهای ما ،خرد بین  20تا  30میلیون
و میانگین آن ،حدود  15تا  20میلیون تومان است.
اعتبارسنجی داتین
نژادصداقت :داتین ،با ســهام صددرصدیِ بانک پاســارگاد نیست.
در بانک پاســارگاد ،داتین به عنوان مجری و مدیر طرح ،کار را دنبال
میکند و ماهیت کار ،اعم از وظیفه تســهیالتدهی یا تامین اعتبار را
خود بانک پاسارگاد برعهده دارد .داتین به عنوان یک مجری بر اساس
قرارداد ،این کار را انجام میدهد .ما در مدل اعتبارسنجیمان ،دادههای
گذشته مشتری و نیز دادههایی که از سمت بانک مرکزی قابل دسترس
است ،مانند بدحسابی ،چک برگشتی و سپردههای مشتری را پردازش
میکنیم .البته تا حالــت بهینه و قابل قبول ،فاصلــه زیادی داریم اما
مســیری که دنبال کردیم برای افرادی بوده که در دهکهای  5 ،4و 6
جامعه بودهاند و در این دهکها ،ممکن اســت اصال سابقهای در بانک
پاسارگاد نداشته باشند و تسهیالت دادهشــده به آنها ،بسیار پایینتر
باشد .ما به دنبال ایجاد شــبکه افراد مطمئن و معتمد هستیم؛ یعنی
مثال فرد از وام یک میلیون تومانی شروع میکند و به تدریج ،مبالغ ،تا
 20یا  30میلیون و ...باالتر میرود .در این مســیر ،افراد خوشحساب
را شناسایی میکنیم .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
شباهتهایی 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 ،حلقههای خوب در اقتصاد کشور
را یکپارچه کنند.
رگوالتور از لندتکها حمایت کند
بنائیان :بنده اگر جای رگوالتور باشــم ،از لندتکها حمایت میکنم،
زیرا ابزاری که آن را خرج میکند ،حتما منجر به تحویل کاال میشود.
البته ممکن اســت یک عده انقلت وارد کنند و بگویند فرد با فروشگاه
تبانی کند ،پول را بگیرد و کاال را نخرد .قدیمیها میگفتند« :به خاطر
یک بینماز که در مســحد را نمیبندند!» 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 درگاهها خرج شود .این کار ،منجر
به خرید کاال یا خدمت میشود .بنابراین دغدغههای رگوالتور ،مبنی بر
اینکه وام داده میشود اما افراد طال یا ارز میخرند یا
بازارهای غیرمفید را متورم میکنند ،مرتفع میشود.
متنکاملمیزگردراازاینجا()QRدریافتکنید.
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 10مشتری بانک تجارت ،مسافر
جام جهانی شدند
مراسم قرعه کشی جوایز جشنواره بزرگ بانک تجارت ویژه اصناف
برگزار و طی آن  10مشــتری این بانک جایزه کمک هزینه سفر به
مســابقات جام جهانی  2022قطر را از آن خود کردند .به گزارش
روابطعمومی بانک تجارت ،در این مراســم قرعهکشی که با حضور
معاون مدیرعامل بانک تجارت و نماینــدگان واحدهای نظارتی از
بانک و اداره کل بازرگانی سازمان صداوســیما برگزار شد1127 ،
فقره جایزه این جشنواره شــامل  10کمک هزینه سفر به مسابقات
جامجهانی 77 ،کمک هزینه  50میلیون ریالی سفرهای داخلی40 ،
جایزه نفیس (تردمیل ،دوچرخه ثابت و دوچرخه) و  1000بســته
هدیه به ارزش  10میلیون ریالی به برندگان تعلق گرفت .حمیدرضا
شــریفیان معاون مدیرعامل بانک تجارت در این مراسم با اشاره به
سیاســتهای این بانک برای ورود به بازار مشتریان اصناف گفت:
وجود بیش از  3میلیون واحد صنفی در کشور ،بانک تجارت را بر آن
داشت تا از سال گذشته با ایجاد اداره بانکداری اصناف نگاه ویژهای
را به این بخش معطوف کند؛ اگرچه نــگاه تخصصی به این حوزه از
گذشته در «بانک اصناف» به عنوان یکی از  12بانک تشکیل دهنده
بانک تجارت وجود داشته است.
رئیس سازمان بازرسی:

بانکها به بنگاهداری و ساخت وساز
روی آوردهاند
رئیس سازمان بازرسی کل کشــور گفت :بانکها باید تسهیالت را
به بخش تولید تخصیــص دهند و در این راســتا از نظام بانکداری
کشور گالیه مند هســتیم زیرا بانکها به جای عمل به وظیفه خود
به بنگاهداری 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 بانکها موظف هســتند
ساالنه  ۳۳درصد از بنگاههای مرتبط را واگذار کنند و ظرف سه سال
تمامی بنگاهها واگذار شود اما نه تنها واگذار نکردند بلکه بر تعداد آن
افزوده شده است .وی خواستار توجه بانک مرکزی به کفایت سرمایه
بانکها شد و گفت :میزان برداشتهایی که از بانک مرکزی صورت
میگیرد باید نظارت شود و بانک مرکزی نظارت بیشتری روی نظام
بانکداری کشور داشته باشد.

اختالسوپولشویی
 ۱۶۵۰میلیاردتومانیدرگلستان
رئیسکل دادگستری گلســتان از کشف و رســیدگی به یک پرونده
پولشــویی و اختالس به مبلغ یک هزار و  ۶۵۰میلیارد 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 پروندههایی بود که پس از  ۱۶سال با تالش دستگاه قضایی و مسووالن
دولتی گرهگشایی شد و این پروژه تا یک ماه آینده وارد مرحله اجرایی
خواهد شد .آسیابی خاطرنشان کرد :پرونده موجهای آبی یکی دیگر از
این پروندهها است که با موافقت رئیس قوه قضاییه شعبه و قاضی ویژه
برای این پرونده مشخص شده تا مشکل سرمایهگذاران برطرف شود .وی
گفت :در برخورد با تخلفات و جرائم بخصوص جرائم اقتصادی با قدرت
وارد شدهایم و در یک پرونده پولشویی در استان متهمان حدود یک هزار
و  ۶۵۰میلیارد تومان از سیستم بانکی اختالس و پولشویی کرده بودند.
رئیسکل دادگستری گلستان تصریح کرد :در این پرونده  ۶هزار میلیارد
تومان اموال منقول از متهمان شناسایی شد که تاکنون حدود  ۴هزار
میلیارد تومان آن به سیستم بانکی برگشت خورده است.

افزایش 79درصدیسودششماهه
امسالبانکپاسارگاد
صورت های مالی شش ماهه بانک پاسارگاد نشان می دهد که این شرکت
به واسطه رشــد درآمد اعطای تسهیالت خود توانســته است افزایش
 79درصدی 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  68.8درصد
افزایش سود خالص فصلی داشته و به نسبت سال 99بیش از  3برابر رشد
سود فصلی تجربه کرده است.
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قطع پایانههای اینترنتی فاقد اینماد
از  ۲۴آبان ماه و اعتراض پرداختیارها
شاپرک اعالم کرده است از تاریخ ۲۴آبان ماه ،۱۴۰۱پایانههای اینترنتی فاقد
نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد را طی ۶هفته غیر فعال خواهد شد.
این موضوع با اعتراض پرداختیارها مواجه شده است.
به گزارش پیوست ،در نامهای ارسالی شاپرک برای شرکتهای پرداختیاری،
تاکید شده تمامی درگاههای 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 صرافیهای رمزارزی
مشخصنشدهاست.
طبق ماده  ۳از 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 پرداختیارها را صرفا برای دارندگان دارای نماد اعتماد
الکترونیکیامکانپذیرکندودرصورتابطالیاتعلیقنمادبهصورتبرخطاز
ادامه خدمات جلوگیری کند .همچنین درگاههای پرداخت مجازی که پیش
از این بدون داشتن نماد اعتماد الکترونیکی ارائه شدهاند باید ظرف مدت ۳
ماه ملزم به دریافت نماد اعتماد کرده و پس از پایان مهلت ،از ارائه خدمات
جلوگیریکند.
ایندستورالعملنیمهشهریورماهبهشرکتهایپرداختیاریوشبکهبانکی
ابالغ شده است .همان زمان پیشبینی شد که از اول آذر ماه تمامی دارندگاه
درگاههای اینترنتی که در فضای مجازی فعالیت میکنند ملزم به دریافت
اینماد خواهند شد.
تقریباً یک ســال پس از آنکه دریافــت اینماد برای پذیرنــدگان جدید
پرداختیارها اجباری شد ،حال دریافت اینماد برای تمامی پذیرندگان درگاه
پرداخت اجباری شده است .در آن زمان اعالم شده بود فع ً
ال فقط پذیرندگان
جدید باید اینماد دریافت کنند .البته در آن زمان نیز قید شده بود که در آینده
برای دریافت اینماد از سوی پذیرندگان قدیمیتر تصمیمگیری خواهد شد.
شرکتهای فعال در حوزه رمزارز و لندتکها در شرایط فعلی جزو بخشهایی
هستند که هنوز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نتوانسته برای آنها نماد
تجارت الکترونیکی صادر کند و تصمیمگیری در مورد آنها را به بانک مرکزی
سپرده است .تاکنون این شرکتها از طریق پرداختیارها اقدام به دریافت
درگاه پرداخت میکردند .حال الــزام به دریافت اینماد از ســوی تمامی
دارندگان درگاههای پرداخت ،آینده فعالیت این دسته از کسب و کارها را
مبهم خواهد کرد.
هنوز بانک مرکزی و شاپرک اظهارنظری درباره کسبوکارهایی که در حوزه
لندتک و رمزارزها میکنند نکرده است و مشخص نیست که آیا همچنان این
شرکتها 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 فینتک در توییتی به این نامه اعتراض کرد.

هشدار بانک آمریکایی درباره سقوط
بیت کوین به  ۱۳هزار دالر
استراتژیستهای بانک جیپیمورگان آمریکا هشدار دادند که مشکالت
مالی یک صرافی اصلی ارزهای دیجیتال موسوم به افایکستی  FXTبه
شرکت های فعال در حوزه ارز رمزنگاری شده سرایت خواهد کرد و نحوه
اداره آنها را متحول میکند.
به گزارش تســنیم ،راشــاتودی اعالم کــرد :استراتژیســتهای بانک
جیپیمورگان آمریکا روز چهارشنبه هشدار دادند که مشکالت مالی یک
صرافی اصلی ارزهای دیجیتال موســوم به افایکستی  FXTبه شرکت
های فعال در حوزه ارز رمزنگاری شده سرایت خواهد کرد و نحوه اداره آنها
را متحول میکند.
طبق یک یادداشــت تحقیقاتی به نقل از بیزینس اینسایدر ،تحلیلگران
معتقدند که این امر احتماالً قیمت بیت کوین را  25درصد کاهش می دهد
و به  13000دالر در هر سکه میرساند.
استراتژیستهای این بانک وال استریت همچنین نوشتند که بازیگران اصلی
رمزارز احتماالً با درخواستهایی از سوی وامدهندگان برای ارائه وثیقه بیشتر
مواجه هستند و برخی ممکن است تحت فشار سقوط کنند .آنها میگویند:
به نظر میرسد که یک موج جدید از اخطارهای کسری سرمایه ،اهرمزدایی و
ت شرکتها و پلتفرمهای ارز رمزنگاری شده شروع شده است.
شکس 
تیم اقتصادی این بانک به پیوندهای نزدیک بین شرکت  FTXو شرکت
تحقیقاتی آالمدا  Alameda Researchو 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.

هزینهچندصدمیلیاردیبانکسپه
از جیب بیت المال برای هیچ!

محمد جالل

اشاره :اردیبهشتماه امســال ،همزمان با حذف ارز  4200تومانی از
برخی کاالهای اساســی ،صحبت از حذف سوبسید پرداختی دولت به
آرد نانواییها ،مطرح شــد .دولت ،قصد دارد به جای واریز مبلغ نقدی
سوبسید نان به حســاب مردم ،آنها با قیمت پایین ،نان موردنیاز خود
را از نانواییها 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  1400با حدود  75هزار نانوایی آزادپز و سهمیهای،
در بانک سپه راهاندازی شد .فروردینماه امسال ،همزمان با طرح حذف
یارانه نان مشخص شد بانک سپه ،مدیریت جریان مالی در نانواییها را به
زیرمجموعهاش سایانکارت واگذار کرده و این شرکت با خرید  120هزار
پوز اندرویدی ،انحصار بازار را در اختیار گرفته است .اینکه این طرح ،برای
سایانکارت و بانک دولتی ســپه ،که از جیب بیتالمال هزینه میکند،
صرفه اقتصادی داشته یا خیر و اینکه چقدر در پیشبرد اهداف دولت موثر
بوده ،قابل توجه است.
از طرف دیگر ،هفتههای 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 دستگاههای
پوز ،آنها را فارغ از مدل شرکتی تبدیل به یک صندوق فروشگاهی کند .به
نظر میرسد به زودی کاالبرگ دولتی نیز از طریق این سامانه ارائه شود.
جالل :سه اصل پروژه یارانه نان،
طی کمتر از  120روز ،نان بدون
سهمیهبندی ،بدون تغییرقیمت و
بدون توزیع هرگونه کارت است.
االن عملیات فروش روزانه حدود
 108میلیون قرص نان ،در این
سامانه ثبت میشود و بیش از71
هزار نانوایی به این زیرساخت ،تجهیز
شدهاند .حجم تراکنشها ،بیانگر
ثبت بیش از 7میلیارد قرص نان در
انواع مختلف آن ،طی  120روز است
اینکه چه کســی باید هزینــه خرید ایــن بارکدخوانهــا که حدود
 700هزار تا یک میلیــون تومان اســت ،پرداخت کنــد ،اینکه اصال
آیا کارمــزدی برای شــرکتهای پرداخت الکترونیــک درنظر گرفته
شــده یا خیر و ابهاماتی ماننــد اینکه چگونه قرار اســت فروش فلهای
برخی اقالم که توســط خواربارفروشها انجام میشــود ،در این مدل،
پیادهســازی 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  1401برگزار شد ،موضوع
«بررسی دستاوردها و چالشهای هوشمندسازی یارانه نان» با حضور
محمــد جــال مشــاور وزیــر اقتصــاد و امــور دارایــی و
سیدابراهیم حسینینژاد مدیرعامل شرکت فناوران انیاک ،موردبحث
و تبادلنظر قــرار گرفــت .آنچه پیــشروی شماســت ،خالصه این
گفتوگوست.
دستاوردهای  120روزه 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
سهمیهبندی ،بدون تغییر قیمت نان و بدون توزیع هرگونه کارت سمت
مردم طراحی شد .این ســه اصل باعث شد پروژه طی کمتر از  120روز
در کشور استارت بخورد.
االن روزانه عملیــات فروش حدود  108میلیون قرص نان در ســامانه
در حال ثبت اســت .بیش از  71هزار نانوایی به این زیرساخت ،تجهیز
شدند و با توجه به حجم تراکنشها ،بیش از  7میلیارد قرص نان در انواع
مختلف ،در این سامانه ثبت شده که معادل بیش از یک میلیون تن آرد
است .این آمار مربوط به  120روز گذشته است ،یعنی اگر یک میلیون
تن آرد را برای یک روز تولید نــان مردم اختصاص دهیم ،با آن میتوان
نیاز نان بیش از  5میلیارد نفر را در یک روز یا نیاز نان  50میلیون نفر را
برای  100روز تامین کرد.
هدف اصلی یارانه نان :تعیین انحراف مصرف  25درصدی
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 دادهشده ،تبدیل به خوراک دام و طیور ،قاچاق یا سایر
مصارف شود .کیفیت نان ،جلوگیری از کمفروشی نان ،افزایش رضایت
مردم و ایجاد رقابت بین نانواییها نیز از سایر اهداف است اما چون قرار
نبود چند هدف را همزمان محقق کنیم ،هدف اولیه ،برآورد حدود  20تا
 25درصدی انحراف مصارف در حوزه گندم یارانهای بوده است.
االن حدود  10میلیون تن آرد برای تولید نان ســنتی مردم اســتفاده
میشود .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 نانواییها را اندازهگیری 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
دادههایی از کارتخوانهای 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 کارتخوانهای کشور داشتیم
اما امروز ،بیش از  9میلیون تراکنش در روز داریم .بنابراین حجم خوبی از
پرداختهای اسکناسمحور به پرداخت الکترونیکی تبدیل شده است.
مورد دیگر اینکه مبلغ تراکنشها قبل از شروع طرح ،به صورت ماهانه،
حدود  4200میلیارد تومان بوده امــا امروز ،این عدد به  2500میلیارد
تومان رسیده و پاالیش مبلغی هم اتفاق افتاده است.
سوءاســتفاده از مجوز نانوایی و لــزوم الگوی حکمرانی
دادهمحور
جالل :االن حدود  74تــا  75هزار نانوایی داریم کــه نقص اطالعاتی
در ســمت نانوا وجود دارد .در ســمت دولت و اجرای طرح ،هیچگونه
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 دادههــا در این طرح،
یکسری 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 میکردند .امیدواریم این طرح کمک کند از رفتار کسانی که از
نقصهای ساختارهای مدیریتی کشور سوءاستفاده میکنند ،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 دادهمحور پیاده کنیم ،شرایط بهتر خواهد
شد .ماجرای اصلی این اســت که به دلیل نقص طراحی الگوی اقتصاد
نانواییها ،با پدیدههایی 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
حسینینژاد :از منظر حاکمیتی ،اتفاقاتی که باید رخ میداد ،افتاده و
احتماال دولت و حاکمیت از وضعیت فعلی ،راضی هستند اما بنده از دو
زاویه به این موضوع نگاه میکنم .یکی اینکه در  17تا  18سال گذشته،
شرکتهای مختلف ،در زمینه مدیریت نان ،سرمایهگذاری و بازاریابی
کرده و راهحلهای گوناگون طراحی کردهاند .این ســرمایهگذاریها با
این تقسیمبندی بسیار آســیب میبیند .االن PSPهای اول کشور،
چند درصد از ســهم بازار و حــدود  300تا  400میلیــون تراکنش را
از دســت دادهاند .این موضوع ،اتفاق خوبی نیســت .بخــش بزرگی از
اینها ،سرمایه بخش خصوصی است .البته ســابقه این کارها را در ایران
داشتهایم و به همین خاطر ،سرمایهگذاران رغبت ندارند نگاه بلندمدت
به سرمایهگذاری داشته باشند .نکته دیگر اینکه از منظر تکنیکی و فنی،
پروژههای زیادی طیسالهای گذشــته اتفاق افتاده و معموال اینطور
بوده که شاپرک و بانک مرکزی ،طراحی میکردند و سازمانی که انتظار

سیدابراهیم حسینینژاد

داشــته این یارانه با نظرات حاکمیت و دولت پیادهسازی شود ،به بانک
مرکزی و شاپرک واگذار میشده است .پروژههای پیچیدهتر از این هم
اتفاق افتاده است .این اتفاق در حوزه طرح نان ،با یک سرویس پرداخت
روی پوز معمولی هم میتوانست اتفاق بیفتد.
چرا  120روز؟! فقط  30تا  45روز کافی بود
حســینینژاد :اگر زمان یکماهه برای طراحی و پیادهسازی توسط
PSPها مطرح میشد ،زمان پیادهسازی کوتاهتر میشد و به جای 120
روز ،با یک ماه تا  45روز فرصت ،طرحریزی و پیادهسازی پروتکلهای
فنی انجام میشــد .از طرف دیگــر ،چون PSPها بــه محل فروش
دسترسی داشتند ،میتوانســتند آن را در کمتر از یک ماه پیادهسازی
کنند .در بخش خصوصی هم باید نگاهمان این باشد که اگر کسی خرح
کرده و کاری راهاندازی کرده ،سرمایهگذاریاش را خراب نکنیم .در این
پروژه ،سرمایهگذاری بزرگی به خطر افتاده است .تقسیمبندی بازار از این
جنس ،بسیار خطرناک است .امیدوارم در ادامه پروژه ،از این زاویه هم
مدنظر دوستان باشد .فکر میکنم همکارانم در سایر شرکتهای PSP
میتوانستند بهتر راهنمایی کنند.
سه رکن پروژه مدیریت هوشمند یارانه نان
جالل :درباره نکته آقای حسینینژاد باید عرض کنم این پروژه ،سه رکن
دارد و بانک سپه به عنوان بانک عامل که برای سرمایهگذاری اجرایی این
حسینینژاد :به دلیل این نوع
تقسیمبندی [اختصاص پروژه
یارانه نان به سایان کارت]،
شرکتهای  PSPرتبههای
اول کشور ،چندین درصد از
سهم بازار و حدود
 300تا  400میلیون تراکنش
را از دست دادهاند و
زحماتشان در این سالها از
دست رفته است .این ،اتفاق
خوبی نیست
پروژه ،قبول مسئولیت کرد ،با قواره ملی ،هم از نظر تامین نیروی انسانی
و لجستیک با حضور  4000نفر 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 علیرغم 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 میکند.
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 میشود و طی
توافقنامهای ،مالکیت این دادهها 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 بهرهبرداری شود ،یک الگو و حکمرانی دادهمحور است.
ما مفهوم سهمیه در نان و محدودیت خرید نداریم بلکه از مفهوم الگوی
متعارف استفاده میکنیم .این الگوی متعارف در تراکنش فروش یا خرید
یا عملیات نانوا ،قابلیت محاسبه و البته در هر منطقه ،ن ُرم متفاوتی دارد که
از میانگین رفتارها ،استخراج و برای رفتارهای خارج از الگو ،سیاستهایی
اعمال میشود .جزء ســوم جمعآوری تراکنشهاست .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  100نوع نان ،اما
با چهار عنوان اصلی سنگک ،بربری ،تافتون و لواش در کشور داریم .وزن
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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 آبانماه بود .برای راهکار مشــترک بین بانک مرکزی ،وزارت اقتصاد،
وزارت رفاه و وزارت صمت ،مطرح و زحمت زیادی روی آن کشیده شد .ما
ِ
انفورماتیک بانک
معتقدیم این سوئیچ ،همچنان که در شرکت خدمات
مرکزی توسعه داده شــده ،کارکردهایی دارد .کار ،پایلوت شد .تعامل با
PSPها وجود داشت و نزدیک تهران ،یعنی دماوند ،در  100فروشگاه
این کار انجام شد .با این اقدامات ،منطق نان از مفهوم سهمیهبندی فاصله
گرفت.
حسینینژاد :کاش شرط عدم انحصار هم میگذاشتید! /
جالل :شرط هم گذاشتیم
حسینینژاد :آقای دکتر جالل در فرمایشاتشان ،چند قید (شرط)
خوب گذاشــتند ..البته اینها سمت مردم اســت ،کاش سمت صنعت
پرداخت هم قید را میگذاشتید.
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  40روز پیش مذاکره با یکسری شرکتهای خدمات پرداخت
برای حضور در این بازار یا تراکنشهای فروش نان آغاز شده است .از نظر
فنی ،باید یکسری وبسرویسهایی توسعه داده میشد و آن دو جزء
اول یعنی تحلیل و سامانه با این سامانه مرتبط میشدند که دادههای
مربوط به خرید نان را با اســتاندارد و پروتکلی تعریفو به این سوئیچ

جالل :ما مفهوم سهمیه در نان و
محدودیت خرید نداریم بلکه از
مفهوم الگوی متعارف استفاده
میکنیم .این الگوی متعارف
در تراکنش فروش یا خرید یا
عملیات نانوا ،از میانگین رفتارها،
استخراج و برای رفتارهای خارج
از الگو ،سیاستهایی اعمال
میشود

ارسال کنند و بتوانند در نانواییها حضور پیدا کنند.
حسینینژاد :االن اگر هر  PSPبخواهــد در کنار سایان کارت قرار
گیرد تقریبا میسر نیست.
جالل :چرا اتفاقا سه  PSPبزرگ آمدهاند.
حسینینژاد :از نظر تکنیکی بله اما از نظر اجرایی حتما به گرفتاری
میخورند! زیــرا االن یک جامعه بــزرگ ،آگاهیای دربــاره پوزهای
اندرویدی دارند که به آنها داده شده است.
جنگ PSPها با سایان کارت!
جالل :همه اینها رعایت میشود .اجازه بدهید از نظر معماری توضیح
بدهم .وقتی پوز یک  PSPبه آن سامانه وصل میشود ،فرقی نمیکند
پوز کدام شــرکت باشــد .اگر تراکنش ،آن ویژگیها را داشــته باشد،
عملکرد آن نانوا محسوب میشود؛ 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 کارتخوانها را حذف کنید.
حسینینژاد :عرض کردم مسئله من ،تکنیکی نیست .االن هزینهای
اتفاق افتاده و هزینههایی بعد از این ،قرار است اتفاق بیفتد .اینها جنگی
است که سایر PSPها باید با سایان کارت داشته باشند!
امکان ورود سایر PSPها با پوز قدیمی؟
جالل :سایر PSPها با پوزهای خودشان میتوانند حضور پیدا کنند.

شرکتهای  PSPبا پوزهایی ،در این بازار حضور داشتهاند و بسیاری
از آنها هنــوز پوزهای خود را حفظ کردهانــد و حاکمیت نیز هیچوقت
دستوری برای جمعآوری آن نداده اســت .درباره استفاده از پوزهای
معمولی یا اندرویدی باید عــرض کنم وقتی طرحی را در تراز ملی جلو
میبرید ،با اینکه آن را در فاز بیزینسی خودتان صرفا در صنعت پرداخت
تحلیل میکنید ،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
افتاده :آقای دکتر جالل! شما به
صنعتی پا گذاشتید که بازار آن
اشباع شده است .در این بازار،
گرفتن سهم برای  ،PSPمانند
ناموس است! البته دستوپا
زدن صنعت پرداخت در اقیانوس
قرمز ،هم ماجرای خود را دارد .در
همین شرایط ،تکه چهار درصدی
از یک کیک بزرگَ ،کنده و به بانک
سپه و سایان کارت تقدیم شد!

که ممکن اســت هر روز و هر لحظه ،بهروزرسانی در طرح اتفاق بیفتد.
خودتان هم قائلید که بیش از  50درصد دســتگاههای پوز موجود در
کشــور ،خصوصا در نانواییها که درجه کیفیت آنها پایینتر اســت،
یکسری بهروزرسانیها الزم دارند.
مدت زمان بهروزرسانی پوزهای معمولی
جالل :االن پوزهای موجود با تکنولوژی قدیمی ،برای بهروزرســانی
 30تا  45روز وقــت نیاز دارد .البته عرض بنده این نیســت که راهکا ِر
پوزهای موجود را کنار بگذاریم .االن وزارتخانه ،خودش پیگیر است و
بانک سپه هم کامال برای ورود سه چهار  PSPهمراهی دارد و به زودی
اضافه میشوند.
حسینینژاد :به عنوان کارشناس صنعت پرداخت عرض میکنم آن
بهروزرسانی هم شــدنی بود چون کار از طرف یک مجموعه منسجم
مانند شاپرک که در طرف دیگر آن 12 ،شرکت  PSPهستند ،پیش
میرفت؛ این موضوع در یک هفته قابل انجام بود!
جالل :خیر! اینطور نیســت .چون باید با عزیــزان دیگر هم همراهی
میکردیم.
حسینینژاد :بنده مخالفم .چون  17تا  18سال کارم در همین حوزه
بوده و آنجایی که الزم بوده ،واقعا یکهفتهای انجام شده .نگاه شما به
 75هزار نانوایی این است که مثال  4000نفر فالن کارها را انجام دهند.
در حالی که سطح فنی PSPها با یکدیگر متفاوت است و در قالب یک
ســرویس پرداخت ،آن را پیادهســازی میکنند .االن PSPها ،برای
مشتریان خاصشان ،اگر خرابی وجود داشته باشد ،یکساعته برنامه
بازدید دارند.
جالل :برای مشتریان خاص درست است اما برای مشتری ملی خیر.
حسینینژاد :اینها مشتری خاص هستند.
جالل :نانواییهای ما در شهرها و روستاهای مختلف هستند .این حجم
اتفاق ،دقیق ادراک نشده.
حسینینژاد :بنده سمت حاکمیتی و اجتماعی را ورود نکردم و در این
زمینه ،کامال با شما موافقم اما از نظر کسبوکاری مخالفم.
جالل :ایراد ندارد! بنده در الیه تکنیکی به این موضوع قائل هســتم و
وزارتخانه هم از  40روز قبل پیگیر ورود سایر PSPهاست.
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 جلسهای 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 کسبوکاری این تراکنش
حرکت کرده ،میتوان روی آن سوئیچ سایه ،توسعه را انجام داد و کل
PSPها نیز بعد از شاپرک ،تطبیقهای 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 PSPها باید حضور میداشــتند .در حالی که
یک بانک عامل اعالم کرد سرمایهگذاری را انجام میدهد و دولت هم
صیانت میکند عملیات تولید تراکنش -نه تحلیل و نگهداری داده که
حاکمیتی است  -متنوع شود.
پروژه زیانده :هم بانک سپه ،هم PSPها!
حسینینژاد :اگر منطق هزینه  -فایده در کسبوکار حاکم باشد ،در
هر بیزینسی ،نه تنها پرداخت الکترونیک ،هزینههایی انجام میشود.
نکته این است که االن یکی در زمین بازی ،ورود کرده ،چند بار تمرین
کرده ،همه فضای زمین را یاد گرفته ،مشتریان را آنبرد کرده و کامال
میشناســد و میداند چه نیازهایی دارند .بنابراین وقتی قرار اســت
رقابت شکل بگیرد ،اتفاق قبلی نمیافتد .اگر از اول ،نگاه بهتری صورت

حسینینژاد :مسئله من درباره
نقش سایر PSPها در پروژه یارانه
نان ،تکنیکی نیست .شرکتهای
پرداخت الکترونیک ،از نظر اجرایی
با مشکل مواجه میشوند .االن
هزینهای اتفاق افتاده و هزینههایی
بعد از این ،قرار است اتفاق بیفتد.
اینها جنگی است که سایرPSPها
باید با سایان کارت داشته باشند!

میگرفت ،این اتفــاق نمیافتاد .در ایران ،بیزینســی مثل PSPها
نداریم که اینقدر شفاف ،با این میزان داده و اینقدر ،رقابتی باشد .به
همین خاطر این اتفاقات در اینجا شکل میگیرد تا سهم بازار بگیرند.
همچنین مدیران یا صاحبان شــرکتها ،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 .تراکنشهای
سایان کارت یا «امیدپی» ،افزایش پیدا کرده اما به چه قیمتی؟ هزینه
آن را بانک سپه میدهد و دستگاه پوز را هم که خودش میخرد .به نظر
میرسد به پروژه ملی بودن ،توجه شده تا موضوع هزینه  -فایده .هرطور
محاســبه کنیم ،این ،زیان است .هزینه اســتهالک این پوز به قیمت
 4میلیون و  200هزار تومان ،ماهانه  70هزار تومان اســت .کارمزد آن
را هم که بانک ســپه میدهد .اگر اجارهای هم باشد ،باز هم بانک سپه
میدهد .آن  15درصد کمکهزینه به نانوا را هم که بانک سپه میدهد.
اگر PSPها ،کاری انجام میدهند ،به دنبال جلوگیری از ریزش هفت
درصدی سهم بازار هستند.
سایان کارت زیانده ،کشور سودده!
جالل :نکاتی که در خصوص هزینه محاسبات انجامشده درباره سود
و زیان بانک سپه و سایان کارت در برنامه اعالم کردید {سود و هزینه
چند صد میلیاردی ارائهشده از طریق اسالیدها} درست نیست .اصال
این اعداد ،بیمعنی هســتند! اینکه از PSPها شنیدهاید ،باید توجه
کرد که بعضا ممکن است به خاطر رقابت غیرمنصفانه مطرح شده باشد.
حسینینژاد :من هم فکر میکنم بــا توجه به اینکه آقای دکتر اشاره
کردند سه چهار  PSPبرای شروع کار ،اضافه شــدهاند ،اعداد ،نباید
درست باشد.
جالل :اگر بیتالمالی تحلیل میکنید ،بنده یک تحلیل کالن باید بدهم
که همان توضیح آقای مهندس حسینینژاد است .سایان کارت ،زیانده
است و در پکیج کالن بانک ســپه در منفعت عامی که ایجاد میکند،
کشور در سود است .اینکه اشــاره میکنید این کار می توانست انجام
نشود ،به این خاطر است که دلیل اجتماعی برای شما مهم نیست وگرنه
با  USSDهم میتوانســتیم این کار را انجام دهیم اما شرایط کشور
اجازه نمیداد .بنابراین هم تجربه کاربری مطرح بود و هم اقتضائاتی که
به موجب راهکار در طول مسیر ،مدام باید بهروزرسانی ،انجام شود .در
مجموع ،بنده هرچه توضیح میدهم ،شما از کلمه انحصار که بار خبری
دارد ،استفاده میکنید! بانک سپه ،راهکاری ارائه کرد و ما گفتیم با این
شرایط ،کار شروع شود و انحصار را نمیپذیریم .بانک سپه هم پذیرفت.
این پروژه ،از جمله پروژههای الهامبخش است و وزارت اقتصاد کمک
میکند شرکتهای خدمات پرداخت ،به قول شما،
در این اقیانوس خونین ،از فاز رقابت فاصله بگیرند.
متنکاملمیزگردراازاینجا()QRدریافتکنید.
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دستور بانک مرکزی یا ترفند بانکها؟

چرا بانکها تسهیالت خرد نمیدهند؟
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 تالشهای بانک مرکزی برای تسهیل دریافت وامهای 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  ۱۰آبان ۵۸۰ ،هزار تسهیالت
قرضالحســنه ازدواج به مبلغ  ۸۰هزار میلیارد تومان پرداخت شد
که رشد  ۵۲درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
همچنین  ۴۷۹هزار فقره وام قرضالحسنه فرزندآوری به مبلغ ۱۹
هزار و  ۹۹۲میلیارد تومان اعطا شده است.
با این وجود در دو ماه اخیــر برخی مخاطبان از عــدم اعطای وام
توسط بانکها گالیه داشــتند و خواهان بررسی این موضوع شدند.
مشــاهدات میدانی از وضعیت پرداخت تســهیالت در شهر تهران
حاکی از این است که برخی بانکها دلیل توقف پرداخت تسهیالت
را نبود اعتبار کافی برای اعطای وام و کاهش سپردهگذاری مشتریان
بیان میکنند.
بانک مرکزی پرداخت تسهیالت را متوقف کرد
متصدی بخش تســهیالت یکی از شعب بانک مســکن در این باره
گفت که بیش از  ۲ماه است که وامی پرداخت نمیکنیم ،زیرا بانک
مرکزی پرداخت تسهیالت را متوقف کرده است .وی درباره اینکه چه
زمانی این ممنوعیت برداشته میشود ،بیان کرد :بخشنامهای 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 شــعبههای بانک جریان دارد ،افزود:
برای دریافت وامهای 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 میشود.
توقف اعطای وام ،ترفند خود بانکهاست
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 بانکهاست و دلیل اصلی
این است که اعتبار بانکها کاهش یافته اســت .وی افزود :اآلن در
شعبه ما (بانک ملی) تنها کارت اعتباری به متقاضیان داده میشود
و تعداد افرادی که این کارتها را دریافت میکنند 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 میشود.
مسوول حوزه تسهیالت یکی از شعب بانک سپه نیز گفت :در بانک
سپه تنها اعطای وام بر اساس سپردهگذاری تمرکز داریم.
مراجعه به بانکهای خصوصی برای اعطای وام نیز حاکی از این است
که این بانکها نیز گردش حساب (معدل حساب) و سپردهگذاری را
مبنای پرداخت وام بیان میکردند.

آمار متناقض دولتیها از سهم
اینستاگرام در اقتصاد دیجیتال کشور
در حالی که پیش از این وزارت صمت ،ســهم اینستاگرام از اقتصاد
دیجیتال کشــور را  ۳درصد اعالم کرده بود ،حاال مرکز ملی فضای
مجازی این سهم را  ۷درصد برآورد کرده است.
به گزارش راه پرداخت ،مرکز ملی فضای مجازی در گزارشی حجم
بازار اینستاگرام در ایران را  ۷۰هزار میلیارد تومان در سال اعالم کرده
و گفته حجم بازار اینستاگرام نسبت به کل اقتصاد دیجیتال کشور
 ۷.۳درصد است .این آمار در حالی از سوی مرکز ملی فضای مجازی
اعالم شده که پیش از این معاون وزارت صمت با غیرواقعیدانستن
خســارت کســبوکارها از محدودیت اینترنت ،گفته بود که سهم
فروشندگان محصوالت اینســتاگرامی فقط  ۳درصد 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  ۲۵تا  ۳۰همت بوده که
حدودا ً  ۲.۷درصد از کل گردش مالی تجارت الکترونیکی کشــور را
شامل میشود .طی بیش از یک ماه گذشــته ،آمارهای مختلفی از
خسارت قطع شــدن و محدودیت اینترنت به کسبوکارها منتشر
و اعالم شــده کســبوکارهای خرد به دلیل فیلتر اینســتاگرام،
خســارتهای چنددهمیلیاردی دیدهاند .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 واتسآپ فیلتر شدهاند ،آمار خسارات را غیرکارشناسی،
بزرگنماییشده و غیرواقعی دانستهاند.
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کدام اپلیکیشنهای ایرانی
از گوگلپلی حذف شدند؟
سه پیامرسان بومی و دو اپلیکیشن حمل و نقل هوشمند کشور از گوگل پلی
حذف شدند .بررسیهای اولیه نشان میدهد که نه تنها خود اپلیکیشنها
از گوگل پلی حذف شده بلکه به طور کلی اکانت متعلق به این شرکتها از
گوگل پلی حذف شده است .آنطور که برخی از این تیمها می گویند ،آنها
ایمیل مبنی بر حذف شدن این اپلیکیشن بخاطر تحریمها دریافت کردهاند.
در حال حاضر کاربران نمیتوانند این اپلیکیشنها را از گوگل پلی دانلود
و یا آپدیت کنند.
بهگزارشدیجیاتو،چنداپلیکیشنبومیازسرویسگوگلپلیحذفشدند.
اسامی این اپلیکیشنها به این شرح است :اسنپ ،تپسی ،سروش ،بله ،آی
گپ .حذف برخی از این برنامهها از عصر  ۲۴آبان رخ داده و برخی از آنها نیز
ظهر 25آبان دچار این موضوع شدند .بررسیهای 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.
پیگیریها از این تیمها برای چرایی حذف شدن اکانت آنها از گوگل پلی تا
این لحظه به این موضوع رسیده که دلیل این ماجرا «تحریمها» اعالم شده
است .این موضوع زمانی عجیب میشود که طی ماههای اخیر تحریمهای
فناوری زیادی نسبت به کاربران و کسب و کارهای آنالین ایرانی برداشته
شده بود اما حاال بار دیگر به نظر میرسد که خود گوگل دست به حذف یک
سری از اپلیکیشنهای ایرانی زده است.
پیش از این نیز گوگل پلی چندین بار اپلیکیشنهای ایرانی را تحریم کرده
بود و آنها را از سرویس گوگل پلی پاک کرده بود .این موضوع اما سالهاست
که رخ نداده و حاال دوباره در اقدامی مجدد ۵،اپلیکیشن ایرانی از گوگل پلی
حذف شدهاند .این احتمال نیز وجود دارد که تعداد اپهای حذف شده از
دیروز بیشتر از  ۵عدد باشد .در بین اپلیکیشنهای حذف شده نام سه پیام
رسان بومی و دو اپلیکیشن مختص سامانههای حمل و نقل هوشمند به
چشم میخورد .گفتنی است خود پلتفرم گوگل پلی نزدیک به دو ماه است
که فیلتر شده است.
شکاف بین دولتیها در زمینه الزام اینماد

وزیر صمت :اینماد ،مجوز نیست
استاندارد عملکرد است

وزیر صمت معتقد است نبود اینماد بیمعنی است و با این اظهارنظر درمقابل
درخواست کارگروه اقتصاد دیجیتال و درخواست وزارت ارتباطات برای لغو
الزام اینماد ایستاده است.
بهگزارشزومیت،مهلتیکهشاپرکبرایغیرفعالکردنپایانههایاینترنتی
فاقد اینماد یا با هویت نامنطبق با مالک نماد گذاشته بود ،به پایان رسیده
است و طبق نامهای که شاپرک در تاریخ  ۱۹آبان برای پایانههای اینترنتی
فرستاده بود ،روند غیرفعالکردن شروع میشــود .وزیر صمت ،سیدرضا
فاطمیامین ،نیز با حمایت از الزامیشدن اینماد در حاشیه جلسه نشست
هیئت دولت ،اعالم کرد طبق مقررات و قوانین موظفیم اینماد داشته باشیم.
بوکار؛ مثل عالمت
وی گفت :اینماد استاندارد عملکرد است ،نه مجوز کس 
استاندارد روی کاال است .همانطورکه بیمعنی است که بگوییم استاندارد
روی کاالیی نخورد ،همانقدر هم بیمعنی اســت که بگوییم اینماد روی
کاالیی درج نشود .اتفاقاً اینماد ابزاری است برای کنترل پولشویی و تقلب
و تخلفات و الزام اینکه درگاههای پرداخت اینماد داشته باشند ،الزام بانک
مرکزی است که الزام کام ً
ال درستی است.
الزام قانونی کــه فاطمیامین بر آن تأکید کرده ،همان نکتهای 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 باقریاصل ،جانشین رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال ،در
نامهای به شاپرک با اشاره به اینکه لغو اینماد بهعنوان مجوز شروع کسبوکار
در کمیسیون راهبری اقتصاد مصوب شده و در نوبت تصمیمگیری قرار دارد،
گفته بود که ابالغ الزام شرکت شاپرک استفاده از اینماد مغایر با تصمیمات
هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کســبوکار و اختیارات و تصمیمات
کارگروه اقتصاد دیجیتال است .با اینحال ،شریعتمدار معتقد بود این نامه
باید خطاب به بانک مرکزی نوشته میشد .وی گفت توقع ما این است که
دستوری قطعی از یکی از مقامهای رسمی صادر شود تا شاپرک واقعاً اخذ
اینماد را متوقف کند.
غیر از کارگروه اقتصاد دیجیتال ،وزارت ارتباطات هم در نامهای به شاپرک
درخواست لغو این الزام را کرده بود؛ موضوعی که نشان میدهد در بدنه دولت
درقبال این اینماد نگاه واحدی وجود ندارد .بهگفته 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 کسبوکارهای اینترنتی میگویند گرفتن اینماد برای
حوزههای نوآور که هنوز مقرراتگذاری نشدهاند ،امکانپذیر نیست و این
بوکار هستند،
الزام ۸۰هزار پایانه اینترنتی را که متعلق به ۲۰تا ۳۰هزار کس 
تعطیل خواهد کرد.

معماریبانکیامروز،مبتنیبرمنطقاکوسیستمیوتحول
دیجیتال ،از «بیرون به درون» است

محسن زادمهر

اشاره :هدایت صنعت بانکداری برای رســیدن بــه توافق مشترک بر
روش دستیابی به یک معماری انعطافپذیر ،باید جزء اولویتهای اصلی
بانکها و شــرکتهای فناوری اطالعات بانکی قرار گیرد .این معماری
باید با هدف پاســخگویی به نیازهای کســبوکاری بانکی در افزایش
چابکی ،کاهش هزینه ،بهبود بهرهوری و ارتقای ســطح تعامل ،همسو
شده و حرکت بانک را در این مسیر تسهیل نماید.
رویکردهای مبتنی بر معماری در باال بردن بهرهوری سازمانها ،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 بهروزسانی میشود.
بانک مرکزی در بخشنامه  6مهر  ،1400خطاب به بانکها و موسسات
اعتباری ،حداقل الزامات ناظر بر ریســک فناوری اطالعات موسسات
اعتباری را به این موسسات ابالغ کرد .مطابق ماده  2این سند ،موسسه
اعتباری موظف است معماری فناوری اطالعات خود را برمبنای توگف
زادمهر :کسبوکارهای مختلف،
اعم از بتابانک ،نئوبانک یا
دیجیتالبانک ،باید رویکرد
مشتریمحور داشته باشد و
مدلهای کسبوکاری و فرایندها
را بازطراحی کند .البته بانکهای
فعلی هم ممکن است با این
رویکرد وارد شوند و بسیار موفق
عمل کنند

( ،)TOGAFبایان ()BIANو چارچوب ملی معماری سازمانی ایران
یا ترکیبی از آنها و در حوزه ســرویس با رویکرد معماری سرویسگرا،
طراحی و تدوین کند.
همچنین طبق ماده  ،3بانکها و موسســات اعتباری موظف شــدند
طرح جامع فناوری اطالعات خود را تصویب و در فواصل زمانی مناسب
بهروزرسانی کنند .ابالغ این ضوابط که نخستین الزام رسمی به ایجاد
و تقویت قابلیت مدیریت معماری ســازمانی در بانکها و موسســات
اعتباری است ،گام مهمی برای ارتقای بلوغ مدیریت در این بخش مهم
از اکوسیستم اقتصاد کشور محسوب میشود.
از ایــنرو ،در نهمیــن برنامه اقتصاد مــدرن (یکصــد و هجدهمین
میزگرد بانکــداری و اقتصاد دیجیتال) کــه  15مهرماه  1401برگزار
شــد ،موضوع «معماری در دیجیتالبانکهــا و نئوبانکها» با حضور
محســن زادمهر مدیرعامل بانکینو و پریماه محمدپور مشــاور ارشد
معماری و چارچوبهای بانکی ،موردبحث و تبادلنظر قرار گرفت .آنچه
پیشروی شماست ،خالصه این گفتوگوست.
سمتوسوی بانکها در عصر تحول دیجیتال
محمدپور :همانطور که در عصر تحــول دیجیتال ،همهچیز در حال
تغییر است و ما در دنیایی پر از بیثباتی ،عدم قطعیت ،ابهام و پیچیدگی
قرار داریم ،این مسئله به اکوسیســتم بانکها و اقتصاد هم تسری پیدا
کرده اســت .تاثیرپذیری برخی صنایع از تحول ،بیشتر و محسوستر
است و بهنظر میرسد گروه صنایع  BFSIو  TMTیعنی گروه صنعت
بانکداری ،خدمات مالی و بیمهای و همچنین گروه تکنولوژی ،مدیا و
تلکام ،بیشتر تحتتاثیر تحول دیجیتال قرار میگیرند.
تحول دیجیتال منجر به بروز شکاف دیجیتال بین بانکها و مشتریان
شده اســت .مشــتریان عصر تحول دیجیتال که عادت کردهاند تمام
سرویسها و خدماتشان را روی بستر اپلیکیشنهای موبایلی دریافت
کنند ،نمیتوانند توقع داشــته باشند برای دریافت یکسری خدمات،

به شــعبه مراجعه کنند و در صف انتظار بکشند .توقعات این مشتریان
فراتر از قبل بوده و اگر بانکها این فرصت را درنیابند ،ســهم بازار خود
را به مرور از دست داده و آن را به شــرکتهای فینتکی ،استارتاپی و
حتی شرکتهای حوزه تکنولوژی که در این بخشها فعالیت میکنند،
واگذار خواهند کرد.
رابطه بانکداری دیجیتال و شرکتهای فناوری
محمدپور :وقتی بانکها قرار اســت در مسیر تحول دیجیتال حرکت
کنند ،باید شانه به شانه شرکتهای تکنولوژی و هایتک پیش بروند.
مانند  ING Bankیا بانک  DBSسنگاپور که از بهترین نمونههای
بانکهای دیجیتال هســتند .اینها از شــرکتهای حــوزه تکنولوژی
( )GANALFیعنی گوگل ،آمازون ،نتفلیکس و ...الگو گرفتهاند .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 بانکمحور دارند و نیز ایران ،اینکه توقع داشته
باشیم بانکها حذف شوند ،منطقی نیست .بسیاری هم معتقدند بانکها
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 شرکتهای حوزه تکنولوژی باشد ،با این تفاوت که آن
شرکتها فقط الیســنس بانکی ندارند ولی بانکها این مجوز را دارند.
حوزه رمزارزها
این نقطه تمایز هم ممکن است به مرور حذف شود؛ مانند 
و ...که نفوذ حاکمیت در آن کمتر است و شرکتهای تکنولوژی جوالن
بیشتری میدهند .رویکرد منطقی این است که بانکها با آغوش باز به
اســتقبال این تحول بروند .در این رابطه ،تمرکز روی خلق و همخلقی
ارزش در محیطهای اکوسیســتمی در تحول و بانکــداری دیجیتال
و همچنین حرکت بهســمت جریانهای درآمــدی جدید که حاصل
همخلقی ارزش در محیطهای اکوسیستمی هستند ،بسیار حائز اهمیت
است .عمده جریانهای درآمدی در بانکهای 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 بهدلیل غفلت از تکنولوژی ،نوآوری و تفکر اکوسیســتمی اســت.
در تحول دیجیتال ،توقع این اســت که مدلها و جریانهای درآمدی
تغییری محسوس پیدا کنند و بسیاری از جریانهای درآمدی مبتنی
بر درآمدهای غیرمشــاع و حاصل همکاری در اکوسیســتمها با سایر
همکاران و شــرکای اســتراتژیک ،همخلقی ارزش و رقابت همکارانه
باشد .و مدلهای کسبوکاری باید به گونهای طراحی شوند که از این
موارد پشتیبانی کنند.
چالشهای چهارگانه بانکها در عصر تحول دیجیتال
محمدپور :تاثیــر تغییرات فینتکها فقط در مدلهای کســبوکار
نیست ،بلکه این تغییرات به مدلهای عملیاتی بانکها هم تسری پیدا
کرده است .بانکها در تالش هستند تا با بهرهگیری از تکنولوژیهای
مدرن و بهروز ،مدلهای عملیاتی خود را به سمتی هدایت کنند که با
استفاده از توان داده ،هوش مصنوعی و الگوریتمهایی که میتواند آنها
را پشتیبانی کند ،سرویسها و خدمات بهتر و ارزشمندتری به مشتریان
ارائه کنند .در این مسیر ،بانکها به منابع و دادههایی دسترسی دارند
که ممکن است شرکتهای فینتک یا استارتاپها این امکان را نداشته
باشند؛ لذا باید بهعنوان مزیت استراتژیک ،روی بهرهبرداری مناسب از
آنها ،تمرکز ویژهای شود.
این چالشها یا فرصتهــا را میتوان در چهار گــروه اصلی ردهبندی
کرد :چالش اول ،تکنولوژی است که بسیاری از آنها به مفاهیم معماری
برمیگردد .چالــش دوم ،بهبود تجربه مشــتری و حرکت بهســمت
مشتریمحوری و خدمات خالقانهتر به وی اســت که میتواند ارزش
بیشتری خلق نماید .چالش سوم ،فرهنگ و ساختار سازمانی است .در
این حوزه تفاوتهای بسیاری بین بانکهای سنتی با بانکهای مدرن
یا فینتکها را میتوان برشــمرد .چالش چهارم ،تمایز در نحوه ارائه
محصوالت و خدمات است.
زادمهر :ظهور هر تکنولوژی ،ضمن ایجــاد فرصت ،معایبی هم دارد.
وظیفه کسانی که استراتژیهای استفاده از این تکنولوژیها را تبیین
میکنند ،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
میشود و به کمک خود تکنولوژی میتوان بر مشکالت غلبه کرد.
بنده خیلی درگیر تعاریــف نئوبانک یا بانک دیجیتال نیســتم .همه
کسبوکارها و صنایع با ظهور تکنولوژیهای جدید ،نیازمند بازطراحی
هستند و دچار دگردیسی میشوند .اتفاقی که در حوزه تحول دیجیتال
میافتد ،از این جنس اســت؛ یعنی به واســطه ظهور تکنولوژیهای
جدید اعم از اینترنــت ،وب  ،2بالکچین ،دیفــای و وب  ،3نیازمند
بازطراحی هستیم .صنعت بانکداری ما هم بسیار قدیمی است و ساختار،

پریماه محمدپور

بیزینسمدل و فرایندهای آن سالهاست تغییر نکرده است .البته ممکن
اســت مدلهای جدید مانند Buy Now Pay Later BNPL
همهچیز را عوض کند .دیگر تسهیالت مانند گذشته نیست.
االن یکســری بانکها شــروع به بهبــود و بازطراحــی فرایندهای
قدیمیشان در الیه کسبوکار و تکنولوژی کردند .وقتی بانک DBS
ســنگاپور یا بانک  INGحرکتی را شــروع کرده و از تکنولوژیهای
جدید اســتفاده میکنند و فرایندهــا را بهبود میدهنــد ،بانکداری
دیجیتال نامیده میشــود .آنجایی که رگوالتور به این نتیجه رسیده
که یکسری  NTTجدید از صفر مبتنی بر دیجیتال باال بیایند ،اینها
دیگر درگیرلگاسی سیستمها و سیستمهای قدیمی نیستند .بانکهای
دیجیتالی ،سیستمها را مبتنی بر معماریهای جدید ،میکروسرویس،
متدلوژیهای چابک و ...توسعه دادند .پس یکسری بانکهای قدیمی
این کار را کردند و یکســری دیجیتال بانکها .جمله منتسب به بیل
گیتس این است« :ما دیگر بانکها را الزم نداریم ،بلکه بانکداری الزم
داریم ».منظور این نیست که همه بانکها قرار است نابود و ورشکست
محمدپور :بانکها باید با آغوش باز
بهاستقبالتحولبروندتابتوانند
خود را حفظ و
مشتریان و سهم بازار 
ارتقا بخشند .در این خصوص ،تمرکز
رویخلقارزش،همچنینهمخلقی
ارزش با سایر بازیگران در محیطهای
اکوسیستمیدربانکداریدیجیتال
و نیز حرکت به سمت جریانهای
درآمدی جدید ،بسیار مهم است

شوند بلکه منظور این است که خدمات بانکداری در دل کسبوکارهای
دیگر یکپارچه میشود.
از بتابانکها تا نئوبانکها
زادمهر :وقتی مفهوم کسبوکارهای دیجیتال و تحول دیجیتال مطرح
میشود ،رکن اساسی آن مشتریمحوری است .این قضیه که سهامدار
آن کیستند و چگونه پیش میرود ،مســئله بعدی است .یک نکته این
است که ساختار آن مهم نیســت و مهم این است که آیا به مشتری ،به
درستی سرویس میدهد یا خیر .اگر به سمت ســاختار بیاییم ،اینکه
بانکها خودشــان یک  NTTایجــاد میکنند ،تحــول دیجیتال در
بانکهای بزرگ ،کار بسیار پرهزینه و پردردسری است و نیاز به تغییر
در تمام فرایندها و فرهنگ سازمان دارد .بنابراین یک بتابانک و واحد
کسبوکاری استراتژیک در درون خودشــان به صورت خودمختارتر
ایجاد میکنند و اجازه میدهند ریســکپذیری بیشتری داشته باشد
و تکنولوژی را بهتر در آغوش بکشــد .یک مدل رایج در دنیا این است
و بسیاری از بانکهای بزرگ مانند  HSBCهم از این روش استفاده
میکنند .نمیتوان گفت این رویکرد خوب یا بد اســت .بستگی به این
موضوع دارد که ساختار بانکی و ریســکپذیری به چه صورت است و
چطور قرار است به این سمت برود.
بتابانکها ،موجودیتهایی هستند که با مالکیت خو ِد بانکهای مادر
شکل میگیرند و کار میکنند .با این ادبیات بلوبانک و بانکینو ،بتابانک
هســتند .ویژگی اصلی نئوبانک این است که نئوبانک ،یک استارتاپ و
فینتک است که از یک دورازه بانک به عنوان سرویس استفاده میکند.
درباره مدلی که رایج شده و بانکها با شرکتهای دیگر ،شرکت مشترک
ایجاد میکنند ،بنده با این ادبیــات ،به آن نئوبانک نمیگویم .در اروپا،
بانک اصال دخالتی ندارد و یک کســبوکار جدید اســت .در مجموع
تاکید بنده ،این اســت که یک کســبوکار ،اعم از بتابانک ،نئوبانک یا
دیجیتالبانک یا هرچه باشد ،باید رویکرد مشتریمحوری داشته باشد و
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مدلهای کسبوکاری و فرایندها را بازطراحی کند .بانکهای فعلی هم
ممکن است با چنین رویکردی وارد شوند و بسیار موفق باشند .تجربه
موجود ،خوب بوده اما قطعا میتواند بهتر باشد .البته ممکن است حتی
بانکها بتوانند این تغییرات را ایجاد کنند و ســرویس جذابتری از
نئوبانک به مشتری ارائه دهند.
مدل پایه نئوبانکها :از فینتک تا تکفین
محمدپور :دربــاره مدل ،باید عرض کنم اینکــه بانکها از پایه ،یک
بانک کوچک دیجیتالی ایجاد کنند ،ممکن است یک استراتژی باشد و
بستگی به مدل بانکها و استراتژی آنها در مسیر تحول دارد .بعضی
بانکها ،چابک نیستند و نمیتوانیم توقع داشته باشیم به سرعت این
مسیر را طی کنند .در این حالت ،تالش میشود تا موجودیت جدیدی
با فرهنگ و ساختار کام ً
ال 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 موجودیتهای دیجیتال میتواند وجود داشته باشد.
گاهی اوقات پایه نئوبانکها ،شــرکتهایی با بک گراند خدمات مالی
و بانکی اســت که با اســتفاده از توان فناوری به دنبال ارائه خدمات
مطلوبتر و خلق تجربه بهتر برای مشتری هستند و قسمت فینتک
و فناوری مالی آنها ،به حوزه تکنولوژی میچربــد .در کنار آنها گروه
دیگری از نئوبانکها هستند که از حوزه تکنولوژی ،وارد صنعت خدمات
مالی شدهاند و به اندازه گروه اول با دانش بانکی آشنا نیستند .آنها تالش
میکنند با بهکار گیری تکنولوژیهای مــدرن ،تحول و تمایز در ارائه
خدمات ایجاد کنند .نوع نگاه این دو گروه ،متفاوت است .شرکتهایی
که از سمت تکنولوژی وارد این عرصه میشوند ،در گروه شرکتهای
تکفین قرار میگیرند .تکفینهــا از دل تکنولوژی بیرون میآیند و
فینتکها از دل خدمات مالی.
هر دو روز ،تولد یک نئوبانک در دنیا
محمدپور :بسیاری معتقدند اقیانوس آبی در حوزه نئوبانکها ،همیشه
آبی نخواهد ماند .آمارها نشان میدهد در حال حاضر ،بهطور متوسط،
هر دو روز یک نئوبانک در دنیا متولد میشود .فارغ از ابعاد نئوبانکها
و اینکه بسیاری از آنها هم ممکن است نتوانند مشتری جذب کنند و
به مرور کنارروند ،شاهد رشد نئوبانکها در دنیا هستیم .شرکتهای
زادمهر :اگر قرار است به تحول
دیجیتال دست پیدا کنیم ،اول
باید روی زیرساختهایی مانند
تحول چابک متمرکز شویم تا
زمینه الزم فراهم شود .یکی
از مهمترین دغدغههای مبحث
معماری سازمانی و چارچوب بایان،
این است که چابکی را در دل
کسبوکار بانکی یکپارچه کند

فینتکی و نئوبانکها ،عمدتاً روی بهبود تجربه مشتری کار میکنند اما
اگر قرار باشد بانکی ،بانک دیجیتال باشد ،باید روی بهبود تجربههای
عملیاتی داخل بانک خودش نیز تمرکز کافی داشته باشد.
همچنین فاصله نئوبانک و بانک به مرور در حال از بین رفتن اســت،
خصوصاً در بانکهایی که تالش میکنند در حوزه تکنولوژی سرآمد
باشند .بانکهای کالسیک در مسیر تحول ،دیجیتالی شدن ،فعالیت
در فضای دیجیتال و کاهش شعب فیزیکی هستند و از طرفی ،بعضی
نئوبانکها که دفاتر یا شــعبی ندارند ،در حال توســعه کیوسکها،
دســتگاههای خودپرداز یــا دفاتــر نمایندگی کوچک با شــراکت
سازمانهای همکار و شرکای استراتژیک خود هستند .در حال حاضر
بسیاری از سرویسهای نئوبانکها ،چیزی فراتر از آنچه روی اپلیکیشن
موبایل بانک ارائه میشود نیست .برخی بانکها ،نئوبانک نیستند اما
اپلیکیشــنهای موبایلی خوب و قوی دارند و خدمات متنوع به طیف
گستردهای از مشتریان ارائه میدهند.
تمایز در نئوبانکها
محمدپور :دو نکته بــرای ایجاد تمایز در نئوبانکهــا ،حائز اهمیت
اســت :نکته اول تمایز در ارائه محصوالت خاص است؛ محصوالتی که
فقط جنبه بانکی نداشته باشد و با شناســایی شکافهای موجود در
خدمات مالی ،راهکارهایی برای تکمیل زنجیره و پرکردن این شکافها
ارائه دهند .نکته دوم شناســایی بخشبندیهای درســت مشتریان
اســت .در حال حاضر تمرکز نئوبانکها یا فینتکهــا ،عمدتاً روی
همان بخشبندیهایی است که بانکها روی آن تمرکز دارند؛ تعداد
نئوبانکهایی که با هدفگذاری روی گروههای خاصی از مشــتریان،
بتوانند محصوالت و خدمات ارزشآفرین برای آن گروهها خلق کنند
بسیار کم است .در مجموع ،ارائه محصوالت نوآورانه ،خاص و متمایز با
بهرهگیری از توان داده و فناوری و تمرکز روی بخشبندیهای خاصی
از مشتریان هدف که به آنها پرداخته نشده ،دو نقطه تمرکز استراتژیک
برای نئوبانکهاست.
توصیه به نئوبانکها و دیجیتالبانکها
زادمهر :برخی اوقات باید در کســبوکارهای جدید هزینه کنیم تا
فرهنگ را تغییر دهیم .اینکه یک کسبوکار خاص چهچیزی مدنظر

داشته ،نمیدانم اما اینکه ما بخواهیم برای افتتاح حساب به مشتری،
پول بدهیم ،این روش ،مدنظر ما نیست .منطق بازگشت سرمایه ،ساده
است .با این حال ،استارتاپها ،اینطور کار نمیکنند .بسیاری از آنها
به دنبال هزینه کردن و یوزر گرفتن هستند و با هیچ منطقی ،نمیتوان
آنها را توجیه کرد که بهصرفه است یا خیر!
نصیحت من به نئوبانکها و دیجیتالبانکها این است که ما یک تفاوت
بزرگ با کسبوکارهای دیگر داریم .کســبوکارهای آیتی بسیاری
در این ســالها به بازار ورود کردند ،از این پولها خرج کردند ،موفق
نشدند و رفتند اما حوزه بانکداری ،جای این کارها نیست؛ وقتی با پول
مردم سروکار داریم ،قوانین در همهجای دنیا بسیار سختگیرانه است.
دیجیتالبانک یا نئوبانک ،نمیتواند روزی اعالم کند ،از فردا سرویس

افتاده :در حوزه معماری
دیتا ،در کشور ما ،هر بانکی،
بهگونهای از آن استفاده
میکند .مثال اگر مسائل
حاکمیت داده و اشتراکگذاری
داده حل شود ،چون معماری،
یکپارچه نیست و همه از یک
استاندارد مشخص استفاده
نمیکنند ،آسیبهای آن
مشخص میشود

نمیدهیم! بزرگترین دغدغه بانکینو ،بیش از جذب مشتری جدید،
پایداری بیزینسمدل بوده است.
مکاتب معماری و نگاه بیرون به درون
محمدپور :واژه معماری ابتدا از حوزه ســاختمان وارد آیتی و سایر
صنایع شد و اولین بار در دهه  90در آمریکا مطرح گردید؛ یعنی زمانی
که قانون کلینگر کوهن در کنگره آمریکا تصویب شــد و براساس آن
دســتگاههای 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 کاریها و بهبود تعامالت و تبادل دادهها
بین دستگاهها بود.
ذیل معماری ،مفاهیم مختلفی مانند مکتب معماری داریم .مکتب اول،
معماری فناوری اطالعات است .مکتب دوم یکپارچهسازی سازمانی
است که متمرکز بر همراستاسازی استراتژی و اجرا ،بهبود روشها و به
حداقل رساندن درگیریها 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 سهگانه و الیههای چهارگانه معماری
محمدپور :معماری سه هدف اصلی دارد :اولین هدف ،همراستاسازی
اســت مانند همراستاســازی فنــاوری اطالعــات با کســبوکار،
همراستاســازی فناوری با اســتراتژی ،همراستاســازی استراتژی با
پلنهــا و طرحها .تا زمانی کــه رویکرد و تفکر معمارانه در ســازمان
وجود نداشــته باشــد ،تعداد بانکهایی که محصــوالت و خدماتی
ارائــه میکنند که با اســتراتژی بانــک هیچگونه انطباقــی ندارند،
کم نیستند.
دومین هدف ،یکپارچهسازی اســت که در تحول دیجیتال هم بسیار
برجسته میشــود .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 بخشها در صنایع مختلف است ..قبل از یکپارچهسازی،
ایجاد تعاملپذیری و قبل از تعاملپذیری ،وجود زبان مشــترک الزم
است .در معماری چهار الیه اصلی داریم که عبارتند از :الیه کسبوکار،
الیه اپلیکیشن ،الیه داده و اطالعات و الیه تکنولوژی .در هر الیه یک
زبان رایج داریم و بسته به اینکه در چه اکوسیستمی فعالیت میکنیم،
زبان مشترک از الیه کسبوکار شروع شــده و به بقیه الیهها تسری
مییابد .سومین هدف معماری ،استانداردسازی است .استانداردسازی
بر مبنای بهروشها و چارچوبهایی است که در دنیا مطرح است .وقتی
در اکوسیستم بینالمللی فعالیت میکنیم که فرایندها ،دادهها و اجزای
آن از قبل شناخته شدهاند مانند بانکداری ،بورس ،بیمه و حوزه تلکام،
میتوانیم توقع داشته باشیم این استانداردسازی بر مبنای چارچوبها
و بهروشهای پذیرفتهشده 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 بهروز رســانی معماری فنــاوری اطالعات در
موسســات اعتباری برمبنای چارچوبها و بهروشهای مرجع تاکید
شده بود .هرچقدر اکوسیســتم مالی و بانکی ،چه از طریق رگوالتور و
چه به لحاظ وجود نیاز در خود بانکها به سمت معماری هدایت شوند،
طبیعتاً میتوانیم 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 حوزهها مجبور
بودیم استاندارد باشیم و شدیم اما در بسیاری موارد ،آن را نپذیرفتیم
و بنا بر اقتضائات ،مدلی ایجاد کردیم .این اتفاق ،تا همیشه نمیتواند
ادامه داشته باشد .بسیاری اوقات ،تحوالتی اتفاق میافتد که مجبور به
پذیرش آنها و تعامل با دنیا هستیم .بهتر است قبل از احبار ،بانکها به
این سمت حرکت کنند.
آنچه در کشور ما باید ایجاد شود ،شبکه معماری صنعت بانکداری است
و شــرکتها و بانکهای عالقهمند ،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 ،شرکتهای قوی
مشــاوره مدیریت در حوزه بانکی داریم اما شرکتهای قوی مشاوره
مدیریت در کشور خودمان ،خاص حوزه بانکداری نداریم.
جایگاه فرهنگ دواپس
زادمهر :االن در حوزه نئوبانکها یا کسبوکارهای 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 آیتی
هم در کنار خود دارد ،تفاوت داریم .ما یک کمپانی تکنولوژی هستیم
که بانکداری هم انجام میدهیم .بنابراین دغدغه ما به جای معماری در
الیه کسبوکار ،معماری فنی ،فرهنگ دواپس ،تداوم یکپارچهسازی
و تداوم توســعه در تیم فنی است .ســهامداران و رگوالتورهای یک
دیجیتالبانک 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 بیزینسهای ســنتی ،معماری ســنتی مطرح میشــود و معتقد
اســت برای بانکهایی با این عظمت ،راه دیگری وجود ندارد ،جز یک
چارچوب معماری سازمانی که واحدهای کسبوکار ،عملیات ،آیتی
و ...را همراستا کند اما در الیه شرکتهای تکنولوژی ،واژه موردنظر ما،
دواپس ( )DevOpsیا تلفیق  developmentو operation
است؛ یعنی چطور میتوان این دو را با همدیگر همراستا کرد تا بعد از
محمدپور :الیههای کسبوکار ،داده،
اپلیکیشن و تکنولوژی ،چهار الیه
اصلی معماری هستند .در هریک از
الیهها ،زبان مشترکی وجود دارد که
این زبان مشترک در هر کسبوکار،
بسته به اینکه در چه اکوسیستمی
فعالیت کنیم ،از ادبیات کسبوکار

در آن اکوسیستم آغاز و به بقیه
الیهها تسری مییابد

شناسایی نیاز مشتری ،خدمت ،به سرعت توسعه پیدا کند و به دست
مشتری برســد .البته این موضوع ،بحث معماری را نقض نمیکند اما
جنس ادبیات ما بیشتر در این زمینه است.
لزوم تمرکز بر تحول چابک در نئوبانکها و فینتکها
زادمهر :بانکها باید بــه این موضوعات ،اهمیت بیشــتری بدهند؛
خصوصا بانکهای بــزرگ در الیه معماری ســازمانی از باال و در الیه
تکنولوژی و مفاهیم چابک .ما مدام از تحــول دیجیتال نام میبریم.
اگر قرار اســت به تحول دیجیتال دســت پیدا کنیــم ،اول باید روی
زیرساختهایی مانند تحول چابک متمرکز شــویم تا زمینه را برای
ما فراهم کند .یکی از مهمترین دغدغههای مبحث معماری سازمانی
و چارچوب بایان که به آن اشاره شد ،این اســت که چابکی را در دل
کسبوکار بانکی یکپارچه کند.
محمدپور :چابکی ،اســاس تحول دیجیتال است .ما چابکی را در دو
بعد میبینیــم :اول زمان ارائه به بــازار و دوم قابلیت انطباقپذیری با
تغییرات .چابکی ،یک قابلیت مانا ســت نه گذرا .چابکی در ســه بعد
معنا پیدا میکند« :چابکی سیســتم»« ،چابکــی فرایند» و «چابکی
کســبوکار» .اساســاً چابکی کســبوکار ،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 ســازمانهایی نیاز
داریم که معماری آنها چابک باشــند و چابکی در ژن این سازمانها
نهفته باشد.
ً
همچنین ساختار فینتکها ،اساسا فلت است اما آنها هم وقتی که با
گذر زمان به سمت سازمان و اینترپرایز شدن پیش میروند ،مشکالت
ساختاری پیدا میکنند .از طرف دیگر ،ایجاد تغییرات شدید در ساختار
بانکها با هدف چابکسازی مانند فرهنگ بانک ،چیز دیگری است .اگر
به زور آن را به سمت چابکی بیش از حد ببریم ،فردا همان فعالیت امروز
را هم نمیتوانند انجام دهند .نکته دیگر اینکه معماری در یک سازمان
بزرگمقیاس ،با یک شــرکت فینتک و نئوبانک،
متفاوت است اما در هر دو ،ضرورت است.
متنکاملمیزگردراازاینجا()QRدریافتکنید.
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وزیر ارتباطات:

تعرفه هر دقیقه تماس بین پیام رسان
بومی و شبکه مخابراتی 25:تومان
وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات گفت :هزینــه هر دقیقه تماس
 Call Outمبلغ  ۲۵تومان اســت که از این رقم ۱۰ ،تومان سهم
اپراتور مخابراتی ۱۰ ،تومان ســهم پیامرسان و  ۵تومان هزینههای
فنی است .به گزارش فارس ،عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات در پیگیری راه اندازی ســرویس برقراری تماس بین پیام
رســانهای اجتماعی ایرانی و شــبکه مخابراتی ایران ،گفت :طبق
آیین نامه موجود در این زمینه هر پیام رسانی که بیش از  ۳میلیون
کاربر وجود داشته باشد میتواند برای برقراری سرویس Call Out
درخواست دهد .سرویس  Call Outبه معنای برقراری تماس بین
پیام رسانهای 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 اپراتورهای
مخابراتی مکلف به ارائه این سرویس هستند .وی درباره هزینه این
تماس ،گفت :هزینه هر دقیقه تماس  Call Outمبلغ  ۲۵تومان
است که از این رقم ۱۰ ،تومان سهم اپراتور مخابراتی ۱۰ ،تومان سهم
پیام رسان و  ۵تومان هزینههای فنی است.
هزینه هر دقیقه مکالمه موبایل از  ۵۹.9تومان برای سیم کارتهای
دائمی تا  89.9تومان برای سیم کارتهای اعتباری است.

سه دستور بانک مرکزی
برای کنترل دارایی بانکها
بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها ،ســه دستور درباره کنترل
داراییهای آنها ابالغ کرده اســت .وضعیــت ترازنامه بانکها یکی از
معیارهای مهم برای بررسی تغییرات پایه پولی است ،زیرا هر آنچه در
این ترازنامه نشان از اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی و افزایش آن
داشته باشد ،به همان میزان بر پایه پولی تأثیر میگذارد و آن را افزایش
میدهد که درنهایت به افزایش نقدینگی منجر خواهد شد.
ن بین ،بانک مرکزی در دولت سیزدهم یکی از
به گزارش ایسنا ،در ای 
برنامههای جدی خود برای اصالح نظــام بانکی را اصالح رابطه بانک
مرکزی با بانکها از طریق کنتــرل ترازنامههای بانکها اعالم کرده
است .بدین منظور رشد ترازنامه بانکها در محدوده  ۱.۵تا  ۲.۵درصد
تعیین شــد و اگر بانکی این موضوع را رعایت نکند ،بهعنوان جریمه،
سپرده قانونی آن بانک نزد بانک مرکزی بین  ۱۰تا  ۱۵درصد افزایش
مییابد .در این زمینه ،بانک مرکزی بهتازگی در بخشنامهای به بانکها،
ضوابط ناظر بر کنترل مقداری داراییهای شبکه بانکی کشور را ابالغ
کرده که طبق آن ،حداکثر مهلت بارگذاری و ارسال اطالعات توسط
مؤسسه اعتباری از «حداکثر  ۱۵روز پس از پایان هر ماه» به «حداکثر
یک هفته پس از پایان هر ماه» تغییر میکند.
همچنین در این بخشنامه آمده است که طبق مفاد ماده ( )۶ضوابط
و تبصره ( )۱ذیل آن ،تاکنون ارزیابی رعایت حدود مقرر و بهتبع آن
تعدیل نسبت ســپرده قانونی مؤسســات اعتباری بهصورت فصلی
محاسبه و اعمال میشد که مقرر شد تکالیف مندرج در این ماده نیز
بهصورت ماهانه اجرایی شود .عالوه بر این ،طبق اعالم بانک مرکزی،
ســایر موارد مندرج در ضوابط ناظر بر کنترل مقــداری داراییهای
شبکه بانکی کشور ،موضوع بخشنامه شــماره  ۹۹ / ۴۲۱۹۲۹مورخ
 ۱۳۹۹ /۱۲ /۲۷و بخشــنامه شــماره  ۰۱ /۱۲۷۰۵۰مــورخ
 ۱۴۰۱ /۰۵ /۲۴کماکان به قوت خود باقی است.

ابرآروان در لیست تحریم اتحادیه اروپا
قرار گرفت
اتحادیه اروپا ۲۳ ،آبانماه ۳۲ ،شخص و شرکت را در لیست تحریم
خود قرار داد که نام شرکت ابرآروان هم در این لیست دیده میشود.
به گزارش راه پرداخت ،در بخش دالیل ایــن تحریم ،اتحادیه اروپا
عنوان کرده ابرآروان از سال  ۲۰۲۰یک بازیگر جدی در پروژههای
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 سرویسها ،بســیاری از کاربران و البته
فعاالن اینترنتی ابرآروان را همکار حکومت برای ایجاد محدودیت
در ایــران و فراهمکننده شــرایط قطع اینترنت در کشــور معرفی
کردند .با افزایش این انتقادها و اعتراضها اواخر مهرماه ،ابرآروان در
اطالعیهای ،اتهامات واردشده درباره نقشداشتن در قطع ،محدودیت
و فیلترینگ اینترنت را رد و اعالم کــرد ماجرا را در دادگاههای آزاد
بینالمللی 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.

شماره هفتم /مهرماه 1401
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جزییاترونماییازچکالکترونیک

چک الکترونیک در کدام بانکها اجرایی
میشود؟
«چک الکترونیک» ،در مراسمی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزرای
اقتصاد و صمت خدمت نوین توسط بانک مرکزی 21 ،آبان  1401رونمایی
شد .به گزارش اخباربانک ،سخنگوی بانک مرکزی با اعالم رونمایی از چک
الکترونیکگفت:چک الکترونیکی آخرین مرحله از اجرای اصالح قانونچک
است و با پیاده سازی و اجرای سامانه چکاد ،امکان صدور چک الکترونیکی
نیز فراهم شده است .مصطفی قمریوفا اعالم کرد :در چک دیجیتال ،کاغذ از
موجودیت چک ،حذف خواهد شد و دادههای چک در سامانه مرکزی چکاد
نگهداری و با استفاده از امضای دیجیتال ،معتبر و مستند میشود .این طرح
در سه بانک تجارت ،صادرات و پارسیان اجرا خواهد شد و به تدریج بانکهای
کشور در صورت آمادگی به آن متصل میشوند.
مفهومچکالکترونیکیومزایایآن
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 چکهای کاغذی دارد و تمام قوانین چک
کاغذی برای آن قابل اجراست و با یک امضای الکترونیکی اعتبار پیدا میکند.
از مزایای چک الکترونیک میتوان به سرعت زیاد در ثبت و پردازش چکهای
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
اشارهکرد.بههمین منظور ،سامانه چکادباهدف ایجادبستریبرای ارائه چک
امن دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چکهای کاغذی راهاندازی شده
که امکان مدیریت و نظارت آنالین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک
مرکزی فراهم میکند.
پیشنیازهایاستفادهازخدماتسامانهچکاد
عضویت در همراه بانک ،نصب و فعالسازی 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
مشاهدهدستهچکصادرشدهوبرگههایچکدیجیتال،مشاهدهچکهای
دریافتی،انتقالچکدیجیتال،ضمانتچک،مسدودسازیچک،ابطالچک
و نقد کردن چک بدون مراجعه به شعبه قابل انجام خواهد بود.
نقدکردنچکالکترونیکی
مانند چکهای 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 ترمينـالهای دستگاه ،آن را به بانک انتقال دهند.
دريافتكننده هم باید اطالعات چك الكترونيكی را به دقت مطالعه کرده و
ثبت آن را تایید کند تا چک در قالب سپرده در اختیار بانک پرداختکننده
قرار بگیرد .زمانی که گیرنده درخواست نقد شدن چک را کند ،بانک عامل بعد
از تایید چك دیجیتال ثبت شده در سیستم ،حسابی که مربوط به آن است،
شارژ میکند تا پرداخت در زمان مقرر صورت بگیرد.
امنیتچکالکترونیک
چک الکترونیکی خیلی امنتر از چک کاغذی است ،چراکه نمیتوان آن را
تغییر داد یا منکر صدور آن شد .بانک مرکزی نیز زیرساختی ایجاد کرده تا
صادرکنندگانیاانتقالدهندگانچکازطریقامضایدیجیتال،احرازهویت
و اعتبارسنجی شوند و همین امر بر امنیت چکهای دیجیتال اضافه میکند.
همچنینسامانهچکادوکدنهابامنیتچکهایالکترونیکیرابیشازپیش
تضمین میکنند .چکاد مخفف سامانه مرکزی چک الکترونیک است و نهاب
سامان ه 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 میکند.

اعتراف تلخ بانک مرکزی روسیه
نسبت به اثرگذاری تحریمها
رئیس بانک مرکزی روسیه نسبت به دست کم گرفتن پیامدهای تحریمهای
غرب برای اقتصاد داخلی هشدار داد.
به گزارش اکو ایران ،الویرا نابیولینا به نمایندگان پارلمان روســیه گفت:
تحریمها بسیار قدرتمند هستند و تأثیر آن بر اقتصاد روسیه و جهان را نباید
کماهمیت جلوه داد.
وی ضمن اشاره به اینکه شرکای جدید بالقوه روسیه از گرفتار شدن در گرداب
تحریمها میترسند ،افزود :اینکه خود را از تأثیر این تحریمها منزوی کنیم،
امکانپذیر نیست .تحریم های اعمالی غرب در نتیجه جنگ روسیه علیه
اوکراین پیش از هر چیز بانکهای روسیه را هدف قرار داده بودند .به گفته
نابیولینا ،توان انطباق این بانکها با شرایط تحریمی نشان میدهد تغییر
ساختار اقتصادی در روسیه در جریان است.

تنظیمگردادهکشور،فقطکارگروهتعاملپذیریاستوالغیر!

تعارضمنافعبیننظاماتتنظیمگری
از مشکالت حکمرانی داده در کشور است
اشاره :بسیاری از صاحبنظران ،مهمترین دارایی کسبوکارها در عصر
انقالب صنعتی چهارم را داده میدانند؛ دادههایی که بر اساس رفتار
کاربران سرویسهای سایبری تولید میشود و ذخیرهسازی ،پردازش
و تحلیل آن ،منجر به تولید ارزش خواهد شــد .بسیاری داده را نفت
آینده تلقی میکنند که البته شــباهتهای زیادی به همدیگر دارند.
داده مانند نفت ،نیازمند استخراج ،پاالیش و بهرهبرداری است و هرچه
فرایند پردازش آن ،دقیقتر و پیچیدهتر باشــد ،ارزش بیشتری خلق
میکند .بنابراینباید منتظر مانــد و دید اکنون که روزبهروز از ذخیره
نفت کاسته میشود ،کدام کشورها از نفت امروز یا داده ،ارزش خلق
میکنند.
از اینرو ،در دهمین برنامه اقتصاد مدرن (یکصد و نوزدهمین میزگرد
بانکداری و اقتصاد دیجیتال) با عنوان «نقش حاکمیت داده در اقتصاد
دیجیتال» که  22مهرماه  1401با حضور رضا باقری اصل دبیر شورای
اجرایی فناوری اطالعات و معــاون پارلمانی وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات برگزار شــد ،اهمیت ارزشآفرینی دادهمحور؛ مشــکالت،
چالشها و راهکارهای آن ،موردبحث و تبادلنظر قرار گرفت .خالصه
این میزگرد ،پیشروی شماست.
حکمرانی داده بدون کاربران مفهومی ندارد
حاکمیت داده ،موضوع جذابی اســت ،چون وقتی وارد فضای اقتصاد
دیجیتال یا عصر اطالعات میشویم ،هر نمودی از یک واقعیت که در
داده را به آن منتسب
یک بستر دیجیتالی ثبت میشود ،کلمهای به نام 
میکنیم .قبال دیتا ،بهخودیخود واجد ارزش نبود و وقتی وارد حاملی
میشد ،دارای ارزش میشد ولی در فضای اقتصاد دیجیتال ،تغییرات
آنقدر شتابنده بوده که دیتا بهماهو دیتا هم واجد ارزش شده است.
اکنون ،اقتصاد دیجیتــال ،اقتصاد مبتنی بر داده نامیده میشــود و
مبتنی بر همین فضا ،برای کاربران و کاربریهای جدید خلق ارزش
میکند .بسیاری از کسبوکارهای جدید ،آنهایی نیستند که در محیط
غیردیجیتالی ،حتی مفهوم داشته باشد .برخی کسبوکارها هم نمود

ما اصال قانون حفاظت از دادهها
نداریم! نقض حریم خصوصی
افراد ،هنوز در هیچ قانونی،
تثبیت نشده است .از سال1395
الیحهای تدوین شده و سهچهار بار
تغییر کرده .امیدواریم این الیحه،
سریعتر به دولت و مجلس برود
تا بخشی از حکمرانی داده به نفع
مردم محقق شود

سنتی دارند ولی با فضای دیجیتالی ،بهرهوری آن باالتر رفته ،سرعت
بیشتری پیدا کرده و ارزشهای افزوده بیشتری در کنار خود داشتهاند.
اینکه داده مربوط به حاکمیت اســت یا مردم ،در سرفصل حکمرانی
داده شــکل میگیرد .همه دادهها مربوط به حاکمیت نیست .بعضی
مواقع این اشتباه ایجاد میشــود که مثال داده هویتی مربوط به یک
شخص ،حاکمیتی اســت ،در حالی که اینطور نیست .اگر این داده،
در پایگاه ثبت احوال باشد ،حاکمیتی اســت ،اگر مربوط به فهرست
مشتریان یک کســبوکار 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 میکند .در ایران ،مالکیت ،بسیار مهم است و بعضا جزء دادههای
شخصی محسوب میشود .هر تعداد کاربر ،قیمتی دارد .همین االن
روی سامانهها یا اســتارتاپهایی فعال در حوزه تجارت الکترونیک،
فالوور ،خرید و فروش میکنند .پس داده ،رفتار قیمت پیدا کرده اما
هر دادهای در هر سیستمی با هر کارکردی ،بر مبنای یک نظام حقوقی
است .ما به تمام این نظام ،حکمرانی داده میگوییم .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.
سازمانها :از دیتای جزیرهای تا اشتراکی
وقتی قرار اســت وارد فضای دگردیســی و تحول دیجیتال شــویم،
نمیتوانیم به طــور ناگهانی همه فضاها یا کارکردهای دســتگاهها و
ساختارهای قبلی آنها را حذف کنیم و ساختار جایگزین ایجاد کنیم.
سال  ،1393ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک را داشتیم و
کلیدواژه «گذرگاه تبادل داده دولت» یا  GSBرا تعریف کردیم .بعد

از آن مشاهده کردیم در کشورهای مختلف از ادبیات مشابه استفاده
کردهاند .بنابراین «مرکز ملی تبادل اطالعات» را در ســال  1396در
قانون برنامه ششــم تثبیت کردیم .آذرماه سال  ،1397شورای عالی
فضای مجازی ،برای تبادل دادهای و بستر استعالمات ،مصوبهای ارائه
کرد که حاصل آن «کارگروه تعاملپذیری 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 دادههای
وزارت اقتصاد نیاز داشته باشد ،چهکار باید انجام دهد؟
ســوال این اســت که آیا نباید یک مرکز داده داشــته باشــیم که
دســتگاههای اجرایی دادههای 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 تعاملپذیری اســت .در کارگروه ،این
موضوع به قانون مدیریت یکپارچه داده و اطالعات ملی منجر شــد و
جرایمی برای دستگاههایی که تبادل نمیکنند ،درنظر گرفته است .به
طور ایدهآل ،فکر میکنم ما حتما مرکز داده دولتی بزرگ با تکنولوژی
ابر توزیعشده بهدردبخور خواهیم داشــت که نیاز نباشد دستگاهها
ماهیت فیزیکی داده را حفظ کننــد و میتوانند 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 گستردهتر کنیم .در روزهای
آینده در پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطالعات ،جلسهای برای ایجاد
ابر دولت داریم.
استانداردها در حوزه داده
کارگروه تعاملپذیری ،چند وظیفه دارد .در این زمینه ،سند IGIF
یا چارچوب تعاملپذیری دولت الکترونیک تصویب شــد و 450قلم
داده را استاندارد کرد .به فراخور آن ،هم پایگاههای جدید ایجاد شد
و هم ارزیابی کیفی روی آنها در حال انجام است .گزارشها به صورت
دورهای به دستگاهها و مراجع نظارتی میرسد .در مجموع ،استانداردها
در حال تدوین است که برخی جاها ،ساختارشــکنانه و دیسراپشن
است .برخی موارد باید منجر به تحوالت در دستگاههای اجرایی شود
و برخی اوقات ،ماموریت دستگاهها را تغییر میدهد .برخی دستگاهها
همراهی میکنند یا بعضا به خاطر منافع ذاتی ،قبلی مقاومت دارند و
استانداردها رعایت نمیشود.
لــزوم عقبنشــینی بانکهــا و همکاری بــا نظامات
اعتبارسنجی
بیشتر حجم مشغولیت بانکها ،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
میگوییم ،اشاره میکنند 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 .بانکهایی که در حوزه سیاستگذاری
زور بیشتری داشتند ،برای خودشــان نظام اعتبارسنجی ویژه ایجاد
کردند .به نظر میرسد باید مقداری از آن عقبنشینی کنند و با سایر
نظامات موردنیاز اعتبارسنجی همکاری داشته باشند .بدتر از بانک،
بیمه نیز نیازمند اعتبارسنجی است.
چندرگوالتوری موفقتر از تکرگوالتوری
ما نمیتوانیم یکسری شرکت اعتبارسنجی برای بیمهها راهاندازی
کنیم و یکسری برای بانکها .اگر برای بانکیها راهاندازی کنیم ،بیمه
میگوید چرا تنظیمگری این حوزه باید در دست بانک مرکزی باشد؟!
اینجا دعوای بیــن تنظیمگران اتفاق میافتــد .در بورس هم همین

موضوع مطرح اســت .اگر فضای اعتبارسنجی را از تکرگوالتوری به
چندرگوالتوری تبدیل کنیم ،احتماال موفقتر است.
اعتبارسنجی فقط برای افتتاح حساب و تسهیالت نیست ،بلکه برخی
موارد آن برای فضاهایی اســت که تنظیمگران دیگری دارد .ما باید
نهاد قبلی که ایجاد کردیم ،از تکرگوالتوری به چندرگوالتوری ارتقا
دهیم و دادهها را از طریق کارگروه تعاملپذیری فراهم کنیم و ابزاری
باشــد تا فرایندها را برای همه نوع کســبوکارها فراهم کند نه فقط
کسبوکار بانکی.
تنظیمگر داده کشور ،فقط کارگروه تعاملپذیری است
االن ما االن دیتا را داریم و فقط کارگروه تعاملپذیری ،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

آیا نباید یک مرکز داده داشته
باشیم که دستگاههای اجرایی،
دادههایشان 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
تعاملپذیری است

کند .االن تنظیمگر داده کشــور ،فقط کارگروه تعاملپذیری است و
الغیر .قانون و شورای عالی فضای مجازی هم آن را ذکر کردهاند .البته
ما دوست داریم تبادل دادهها آنقدر 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 بودجهای 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 پیشبینیشده ،کســانی که مصوبات کارگروه را رعایت نکنند،
مستوجب مجازات و تنبیه اداری مانند انفصال خدمت میشوند .البته
ما در کارگروه ،هیچوقت رایگیری برای اعالم تخلف یک دســتگاه
اجرایی یا شــخص نکردیم .اگر امروز اتفاق بیفتد ،قطعا چند متخلف
داریم؛ یعنی دســتگاههایی هســتند که مصوبه کارگــروه را رعایت
نکردهاند.
دلیل این امر ،برخی اوقات نبود آگاهی است و برخی مواقع ،به خاطر
تغییرات زیاد در دستگاهها ،خصوصا نظامات آیتی و حقوقی آنهاست.
برخی اوقات هم دوست دارند وارد مذاکرات بدهبستانی با دستگاهها
شوند .االن تبادل  4تا  5میلیاردی داده وجود دارد و خأل زیرساختی
نداریم و مرکز ملی تبادل اطالعات با ظرفیت سه تا چهار برابر موجود
میتواند کار کند .موضــوع دیگر اینکه تعارض منافــع بین نظامات
تنظیمگری مختلف وجــود دارد .وزارت اقتصاد و امــور دارایی باید
تنظیمگرهای 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 دادهای و نقص هم داریم

شماره هفتم /مهرماه 1401

 یکشنبه  29آبان 20 November. 2022 1401

WWW.ASREPARDAKHT.IR

مانند نداشتن دادههای مدرک تحصیلی قبل از سال .1380
اشتراکگذاری غیرمجاز ممنوع!
از سال  1393که 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 میگیرد ،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 دستگاهها ،داده را گرفتهاند و
بدون اجازه کارگروه ،آن را در اختیار دیگری گذاشتهاند .بنده اینجا
تذکر میدهم .وقتی قانون موسوم به دوام (داده و اطالعات ملی) به
تصویب برسد ،باید پاسخگوی اشتراکگذاری غیرمجاز باشند نکته
دیگر اینکه آیا دادهها ناشناس میشــود؟ بله .مثال وقتی قرار است
دادههای تراکنشها را در اختیار آزمون وسعسنجی وزارت رفاه که
یک نهاد دولتی اســت ،بگذاریم ،داده خام درباره تراکنشهای افراد
نمیدهیم ،بلکه دستهبندیشده قرار میدهیم.
هنوز قانون حفاظت از دادهها نداریم
امروز نقض حریم خصوصی ما ،توسط بســیاری از سامانهها صورت
میگیرد .همه اینها اعــم از داده مالی ،ســامت و ...بنا به احواالت
شخص ،مهم اســت .ما قانونی به نام حفاظت از دادهها نداریم .سال
 ،1395متنی در قالب پنج الیحه به دولت تقدیم کردیم که وزیر وقت،
سال  1396آن را به دولت اعالم کرد .در دولت ،به خاطر جدید بودن
ما نمیتوانیم یکسری شرکت
اعتبارسنجی برای بیمهها
راهاندازی کنیم و یکسری
برای بانکها .اگر فضای
اعتبارسنجی را از تکرگوالتوری
به چندرگوالتوری تبدیل کنیم،
احتماال موفقتر است

توجهی نشد .ظاهرا تصویب قانون دسترســی به اطالعات هم مانند
قانون جرایم رایانهای 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 اعــام کرد آن را به
دولت تقدیم میکند .اجرای این قانون خیلی سنگین است و هزینه
زیادی مترتــب میکند .البته در بازنگری آخر یــک کار جالب برای
کســبوکارهای نوپا انجام دادیم و اســتمهالها و مزیتهایی برای
کسبوکارها قائل شدیم .از این نظر ،نسبت به نسخههای قبلی ،مزیت
ایجاد شده است .در این قانون ،گرفتن داده و اشتراکگذاری 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 تعاملپذیری،
مسئولیت نقض حریم خصوصی را ندارد و تبادل داده را انجام میدهد.
مسئول آن هنوز تعیین نشده چون اصال قانونی در این زمینه نداریم!
فقط ماده  64و  65قانون تجارت الکترونیک را درباره اســرار تجاری
داریم .اگر این حق ،قانونی شــد ،میتوانیم 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 کسبوکارهاست .اتفاقا این موضوع ،جزء چالشهایی است که باید
درباره آن صحبت کرد .در این زمینه ،موارد نقض وجود دارد اما قانون

حق فراموشی دیده
خاص خودش را هم دارد .در این رابطه ،حتی باید ِ
شود .مثال در یک پلتفرم یا بازی اشتباها ثبتنام کردهایم اما دوست
داریم ما را فراموش کند و پیام ارسال نکند.
سرانجام تصویب قانونی در حوزه  GDPRدر ایران
ســال  1395با مرکز پژوهشهای مجلس ،مرکــز پژوهشهای 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  1396رونمایی شد .با این حال ،دولت
نتوانست خیلی با این الیحه کنار بیاید .این نسخه ،تا کنون سه چهار
بار تغییر کرده و بهروزآوری شــده است .نمایندگان مجلس هم یک
نسخه از آن را برداشــته و در قالب طرح ،ثبت کردند .یک نسخه در
دولت بهروزآوری شده اســت .به عنوان آخرین تغییرات ،هم حقوق
و هم حفاظت از کسبوکارهای نوپا را در آن لحاظ کردیم .امیدوارم
الیحه سریعتر به دولت و مجلس برود.
در قانون جدید حفاظت از دادهها 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،
گمراهکنندگی ،وسوسه یا کالهبرداری باشد ،رضایت تلقی نمیشود.
اینها مواردی است که در الیحه جدید تدوین کردهایم تا انشاءاهلل در
مجلس تصویب شود.
ل حکمرانی داده
پنج مد 
درباره مدلهای حکمرانی داده باید عرض کنم اول اینکه یکسری
دادهها ،مربوط به دولت است مانند دادههایی 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
یکسری دادهها ،شخصی است .به واســطه فعالیتهای شخص در
پلتفرمها و ســکوهای مختلف ،دادهای از وی ایجاد میشود اما داده
مربوط به شخص است و دوست دارد این داده را بر اساس حقوقی در
اختیار کسبوکار و پردازندهها بگذارد .ســوم اینکه یکسری دیگر
از دادهها ،مربوط به مشــتریان و اسرار تجاری هســتند که در زمره
مالکیت خود کسبوکار قرار میگیرند .برخی اوقات مباحثی مطرح
میشد مبنی بر اینکه قانون داده و اطالعات ملی نیز نقض شده است
که اینطور نیست .آنجا تعرضی به دادههای مالکیت اشخاص حقوقی
یا کسبوکارها نکرده اســت .چهارم اینکه یکسری دیگر از دادهها،
دادههای طبقهبندیشده هســتند که در زمره دیتای محرمانه قرار
میگیرد و بحث آن جداگانه اســت .پنجم اینکه یکسری دادههای
دیگر ،دادههای باز هســتند مانند تقسیمات کشــوری یا حقوق و
دستمزد مدیران طبق ماده  29قانون برنامه ششم توسعه.
درباره بخشــی از آنها قوانین و مقررات داریم و درباره بخشی دیگر،
خیر .در حوزه دادههای طبقهبندیشده ،اقدامات را مبتنی بر قانون
ســالهای  1353و  1354انجام میدهیم! که باید بهروزآوری شود.
آن موقع ،اســناد بود و االن ،داده اســت .درباره دادههای مربوط به
کسبوکارها نیز مالکیت معنوی ،هنوز قانون محکمی ندارد و فقط
قانون حمایت از پدیدآورندگان را داریم .در زمینه دادههای اســرار
تجاری نیز فقط داده مشــتریان و الگوریتمها را داریم ،در حالی که
تنوع آنها بیشتر میشود.
نظام بانکی ،استعالم شاهکار و ثبت احوال
یکی از چالشها ،در حوزه ثبت احوال بود و هربار که مراجعه میشد،
تعرفه 100تومان بود و االن  500تومان .مدام باید تعرفه داده میشد
تا چک کند طرف ،زنده است یا خیر! ما سرویس اعالم فوتشدگان را
ایجاد کردیم و به ثبت احوال دادیم که اجرا کرد .االن روی دیتابیس،
یک الگوریتم مشخصی پیادهســازی میشود و هر دیتابیسی داشته
باشید ،آن  APIرا بررسی میکنید ،هر دو ساعت یکبار بهروزرسانی
میشود و فوتشده یا نشده را مشخص میکند .االن بانکها کسانی

که بستگانشان به رحمت خدا رفته ،به سرعت حساب بانکیشان را
میبندند.
نکته بعدی اینکه مثــا افرادی مانند بازیگران یا ...تغییر جنســیت
دادهاند یا افرادی ،نام و نام خانوادگیشــان را عوض کردهاند .در این
زمینه قرار شد ثبت احوال سرویســی ایجاد کند تا این کد ملی باید
یکبار استعالم گرفته شــود اما دلیل آنگفته نشود؛ یعنی اعتبار آن
منقضی شده اســت .همین موضوع را به سمت ســرویس شاهکار
میبریم .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 کارتهای
هوشــمند این سازمان فعال شــود اما در کنســولهای بانکی قابل
استفاده که تا االن رخ نداده است .با پوزش از دوستان ثبت احوال ،این
کارت هوشمند ،جز کپی گرفتن ،بهدرد نخورده است!
وضعیت طرح متا درباره داده هویتی افراد در کسبوکارها
در جلسه  59شــورای 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 نمیدهد اما سازمان فناوری انجام میدهد .سومین
ما االن دیتا را داریم و فقط
کارگروه تعاملپذیری ،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

سامانه« ،هدی» مربوط به سازمان ثبت احوال بود که از گذشته وجود
داشــت .االن در کشوقوس هستیم این سه ســامانه را یکی کنیم.
همچنین اختالفنظری با یکسری کسبوکارهای بزرگ و سکوها
داشتیم .این سکوها میگفتند دیتای مشتری ما ،جزء اسرار تجاری
ماســت و نمیخواهیم آن را به جایی بدهیم که بداند کدام مشتری
را از آن اســتعالم کردهایم و در این زمینه ،انقلت ایجاد کردند .آنها
معتقد بودند با توجــه به اینکه برخی از این ســامانهها ،پدیدآورنده
آنها هم اتفاقا رقیب هستند ،باعث میشود اسرار تجاری این سکوها
حفظ نشود .بنابراین خواستار داشتن ســرویس مستقیم بودند که
برای این منظور ،دو اپراتور ایجاد کردیم که قرار است سرویسها را
دریافت کنند و برای کسبوکارهای کوچکتر ویژه دولتی ،سازمان
فناوری اطالعات ،برای برخی دیگر ثبت احوال و برای بعضی دیگر،
متا سرویس بدهد.
فکر میکنم بر پایه  SSOSingle Sign Onمیشــود نه کد
یونیک .شــما یک موبایل معتبر به نام خودتان و یک کد ملی دارید.
بنابراین یک  OTTدر ســطح یک یا ســطحهای بعدی ،مبتنی بر
بیومتریک و در سطح ســوم مبتنی بر امضای الکترونیک میگیرید.
اتفاقا یکی از اقدامات کارگروه تعاملپذیری این بود که دسترســی
الزم به این ســرویسها را برای آنهایی که از مرکز توســعه تجارت
الکترونیکی ،مجوز توکن موبایل و نرمافزاری (غیرفیزیکی) گرفتند،
ارائه داد .فکر کنم راهاندازی 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  CPآن باید به
تایید شورای سیاستگذاری برسد اما هنوز نرسیده است! امیدوارم
بانک مرکزی از این فرصت که وزارت صمت کوتــاه آمده و آنها هم
کوتاه آمدهاند و قبول کردهاند که مرکز ریشه نباشند و میانی پرقدرت
سیاستگذار باشند ،استفاده کند ،چون این کار به نفع کشور است.
الزم نیست ما چند مرکز ریشه داشته باشــیم .البته نمیگویم چند
مرکز ریشه امکانپذیر نیست اما امضا ،امضاست .البته وزارت صمت
هم باید جلسه شورای سیاستگذاری را تشکیل دهد .این موضوع از
سال  1382تا امروز ،یعنی طی  19سال 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
میشود و یکسری از تبادل دادهها و یک ســطح باالتر ،مجوزهای
الزم برای دســتگاهها را فراهم میکند تا بتوانند در بســتر اقتصاد
دیجیتال ،اختیار بیشتری به کســبوکارها بدهند و خودتنظیمی
یا استفاده از ســندباکسها و تنظیمگریهای مبتنی بر فناوریها یا
رگتکها صورت گیرد .امیــدوارم این اتفاق مهم
رخ دهد.
متنکاملگفتوگوراازاینجا()QRدریافتکنید.
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رئیس کمیسیون فینتک:

لزوم همگرایی برای جلوگیری
از نابودی اکوسیستم اقتصاد
دیجیتال کشور
رئیس کمیســیون فینتک ســازمان نظام صنفی رایانهای 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 انتخابهای اشتباه زمینه
نابودی اکوسیســتم اقتصاد دیجیتال و صنف فنــاوری اطالعات را
فراهم نکنیم.
به گزارش روابط عمومی ســازمان نصر ،رضا قربانــی گفت :تصور
میکنم فعاالن اقتصاد دیجیتال به این درک رسیدهاند که همه ما
سوار یک کشتی هستیم و برای تغییر و توســعه شرایط باید با هم
همکاری کنیم.
وی افزود :متأسفانه برخی تنگنظریها در سالهای گذشته باعث
شد افراد تأثیرگذار کمتر فعال باشــند و امروز که به حضور آنها در
میدان نیاز است ،ترجیح میدهند گوشــهای بنشینند و نگاه کنند
ببینند چه میشود .این روش برای همه خطرناک است .تکلیف ما با
آنهایی که میخواهند ایران را ویرانه ببینند روشن است .برای آنها
اقتصاد دیجیتال و غیردیجیتال تفاوتی ندارد و فقط به دنبال ساختن
روایت نابودی ایران هستند.
رئیس کمیسیون فینتک 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 میشود .ما باید مراقب پوست موزهایی که برخی زیر پای ما
میاندازند ،باشیم ،وگرنه آنچه بهعنوان اکوسیستم اقتصاد دیجیتال
در کشور شکل گرفته ،از بین میرود.
شورای فقهی بانک مرکزی:

سود به دست آمده از معامالت فردایی
ارز و سکه حرام است
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 اســامی 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 میکند .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 تحتتاثیر قرار نمیگیرد.
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 میشود 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.
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بانکهای آمریکایی طرح اولیه دالر
دیجیتال را راهاندازی کردند
موسسات مالی سنتی ،در حالی که فروپاشی صرافی  FTXپایههای بازار
کریپتو را به لرزه در آورده است ،گام تازهای در جهان ارز دیجیتالی برداشتند.
به گزارش پیوســت ،گروهی از موسســات بانکی (از جمله ،HBSC
مســترکارت و ولفارگــو) بهتازگــی پلتفرم پــول دیجیتالــی به نام
( )Regulated Liability Network RLNرا مبتنــی بر اثبات
مفهوم ( )PoCراهاندازی کردند.
این گروه در بیانیه مشــترکی گفت :اعضای جامعه بانکداری و پرداخت
آمریکایی شرکت کننده در این [اثبات مفهوم] از همکاری با مرکز نوآوری
ک خزانهداری نیویورک میباشد
نیویورک ( )NYICکه بخشــی از بان 
خرسند هستیم .طبق اعالم این گروه ،پلتفرم مذکور از تکنولوژی دفتر کل
توزیعی یا همان بالکچین برای ایجاد فرصتهایی در جهت بهبود تسویه
حسابهای مالی استفاده میکند .بانکهای مرکزی ،بانکهای تجاری و
«غیر-بانکهای تحت ناظرت قانون» از جمله BNY Mellon، Citi،
 PNC Bank، Swift، TD Bank، Truistو  U.S. Bankنیز در
این پروژه مشارکت خواهند داشت .ادوارد اسنودن ،افشاگر آمریکایی ،در
پاسخ به آغاز فعالیتهای بانکی در حوزه بالکچین گفت« :شروع شد».
پتانسیل ارزهای دیجیتال بانک مرکزی یا  ،CBDCمدتها است توجه
مقامات بانکی را به خود جلب کردهاند .این ارزها در واقع نسخه دیجیتالی
ارز فیات هستند و شبیه به رمزارز پایدار ،نسبتی ۱به ۱با ارز فیات دارند.
طبق اعالم این گروه RNL،به مدت ۱۲هفته در محیط آزمایشی و تنها با
دالر آمریکا فعالیت میکند .بانکهای شرکتکننده توکنهای دیجیتالی
شبیهسازی شدهای را بجای واریزی مشــتریان صادر میکنند و تسویه
حساب از طریق خزانههای بانک مرکزی در یک بالکچین مشترک انجام
میگیرد .به گفته این گروه ،پروژه بالکچینی یک چارچوب رگوالتوری
همســان با مقررات فعلی از جمله مشــتری خود را بشناس ( )KYCو
پیشنیازهایضدپولشوییراشاملمیشود.امکانتوسعهاینپلتفرمبرای
پشتیبانی از دیگر داراییهای دیجیتالی از جمله رمزارزهای پایدار نیز مورد
آزمایش قرار میگیرد .پس از پایان پروژه ،این گروه نتایج طرح آزمایشی را
منتشر میکند و شرکت کنندگان هم الزامی برای شرکت در طرحهای
آینده نخواهند داشــت .این گروه بانکی میگوید :این پروژه در محیط
آزمایشی انجام میگیرد و تنها از دادههای شبیهسازی استفاده میکند.
هدف [این پروژه] تحقق یک نتیجه مشخص سیاسی نیست و سیگنالی
برای تصمیمات خزانهداری فدرال در زمینه صدور CBDCخردهفروشی
یا عمده محسوب نمیشود و هدف حتی ارائه یک الگو برای طراحی نیست.
ایاالت متحده اولین کشوری نیست که برای توسعه یک ارز دیجیتال ملی
تالشمیکند.چینپیشازاینفعالیتدرزمینهیندیجیتالیراآغازکرده
است .استرالیا نیز در ماه سپتامبر پروژه آزمایشی دالر دیجیتال را استفاده
از نسخه خصوصی اتریوم به نام  Quorumآغاز کرد.

ریال ایران ،رایجتر از  ۱۰۹پول ملی
در جهان شناخته شد
آمارهای بینالمللی نشان میدهد ریال ایران در مقایسه با ۱۶۶ارز و پول ملی
در جهان از  ۱۰۹ارز 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 رایجترین ارز در جهان محسوب میشود .بیش از 47
درصد مبادالت در جهان با دالر آمریکا انجام میشود که این رقم بیشتر از
هر ارز دیگر است.
یورو با سهم 30/85درصدی در رتبه دوم و پوند انگلیس با اختصاص21/35
درصد از مبادالت مالی در جهان به خود در رتبه سومین ارز رایج جهان قرار
گرفتهاند .روپیه هند ،دالر استرالیا ،دالر کانادا ،رند آفریقای جنوبی ،دالر
نیوزیلند ،ین ژاپن و دالر سنگاپور نیز رتبههای چهارم تا دهم را از این نظر
به خود اختصاص دادهاند .در میان  166پول ملی و ارز بینالمللی که در این
گزارش بررسی شــدهاند ریال ایران در جایگاه  57قرار گرفته است .بر این
اساس ،ریال ایران از  109ارز و پول ملی در جهان رایجتر است .سهم ریال
ایران از کل مبادالت در جهان 0 /204درصد برآورد شده است.
ریال ایران از پول ملی کشورهای در حال توسعه بسیاری رواج بیشتری دارد
که از آن جمله عبارتاند از :نایرای نیجریه با سهم  0/192درصدی ،تاکای
بنگالدش با ســهم  0/136درصدی ،لک آلبانی با سهم 0/127درصدی،
روبل بالروس با ســهم  0/109درصدی ،سوم ازبکســتان با سهم 0/105
درصدی ،تنگه قزاقستان با سهم0/099درصدی دینار الجزایر با سهم/074
0درصدی ،و منات جمهوری آذربایجان با سهم 0 /003درصدی.
برخی پولهای ملی که رواج بیشتری نسبت به ریال ایران دارند نیز عبارتاند
از :یوان چین با سهم  3/076درصدی از مبادالت جهان ،رینگیت مالزی با
سهم  2/441درصدی ،درهم امارات با ســهم  1/968درصدی ،وون کره
جنوبی با سهم  1/838درصدی ،لیر ترکیه با سهم  1/184درصدی ،دینار
کویت با سهم  0/98درصدی ،روپیه اندونزی با سهم  0/918درصدی ،ریال
عربستان با سهم  0/699درصدی ،روبل روسیه با سهم  0/615درصدی،
ریال عمان با سهم  0/382درصدی و کرون ایسلند با سهم  0/256درصدی.
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از ثروت 26میلیارد دالری تا هیچ

نگاهی به ظهور و سقوط «سم بنکمن -فرید» و صرافیFTX
صرافی  FTXو بنیانگذار آن که در مــدت کوتاهی ظهور پیدا کردند ،به اوج
رســیدند ،در اتفاقی حیرتآور در یک هفته به نابودی کشیده شدند .صرافی
 FTXبه تازگی درخواست خود را برای اعالم ورشکستگی ثبت و در کوتاهترین
زمان ممکن سختترین شکل سقوط را تجربه کرده است« .سم بنکمن-فرید»،
بنیانگذار 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 صرافیاش بخوانید.
بنکمن -فرید در هفته سقوط  FTXبه ســرعت از جایگاه یکی از چهرههای
شاخص و ناجیان بازار رمزارزها به یک چهره منفور و عاملازدسترفتن میلیاردها
دالر از سرمایه مشتریان این صرافی نزول پیدا کرد .طبق شاخص میلیاردرهای
بلومبرگ ،او که اخیرا  16میلیارد دالر دارایی داشــت ،امروز ثروتش تقریباً به
صفر رسیده است .بلومبرگ حدس میزند که اکثر داراییهای بنکمن-فرید
به شرکتهایش وابسته بوده باشد ،اما این احتمال وجود دارد که بخشی از این
داراییها جای نامشخص دیگری ذخیره شده باشند.
گفتنی است ارزش ثروت بنکمن-فرید بهار امسال تا  26میلیارد دالر هم باال
رفت ،اما به موجب سقوط بازار  10میلیارد دالر از این رقم کاسته شد .بلومبرگ
میگوید کاهش ارزش داراییهای او در هفته گذشته یکی از بدترین شکلهای
ازبینرفتن ثروت افراد در طول تاریخ این نشریه بوده است.
صرافی FTXحاال با یک حفره چند میلیارد دالری در ترازنامه خود روبهرو است.
این صرافی متهم به استفاده از سرمایههای کاربران برای پوشش ضررهای دیگر
شرکت بنکمن-فرید موسوم به Alameda Researchشده که در زمینه
معامالت رمزارزی فعال بود .درنهایت کاربران پولهای خود را از  FTXخارج
کردند و موجب فروپاشی این شرکت شدند.
ظهور FTX
سم بنکمن-فرید در سال  2017شرکت  Alamedaرا تأسیس کرد و پیش
از تأسیس  FTXدر سال  2019ســود زیادی از آربیتراژ قیمت در معامالت
خود به دست میآورد .او در سال  2020بهعنوان کسی معروف شد که صرافی
 SushiSwapرا پس از ترک بنیانگذارش نجات داد.
صرافی  FTXدر اوایل ســال  2021به فرایند رشد پیوسته خود ادامه داد ،اما
این فرایند با همکاری تبلیغهایی که در جریان اصلی به کمک مسابقات ورزشی
و سلبریتیها انجام گرفت ،خیلی سریعتر شد .صرافی  FTXظرف چند ماه
طی یک قرارداد  19ساله به ارزش  135میلیون دالر اسپانسر ورزشگاه باشگاه
 Miami Heatو طی قراردادی  10ساله به ارزش  210میلیون دالر ،اسپانسر
تیم ورزشهای الکترونیک  SoloMidشد.
چهرههای 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  FTXبا پخش تبلیغ خود در مسابقه
 Super Bowlامسال که کمدین« ،لری دیوید» هم در آن حضور داشت ،بر
قدرت این کمپین بازاریابی خود اضافه کرد.

در همین مسیر FTX ،سرمایههای زیادی را از سرمایهگذاران جذب کرد :این
شرکت یک میلیارد دالر در ماه ژوئیه  2021در قالب سرمایهگذاری سری ،B
حدود  421میلیون دالر در اکتبر  2021و  400میلیون دالر در ژانویه 2022
دریافت کرد .آخرین ارزشگذاری در ماه ژانویه امسال ارزش این صرافی را 32
میلیارد دالر اعالم کرده بود.
مدیرعامل  FTXدر 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  FTXدر باهاماس حاضر شد .در این کنفرانس چهرههای سیاسی
شناختهشدهای مثل «بیل کلینتون» و «تونی بلر» هم حضور داشتند.
بنکمن-فرید یکی از معتقدان به فلسفه ایثار مؤثر است ،یعنی میخواهد تا جای
ممکن بر ثروت خود بیندوزد تا بعدا ًبتواند همه این پولها را صرف امور خیریه و
جهان را بهجای بهتری تبدیل کند .او همچنین گفته بود که ممکن است تا یک
میلیارد دالر برای کمپینهای سیاسی در راه انتخابات سال 2024آمریکا هزینه
کند ،اما در ادامه از این ادعا عقبنشینی کرد.
بنیانگــذار  FTXچند ماه پیش بهصورت عمومی اعــام کرد که وارد عمل
میشود تا به شرکتهایی مثل  Voyage Digitalو  BlockFiکه تحت
تأثیر سقوط  Terra USTو لونا قرار گرفته بودند ،کمک کند .او ظاهرا ًدر این
مسیر حدود  70میلیون دالر به  Voyager Digitalکمک کرد و گفته بود
انتظار ندارد که این پولها دوباره به نزد او برگردد.
او پیشتر در مصاحبهای با NPRگفته بود« :فکر میکنم وظیفه داریم تا بهطور
جدی واردشدن به این قضایا را در نظر بگیریم ،حتی اگر این کار به ضرر خودمان
تمام شود [ ]...حتی اگر ما مقصر نبودهایم یا اص ً
ال در آن حضور نداشتهایم .فکر

میکنم این رفتاری سالم برای این اکوسیستم باشد و میخواهم کاری را انجام
دهم که میتواند به رشد و ترقی آن کمک کند.
سقوط FTXو بنکمن-فرید
با وجود اظهارات نوعدوستانهای که باالتر خواندید ،گزارشها نشان میدهد که
بنکمن-فرید در پشت صحنه در حال استفاده از سرمایههای کاربران FTX
برای جبران زیانهای  Alamedaبوده است .اما زمانی که مشتریان FTX
شروع به برداشت پولهای خود کردند و توکن  FTTسقوط کرد ،این صرافی
با بحران نقدینگی روبهرو شد .در این شرایط ،شرکتهایی مثل صرافی بایننس
میخواستند به کمک  FTXبیایند ،اما وقتی دیدند اوضاع چقدر بد است ،از
این کار منصرف شدند .حاال  FTXو شرکتهای وابسته به آن درخواست اعالم
ورشکستگی کردهاند تا از محافظتهای قانونی بهرهمند شوند .بنکمن-فرید
میگوید بابت این فاجعه «بسیار متأسف» اســت ،اما کاربران فعال در حوزه
رمزارزها در توییتر ایــن عذرخواهی را نپذیرفتهاند .در حــال حاضر احتماالً
میلیاردها دالر از داراییهای کاربران در این صرافی قفل شــده و ممکن است
به خاطر فرایند ورشکستگی تا مدتها در دســترس کاربران نباشد .بهعالوه،
شــرکتهایی مثل  BlockFiاعالم کردهاند که به شدت تحت تأثیر سقوط
 FTXقرار گرفتهاند .بنکمن-فرید و  FTXحاال حداقل از سوی پنج رگوالتور
آمریکایی تحت تحقیقات قرار گرفتهاند .این رگوالتورها شامل کمیسیون بورس
و اوراق بهادار ،وزارت دادگستری ،کمیسیون معامالتی آتی کاال ،هیئت اوراق
بهادار ایالت تگزاس و ســازمان حفاظت و نوآوریهای مالی کالیفرنیا هستند.
بنکمن-فرید از مدیرعاملی این شرکت استعفا کرده است و با توجه به گزارشها
به نظر میرسد که صرافی FTXحاال تحت حمله هکری هم قرار گرفته و بخشی
از سرمایههای آن به سرقت رفته است.

ت را دگرگون میکند
شش عاملی که آینده صنعت پرداخ 

صنعت پرداخت به لطف فناوریهای جدید و شیوههای نوآورانه ،دیگر تحت
سلطه سیســتمهای پرداخت ســنتی مانند پول نقد ،کارتهای اعتباری و
نقلوانتقاالت بانکی نیســت و در عوض یک بازار همیشه در حال تحول است
که روی آسانسازی ،جهانیسازی ،نوآوریهای فناوری و امنیت تمرکز دارد.
بازیگران جدید با سرعت خیرهکنندهای وارد بازار میشوند و شرکتهای فینتک
و بزرگ فناوری مانند اپل ،گوگل ،آمازون و فیسبوک برای تسلط بر این بازار
رقابت میکنند .در این میان متغیرهایی وجود دارند که تغییرات و دگرگونی
ت به آنها وابسته است .راه پرداخت ،در این مطلب ،این شش عامل
آینده پرداخ 
را به شما معرفی میکند.
دادهها ()Data
مردم بهطور فزایندهای به دادهها بهصورت روزانه متکی هستند .نهفقط در بخش
پرداخت یا حتی در صنعت خدمات مالی ،که تقریباًدر تمام جنبههای زندگی آنها
دادهها اهمیت دارند؛ از گوشدادن به موسیقی گرفته تا خرید آنالین.
در واقع در پنج سال گذشته ،دادههای بیشتری نسبت به  ۳۰سال گذشته تولید
شده و تخمین زده میشود تا سال  ۲۰۲۵تولید دادههای جهانی به حدود ۱۸۱
زتابایت برسد که دوبرابر سال  ۲۰۲۱است .البته رویکردهای مبتنی بر داده در
بخش پرداختها جدید نیستند ،زیرا بازاریابی ،تبلیغات و بهینهسازی SEO
مشتریان را تشویق میکند از سایتهای تجارت الکترونیک در سراسر وب بازدید
کنند؛ اما این تازه شروع چیزی بهمراتب بزرگتر است.
دهه آینده شاهد ورود  5Gو  ،6Gتسریع در اتصال بین دستگاهها در سراسر
جهان خواهیم بود .این اتفاق به طرز چشمگیری نحوه تعامل افراد با یکدیگر را
تغییر خواهد داد؛ در نتیجه کوانتومی که از دادهها تولید میشود ،عظیم خواهد
بود و این فرصتهای بزرگی را برای بخش پرداخت به وجود میآورد.
شناسههای دیجیتال ()Digital IDs
هنگام پرداخت ،غیرعادی نیســت که از مصرفکنندگان درخواســت احراز
هویت شود .در آینده مصرفکنندگان شناسههای دیجیتالی خواهند داشت.
شناسههای دیجیتالی ویژگیها و اعتبارهای دیجیتالی قابل اعتمادی هستند

که بهطور خاص برای دنیای دیجیتال ایجاد شدهاند .شناسههای دیجیتال شامل
فناوریهای نوآورانه و همکاری عمیقتر بین دولتها و بخش خصوصی خواهند
بود .عالوه بر این ،این سیســتم برای افزایش انعطافپذیری به اقدامات صدور
گواهینامه نیاز دارد و به مصرفکنندگان این امکان را میدهد به دستگاههایی
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.
بازارهای نوظهور ()Emerging markets
همهگیری ،ظهور نوآوریهای فناوری در صنعت پرداخت را تسریع و اهمیت
آنها را برجسته کرده ،اما در بهچالشکشیدن بازارهای نوظهور بهطور کامل موفق
نشده است .بهعنوا ن مثال ،روزبهروز بر شدت رقابت میان شرکتهای مالی غربی
و استارتاپهای نوآور آسیا افزوده میشود .برخی از این استارتاپها در مبارزه
برای تسلط بر بازار از مؤسسات مالی سنتی جلوتر هستند و محصوالت و خدمات
پرداختی را مطابق با آخرین فناوریها و خواستههای مصرفکننده ارائه میدهند.
چنین بازارهایی بهشدت پذیرای نوآوریهای فناورانه هستند ،زیرا جوامعی که
از سیستمهای پرداخت قدیمی استفاده میکنند ،بسیار مشتاقاند فناوریهای
جدیدی را که با نیازهای اقتصادی روزانه آنها سازگارتر است ،اتخاذ کنند .برای
مثال پیشبینی میشود تعداد دارندگان کارت بدهی و اعتباری  ۵/۸درصد در
ت متحده
این کشــورها افزایش یابد .صنعت پرداخت از لحاظ تاریخی در ایاال 
متمرکز بوده ،اما با توجه بیشتر به بازارهای آسیایی ،بهویژه چین که جهش خود
را به سمت پرداختهای موبایلی سرعت میبخشد ،این رویه در حال تغییر است.
سوپراپلیکیشنها ()Super-apps
کل اکوسیستم پرداخت در سالهای اخیر تحت تأثیر ظهور سوپراپلیکیشنها
ی شده و تجربه یکپارچه
قرار گرفته است .این سیستم برای راحتی کاربران طراح 
را برای ابزارهای مالی ارائه میدهد .این برنامهها سیستمهای پرداخت امن و بدون
ت متحده و علیپی در
تماس را از طریق تلفن همراه ارائه میدهند .اپلپی در ایاال 
چین دو نمونه بزرگ هستند که فعالیتهای معامالتی روزانه مصرفکنندگان
را متحول میسازند.

ســوپراپها بهعنوان یک بازار یکپارچه از خدمات و پیشنهادها ،با استفاده از
فناوری داخلی و ادغامهای شخص ثالث ایفای نقش میکنند که به یک تجربه
فوقالعاده راحت برای تجار و مصرفکنندگان منجر میشود.
بالکچین و ارزهای دیجیتال ()Blockchain
به نظر میرسد بحثهای جاری پیرامون بالکچین پایانناپذیر است ،اما مزایای
این سیســتم از نظر قابلیت ردیابی و انطباق غیرقابلانکار اســت .با این حال،
نوسانات ارزهای دیجیتال مانع میشود از توانایی آنها بهعنوان ارز استفاده شود؛
از این رو بحثهایی پیرامون استیبلکوین و  CBDCوجود دارد.
سیستم بالکچین همچنین دارای چندین مزیت از نظر تراکنشهای بالدرنگ
در اکوسیستم دیجیتال است .بالکچین بین نهادهای مختلفی اعتماد ایجاد
میکند که در آن اعتماد وجود ندارد یا اثبات نشده است .همچنین دارای ساختار
غیرمتمرکز ،امنیت و حریم خصوصی بهبودیافته اســت ،میتواند هزینهها را
کاهش دهد ،سرعت ،دید و قابلیت ردیابی و تغییرناپذیری را افزایش دهد و بر
قدرت کنترل فردی در محافظت از دادهها بیفزاید .همه این مزایا حداکثر شفافیت
را ایجاد کرده و پولشویی و تقلب را کاهش میدهند.
پرداختهای اجتماعی ()Social payments
گســتردگی ارتباطات اجتماعی در زندگی مصرفکنندگان به دلیل استفاده
از رســانههای اجتماعی ،سبب شــده خدمات مالی و ارائهدهندگان پرداخت
از تعامالت رسانههای اجتماعی برای تســهیل پرداختها استفاده کنند .این
پ َکش،
روند توسط پیپال رایج شد ،اما شــرکتهای دیگری مانند ونمو ،اسن 
گوگلولت ،اپلپــی و توییتربــای نیز از آن اســتقبال کردند .اپلیکیشــن
اشتراکگذاری پول موبایل لیدیا نیز بهعنوان یک روش ساده و راحت برای ارسال
فوری پول به دوستان و خانواده شناحته شده است.
پرداختهای اجتماعی روش خرید ما را تغییــر میدهند .برنامههای P2P
راحت ،ایمن و سریع هستند .همهگیری ،افراد بیشتری را تشویق کرد تا از چنین
برنامههایی استقبال کنند ،همچنین باعث افزایش پلتفرمهای «االن بخر ،بعدا ً
پرداخت کن» مانند افیرم شد.

