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شراب هفت ساله 
هفت سال؛ 87 تا 94. مسیری که از کیف 
 پول الکترونیکی و ابزاری با عنوان کارت 
آغاز شــد و به پرداخت هــای موبایلی و 
در نهایت احــراز هویت از طریق موبایل 
رســید.اولین بار هفتم آبان ماه  سال 87 
بود که بانــک مرکزی الگوی کارکردی 
صدور و راهبری کیف  پول الکترونیکی 

را تدوین کرد. در آن زمان به دلیل  ...

شریک نوآوری برای بانک 
فصــل پاییز هم به پایان رســید؛ فصلی 
که طــی آن ســه هکاتــون بانکی در 
کشــور برگزار شــد با این هــدف که 
استارت آپ های فین تک با ارائه ایده های 
تازه خود به نظام بانکی کشــور معرفی و 
در نهایت وارد بازار کســب  و کار شوند تا 
شاید یکی از بخش های محافظه کار در 
مواجهه با ایده های نــو در آینده متحول 

شود.

گفت وگو 

92

100

تهدید جدی است، همه باید 
برنده شویم 

وقتی صحبت از پرداخت موبایلی می شود 
و کیف پول الکترونیکــی، گالیه ها تازه 
شــروع می شــود و همه از آیین نامه ها و 
دستورالعمل هایی می گویند که هیچ  گاه 
شکل اجرایی به خود نگرفت. حرف های 
در گوشی بانک ها نشــان از خوب عمل 

نکردن اپراتورها می دهد و ...

باید مواظب کوسه ها باشیم 
ولــی اهلل فاطمــی در حــوزه بانکداری 
الکترونیکی چهره شناخته شده ای است. 
سال ها در بخش  خصوصی فعالیت کرده 
و برخی از ســرویس ها و زیرساخت های 
مورد نیاز توســعه بانکداری الکترونیکی 
بخــش بانکــی را آماده کــرده اما حال 

خودش روی صندلی ...
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آزمون بزرگ سیستم بانکی
ظالمانه غرب علیه ایران در ســال های اخیر ارتباطات نظام تحریم های 

بانکی کشــور با نظام بانکی بین المللی را به شدت تحت تاثیر 
قرار داد. روند مذاکرات سیاســی چندماهه گذشــته و توافقات صورت گرفته در قالب 
برجام امیدواری هایی را در زمینــه برقراری ارتباط مجدد نظام بانکی و در نتیجه کاهش 
هزینه های مبادالت بین المللی برای اقتصاد کشــور به دنبال داشــته است. در این میان 
ابعاد گشایش های مورد انتظار همچنان برای بســیاری از فعاالن اقتصادی مبهم است؛ 
پژوهشکده پولی و بانکی در راستای رســالت خویش به عنوان بازوی فکری نظام بانکی 
کشــور محور اصلی پنجمین همایش بانکــداری الکترونیکی را »گســترش ارتباطات 
بین المللی؛ فرصت ها و چالش ها« قرار داد. در این مقال کوتاه به چند نکته اساســی در این 

زمینه اشاره مختصری خواهم داشت:
اولین و مهم ترین دغدغه در این زمینه مدیریت مناسب انتظارات شکل گرفته است. 
واقعیت آن است تا تحقق دســتاوردهای مورد انتظار رفع محدودیت ها زمانی طوالنی 
باقی اســت و گشــایش های آنی دور از دسترس خواهد بود. الزم اســت در این زمینه 
سیاســتگذاران با گفت وگویی شفاف با آحاد جامعه، به صورت عام و نخبگان، به صورت 
خاص ســطح انتظارات را مدیریت کنند.همچنین الزم اســت استراتژی حرکت نظام 
اقتصادی و به تبع آن صنعت بانکــداری در کوتاه مدت و میان مدت برای بهره برداری 
حداکثری از فرصت های به دست آمده، مشخص شــود. در این زمینه از آنجا که اولین 
هدف کاهش هزینه مبادالت تجاری اســت؛ تالش در جهت تســهیل خدمات رسانی 
بانکی بین المللی به بخش هایی که می توانند بیشترین اثر را داشته باشند، اولویت خواهد 
داشت. بدین ترتیب با فشار مشــترک طرف ایرانی و طرف خارجی که قصد مراودات 
بین المللی در یک زمینه خاص را دارند، گشــایش های مورد نیاز در زمینه دسترســی 
خدمات بانکی بین المللی با ســهولت بیشتر صورت خواهد گرفت. در این زمینه شرکت 
بین المللی باید به نحوی انتخاب شود که قدرت چانه زنی مناسبی در تسهیل این شرایط 

داشته باشد.
اولویــت دیگر تمهید زمینه های الزم جهت ارتباط موثر و مســتمر صنعت بانکداری 
کشــور با نظام مالی بین المللی است. در ســال های اخیر به دنبال بحران مالی بین المللی 
مقررات احتیاطی بانکی بین المللی، تغییرات قابل توجهی کرده است و بانک های ایرانی 
برای اینکه بتوانند در فضای جدید ایجادشده با رقبا و شرکای خارجی خود مرتبط شوند، 
ناچار به تطبیق شرایط خود با این استانداردها هستند، در این زمینه سیاستگذار فرصت 
مغتنمی در اختیار خواهد داشــت تا بــا ارتقای رویکرد نظارتی و اعمال سیاســت های 
مناسب، از سالمت نظام بانکی کشور نیز اطمینان حاصل کند.ارتباط نظام های پرداخت 
کالن و خرد بانکی با نظام های پرداخت بین  المللی می تواند با افزایش بهره وری استفاده 
از منابع، نقش غیرقابل صرف  نظری در خروج اقتصاد از رکود داشته باشد. عالوه بر این 

جذب منابع بین المللی در عدم حضور این زیرساخت ها دشوار خواهد بود.
و نهایتــًا ارتباطــات بین المللی می توانــد از طریق مبــادالت فناورانــه در حوزه 
ســخت افزارها و نرم افزارهای الکترونیکی مرتبط با بانکــداری، افق های جدید را پیش 
روی بخش بانکداری الکترونیکی کشور قرار دهد. به نظر می رسد پیشرفت های سالیان 
اخیر کشور در حوزه های مرتبط فناوری اطالعات بانکی می تواند یکی از برندگان اصلی 

فرآیند افزایش تعامالت بین المللی باشد 

عیل دیواندری  
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

دبیر پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

برنده اصلی تعامالت بین المللی

سیدفرشاد فاطمی  

دبیر علمی پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

آســتانه اجرای برجام »اقتصاد«، »فضای کســب و کار« و »صنعت بانکداری« در 
ایران اسالمی در نقطه عطف تاریخی قرار گرفته است. اکنون نظام بانکی ایران از 
یک سو با فرصت های ناشی از شرایط پساتحریم و از سوی دیگر با چالش کسب آمادگی 
برای نقش آفرینی مجدد در راســتای احیای اقتصاد داخلی و بین المللی کشــور مواجه 

است.
در حقیقت این یک آزمون بزرگ برای سیســتم بانکی کشــور است. برای مدیریت 
شــرایط پســاتحریم، ضرورت دارد اهداف و اســتراتژی های تحول گرا تدوین شود و 

برنامه های عملیاتی متناسب در دستور کار قرار گیرد.
حضور مجدد و با اقتدار در عرصه بانکداری بین المللی، مســتلزم اقدامات استراتژیک 
اســت؛ »شفافیت بخشی و بهبود ســاختار مالی«، »اســتقرار کامل حاکمیت شرکتی«، 
»تغییر هوشمندانه در مدل های کســب  و کار بانکداری«، »بازتعریف مفهوم بانکداری 
بین المللی« و »فراهم کردن زیرســاخت ها و ابزارهای مبتنی بر لبه تکنولوژی« از جمله 

الزامات جدی در شرایط پیش روست. 
پژوهشکده پولی و بانکی به تأســی از سیاست ها و راهبردهای بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران و با اســتفاده از دانش روز دنیا و بهره گیری از مشــاوره دانشــمندان و 
فرهیختگان فعال در عرصه های مدیریت، بانکداری، اقتصاد و فناوری اطالعات، تالش 

می کند مقدمات شایسته ای را برای تصمیم سازی بهینه فراهم آورد.
ما معتقدیم فاصله بــا نظام بانکی دنیا را می توان ضمن تحقیــق و پژوهش )با تاکید بر 

پژوهش کاربردی( برطرف ساخت.
یکی از فرصت های ارزشــمند دوران پســاتحریم، فرصت نوسازی مدل کسب  و کار 
بانکداری ایران مبتنی بر آخرین تحوالت صنعت بانکی دنیاســت که البته باید منطبق با 

قوانین و اقتضائات ملی و اسالمی کشور بومی سازی شود.
تجدید و بازســازی روابط کارگزاری با بانک های معتبر بین المللی فرصت مناســب 
دیگری اســت که ضمن تســهیل در گشــایش اعتبارات و تامین مالی خارجی، موجب 
روان سازی ارائه خدمات ارزی به فعاالن اقتصادی خواهد شد. همچنین با تعامل سازنده 
می توان بســترهای پرداخت الکترونیکــی بین المللی را فراهم کرد و بــه تبع آن، ورود 

سرمایه گذاران و گردشگران خارجی به کشور را رونق بخشید.
یکی از انتظارات بحق فعاالن اقتصادی و علی الخصوص صنعت گردشگری از سیستم 
بانکی این اســت که بســترهای پذیرش ابزارهای پرداخت الکترونیکی بین المللی را در 
داخل کشــور فراهم کند. این مهم به عنوان یکی از محورهای اصلی همایش پنجم مورد 
توجه قرار گرفته اســت. به هر تقدیر، انتقال دانش فنی و سرمایه خارجی به داخل کشور 

مستلزم تامین و ایجاد زیرساخت های بانکی است.
همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با ایجاد بستری برای تمامی فعاالن 
و بازیگــران این حوزه می تواند بهترین فضا برای برنامه ریزی بهتر در راســتای افزایش 
کارآمدی، عملکرد و نوآوری و به روزرسانی سیســتم ها و خدمات باشد. همایش پنجم 
فرصت مغتنمی است تا به ویژه در حوزه های »بانکداری بین المللی«، »مدل نوین کسب  و 

کار بانکی« و »نظام های پرداخت الکترونیکی بین المللی« به بحث و تبادل نظر بپردازیم.
امیدواریم برنامه ها و مطالب پژوهشی کاربردی همایش امسال، در این مقطع حساس 

تاریخی برای نظام بانکی کشور راهگشا باشد

صندوق پستی
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تطبیق امکانات موجود با  استانداردهای روز دنیاص
بانکداری و ســایر بخش های دیگر مرتبط به آن از معدود صنعت 

صنایعی اســت که محدودیت ها و گســتردگی تحریم بر 
آن بیش از ســایر بخش های دیگر کشور بوده اســت. در این خصوص بانک 
مرکزی ج. ا. ا به عنوان باال ترین نهاد این حوزه، بیش از ســایر حوزه های این 
صنعت مورد تمرکز قرار گرفته اســت. به تبع، اولی در شــرایطی که اجرای 
قریب الوقوع برجام در کشــور مطرح شــده، موضوع آمادگی شبکه بانکی و 
بخش های مرتبط، به ویژه شــرکت های فعال در حوزه فناوری بانکی یکی از 
مباحث جدی است. شاید این سوال بار ها پرسیده شده که اجرای برجام -یا به 
عبارتی آن طور که این روز ها رواج یافته، شرایط پس از تحریم )پساتحریم(- 
فرصت اســت یا تهدید؟ با مرور اقداماتی که در حوزه یادشــده و در شرایط 
تحریم در چند سال گذشته انجام گرفته است، می توان به قدرت و توانایی فکر 
و اراده کار شناسان ایرانی اذعان داشت. برای روشن شدن این موضوع کافی 
است به ده ها دستاورد ملی که با کوشــش و تالش شرکت ملی انفورماتیک 
و شرکت های تابعه آن که به بهره برداری رســیده است، اشاره کرد. شایان 
توجه اســت برخی از این دستاورد ها حتی در ارزیابی های سازمان های معتبر 
بین المللی، رتبه های نخســت را به خود اختصاص داده انــد. بنابراین از این 
منظر شــاید بتوان گفت تحریم ها فرصتی برای تبلور و تجلی فکر و اراده ملی 

بوده اند. برخی از دستاوردهای فوق عبارتند از:
gg افزایش تعداد سامانه های حاکمیتی از ۷ به ۲۵ با رشد ۲۵۷ درصدی طی

سال های ۹۳-۹۰
gg .۹۸ رشد پایداری در ســرویس های شرکت از ۹۵ درصد در سال ۹۰ به

۵ درصد در سال ۹۳
gg افزایش تعداد موارد ظرفیت سازی شده در سیستم های شرکت با رشد

۳۷۶ درصدی طی سال های ۹۳-۹۰
gg۲۷۰۰۱ ISO  ارتقای امنیت سامانه های بانکی با پیاده سازی استاندارد
gg ۴۲۵ افزایش تعداد محصوالت جدید تولیدشــده از ۱۶ به ۸۴ با رشــد

درصدی طی سال های ۹۳-۹۰
gg رشد دســترس پذیری شــبکه های فضایی از ۹۸ درصد در سال ۹۰ به

۹۹/۹۹ درصد در سال ۹۳
gg توسعه نقشه  راه ۱۴۰۰ بانک مرکزی با هدف تبدیل آن به بانکی کارآمد

و مدرن.
از سوی دیگر تمام تالش ها و نتایج به دست آمده در مدت تحریم معطوف 
به توسعه و گسترش زیرســاخت ها و خدمات داخل کشور بوده است که به 
لطف خدا نیاز های درون کشــور را برطرف کرده انــد. دنیای کنونی دنیای 
تدبیر و تعامل و توسعه روابط اســت. تجارت بین الملل از مباحث بسیار مهم 
و استراتژیک برای هر کشور به شــمار می رود. یکی از زیرساخت های بسیار 
حیاتی برای توســعه تجارت با دنیای بیرون ارتباط بــا بازارهای پولی و مالی 
بین المللی است که به دلیل وجود تحریم ها دسترسی به آنها عماًل میسر نبوده 
است. توسعه تجارت بین الملل از جهات بسیار مختلفی می بایست مورد توجه 

قرار گیــرد که تدوین یا بازنگری در حوزه حقوق و قوانین، مدل های کســب 
و کار، توســعه زیرســاخت های تبادل اطالعات، امنیت، ابزار ها و فناوری ها 
برخی از آنها به شــمار می روند. ولی در این میان بدون اغراق توسعه ابزار ها 
و روش های مورد نیاز بــرای پرداخت های بین المللی یکی از مهم ترین موارد 
بوده و لذا توجه به این امر از دغدغه های اصلی ذی نفعان این حوزه به شــمار 
می رود . اگرچه از بین رفتن تحریم هایی که موانع اصلی توســعه روابط پولی و 
مالی با دنیای بیرون بوده اند، نیازمند زمان اســت و به سرعت میسر نخواهد 
شــد ولی ضروری اســت برنامه ریزی الزم به منظور تعییــن دقیق و منظم 
اقداماتی که می بایست در آن زمان انجام گیرند، از هم اکنون مورد توجه قرار 
گیرد و آن دســته از اقداماتی که تا پیش از ورود جدی به دوران پساتحریم از 
هم اکنون قابل اجرا هستند، شناســایی، برنامه ریزی و اجرا شوند. به عبارت 
دیگر نقشــه  راه ورود بــه صحنه پرداخت های بین المللی بایــد از هم اکنون 
ترسیم و تا حد ممکن اجرا شــود. این برنامه می بایست دربرگیرنده وظیفه و 
نقش کلیه بازیگران این صحنه از جمله بانک مرکزی ج. ا. ا، بانک های عامل و 
شرکت های مرتبط با حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات بانکی باشد. از یک 
سو بانک های عامل می بایست به ســطح آمادگی الزم برای ورود به تعامل و 
همکاری با بانک های خارجی و شــرکت های پرداخت بین المللی برسند »که 
لزومًا این آمادگی محدود به حوزه های فنــی نبوده و حوزهای دیگری مانند 
مطلوب کردن تراز عملیاتی بانک ها نیز جزیی از آن محســوب می شــود« و 
از سوی دیگر شــرکت های فعال در حوزه فناوری های بانکی نیز می بایست 
محصوالت و خدمات خــود را برای ورود به این عرصه مجهز و اســتاندارد 
کنند و البته در این میان نقش بانــک مرکزی در هماهنگ کردن و هم جهت 
کردن این اقدامات به ســمت بهینه ترین و سریع ترین رویکرد، نقشی حیاتی 
است. عدم مدیریت صحیح این تحول از یک رو چالشی بزرگ است و توسعه 
تعامــالت پولی/مالی با جهان و ظهور حوزه هــای تجاری یک فرصت جدید 

برای کشور محسوب می شود. 
با مرور نظرات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر اهمیت اقتصاد مقاومتی، 
ما باید از فرصت هایی که با اجرای برجام به دست می آید، در جهت گسترش 
دسترسی خود به جدید ترین امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود در 
دنیا برای به روزآوری صنعت بانکداری در کشور استفاده کنیم و همان گونه 
که اشاره شــد یکی از مهم ترین اقداماتی که قطعًا باید به سرعت انجام گیرد، 
تطبیق امکانات موجود با اســتانداردهای روز دنیا و آمادگی تبادل پیام های 
بانکی و برقراری ارتباط با ســایر کشور هاست. از جنبه کسب و کار شرکت ها 
به فراخور قدرت فنی، مالی و دسترســی به بازار، باید از روشی مناسب برای 
ادامه حیات استفاده کنند. در فضای جدید کسب و کار پساتحریم و با ورود و 
حضور شرکت های بین المللی عرصه رقابت برای شرکت های داخلی تنگ تر 
و تشــدید خواهد شد. بدیهی است برای عملی شــدن اقتصاد مقاومتی شاید 
حضور کنترل شــده شــرکت های خارجی و انطباق این حضور با منافع ملی 

کشورمان عالوه بر وظایف دولت، از وظایف همگان باشد

علیرضا عیدی مراد  

مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک ایران
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سهم ما از تحول
بانکداری از صنایع پیشرو در کاربری فناوری اطالعات و ارتباطات است، صنعت 

به گونه ای که رشد و توسعه چشمگیر و سریع این فناوری تحوالت جدی ای 
در حوزه بانکداری و پرداخت در پی داشــته است. امروزه شــاهد هستیم بسیاری از حوزه های 
مختلف فناوری اطالعات و ارتباطات از موبایل و خدمات مبتنی بر آن گرفته تا مباحثی از قبیل 
ابرداده ها و داده کاوی، شبکه های اجتماعی، رمزنگاری و امنیت، ارتباط اشیا به اینترنت، ارتباط 
ماشین به ماشــین و غیره، تاثیرات بسیاری بر کسب و کار بانکداری داشته و مفاهیم جدیدی از 
جمله پول های نوظهور، بانکداری اجتماعی را با خود به این عرصه آورده است. این اثرپذیری تا 
حدی عمیق بوده که مفهوم بانکداری مدرن هم ارز مفهوم بانکداری الکترونیکی مطرح می شود؛ 
جمله قابل تاملی کــه مدیران یکی از بانک های بزرگ جهانی مطرح کرده بود با این مضمون که 
»ما یک شــرکت خدمات فناوری اطالعات با مجوز بانکی هستیم«، شاهد این ادعاست. بر این 
اساس موجب خرسندی است تا همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت که پنجمین 

دوره آن امسال برگزار می شود، سهمی در تحول نظام بانکداری و پرداخت کشور داشته باشد.
اکنون که این مطلب را می نویســم چند روز تا برگزاری همایش مانده اســت و فشــردگی و 
حجم کارهای اجرایی به خصوص در بخــش هماهنگی اجرایی در نقطه اوج خود قرار دارد. همه 
در تالش هستند با اســتفاده از حداکثر ظرفیت های علمی و اجرایی پنجمین همایش بانکداری 
الکترونیک و نظام های پرداخت را به عنوان یک رویداد علمی تخصصی برگزار کنند؛ برگزاری 
موفق چهار دوره این همایش طی ســال های گذشته بحق توقع مخاطبان را از کیفیت این رویداد 
باال برده و این مهم وظیفه برگزارکنندگان را بیش از پیش سنگین تر کرده است. بنابراین تالش 

عمده برگزارکنندگان حفظ روند رو به رشد کیفیت همایش است.
امسال هم چون سال های گذشته بخش های مختلف همایش عبارتند از :

سخنرانی شامل ســخنرانی های اصلی و تخصصی با حضور مقامات کشوری و اندیشمندان و 
کارشناسان داخلی و خارجی

سخنرانی های تخصصی با حضور صاحب نظران و دست اندرکاران نظام بانکی کشور
میزگردهای تخصصی در حوزهای مرتبط با محور همایش 

برگزاری کارگاه های تخصصی متناسب با نیاز مخاطبان 
ارائه مقاالت تخصصی 

سالن ارائه محصوالت تولیدی بانک ها و شرکت ها
نمایشگاه تخصصی با حضور شرکت ها و بانک ها.

در جشــنواره مرحوم نوربخش عالوه بر معرفــی نوآوری های بانکــی در عرصه خدمات 
بانکــداری الکترونیکــی و معرفی محصوالت و ســرویس های برتر شــرکت های تخصصی 
مانند ســال های گذشته، بخش سخن تازه با هدف جلب مشــارکت همکاران در شبکه بانکی و 
متخصصان عرصه بانکداری الکترونیکی، به جشــنواره اضافه شــده است. در بخش سخن تازه 
تالش شده با استفاده از تجربیات دســت اندرکاران ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی ضمن 
مشخص کردن کاستی ها و مشــکالت عمومی، از دیدگاه های نوآورانه این عزیزان در رفع این 
نواقص بهره مند شــویم و برترین ها نیز معرفی شــوند و مورد قدردانی قرار گیرند. امیدوارم با 
برگزاری برنامه پیش بینی شــده همایش، من و همکارانم در بخش اجرایی امســال نیز میزبان 

مناسبی برای کلیه مخاطبان و مهمانان گرامی باشیم 

قرار اســت از پســاتحریم و تاثیر آن روی بانکداری و بانکداری وقتی 
الکترونیکــی ایران صحبــت کنیم، یعنی از چــه چیزی صحبت 

می کنیم؟ از آرزوهایمان یا برنامه هایمان؟
واقعیت این اســت که ما هنوز هیچ تصوری از اینکه پس از تحریم ها چه اتفاقی 
خواهد افتاد نداریم. شاید برآورد درستی از اینکه تحریم ها چه فاصله ای میان ما و 
شبکه بانکی بین المللی ایجاد کرده، در اختیارمان نباشد. تنها موضوعی که به نظر 
می رسد در شــرایط فعلی برای ما اهمیت دارد، رفع شدن این تحریم ها و باز شدن 
برخی از مسیرهای پایه ای برای انجام فعالیت هایمان است. در این صورت بیشتر 

از آرزوهایمان صحبت می کنیم.
دوست داریم شــرکت های بین المللی به ایران بیایند، دوست داریم با آنها وارد 
مذاکره شویم. دوست داریم حق انتخاب داشــته باشیم. اما آنچه مسلم است در 
شرایط فعلی تمرکز اصلی مان بر برقراری ارتباطات پایه ای قرار دارد که به دلیل 

تحریم ها برای مدتی متوقف شده بودند.
 هر چنــد این موارد از اهمیت ویژه ای برخوردار هســتند؛ اما باید افق بلندتری 
مد نظرمان قرار گیرد. وقتی مشــکالت پایه ای ما با شبکه های بین المللی رفع شد 
چه خواهیم کرد؟ خواسته مان چیســت؟ آیا می خواهیم تجهیزات و سخت افزار 
بخریم؟ آیا می خواهیم بازارمان را از اجناسی که سال ها به سختی به آنها دسترسی 

پیدا می کردیم، پر کنیم یا برنامه دیگری داریم؟
نگاه ما به برداشــته شدن یا لغو تحریم ها فنی و مهندسی صرف است یا با نگاهی 
فراتر و دانش محور به آن ســمت حرکت می کنیم؟ بی شک آنان منتظر هستند 
کاالهای خود را به ما بفروشند. آنها بازاری را به دست خواهند آورد که برای چند 
سال از آن دور بوده اند، بازاری که تشنه فناوری است. اما باید به این توجه کرد که 
ما تا چه حد درهای کشورمان را برای ورود تجهیزات به روی آنها خواهیم گشود؟ 
آیا مشکل ما با ورود تجهیزات رفع می شود یا نیاز به مشاوره و دانش آنان داریم؟

بی شک طی سال های گذشته به طرق مختلف توانسته ایم تجهیزات مختلف را 
وارد بازارمان کنیم اما چیزی که به هر دلیــل از آن محروم بوده ایم، دانش و نگاه 
آنان به فناوری شــکل گرفته اســت. فناوری های جدید، بومی کشور ما نیستند، 
حتی زمانی که وارد مدار جهانی شدند به دلیل عدم دسترسی ما به آنها نتوانستیم 
مسیر بومی ســازی یا آشــنایی طبیعی با آن را طی کنیم؛ از همین رو هنوز آنها را 

نمی شناسیم و فرهنگ بهره گیری از آن نیز برایمان آشنا نیست.
در شرایط فعلی شناخت ما از فناوری روز در حد واژه است. واژه ها را شنیده ایم و 
تکرار می کنیم اما نمی دانیم باید آنها را چگونه به کار گیریم. باید سعی کنیم از این 
فرصتی که به  دست آورده ایم در جهت استفاده درست یا به کارگیری صحیح واژه 
استفاده کنیم. مطمئن باشــیم آنها تجهیزات شان را به ما خواهند فروخت؛ ما باید 

زبان شان را بیاموزیم

 کالم  می آید
زبان را بیاموز

مهرک محمودی

دبیر تحریریه ماهنامه پیوست

محمدهادی شالباف
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در یک نگاه

6/3%
تســهیالت پرداختی بانک ها طی هشــت 
ماهه ســال 1394 به بخش هــای اقتصادی 
مبلغ 2197.6  هــزار میلیارد ریال اســت 
که در مقایســه با هشــت ماهه سال گذشته 
مبلغ 129.5 هزار میلیارد ریال )معادل6/3 

درصد( افزایش داشته است.

۸147۸4۸45
تعداد کل تراکنش های شــاپرک در پایان 
آذرماه به ۸14 میلیــون و 7۸4 هزار و ۸45 
تراکنش رســید. این میزان تراکنش شامل 
تمامی تراکنش های انجام شــده برای خرید 
از طریــق موبایل، اینترنــت و پایانه فروش 
اســت. از این میزان، حجــم تراکنش های 
موبایلی اســتان تهران طی ایــن دوره زمانی 
112 میلیون و 4۸1 هــزار و 521 تراکنش 
اســت و از طریق اینترنت در این استان 59 
میلیون و 767 هــزار و 713 تراکنش انجام 
شده. پایانه های فروش نیز 16۰ میلیون و ۸4 

هزار و 1۸۸ تراکنش خرید منتقل کرده اند.

13/7%
تــورم 34/7 درصدی در پایان ســال 92 
در حال حاضــر به 13/7 درصد رســیده و 
پیش بینــی می کنیم این رونــد نزولی ادامه 

پیدا کند.

4119199
تعداد پایانه های فروش فعال در کل کشور 
از چهــار میلیون پایانه گذشــت. طبق اعالم 
شاپرک تعداد پایانه های فروش فعال در کل 
کشــور چهار میلیون 119 هزار و 199 عدد 
اعالم شده که از این میزان 913 هزار و 375 
پایانه در تهران نصب شــده است. بیشترین 
حجم پایانه های نصب شــده فعــال در این 

استان کشور مستقر است. 

بانک های ما برای حضور در عرصه بین المللی آمادگی ندارند
1 ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی گفت:»بانک ها باید در زمینه رعایت نرخ هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار، و آمادگي براي حضور 
در عرصه هاي بین المللي در دوران پســابرجام، مشارکت فعاالنه ای با بانک مرکزی داشته باشند. این فعالیت ها را باید با هدف 
آماده سازی زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری شبکه بانکی در کوتاه ترین زمان ممکن پس از اجرای برجام برای کاهش 
فاصله با اســتانداردهای بین المللی در حــوزه بانکی در دنیا صورت دهند. تحریم های بین المللی در هفته های آینده برداشــته 

می شود اما بانک های ما آمادگی الزم را برای حضور در عرصه بین المللی ندارند.«

رفع تحریم پلی است به سوی تکنولوژی های نوین
2 علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

رئیس پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت:»رفع تحریم ها پلی برای ارتباط نظام بانکی کشــور با تکنولوژی های نوین 
بانکداری و پرداخت اســت. یکی از محدودیت های آزاردهنده نظام بانکی قطع ارتباط الکترونیکی با دیگر بانک های دنیا بود. با 

رفع تحریم ها و برداشته شدن محدودیت های ارتباطی، نظام بانکی کشور باید برای تحوالت بزرگی آماده باشد.«

فضای پس از تحریم را بررسی می کنیم
3 محمدهادی شالباف، دبیر اجرایی پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک 

 دبیر اجرایی پنجمین همایش ســاالنه بانکداری الکترونیک گفت:»امسال با توجه به تغییر تحوالت سیاسی که انتظار می رود در 
کشور در حوزه  ارتباطات بین الملل صورت پذیرد، محدودیت هایی که در دوره  تحریم  برای کشور در حوزه  بانکی به وجود آمده 

بررسی خواهد شد، می توانیم با شرایط مناسب نیازهای خود را تامین و مشکالت را حل کنیم.«

دریافت تنخواه بدهی دولت را افزایش داد
4 جعفر مهدی زاده، مدیر اداره سیاست های اقتصادی بانک  مرکزی 

مدیر اداره سیاســت های اقتصادی بانک  مرکزی گفت:»مهم ترین دلیل افزایش بدهی دولت به بانک  مرکزی در سه ماهه اول 
ســال 1394 استفاده دولت از حســاب تنخواه گردان خزانه بود که این امر با توجه به ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور و 
تبصره ماده یک قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت، امری قانونی محسوب شــده، به  طوری  که وجوه استفاده شده طی 
ماه های سال، در پایان همان ســال تسویه خواهد شد. بررسی رفتار دولت در این دوره نشــان می دهد دولت بی انضباطی مالی 

خاصی در استفاده از منابع بانک مرکزی نداشته و به اصول خود در خصوص انضباط پولی و بانکی پایبند بوده است.«

3 4 2 1
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کارمزد جدیدی بابت تراکنش از مردم دریافت نمی شود
5 ناصر حکیمی، مدیر کل فناوری اطالعات بانک مرکزی 

مدیر کل فناوری اطالعات بانــک مرکزی گفت:»تاکنون بانک های صادرکننده کارت، کارمزد تراکنش های بانکی مربوطه را 
پرداخت می کردند اما با ابالغ بخشنامه جدید این کارمزد به بانک هایی منتقل شد که در اثر هر تراکنش وجوهی به حساب آنها 

منتقل می شود و این وجوه در حساب های آنها رسوب می کند. قرار نیست کارمزدی از مردم یا اصناف دریافت شود.«

کارمزد را باید بانک پذیرنده بدهد
6 عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی 

مدیرعامل بانک ملی گفت:»با بخشنامه بانک مرکزی که از اول دی ماه اجرایی می شود روال به گونه ای تغییر خواهد کرد که به 
جای بانک صادرکننده کارت، بانک پذیرنده یعنی بانکی که منابع خرید از طریق کارتخوان به حساب آن واریز می شود، کارمزد 
را پرداخت خواهد کرد. این منطقی تر خواهد بود، زیرا به هر حال بانک پذیرنده منابعی جذب می کند که در حســاب آن رسوب 
کرده و پرداخت کارمزد بابت این رسوب و سودی که می برد قابل قبول تر از آن است که بانک صادرکننده کارت که از حساب 

آن پول خارج شده، بپردازد.«

بانک 100 درصد اسالمی تشکیل شود
7 آیت اهلل محسن اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی 

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اســالمی گفت:»متاسفانه در جامعه ما، سیســتم بانکداری اسالمی دارای روح اسالمی 
نیســت و مشکل اصلی در این زمینه سیستم پوســیده و غیرکارشناسانه بانکی جمهوری اســالمی ایران است. کسانی که فکر 
می کنند تحریم بازار ما را متوقف کرده، قطعًا در اشــتباهند. مهم ترین کاری که اتحادیه تجار و بازرگانان جهان اسالم می توانند 
انجام دهند این اســت که در جهت ایجاد یک بانک صد درصد اسالمی که واسطه بین تولیدکننده و مصرف کننده باشد، تالش 

کنند.«

اضافه برداشت بانک ها ساماندهی شد
8 اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی

قائم مقــام بانک مرکزی گفت:»مجموعه اقدامات این بانک اوالً موجب برقــراری نظم و انضباط در رابطه میان بانک ها و بانک 
مرکزی شد. ثانیًا با توجه به اینکه بخشی از اضافه برداشت ها در بانک های دولتی و بانک های مشمول اصل 44 قانون اساسی در 
قالب تکالیف دولت و بودجه انجام شــده و بانک ها را با کمبود منابع روبه رو کرده بود، این موضوع در راســتای مساعدت با این 

بانک ها ساماندهی شد.«

5 8 7 6

آیین نامه چگونگی تعطیلی شعبه های 
موسسه های اعتباری ابالغ شد

بانــک مرکــزی دســتورالعمل اجرایی 
»آیین نامه ایجــاد یا تعطیل شــعبه یا باجه 
موسســه های اعتباری در داخل کشور« را به 
مدیران عامل بانک هــای دولتی، غیردولتی، 
شــرکت دولتی پســت بانک، موسسه های 
اعتباری غیربانکی، بانک مشــترک ایران-

ونزوئال و بانک بین المللی کیش ابالغ کرد.
دستورالعمل یادشــده در اجرای تکلیف 
مقرر در ماده )1۸( تنظیم شده و در هفدهمین 
جلســه ســوم آبان ماه پارســال کمیسیون 
مقررات و نظارت موسسه های اعتباری بانک 

مرکزی به تصویب رسیده است. 

ارسال پیامک های تبلیغاتی 
موسسه های مالی غیرمجاز ممنوع شد

معاون نظارت و اعمال مقررات ســازمان 
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویی به 
شــرکت مخابرات ایران ابالغ کــرد که از 
ارســال پیامک های تبلیغاتی موسســه های 
مالــی غیرمجاز جلوگیری شــود. غالمرضا 
داداش زاده همچنین ضمیمه این ابالغیه، نامه 
آبان ماه امســال وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات و همچنین بانــک مرکزی را مبنی 
بر عدم ارائه تبلیغات برای موسسه های مالی 
که نام آنها در سایت www.cbi.ir  به عنوان 
موسســه های مورد تایید بانک مرکزی ثبت 

نشده ارسال کرده است.

نرخ سود باید روند نزولی داشته باشد
رئیــس کل بانک مرکــزی با اشــاره به 
نرخ های ســود گفت:»این نرخ هــا باید به 
تبعیت از تورم، رونــد نزولی در پیش گیرند. 
در ایــن خصوص نــرخ بــازار بین بانکی از 
29 درصد به 2۰ درصــد کاهش پیدا کرده 
و نرخ ســود قابل قبول، برای بانک مرکزی 
نزدیک به نرخ تورم است و باید جهت گیری 
به سمت آن باشــد.« او موضوع تفکیک نرخ 
سود علی الحســاب و قطعی و پرداخت سود 
توسط بانک ها بر این اساس را الزم و ضروری 
دانســت و گفت:»بانک بایستی در خصوص 
نرخ ســود عقود و مبادالت، پیش بینی دقیق 
انجــام دهــد و بخشــی از آن را به صورت 
علی الحســاب به مشــتریان پرداخت کند. 
در پایان ســال نیز نرخ سود واقعی محاسبه و 
مابه التفاوت به مشــتریان پرداخت شود و بر 
این اساس نرخ ســود علی الحساب نمی تواند 

بیشتر از سود واقعی باشد.«
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و همایش  الکترونیــک  بانکــداری 
نظام های پرداخت به گام پنجم 
رســید؛ آن هم در شرایطی که کشــور در انتظار 
روزهای جدیدی از نظر اقتصادی به ســر می برد. 
اجرای برجام فرصتی است که می توان از آن برای 
بهبود شــرایط اقتصادی و بازگشت رونق استفاده 
کرد. در این راه قطعــاً بانک های ایرانی نقش مهم و 
موثری دارند. در شرایط بعد از لغو تحریم ها انتظار 

می رود نظام بانکی کشور دستخوش تغییراتی شود 
و با ســرعت بیشتری به اســتانداردهای روز دنیا 
برســد. همایش پنجم نیز در نظر دارد این موضوع 
را به بحث بگذارد. چنان که علی دیواندری رئیس 
پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکــزی نیز در 
نشست خبری پیش از این همایش گفت:»همایش 
بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با ایجاد 
بستری برای هم افزایی و همفکری فعاالن و بازیگران 

این حوزه می توانــد بهترین فضا برای برنامه ریزی 
بهتر در راســتای حفظ بــازار داخلــی، افزایش 
کارآمــدی، عملکــرد و نوآوری و به روزرســانی 

سیستم ها و خدمات باشد.«
در همایش امسال یک بخش جنبی با نام »سخن 
تازه« نیز وجود دارد. یکی از اهداف برگزاری مسابقه 
سخن تازه این اســت که امسال عالوه بر مخاطبان 
و شرکت کنندگان همیشــگی همایش بانکداری 
الکترونیک، بخش های دیگــری از خانواده بزرگ 
بانکداری که شامل کارشناسان و کارمندان ستادها 
و شعب تمامی بانک ها در سراسر کشور است و سایر 
عالقه مندان و استفاده کنندگان خدمات بانکداری 
الکترونیکی نیز در این همایش مشارکت می کنند.
این مســابقه فرصت خوبی است برای تمام افرادی 
که در حوزه بانکداری و پرداخت فعالیت می کنند 
تا بتوانند پیشنهادات، ایده ها و سخن های تازه خود 

را که تاکنون مجال بیان آن را نیافته اند، ارائه دهند.
یکی از نقاط مثبت این مسابقه، گستردگی مباحث 
شرکت در آن اســت و ضروری است که ایده های 
نوآورانه مرتبط با حوزه های بانکداری و پرداخت، 
و حداقل در راستای یکی از محورهای مسابقه باشد.

این رویداد یک مسابقه برنامه نویسی، هکاتون یا 
رویداد استارت آپی نیســت و طیف گسترده ای از 
ایده ها و پیشنهاد های نوآورانه در حوزه بانکداری و 
پرداخت از جمله یک پیشنهاد نوین برای بهبود یکی 
از خدمات بانکی تا یک طرح کسب و کار حرفه ای 
برای ارائــه خدمات و محصــوالت جدید در این 
حوزه را شامل می شود. پژوهشکده پولی و بانکی به 
برگزیدگان این مسابقه جوایز ارزنده ای اهدا خواهد 
کــرد. همایش بانکداری الکترونیــک و نظام های 
پرداخت در دوره های گذشــته خود بر اساس یک 
نقشــه راه و توجه به نیازهای روز کشــور، مسیری 
طی کرده اســت که مرور آن می تواند در ادامه راه 

کارآمد باشد.

همایش اول
اولین همایــش بین المللی بانکــداری الکترونیکی 
و نظام هــای پرداخت با حضور رئیــس  کل بانک 
مرکزی، دبیــر کل بانک مرکــزی، مدیران عامل 
بانک ها، مدیران شــرکت های ارائه دهنده خدمات 
الکترونیکی بــه بانک ها و صاحب نظــران عرصه 
بانکــداری الکترونیکــی و نظام هــای پرداخت به 
ابتکار پژوهشــکده پولی و بانکی و حمایت شرکت 
ملی انفورماتیــک در مرکز همایش های برج میالد 
برگزار شــد. طی این همایش در کنار ارائه مقاالت 
علمی و ســخنرانی مدیران شبکه بانکی، کارگاه های 
آموزشــی برای ارتقای ســطح دانش فنی در حوزه 
بانکداری الکترونیکی برپا شــد. ضمناً در نمایشگاه 
جانبی همایش، دســتاوردهای نظــام بانکی در این 

نگاهی به دوره های گذشته همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

گام به گام با آینده

زمان برگزاری: 3۰ بهمن و اول اسفند 139۰

محورهای اصلی همایش:
ggارزیابي تحوالت در دهه گذشته
ggچشم انداز دهه پیش رو
ggچالش هاي پیش رو
gg سنجش کارایي اقتصادي بانکداري الکترونیک و نظام

پرداخت ها
ggچشم انداز بین المللي فناوري
ggبررسي روندهاي مدیریت و فناوري اطالعات
ggنرم افزارهاي بانکي
ggایده هاي نو

اهم نکات مطرح شده در بیانیه پایانی
gg فنــاوری اطالعــات به رغم موفقیت چشــمگیر در

نوین ســازی سیســتم دریافت و پرداخت بانکی، در 
خدمت رسانی به واســطه گری مالی و ارائه خدمات 
بانکداری عمده مبتنی بر امکانات فناوری که هســته 
اصلی بانکداری تلقی می شود، نفوذ قابل توجهی نداشته 

است.
gg روند صدور کارت های اعتباری که ســاز و کار اصلی

ارائه تســهیالت خــرد اعتباری بــه خانوار ها بوده و 
می تواند منبع مهمــی برای درآمدزایــی بانک ها و 
شرکت های ارائه خدمات آی تی بانکی باشد، به میزان 
نگران کننده ای از سایر شاخص های توسعه بانکداری 
الکترونیکی عقب مانده اســت. به نظر می رسد در این 
عرصه نبود مدل کسب  و کار موفق بانکی، توسعه ابزار 

را متوقف کرده است.
gg کارمزدهای ارائه خدمــات بانکی باید به منبعی برای

درآمدزایی بانک ها و ســودآوری خدمات بانکداری 
الکترونیکی تبدیل شــوند. انجام این امر مستلزم اخذ 

هزینه نهایی ارائه خدمات بانکی از مشتریان است.
gg توســعه بانکداری الکترونیکی از این پس مســتلزم

تعریف مدل های متنوعی از کســب و کار بانکی است 
تا ضمن انطباق با اســتانداردهای بانکداری اسالمی و 
نیز معیارهای حرفه ای بانکداری، در محیط اقتصادی 
کشور سودآور باشــد. بانک ها صرف نظر از مالکیت 
آنها بنگاه هایی انتفاعی  هستند. در این بنگاه ها فعالیت ها 
باید از توجیه اقتصادی برخوردار بوده و رونق کسب و 
کار و سودآوری در چارچوب استانداردهای شرعی و 
حرفه ای که از سوی مقام ناظر اعالم می شود، مهم ترین 

شاخص ارزیابی عملکرد باشد.
gg دهه ۸۰ دهه توســعه زیرســاخت ها، توسعه کمی

محصوالت، شناخت بازیگران و کشف ظرفیت ها بود. 
بر این اساس توسعه کمی ابزار ها می توانست سنجه ای 
برای ارزیابی موفقیت ها باشــد. دهــه 9۰ دهه بهبود 
کیفی محصوالت، استانداردسازی خدمات، اطمینان 
از ســالمت و امنیت خدمات و بازتعریف مدل های 
کسب و کار بانکی است. به نظر می رسد طی دهه ۸۰ و 
به خصوص چند سال اخیر، تحوالت نهادین در هسته 
بانکداری کشور، به میزان قابل توجهی از رشد انفجاری 
توسعه کمی ابزارهای نوین پرداخت عقب مانده است. 
رفع این توســعه نامتقارن، دســتور کار اصلی تحول 

بانکداری در دهه پیش روست.

  نگاه اول
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زمان برگزاری: 26 و 27 دی ماه 1391

محورهای اصلی همایش
ggبانکداری آینده
ggتوسعه زیرساخت ها و استاندارد  ها 
ggتنظیم مقررات، نظارت و پایش ریسک 
ggتوسعه محصوالت 
ggابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 

اهم نکات مطرح شده در بیانیه پایانی
gg بانکدار آینده باید به نیازهایی بیش از نیازهای اقتصادی مشتری توجه کند. او برای ایجاد رضایت در مشتری الزم

است شناخت و بینشی عمیق از او داشته باشد که این مهم بدون تحقق پیش نیازهایی در حوزه های فنی و کسب  و کار 
میسر نخواهد شــد. از جمله این الزامات می توان به زیرساخت های الزم برای یکپارچه سازی اطالعات مشتریان 
روی تمامی کانال های ارتباطی با بانک اشــاره کرد. با تجمیع و یکپارچه شــدن اطالعات مشــتری و به کارگیری 
ابزارهای پیشــرفته تحلیلی روی داده ها می توان به نگاهی پیش بینانه از نیاز ها و رفتار مشتری دست یافت که خود 
منشاء پیش قدم شدن برای ارائه بهترین پیشــنهاد در بهترین زمان، روی مناسب ترین کانال ارتباطی به مشتری 
می شود. در بانکداری آینده، مشتری فرآیندی یکسان و ساده را روی تمامی کانال های ارتباطی دلخواه خود در هر 

زمان و هر مکان تجربه می کند.
gg با تحوالت رخ داده در اســتانداردهای بین المللی، خصوصًا انتشــار اصول زیرســاخت بــازار مالی کمیته بال

در ســال 2۰12 و همچنین با بلــوغ خدمات الکترونیکــی پرداخت، نوع چالش های پیــش  روی مقام ناظر و 
نیز ســاختار و چارچوب مدیریت ریسک با توجه به ســرعت و حجم مبادالت و نیز مسائل مربوط به ریسک 
عملیاتــی، تغییر قابل توجهی کرده انــد. مقام ناظر باید خود را برای مواجهه و حــل این چالش ها آماده کند. از 
ســوی دیگر با توجه به سیر شــتابنده خدمات الکترونیکی، کارایی در گرو گسترش رقابت و صدور مجوز برای 
تجاری سازی و نوآوری است. از این رو گسترش فضای سالم برای رقابت می تواند یکی از مهم ترین سیاست ها 
و جهت گیری های کلــی در فعالیت های نظارتی بانک مرکــزی در حوزه بانکــداری الکترونیک و نظام های 

پرداخت باشد.
gg با گســترش بانکداری الکترونیکی و تکامل نظام های پرداخت، نیاز به وضع قوانین مناسب و شفاف برای آنها نیز

اهمیت بیشــتری می یابد. ابهامات و تعارضات قانونی، می تواند اثری جدی بــر کارایی و عملکرد بهینه بانکداری 
الکترونیک و نظام های پرداخت داشــته باشد. از این رو ضروری است ضمن توجه جدی به مباحث حقوقی و قانونی 
نظام های پرداخت، از تحقیقات و پژوهش های مربوط به این حوزه حمایت شود. استفاده از تجربیات سایر کشور ها 
در حوزه قوانین و مقررات مربوط به این موضوعات می تواند راهگشــا باشد، چرا که مسائل بانکداری الکترونیک و 
نظام های پرداخت، در سراســر دنیا به نحو مشابهی انجام می شوند و مسائل و مشکالت حقوقی آنها نیز بی شباهت 

به یکدیگر نخواهد بود.
gg رایانش ابری به عنوان یکی از عناصر کلیدی مطرح در ســطح جهان که تعیین کننده آینده فناوری در بســیاری از

صنایع بوده، فرصتی برای نگرش نوین نسبت به بهره برداری موثر تر از ظرفیت های فناوری اطالعات و ارتباطات 
در نظام بانکی کشور به منظور ارائه خدمات گسترده تر، متنوع تر، متوازن تر، سازگار تر با محیط زیست و مقرون به 
صرفه تر به کلیه ذی نفعان نظام بانکی در بســترهای توزیع شده متفاوت و نامتجانس فناوری اطالعات و ارتباطات 

قابل توجه ویژه است.
gg ،امــروزه صنعت بانکداری با چالش های متنوعی روبه روســت؛ خروج پول از چرخه بانکی و مســاله تامین منابع

امنیت، اعتبارســنجی و ظهور رقبای غیربانکی از مهم ترین این چالش هاست. اما آنچه بیشترین تاثیر را بر صنعت 
بانکداری به  جای گذاشته، تغییر انتظارات و الگوهای کســب  و کار است؛ تا حدی که بانک های مجازی با نام های 
تجاری متفاوتی نسبت به بانک مادر خود فعالیت می کنند. با پیدایش شبکه های اجتماعی، شکل جدیدی از گردش 
اطالعات در بستر اجتماعی پدیدار شــده اســت. بی اغراق باید گفت جامعه ای جدید رخ نمایانده؛ با انتظارات و 
رفتارهایی متفاوت از آنچه پیشتر از این شناخته شــده بود. در جامعه امروز به اشتراک گذاشتن منابع و اطالعات 
نه تنها مزیت رقابتی بسیاری از ســازمان های دیروزی را از بین برده، بلکه حکم نهایی بازنگری در فلسفه وجودی 
بسیاری از موجودیت های اجتماعی را نیز صادر کرده است. در این جهان فراصنعتی، صنعت بانکداری نیز پارادایم 
جدیدی را تجربه می کند؛ فناوری اطالعات و ارتباطات این فرصت را برای »فرابانک« ها فراهم کرده تا برای سال 
14۰4 به شــعبه هایی بدون تراکنش و خیابان هایی بدون شعبه بیندیشــند. در این میان مقایسه وضعیت موجود 
بانکداری مجازی کشــور با ملزومات توسعه آن، شکاف های عدیده ای را میان »آنچه هست« و »آنچه باید باشد« 

باز می کند.

  نگاه دوم

حوزه نمایــش داده شــد و در پایــان تالش های 
دســت اندرکاران و نقش آفرینان عرصه بانکداری 
الکترونیکی مــورد قدردانی قرار گرفت.مراســم 
افتتاحیه این همایش بــا حضور بیش از 12۰۰ نفر از 
مدیران و کارشناســان حوزه بانکداری الکترونیکی 
با ارائه گزارش فرهاد نیلی دبیر همایش آغاز شــد 
و با ســخنرانی محمود بهمنی رئیس کل وقت بانک 
مرکزی و سید محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی 
ادامه یافت.در ادامه علیرضا عیدی مراد مدیرعامل 
شــرکت ملی انفورماتیک با موضوع دستاوردهای 
بانکــداری الکترونیکی، ناصــر حکیمی مدیر وقت 
نظام هــای پرداخت بانــک مرکزی بــا موضوع 
چشــم انداز بانکداری الکترونیکی و سید ابوطالب 
نجفی مدیرعامل شــرکت خدمات انفورماتیک با 

موضوع بانکداری آینده سخنرانی کردند.

همایش دوم
پس از برگزاری اولین همایش بانکداری الکترونیک 
و نظام های پرداخت که مورد استقبال مدیران ارشد 
و کارشناســان حوزه بانکی و شرکت های فعال در 
این زمینه قرار گرفت، دومیــن همایش در مرکز 
همایش های بین المللی صدا و ســیما برگزار شد. 
آشنایی جامعه بانکی کشور با بانکداری الکترونیکی 
و یکسان سازی تعاریف، معرفی الگوهای موفق دنیا، 
معرفی زیرســاخت ها و ابزارهای جدید پرداخت، 
معرفی برنامــه بلندمدت و نقشــه راه بانکداری 
الکترونیکی و نظام های پرداخت در کشور، معرفی 
دیدگاه های اقتصادی مختلف، ارتقای سطح دانش 
تخصصی بانک های کشور، آشــنایی با نقاط قوت 
و ضعف کشــور در زمینه بانکــداری الکترونیکی 
و ارتباط دانشــگاه و صنعــت در خصوص کاربرد 
فناوری هــای نوین در بانکداری اهــم اهداف این 
همایش بود. در صبح روز اول همایش پس از قرائت 
پیام فرهــاد نیلی )دبیر همایــش(، محمود بهمنی 
)رئیس کل پیشــین بانک مرکزی( و سید محمود 
احمدی )دبیرکل بانک مرکزی( سخنرانی کردند. 
همچنین سید ابوطالب نجفی )مدیرعامل شرکت 
خدمات انفورماتیک( بــا موضوع بانکداری آینده 
و ناصر حکیمی )مدیــرکل فناوری اطالعات بانک 
مرکزی( با موضوع معرفــی برنامه های اجرایی و 
ساماندهی جدید بانکداری الکترونیکی نظرات خود 

را در قالب سخنرانی ارائه کردند.

همایش سوم
پس از دو دوره برگزاری موفق، ســومین همایش 
ســاالنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت 

در مرکز همایش بین المللی برج میالد برگزار شد.
بانکداری الکترونیکی در ایران ســه نسل را پشت 
سر گذاشته است. نســل اول ورود فناوری به حوزه 
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گزارش

بانکی در ایران با خرید ســخت افزار و نرم افزارهای 
بانکی همراه بود که در برخی موارد به دلیل شتابزدگی 
و نبود اطالعــات کافی، به مشــکالت بعدی برای 

بانک ها منجر شد.پس از آن نســل دوم بانکداری 
الکترونیکی در ایران با ســفارش نرم افزار مبتنی بر 
 Core سخت افزار بانکی خریداری شــده تعریف و
Banking دغدغه اصلی بانک ها شــد و این تصور 
غلط به وجــود آمد که هر چیزی که یک بانک به آن 
نیاز دارد، باید در درون این هسته تعریف شده باشد. 
با گسترش روزافزون فناوری در نسل سوم کل نظام 
پرداخت فناوری محور شد. شــعبه ها از مراجعات 
روزانه فارغ شــدند و ســرعت و دقت تراکنش ها 
و بالطبــع کیفیت خدمات بانکــی افزایش یافت. با 
افزایش ضریب نفوذ فناوری در بانک ها، بانکداری 
دیر یا زود وارد نسل جدیدی از فعالیت خود خواهد 
شــد و در نسل بعدی شــاهد تحول نظام بانکداری 
با اســتفاده از فناوری خواهیم بود. این تغییر رویه به 
سمت استفاده از فناوری در جهت تصمیم سازی های 
نو و شناسایی بهتر مدل کسب و کار بانکی به منظور 
شناســایی تهدیدها و فرصت های ایجادشده و ورود 
سخت افزارها و نرم افزارهای هوشمند به بازار بانکی، 
پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکــزی را بر آن 
داشت تا موضوع سومین همایش ساالنه بانکداری 
الکترونیک و نظام های پرداخــت را به »بازآفرینی 
الگوها و رونق کسب و کار بانکی« اختصاص دهد.در 
روز افتتاحیه مانند سال های قبل ابتدا فرهاد نیلی دبیر 
همایش، بیانیه افتتاحیه را قرائت کرد و سپس ولی اهلل 
ســیف رئیس کل بانک مرکزی، به ایراد سخنرانی 
پرداخت. همایش سوم در میان سخنرانان روز اول، 
شاهد یک تغییر نسبت به سال های قبل بود. این بار 
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات که 
از متخصصان بخش پولی و بانکی به شــمار می رود، 
سخنران روز افتتاحیه بود.سومین همایش بانکداری 
الکترونیک و نظام های پرداخت در روز دوم نیز چند 
سخنران کلیدی داشــت. پاول ویتمور مدیرعامل 
شــرکت CAL با موضوع مدل های کســب و کار 

بانک های مرکزی، سیدابوطالب نجفی مدیرعامل 
شرکت خدمات انفورماتیک با موضوع رونق کسب 
و کار بانکی به کمک فناوری و مایلز او یونگ از شرکت 
مشاوره E&Y با موضوع نیل به اهداف کسب و کار از 
طریق مدیریت فناوری اطالعات سخنرانی کردند.

پیش از مراسم افتتاحیه همایش، در آیینی از کتاب 
تاریخ شــفاهی بانک مرکزی که به مرور خاطرات 
39 نفر از مســئوالن و مدیران اســبق و فعلی بانک 
مرکزی اختصاص دارد، رونمایی شــد. کتاب تاریخ 
شفاهی در قالب چهار جلد با طراحی و صفحه آرایی 
متفاوتی تهیه شده است. در مراسم رونمایی این کتاب 
مدیران عامل بانک ها، اعضــای هیات  عامل بانک 
مرکزی، مصاحبه شــوندگان کتاب و اعضای هیات  
علمی و مدیران پژوهشکده شرکت داشتند. در این 
مراسم فرهاد نیلی و ولی اهلل سیف -رئیس کل بانک 
مرکزی- به سخنرانی پرداختند.در مراسم اختتامیه 
ســومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های 
پرداخت در ابتدا فرهاد نیلــی از حاضران و حامیان 
همایش تقدیر و تشــکر کرد و پس از آن جشنواره 
مرحوم نوربخش، با پخش کلیپی تصویری از زندگی 
زنده یاد نوربخش ادامه یافت. در ادامه مراســم از 
بانک های برتر نوآور در حوزه بانکداری الکترونیکی 
تقدیر شــد. به منظور انتخاب بانک های برتر از سه 
ماه پیش از برگزاري همایش، از بانک ها خواســته 
شد نوآوری های خود را در قالب فرم های تهیه شده 
به پژوهشکده ارسال کنند و در نهایت کمیته داوران 
از میــان طرح های برتر معرفی شــده به دبیرخانه، 
طرح های برتر را انتخاب و در جشنواره نوربخش از 

آنها تقدیر کرد.

همایش چهارم
چهارمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های 
پرداخت در مقایســه با ســه همایش پیشــین از 
ویژگی هــای منحصربه فردی برخــوردار بود که 
تمرکز بــر وجه بانکداری را می تــوان از مهم ترین 
این ویژگی ها دانســت. در واقع همایش امســال با 
محوریت بانکداری کوشــید تعریف و نگاهی نو از 
مفهوم بانکداری و تالقی آن بــا فناوری های نوین 
ارتباطی ارائــه کند. این همایش بــه دنبال فراهم 
ساختن فضایی بود که در آن، ارتباط میان بانکداری 
و فناوری های نوین از پوســته فراتر رود و به هسته 
سخت بانکداری برســد. برای ارائه چنین رویکرد 
تازه ای، بانکــداری و نظام بانکی در یک منظومه در 
نظر گرفته می شوند که همه اجزای آن تک به تک 
دارای نقش و اهمیت ویژه ای هستند. از این رو توجه 
به همه بازیگران این عرصه بسیار مهم است و غفلت 
از هر یک خطایی جبران ناپذیر خواهد بود. صنعت 
بانکداری در کشــور، صنعتی زنده است که عناصر 

آن با یکدیگر روابط پایدار و راهبردی دارند.

زمان برگزاری: 16 و 17 دی ماه 1392

محورهای اصلی همایش:
ggبانکداری همراه
ggبانکداری ابری
ggاستانداردها و چارچوب ها
ggبهره وری
ggمحصوالت و ابزارها

اهم نکات مطرح شده در بیانیه پایانی
gg در این همایش از نقشه راه 1۰ســاله بانک مرکزی رونمایی

شــد و بانک ها نیز به تدوین نقشه راه تخصصی خود مبتنی بر 
خط مشی های بانک مرکزی تشویق شدند؛ تلفن های هوشمند 
به عنوان یک دیدگاه استراتژیک در بانکداری امروز و آینده 
مطرح شدند و نقشی فرا تر از یک ابزار به خود گرفتند؛ با حضور 
وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات و معاونان ایشان در 
همایش مشخص شد مجموعه مخابرات نیز نگاهی راهبردی 
به خدمات بانکداری الکترونیکــی دارد و تالش خواهد کرد 
بســترهای الزم برای این حوزه را فراهم آورد و باالخره پیام 
اصلی همایش این بود که الزم است تحول اساسی در رویکرد 
بانک ها نســبت به کســب و کارشان ایجاد شــود و در یک 
جمله بانک ها باید در زیرســاخت ها مشارکت و در خدمات 

تخصصی و توسعه محصوالت مالی با یکدیگر رقابت کنند.

  نگاه سوم

مراسم افتتاحیه همایش سوم
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در همایش چهارم با تغییراتی در برنامه همایش 
نسبت به سال قبل، سعی شد با دعوت از سخنرانان 
تراز اول بین المللی، به طرح روندهای روبه رشــد و 
ادبیات بانکداری روز دنیا پرداخته شود. این همایش 
فصل مشترکی است که هرساله مرزهای داخلی و 
بین المللی این صنعت را برای بانکداران و فناوران به 
هم نزدیک می کند و ذی نفعان اصلی این حوزه شامل 
بانک مرکزی، بانک ها، دانشــگاه ها، شرکت های 
فناوری اطالعات و مشتریان بزرگ نظام بانکی را در 
زمان و مکان واحــدی گرد هم می آورد تا بنیانگذار 

آینده روشنی برای این صنعت راهبردی باشد.
در همایش چهارم که باز هم در سالن همایش های 
برج میالد برگزار شــد، برت کینــگ مدیرعامل 
Moven کــه نظریه پردازی شناخته شــده درباره 
آینده پژوهی حوزه فناوری اســت، سخنرانی کرد و 
در ادامه سید محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی 
درباره نقشه راه بانک مرکزی در افق 14۰۰ سخنانی 
ایراد کرد.برگزاری نشستی با حضور علی طیب نیا 
وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولی اهلل ســیف رئیس 
کل بانک مرکزی و احمد عزیزی صاحب نظر پولی 
و بانکی، با موضوع »چشم انداز نظام مالی کشور« از 
دیگر برنامه های روز اول بود که نشان می داد همایش 
بانکداری الکترونیک و نظام های پراخت توانســته 
اســت جایگاه خود را در میان مسئوالن کشور پیدا 
کند.جشــنواره دکتر نوربخش که به عنوان بخش 
جنبی همایش بانکــداری الکترونیک و نظام های 
پرداخت برگزار می شــود نیز یکــی از بخش های 
این همایش بود که بــا معرفی برترین نوآوری های 
بانکی پایان یافت.هیات داوران چهارمین جشنواره 
دکتر نوربخش در زمینه محصوالت معرفی شده از 
سوی بانک ها با تشکر از 15 بانک شرکت کننده در 
جشنواره و با تقدیر از سه محصول کارت چندمنظوره 
بانک سرمایه، طرح باشگاه کودک و نوجوان بانک 
کشاورزی، سامانه فروش ارز مسافری بانک ملت، 
بانک تجــارت را به  خاطر ســرویس موبایل بانک 
برای کلیه کارت های عضو شــبکه شتاب به عنوان 
رتبــه اول و دو بانک اقتصاد نویــن را به دلیل انتقال 
وجه بانکی از طریق شــماره موبایل )MMT( و بانک 
 ACH ســامان را به خاطر نرم افزار پایــای گروهی
به عنــوان رتبه دوم انتخــاب کرد.همچنین هیات 
داوران در زمینه محصوالت معرفی شــده از سوی 
شرکت های فعال در حوزه بانکداری الکترونیکی، با 
تشکر از هر هفت شرکت شرکت کننده در جشنواره 
و با تقدیر از محصول ســامانه برخط کشف تقلب از 
شرکت داده کاوان هوشمند توسن، شرکت خدمات 
انفورماتیک را به خاطر ســامانه انتقال تصویر چک 
)چکاوک( به عنوان رتبه اول و شــرکت توسن را به 
خاطــر درگاه ارائه ســرویس های بانکی یاقوت به 

عنوان مقام دوم انتخاب کرد

زمان برگزاری: 6 و 7 بهمن 1393

محورهای اصلی همایش:
ggچشم انداز بانکداری از منظر فناوری اطالعات
ggتوانمندسازی بانک ها به کمک فناوری اطالعات
gg)Open Banking(  بانکداری باز
ggچشم انداز نظام های پرداخت
ggنظارت و نظام های پرداخت

اهم نکات مطرح شده در بیانیه پایانی
gg در مقابل تغییر محســوس نظام پرداخت های بانکی

کشــور، بخش ســنتی بانکداری کــه در خدمات 
اعتباری متجلی می شــود، هنــوز در برابر پذیرش 
فناوری مقاومت می کند. مقایسه 22۰ میلیون کارت 
بدهی و دو میلیون کارت اعتباری شــاهد گویای این 
ادعاســت. برای درک صحیح این اریب، شایســته 
است صنعت بانکداری در درون منظومه ای تحلیل 
شود که بازی سازان و بازیگران آن با یکدیگر تعامل 
می کنند. این تعامل راهبــردی تحلیلگران را بر آن 
می دارد تا منظومــه روابط درون صنعت را در قالب 
یک اکوسیستم واکاوی کنند. بازی سازان این صنعت 
شامل دولت و مقام ناظر بوده و بازیگران آن بانک ها، 
شــرکت های فناوری اطالعات و اپراتورهای تلفن 

همراه هستند.
gg تغییر مدل کسب و کار بانک ها متناسب با تغییرات

الگوی رفتــاری متولدین دهه هــای 7۰ و ۸۰ برای 
صنعت بانکی کشور ضروری اســت. این تغییرات 
رفتاری که شــامل گســترش حریم شخصی، عدم 

عالقه به فرم های کاغذی، اتکا به ابزارهای هوشمند و 
به طور خاص تجمیع بخش قابل مالحظه ای از هویت 
فرد در دنیای مجازی است، مختص ایران نبوده و به 
عنوان یکی از چالش های گسترش فناوری اطالعات 
پیش روی سیاستگذاران در بیشتر کشورهای جهان 

تلقی می شود.
gg بانک های مــا از پیامدهای این موج بزرگ اجتماعی

مصون نخواهند بود. ویژگی های رفتاری این نســل 
آینده ســاز می تواند به عنوان فرصت یا تهدید برای 
بانک ها مطرح باشــد. ارائه خدمــات بانکی روی 
گوشی های هوشمند و در قالب برنامه های کاربردی 
)Apps( نزدیک ترین گزینه برای پاسخ به نیازهای 
مالی این نســل اســت. این عرصه دیر یا زود میدان 
رقابت بانک ها و شرکای غیربانکی آنها خواهد بود. 
بعضی آینده پژوهان بر این باورند که برای پاســخ به 
این نیاز، بانکداری باقی خواهد ماند ولی بقای بانک ها 
منوط به بهره گیری هوشمندانه از این فرصت است. 

gg خدمات بانکــی ترکیبی پیچیــده از محصوالت و
ابزارهای متنوع  است که متناسب با نیازهای مشتری 
و مزیت هــای رقابتی عرضه کننده، بســته بندی و 
متنوع ســازی می شــوند. در زنجیره ارزش افزوده 
خدمــات بانکی متناســب با ســلیقه و خواســت 
مشــتریان، نقش ســایر بازیگران اکوسیستم بانکی 
قابل توجه اســت. اگر دریافت خدمــات باکیفیت 
برای مشــتری اصالت داشته باشد، مشارکت دادن 
بازیگران غیربانکی در ایجاد ارزش افزوده خدمات 
مالی با اتکا به چارچوب هایی چــون بانکداری باز از 
ضرورت ها و اولویت های امروز صنعت بانکی است.

  نگاه چهارم

سالن همایش های برج میالد در همایش چهارم
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گزارش

و همایش  الکترونیــک  بانکــداری 
نظام های پرداخت، اینک پس 
از پنج دوره برگزاری به زعم اکثریت کار شناســان 
صنعت بانکی کشور و مســتند به آمارهای کّمی، 
با اختالف زیادی بزرگ تریــن، اولین و مهم ترین 
رویداد تخصصی بانکداری الکترونیکی کشور است. 
مشــارکت بخش اعظــم دســت اندرکاران 
متخصص شــبکه بانکی در همایش، حضور تعداد 
زیــادی از شــرکت های خصوصی و وابســته به 
بانک ها و نهادهای حاکمیتی در نمایشــگاه و ارائه 
سخنرانی های کلیدی و کارگاه های تخصصی و سایر 
اتفاقات علمی و تخصصی حاشیه ای آن، نقاط ویژه 
این همایش است که در هیچ رویداد داخلی دیگری 
مشــابه آن را نمی توان پیدا کرد و بر اســاس آمار 
زیر می توان گفت ایــن همایش در نوع خود اولین و 
بزرگ ترین رویداد به شمار می رود که فاصله زیادی 

هم با دیگر رویدادهای مشابه دارد. 

چرا اولین هستیم
gg حضور بیش از 25۰۰ نفر از دســت اندرکاران 

متخصص، ارزشــمند و مرتبــط به صنعت 
بانکداری الکترونیکی در قالب مشــارکت در 

سخنرانی ها، کارگاه های علمی همایش
gg بازدید بیش از 35۰۰ نفر از نمایشــگاه جانبی

همایش
gg حضور و مشــارکت فعال بیــش از 33 بانک

خصوصی، دولتی و موسسه مالی و اعتباری در 
بخش های همایش

gg برپایی نمایشــگاه تخصصی با حضور بیش از

5۰ شرکت خصوصی و مجموعه های وابسته 
به بانک ها در فضایی بیش از 12۰۰ متر مربع

gg ارائه بیش از 9 نشست تخصصی، 1۰ سخنرانی
کلیدی، 12 ســخنرانی تخصصــی، 9 کارگاه 
آموزشــی و کارگاه های ارائه محصول بالغ بر 

1۰۰ ساعت
gg حضور ســخنرانان خارجی معتبــر و معروف

بین المللی در همایش
gg حضور مســتقیم حداقل چهار شرکت خارجی

در بخش نمایشــگاهی و اســتقبال از آن برای 
سال آینده

gg حضور و همراهــی فعال تمامی رســانه های
تخصصی بانکداری و رسانه های اقتصادی در 

اطالع رسانی همایش .

از رنجی که می بریم
همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، 
در عیــن موقعیت عالــی خــود و موفقیت های 
روزافزونــش، از ضعف بــزرگ محدودیت های 
فضای فیزیکی رنج می برد که در کنترل خود نیست 
و باعث می شــود نتواند به طیف گســترده تری از 

متقاضیان خود خدمت رسانی کند. 
متقاضیان این همایش با توجه به توسعه صنعت 
بانکداری در کشور، تاسیس بانک های جدید، رشد 
بازار فناوری اطالعــات و ارتباطات، خلق نیازهای 
جدید مصرف کنندگان و تعامــالت بین المللی و 
رقابت شدید شرکت های داخلی با یکدیگر، ظهور 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های جوان 
با ایده های نو و خالقانه سال به سال در حال افزایش 

هســتند.  مرکز همایش های برج میالد تهران، در 
حال حاضر بهترین و جامع ترین مجموعه همایشی 
و نمایشگاهی کشور است که می تواند پذیرای این 
همایش باشــد، اما عدم وجود فضای فیزیکی کافی 
برای بخش نمایشگاهی، عدم وجود فضاهای کافی 
خدمات پذیرایی و کمبود ســالن های ســخنرانی 
جانبی سبب شده است دبیرخانه همایش بانکداری 
الکترونیکی نتواند با طیب خاطر به توسعه بخش های 
خود اقدام کند. این محدودیت ها برای سایر مکان ها 
همچون سالن اجالس سران، پارک گفت وگو، سالن 
صدا و ســیما و شرکت نمایشــگاه های بین المللی 

تهران به مراتب بیشتر و آزاردهنده تر است. 

می توانیم در  منطقه، بزرگ تریِن باشیم اگر...
این یک آرزوی بلندپروازانه و غیرقابل دســترس 

نیست، می توانیم در  منطقه، بزرگ تریِن باشیم. 
به روایت آمار، ایــران در بخش مصرف کننده، 
بزرگ ترین بازار بانکــداری الکترونیکی منطقه به 
شــمار می رود که همین یک شاخص باعث توجه و 
استقبال شرکت های خارجی و بازیگران بین المللی 

به آن خواهد شد. 
اگر بتــوان برنامه ریزی بلندمدتی در توســعه 
رویداد بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت 
داشــت، می توان ایــن همایش را در کنار ســایر 
رویدادهای معتبــر خارجی، به بزرگ ترین رویداد 
علمی تخصصی منطقه تبدیل کــرد؛ به نحوی که 
در تقویم ثابت ساالنه شرکت های خارجی و داخلی 

قرار گیرد. 

آنچه در سال جاری داشتیم
در همایش امســال با افزایش تقاضای چشــمگیر 
حامیان محترم و شــرکت های غرفه گذار مواجه 
بودیم. حتی برگــزاری رویدادهــای دیگری در 
داخل و خارج کشــور نیز نتوانست از این تمایل به 
مشارکت بکاهد.  متاسفانه به دلیل محدودیت های 
فضا و مکان نتوانســتیم بــه تعداد بیشــتری از 
مخاطبان خدمت رسانی کنیم و برای مجموعه های 
همراه و حامی نیز در حد مورد تقاضایشــان امکان 
تخصیص فضای نمایشگاهی نبود که امیدواریم این 
محدودیت ها را بر ما ببخشایند و به حساب کمبود 

امکانات بگذارند. 
از هم اکنون در حال برنامه ریزی برای سال آینده 
هستیم و امیدواریم بتوانیم تقاضای همکاران خود را 

به نحو مطلوب تری ارائه دهیم 

رویدادی که می تواند بزرگ ترین باشد
محمد ثروتی

مسئول اجرایی و توسعه بازار همایش

بازدید رئیس کل بانک مرکزی از نمایشگاه جانبی همایش چهارم
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سال؛ ۸7 تا 94. مسیری که از کیف هفت 
 پول الکترونیکــی و ابزاری با عنوان 
کارت آغاز شــد و به پرداخت های موبایلی و در 

نهایت احراز هویت از طریق موبایل رسید.
اولین بار هفتم آبان ماه  ســال ۸7 بود که بانک 
مرکزی الگوی کارکردی صدور و راهبری کیف  
پــول الکترونیکی را تدوین کــرد. در آن زمان به 
دلیل فشــاری که از ســوی شــهرداری ها برای 
گســترده کردن کاربرد کارت بلیت هایشان به 
شبکه بانکی کشور وارد شــده بود، رویکرد بانک 
مرکزی بیشــتر مبتنی بر کارت بود و کیف  پول 
الکترونیکی بیشتر در قالب کارت جای می گرفت. 
هر چنــد در آن آیین نامه به تراشــه الکترونیکی 
اشاره شــده بود و قید شده بود که این تراشه لزومًا 
کارت نیســت اما فحــوای کلــی آیین نامه پول 
خرد، علی الخصوص پول خردی که در وســایل 
حمل و نقل شهری مورد اســتفاده قرار می گیرد 
را هــدف  گرفته بــود. بانک مرکزی بــا تدوین 
این دســتورالعمل در نظر داشــت فعالیت هایی 
را که از ســوی شــهرداری برای گسترده کردن 
کارت بلیت هایش صورت می گیرد، محدود کند 
و آن را در چارچوب مقررات قرار دهد. هر چند به 
نظر می رسد بانک  مرکزی در آن دوره موفق شد 
اما آن ایده  شهرداری ها هم اکنون در قالب کارت 
شهروندی صادرشده از سوی بانک شهر پیگیری 

می شود. 
در آن ســال به نظر می رســد هیچ ایده ای در 
مورد اینکــه در آینده ابزارهای دیگری وارد بازار 
می شــوند و جایگزین کارت، وجود نداشت. هنوز 
گوشی های هوشمند نه تنها گسترده نشده بودند 
بلکه نسل اول خود را تجربه می کردند. زیرساخت 
به کار گرفته شده در شــبکه  تلفن همراه نیز بسیار 
ابتدایی تر از آن بود که تصور شــود می توان نقل 
و انتقال مالی را از طریق گوشــی های تلفن همراه 
انجام داد. اگر آن زمان به کســی می گفتید من از 
طریق موبایلم برای شما پول حواله کردم، مطمئنًا 
متعجب می شد و تصور می کرد در مورد سرزمین 

عجایب صحبت می کنید.
هر چند دســتورالعمل کیپا باعــث تغییر مدل 
کســب و کار کارت بلیت های شــهرداری شد 
اما هیچ  گاه شــکل کیف  پول الکترونیکی به خود 
نگرفت و بانک ها به سمت اجرایی کردن آن پیش 

نرفتند. برای اجرایی شــدن آن باید کارت های 
مغناطیســی بانک ها به کارت هوشمند  تبدیل و 
از ســویی تجهیزاتی برای خوانــش این کار ت ها 
در فروشگاه های مختلف پیش بینی می شد که به 
دلیل هزینه بر بودن آن به نظر می رســد بانک ها 
اســتقبالی از آن نکردند. مخصوصًا بــا توجه به 
رویکرد تعریف شــده برای این دستورالعمل بود؛ 
رویکرد ایــن دســتورالعمل پرداخت های خرد 

برای وســایل حمل و نقل عمومی بود، بخشی که 
انحصاراً در اختیار شــهرداری ها قرار دارد و آنان 
نیز عالقه ای به تقســیم یا به اشتراک گذاری آن 
با بخش های دیگر ندارند. بــازار باقیمانده مانند 
کیوسک های مطبوعاتی یا مغازه ها بسیار محدود 
بود، از ســویی با گســترش پایانه های فروش و 
افزایش تعداد کارت های بانکی و با توجه به صفر 
بودن کارمزدهــا در بخش خرید روی پایانه های 

آنچه بر کیف  پول الکترونیکی و پرداخت موبایلی گذشت

چاله هفت ساله

مهرک محمودی
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فروش این نقیصه توســط کارت های بانکی پاسخ 
داده شــد به  گونه ای که حتی خردترین خرید نیز 
از طریق پایانه فروش صورت می گرفت و نیاز به 
کیف  پول الکترونیکی به شــکل گذشته اش از بین 
رفت. آمدن پایانه های فروش ســیار که از طریق 
ســیم کارت کار می کردند نیز این نیاز را بیش از 
پیش از بین برد چرا که اگر در مکان هایی استفاده 
از POSهای عادی امکان نداشــت، اســتفاده از 
پایانه های ســیار این امکان را برای مردم فراهم 
کرد که از کارت هایشــان در هر حالتی اســتفاده 

کنند.

بازی تغییر کرد
رونمایی جیرینگ توســط همــراه اول در تلکام 
۸9 بازی را کمی تغییر داد. همــراه اول در تلکام 
۸9 نشــان داد بازیگــران جدیدی بــرای ارائه 
ســرویس های پرداخت در راه هســتند. در آن 
زمان جیرینگ با اســتفاده از بســتر شبکه تلفن 
همراه می توانست میان مشترکانش پول جابه جا 
کنــد یا به آنان قــدرت خرید دهــد؛ فرآیندی 
که به  ســرعت مورد انتقاد بانــک مرکزی قرار 
گرفت. بانک مرکزی اعالم کــرد هر گونه نقل و 
انتقــال مالی یا هرگونه فعالیت پولــی و مالی باید 
تحت نظارت بانــک مرکزی انجام شــود و اگر 
اپراتورها می خواهنــد در این زمینه فعالیت کنند 
باید مجوزهــای الزم را از رگوالتور پولی و بانکی 

کشور بگیرند.
هر چند پس از مخالفت بانک مرکزی با فعالیت 

جیرینگ، فعالیت این شــرکت نوپا محدود شد و 
در قالب قراردادهایی قرار گرفت که با بانک های 
مختلف بســته می شد و ســرویس های خاصی 
را بــه مشــتریان آن بانک ها ارائه مــی داد، اما 
این روند نشــان  از تغییر رویکرد بازار به ســمت 
موبایل داشــت. چرا که به تدریج این ســرویس 
جای خــود را میان شــهروندان باز کرد. رشــد 
تراکنش های موبایلی طی ســال های گذشته به 
اندازه ای چشمگیر بود که تمامی مدیران بانکی به 
این نتیجه رســیدند که باید برای این بستر فکری 
کنند. از این پس شــبکه های بانکــی به تدریج به 
اپراتورها به چشــم رقبای خود در بانکداری خرد 
نگاه کردند و ســعی می کردند به انحای مختلف 
ناتوانی آنان را در ارائه سرویس های بانکی نشان 
دهند و قدرت خود را در بازار پولی کشور. فارغ از 
اینکه بازارهای جهانی خالف مسیر انتخابی آنان 
در حرکت است. در بازار جهانی بانک ها به تدریج 
اپراتورهــا را می پذیرفتند، هر چند از این پذیرش 
دل  خوشی نداشــتند اما می دانستند این مسیری 

بی بازگشت است.
همزمان با شکل گیری جیرینگ و مطرح شدن 
پرداخت های موبایلی و ســرویس های مختلف 
پرداخت از ســوی اپراتورهای مختلف کشــور 
بانــک مرکزی اقــدام به تدوین دســتورالعمل 
دیگری با عنوان کیپا 2 کرد. در آن دســتورالعمل 
به صراحت به نام جیرینگ اشــاره شده بود. هر 
چند از جیرینــگ به عنوان نمونــه عینی یکی از 
ارائه دهندگان خدمات پرداخت بر بستر موبایل 

نام برده شــده بود اما مشخص شد بانک مرکزی 
این نوع فعالیت را به رســمیت شناخته و در حال 

برنامه ریزی برای آن است.
آبان ماه 91 سید محمود احمدی در گفت وگویی 
با روابط عمومی بانک  مرکــزی اعالم کرد ایجاد 
ســامانه پرداخت الکترونیکی ســیار در دستور 
بانک مرکزی قرار گرفته  است. او در آن مصاحبه 
گفت:»راه اندازی ســپاس در واقع ایجاد بســتر 
مناســب برای پرداخت الکترونیکــی از طریق 
گوشــی تلفن همراه و نیز انواع کارت های خارج از 
شبکه بانکی مانند مترو و کارت سوخت را فراهم 
می کند.« او آن زمان پیش بینــی کرد راه اندازی 
فاز نخست سپاس حدود شش ماه به  طول خواهد 

انجامید.
موضع گیری دبیرکل تقریبًا در حوالی نمایشگاه 
تلکام بــار دیگر فعالیــت اپراتورهــا را در این 
نمایشگاه ســاالنه تحت تاثیر قرار داد. آنان سعی 
کردند در آن دوره هر چه بیشتر توانایی خود را در 
ارائه خدمات پرداخت به نمایش بگذارند؛ چرا که 
دبیرکل بانــک مرکزی وعده ای داده بود که همه 
چشم به  راه آن بودند. آن زمان اپراتورهای کشور 

کمربندهای خود را محکم بستند.
این گفته احمدی پس از مصوبه شــورای پول و 
اعتبار مبنی بر اجرایی کردن سامانه سپاس شکل 

اجرایی تر و واقعی تری به خود گرفت.

وعده های خیالی
وقتی دبیر کل بانک مرکزی سید محمود احمدی 
در اردیبهشت ماه 92 درست پس از اولین جلسه 
شورای پول و اعتبار در سال 92 خبر از مصوبه این 
شورا برای اجرایی شــدن کیف  پول الکترونیکی و 
سامانه ســپاس داد، همه فاز اول سپاس را تدوین 
قانون برای آن دانستند. چرا که درست شش ماه 
از زمان اعالم وی مبنی بر شش ماهه بودن اجرای 

فاز نخست سپاس می گذشت. 
در چنین شــرایطی بخش های مختلف کشور 
به  خصوص اپراتورهــا خود را آمــاده ارائه این 
ســرویس کرده بودند، این تصور با انتشــار سند 
راهبردی بانک مرکزی در ســال 92 پررنگ تر 
شد. در این ســند نام سامانه سپاس کنار شاپرک، 
کاشف، سپام، ســناب، نماد و نهاب قرار گرفت؛ 
ســامانه های اصلی و زیرســاختی ارائه خدمات 

الکترونیکی بانکی. 
شهریورماه 92 روی سایت بانک مرکزی طرح 
نظرسنجی از دســتورالعمل کیپا 2 قرار گرفت و 
قرار شــد صاحب نظران این حوزه پس از مطالعه 

آن نظرات خود را به این بانک اعالم کنند.
 هر چند در وعده های اولیه اعالم شــده بود طی 
ســال 92 کیف پول الکترونیکی و سامانه سپاس 

گزارش



39

peivast.com

شماره 1+32  بهمن 1394  

به نتیجه خواهد رســید اما این پــروژه تا انتهای 
ســال نیز به نتیجه نرسید و اســفندماه 92 ناصر 
حکیمی مدیرکل فناوری اطالعات بانک  مرکزی 
در مصاحبه پایان سال خود، زمانی  که از وضعیت 
شــبکه برای پرداخت های پایان ســال می گفت، 
اعالم کرد کیف  پول الکترونیکی و سامانه سپاس 
تا پایان نیمه اول ســال 93 راه اندازی خواهد شد و 
ایجاد بســتر و زیرساخت نقل و انتقال های خرد از 
طریق گوشی های تلفن همراه را از برنامه های آتی 

بانک مرکزی عنوان کرد.
این گفته در شــرایطی مطرح شد که مدل کیف 
 پول الکترونیکی در سایر کشورها در حال تغییر و 

حرکت از بستر کارت بر بستر تلفن همراه بود.
ســال 93 نیز بدون اینکه اتفاق خاصی در زمینه 
کیف  پول الکترونیکی بیفتد، طی شــد. فقط بارها 
مســئوالن اعالم کردند ســامانه سپاس در حال 
نهایی شدن اســت. احمدی طی شهریورماه 93 
در هفته دولت زمانی  که قرار بود دســتاوردهای 
دولت به نمایش  گذاشته شود، اعالم کرد »سامانه 
کیف پول الکترونیکی راه اندازی شد«. هر چند در 
آبان ماه همان ســال یعنی دو ماه بعد از این اعالم، 
مشخص شد هنوز سامانه نهایی نشده و طبق گفته 
مســئوالن اجرایی طرح ســپاس یکی دو ماهی تا 

پایان فاز اجرایی آن باقی مانده است.
در همان زمــان حکیمی اعالم کرد 1۰ طرح در 
خصــوص اجرایی کردن کیف  پــول الکترونیکی 
و ســامانه سپاس از سوی شــرکت های مختلف 
برای بانک  مرکزی ارسال شده و این بانک در حال 
بررســی طرح های مختلف است و انتظار می رود 
یکی از این طرح ها به صورت پایلوت و آزمایشی 
در یک منطقه، اوایل ســال آینده اجرایی شود تا 
پس از مشخص شدن نتایج اجرای کار به صورت 

سراسری در کشور پیاده شود.
تقریبًا اســفند 93 زیرساخت فنی سپاس آماده 
شد، آماده شدن زیرساخت فنی سپاس همزمان 
شد با ارائه سرویس های جدید پرداخت موبایلی 
از ســوی اپل و گوگل و سامسونگ. این برندهای 
مطرح در فناوری روز دنیا مدل کســب و کاری 
پرداخت را بــه یکبــاره تغییر دادنــد و به نظر 
می رســید هر چه بانک  مرکزی تا آن زمان رشته 

بود، پنبه شد.

مدل جدید
درست زمانی که همه منتظر بودند سامانه سپاس 
به نتیجه برسد، مدیر کل فناوری اطالعات بانک 
مرکزی اعالم کرد:»سپاس زیرساخت کیف پول 
الکترونیکی بود و ربطی بــه موبایل ندارد. در آن 
مقطع زمانی که ســپاس تقریبًا به پایان رســید و 
 apple می توانســت به مرحله اجرا برسد، بحث

pay پیــش آمد. در این فنــاوری جدید عالوه بر 
اینکــه کارت هــای بانکی روی گوشــی تعریف 
شــدند، امکان پرداخت از طریق NFC موجود در 
گوشی فراهم شد. ما باید روی این بستر کار کنیم 

تا موفق شویم.«
توسعه گوشــی های هوشمند در شــبکه تلفن 
همــراه و همچنین تغییر فنــاوری در دنیا موجب 
تغییر نگرش بانک مرکزی بــه پروژه کیف  پول 
الکترونیکی و همچنین پرداخت موبایلی شــد. به 
اعتقاد مدیــران بانک مرکزی اگر قرار بر حرکت 
بر بستر گذشته باشد، عالوه بر اینکه هزینه زیادی 
صرف پیاده ســازی و اجرای آن خواهد شد؛ دوره 
اســتفاده بسیار کوتاه اســت، ما در لبه تکنولوژی 
قرار داریم و اگر درســت با این فرآیند تغییر خود 
را هماهنگ کنیم می توانیم فاصله گذشــته مان را 

جبران کنیم.
 همیــن دیدگاه موجب شــد طرح ســپاس به 
صــورت کامل از دســتور کار بانــک مرکزی و 
شــرکت خدمات انفورماتیک به عنوان مجری 
طرح خارج شــود و طرح پیاده ســازی پرداخت 
موبایل بــا همــکاری اپراتور، از طریــق اجرای   
secure element یا امضای همراه شــد؛ طرحی 
که در نهایت منجر به امضای تفاهم نامه ای میان 
اپراتور اول تلفن  همراه کشور و بانک مرکزی شد. 
تفاهمی که شــاید خیلی دیر صورت گرفت اما 
می توان امیدوار بود در صــورت نتیجه دادن آن 

پرداخت همراه به سرانجام خواهد رسید.
مدلی که ابتدا بــرای کیف  پــول الکترونیکی 
تعریف شــده بود طی هفت ســال گذشته تغییر 
کرد. اگر ابتدا بر بســتر کارت تعریف شده بود و 
بسترهای دیگر را کمک آن به شمار می آوردند، 
امروز دیگــر کارت مطرح نیســت. همه چیز بر 
یک گوشــی تلفن همراه کاربر تمرکز یافته است. 
طرحی کــه اجرای آن هم اکنون در دســتور کار 
بانک  مرکزی و در نهایت اپراتورها قرار می گیرد 
بسیار بزرگ تر از طرحی است که قرار بود در ابتدا 
اجرایی شــود چرا که ســیم کارت عالوه بر اینکه 
می تواند نقش کارت بانکی یــا کیف پول را بازی 
کند، هویت ســنجی مشــتری و امضای دیجیتال 
وی نیز از آن طریق صورت می گیرد. سیم کارت 
مشترک تبدیل به شعبه اختصاصی افراد می شود 
که می توانند بســیاری از فعالیت های بانکی خود 
را از طریق آن و روی بســتر تلفن همراه به انجام 

برسانند.
هر چند مســئوالن بانکی و اپراتوری کشــور 
امیدی به اجرایی شــدن این طرح دارند اما باید 
توجه کرد هــر فناوری عمــری دارد و اگر از آن 
زمان بگذرد هیچ گاه شکل اجرایی به خود نخواهد 

گرفت 

کیپا 1 ابالغ شد.

جیرینگ فعالیت خود را از تلکام ۸9 
آغاز کرد.

سید محمود احمدی: ایجاد سامانه 
پرداخت الکترونیکی سیار در 
دستور کار بانک مرکزی قرار 

گرفت. اجرای فاز اول سپاس شش 
ماه زمان می برد.

تدوین کیپا 2

بانک مرکزی موافقت اجرای 
سپاس را از شورای پول و اعتبار 

گرفت.

تدوین سند راهبردی بانک مرکزی 
و اشاره به سامانه سپاس به عنوان 

سامانه زیرساختی

نظرسنجی از نخبگان در مورد کیپا 2

ناصر حکیمی: کیف پول 
الکترونیکی و سپاس نیمه اول 93 به 

بهره برداری می رسد.

سید محمود احمدی: سامانه کیف  
پول الکترونیکی راه اندازی شد.

ورود اپل پی به بازارجهانی

اوایل 94 طرح کیف پول 
الکترونیکی به صورت پایلوت در 

یک منطقه اجرایی و بعد به صورت 
کامل پیاده می شود.

ورود سامسونگ پی به بازار جهانی

ورود اندروید پی به بازار جهانی

اجرای طرح سپاس به تعویق افتاد.

امضای تفاهم نامه میان بانک 
مرکزی و همراه اول

آبان ماه ۸7

آبان ماه ۸9

آبان 91

نیمه دوم 91

اردیبهشت
92 

خرداد 92

شهریور 92

اسفند 92

شهریور 93

مهر 93

اسفند93

خرداد 94

مرداد 94

مهرماه 94

  خط زمان
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داشــتم نقطه شروعم برای این دوست 
متــن، جایی در ایــران  بود. اما 
همه چیــز را باید از اپل پی شــروع کنیم؛ هرچند 
دو ســال پیش از اپل، گوگل بــود که تالش کرد 
بین کیف پول و تلفن همــراه ارتباطی برقرار کند 
اما باید از اپل شــروع کرد. گــوگل با گوگل ولت 
شــروع کرد و به  جایی نرســید و تازه بعد از رونق 
اپل پی، اندرویدپی را معرفی کرد. اگر اپل به دلیل 
یکپارچگی ســخت افزاری و نرم افزاری اش فقط 
با اپل پی فعالیــت می کند، رقبایش از تکثر بیش از 
حد رنج می برند. گوگل به  عنــوان مادر اندروید، 
اندرویدپی را دارد؛ سامسونگ به  عنوان مهم ترین 
تولیدکننده ســخت افزار تلفن همراه  اندرویدی، 
سامسونگ پی را. ال جی، ال جی پی و خالصه اینکه 
هر کس برای خودش چیــزی ارائه کرده و تصور 
می کند در آینده نزدیک تلفــن همراه و پرداخت 
را عــروس و داماد هم می کند و فرزندشــان ما را 
وارد دوران جدیــدی از کاربرد فناوری در زندگی 

خواهند کرد. شاید!
 Mobile Point of یا mPOS اما وقتی صحبت از
Sale به بیان می آید باید حواس مان باشد درباره 
کارهای گوگل و اپل و سامسونگ بحث نمی کنیم. 
آنها سعی کردند کارت های بانکی نازنین و بی آزار 

را با تلفن همراه جایگزین کننــد. در واقع گوگل و 
اپل در جایــی فعالیت می کنند که به آن می گویند 
Card Not Present؛ یعنــی آنها به ما این توانایی 
را می دهند که بدون کارت پرداخت انجام دهیم. 
مقوله mPOS چیز دیگری است. آنها که از مسیر 
mPOS آمده انــد، می خواهند کار مهم تری انجام 
دهند؛ می خواهند دســتگاه کارتخــوان را با تلفن 
همــراه جایگزین کنند. حاال ما با کســانی روبه رو 
هستیم که انقالبی تر از اپل و گوگل عمل کرده اند 
و برخالف آنها که ماننــد غریبه های پرمدعا در 
سرزمین پرداخت می مانند، ادعای کمتر و هدف 
بزرگ تــری دارند. برخی مانند اســکویر با ارائه 
قطعه ای کوچک که از طریق جــک صدا به تلفن 
همراه متصل می شود، تلفن همراه را به کارتخوانی 
تبدیل می کنند که در هر جایی و هر زمانی می تواند 
به پذیرنده کمــک کند به  صــورت الکترونیکی 
پولش را بگیرد. کار بزرگی که اســتارت آپی مثل 
اســکویر انجام داد وارد کردن کسانی به زنجیره 
پرداخت الکترونیکی اســت که تــا پیش از این به 
دلیل هزینه های ثابت و کارمزد باال به فکر استفاده 
از ابزارهای پرداخــت الکترونیکی نیفتاده بودند. 
حاال کیک پرداخت بزرگ تر شده و افراد بیشتری 

وارد بازی شده اند.

در حالی که همه از خوبی های mPOS می گویند، 
پس چرا این ابزار در ایران پا نگرفته  اســت؟ بانک 
مرکزی ایران همین چند وقت پیش مستندی در 
زمینه اســتفاده از کارتخوان های موبایلی منتشر 

کرد. ولی هنوز خبر خاصی نیست.

mPOS چرا خوب است؟
اولیــن خوبــی mPOS همان ویژگی آن اســت: 
mPOS ابزاری متحرک اســت و هر جا و هر زمان 
می تواند مورد اســتفاده قرار گیرد. برخی ممکن 
است بگویند ایراد کارتخوان های ثابت چیست؟ 
ایراد آنها دقیقاً همان ویژگی آنهاست. نکته دقیقًا 
همین جاســت. ابزارهای پرداخــت جدید مثل 
mPOS قرار است کســانی را ترغیب به استفاده 
از پرداخت الکترونیکی کنند که تاکنون از چشــم 
غول هــای پرداخت دور مانــده بودند. دلیل دوم 
سفارشی ســازی خدمت است. هر کسی می تواند 
خالقیت خودش را به  کار اندازد و تجربه مشتری 
را غنی تــر کند و فروشــش را افزایش دهد. دلیل 
سوم آســانی مهاجرت به EMV است. برخالف 
کســانی که از امنیت پاییــن mPOS می گویند، 
این ابزارها آســان تر و ارزان تــر از باقی ابزارهای 
پرداخت خودشــان را بــا EMV تطبیق می دهند. 
البته ما در ایران فعاًل فقط حرف EMV را می زنیم و 

هنوز اجرایی شدنش جدی  نشده است.
دلیل چهــارم را می توان با نــگاه به صف های 
طوالنــی پرداخــت در فروشــگاه های بزرگ 
مخصوصاً طی روزهای تعطیل دید. چرا باید نقطه 
فروش فقط یک نقطه باشد؟ چرا نباید نقاط فروش 
را به  صورت گســترده در فروشــگاه های بزرگ 
پخش کرد؟ mPOS به درد کســانی می خورد که 
مدل ذهنی شــان را در زمینه خرده فروشی تغییر 
داده اند. آنهایی که می دانند جایی برای پیرمردها 
نیســت، به  خوبی این ارزش ذاتی mPOS را درک 

می کنند.
پنجمین نکته به شــروع این متن بازمی گردد: 
اپل پی! بله. mPOS برخالف کارتخوان های دیگر 
به  آسانی اپل پی، سامســونگ پی و اندرویدپی  را 
می پذیرد و هزینه کمتری روی دســت پذیرنده 
می گذارد تا خــودش را با ایــن تلفن های همراه 

پرداخت کننده وفق دهد.

مستند بانک مرکزی و شاپرک چه 
می گوید؟

اگر برگردیم بــه آبان ماه امســال و از زاویه دید 
mPOS به همه چیز نگاه کنیــم، چه می بینیم؟ در 
فضای پرداخت کشــور از کارتخوان های موبایلی 
فقط صحبت می شود؛ چند شرکت  اقدام به واردات 
انواع دســتگاه های کارتخوان موبایلی کرد ه اند؛ 

کارتخوان های موبایلی کسب  و کارهای جدید را به عرصه می آورد

جایی برای پیرمردها نیست

رضا قربانی
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برخی پــا از این فرا تر گذاشــته و ادعا می کنند از 
لحاظ نرم افزاری نیز می تواننــد این کارتخوان ها 
را پشــتیبانی کنند؛ اما بانک مرکزی و شاپرک در 
مورد این ابزار جدید ســکوت کرده  اند و در عمل 
نیز هیچ mPOsای وارد فضــای واقعی و عملیاتی 
نشده است. اوایل آبان ماه شــاپرک مستندی با 
عنــوان »الزامات پرداخت های همــراه مبتنی بر
mPos « به شــرکت های دارای مجوز شــاپرک 
ابالغ می کند. برخی می گویند این دســتورالعمل 
می تواند نقطه عطفی در شروع تحوالتی جدید در 

صنعت پرداخت الکترونیکی کشور باشد.
مخاطب این مستند شــرکت های ارائه دهنده 
خدمات پرداخت هستند و مســتندهای مرتبط 
با آن عبارت اســت از: الزامات امنیت اطالعات 
شــاپرک، الزامات پذیرندگان در بهره برداری از 
پایانه هــای فروش، الزامــات ابزارهای پذیرش، 
مقــررات صدور برگه رســید پایانه های فروش، 
مقررات اســتفاده از نام و نشان تجاری شاپرک و 

یکسان سازی منوهای پایانه های فروش.
هــدف از تدوین این ســند نیز ارائــه حداقل 
  mPOs الزامات پرداخت همراه با استفاده از ابزار
عنوان شده است. در این مستند mPOS این گونه 
تعریف شده:»وسیله ای است مجهز به کارتخوان 
)CardReader( و صفحه کلیــد بــرای ورود 
اطالعات که از طریق اتصال به ابزارهای هوشمند 
)مانند و نه محدود به تلفن های همراه هوشمند( در 
هماهنگی با نرم افزار کاربردی نصب شــده روی 
ابزار هوشمند، امکان انجام تراکنش های با حضور 

کارت را فراهم می کند.«
mPOS  را باید یک راهــکار ببینیم نه یک ابزار. 
در واقع راهکار mPOS ســه بخش دارد: اول خود 
mPOS، دوم اپلیکیشن تلفن همراه و سوم پورتالی 
بــرای پذیرنده کــه ریزتراکنش هایش را در آن 
ببیند. خود mPOSها هم سه نوع هستند: چیپ  اند 
 CHIP &( چیپ اند ســیگنیچر ،)Chip &PIN( پین 

Signature( و مگ استرایپ.
 GPRS را نباید بــا کارتخوان های mPOS البته
اشــتباه گرفت. در کارتخوان های GPRS  منطق 
همان منطق  کارتخوان های معمولی اســت و فقط 
راه ارتباطی تغییر کرده؛ امــا در mPOS منطق به 
 کل تغییر کرده و امنیــت در آن مقوله ای کلیدی 
اســت. به  طور کلیmPOS ها در دو دســته کلی 
دســته بندی می شــوند: دســته اول آنهایی که 
پرداخــت به کمــک کارت های بانکــی را قبول 
می کنند و دسته دوم آنهایی که از طریق تلفن های 
همراه و اپلیکیشــن هایی مانند اپل پی پرداخت را 
قبول می کننــد. در کارتخوان های معمول، منطق 
کســب  و کار و فرآیند تولید تراکنــش در خود 
کارتخوان انجام می شود ولی در mPOS این بخش 

  mPOS در اپلیکیشن تلفن همراه صورت می گیرد و
تنها در حکم ابزار خواندن کارت یا برقراری تماس 

و حافظه نگهداری کلید است.

mPos سناریو انجام یک تراکنش با
مطابق این مســتند می شــود چنین ســناریویی 
نوشــت: بخش اول ســناریو مربوط می شود به 
زمانی که پذیرنده می خواهد به باشگاه دارندگان 
mPOS بپیوندد. پذیرنده ابتدا اپلیکیشــن مربوط 
را از PSP می گیــرد و روی تلفن همراهش نصب 
می کنــد. پذیرنده تلفن همراهــش و mPOS را با 
هم جفت می کند. حاال بخش دوم ماجرا شــروع 
می شود و مشــتری وارد محل خرید شده؛ جنس 
را برداشــته و آمده پای پیشخوان پولش را بدهد. 
پذیرنده اپ را باز می کند، محصول را مشــخص 
می کند و قیمت و مواردی مانند آن. از مشــتری 
شــماره موبایلش را می گیــرد و وارد اپ می کند. 
 mPOS پذیرنده کارت مشتری را می گیرد و روی
می کشد. مشتری قیمت را روی mPOS می بیند و 
رمز کارتش را از طریــق mPOS وارد می کند. از 
اینجا به بعدش تا قبل از مرحله پایان شــبیه کاری 
است که در یک کارتخوان معمولی انجام می شود. 
تراکنش 2۰۰ از ســوئیچ PSP، شاپرک و شتاب 
می گذرد و به بانک صادرکننده می رسد. تراکنش 
21۰ از سوئیچ بانک صادرکننده و از طریق شتاب 
و شــاپرک به ابزار هوشــمند که احتمــاالً تلفن 
همراه باشد، می رســد. وقتی تراکنش 21۰ موفق 
انجام شــود یعنی دریافت کد پاسخ صفر، رسید 
الکترونیکی تراکنش بــه پذیرنده و دارنده کارت 
روی mPOS نمایش داده می شود. پاسخ تراکنش 
21۰ که می شود تراکنش 22۰ هم به PSP ارسال 
می شود. مشــتری کاالیش را می گیرد و PSP به  
محض دریافت تراکنش 22۰ رسید الکترونیکی 
تراکنش را بــه دارنــده کارت و پذیرنده پیامک 
می کند. در آخرین بند این مستند هم نوشته شده 
اســت:»اخذ هزینه  ابــزار mPOS از پذیرندگان 
توســط شــرکت ارائه  دهنده خدمات پرداخت، 

بالمانع است.«
این را هم بدانید کــه از نظر امنیتی mPOS باید 
گواهینامه PCI PTS داشــته باشد و ابزار هوشمند 

هم باید الزامات PA DSS را برآورده کند.

کارشناسان چه می گویند؟
برخی می گوینــد این آیین نامه با عجله نوشــته 
شده و حتی کســب  و کارهای ابتدایی ای را هم که 
می توانند از mPOS اســتفاده کنند، ندیده است. 
برخی می گویند ایــن آیین نامه اصاًل چیز جدیدی 
نیســت و در یک سال گذشــته که شرکت های 
پرداخت با شاپرک مشــغول انجام تست  بودند، 

نتایج آن مشخص و به شکل این آیین نامه منتشر 
شده است. در مورد این آیین نامه نظرات مختلفی 
وجــود دارد؛ برخی معتقدند موضــوع آیین نامه 
mPOS  از دو منظر قابل  بررسی است؛ یکی محتوا 
و انتقادی که به آن وارد است. موضوع اصلی بحث 
ساختاری اســت؛ یعنی یک بخشنامه چرا با چنین 
ساز و کاری ایجاد می شــود؟ در اصل این گروه از 
منتقدان هر چند اعتراض شان به این دستورالعمل 
نمود پیدا کرده اما انتقاد اصلی شــان به ســاختار 
چگونگــی ابــالغ و تدویــن آیین نامه های حوزه 

پرداخت است. 
برخی از فعاالن به  عنوان نمونه به مســتندهای 
مســترکارت اشــاره می کنند و اینکــه حتی در 
همان مستندهای فنی شــرکتی هم تالش شده به 
انتقادها پاسخ داده شــود. نظر دیگری که مطرح 
می شود و قابل تامل اســت، به دریافت هزینه از 
پذیرنــدگان بازمی گردد؛ به اعتقــاد عده ای، اگر 
همه شرکت های PSP هزینه mPOS را از پذیرنده 
بگیرند بسیاری از مشکالت پیش  رو مرتفع خواهد 
شد؛ مواردی مانند سرمایه گذاری، هم نشینی )دارا 
بودن چند دستگاه توسط یک پذیرنده(، فیلترینگ 
 مناســب برای انتخاب پذیرنده و غیــره. منتها
 PSPها در این خصوص باید هماهنگ عمل کنند و 

رقابت سازنده داشته باشند.
در ایــن میان انتقــاد اصلی به بانــک مرکزی 
بازمی گردد. به اعتقاد بخشــی از این بازار مشکل 
بانک مرکزی زیــاد بودن قوانین اســت و عدم 
نظارت دقیق بر اجرایی شدن این قوانین. به اعتقاد 
آنان بانک مرکــزی یا ابزار هــای نظارتی اش را 
نمی شناســد یا نمی خواهد به کار ببرد، از ســویی 
سیســتم های نظارتی یکپارچه ندارد. همین امر 
او را در بخش نظارت بر اجرای قوانین با مشــکل 

مواجه می کند.
با نگاهی به آمارهای جهانی متوجه می شــویم 
روند روبه رشــدی برای استفاده از کارتخوان های 
موبایلی در سال های آتی پیش بینی می شود. شاید 
در سال های آتی اســتفاده از این ابزار افزایش یابد 
و بخش خامــوش پرداخت الکترونیکی روشــن 

شود

گفته می شــود اکنون 3/13 میلیــون mPOs در جهان فعال 
اســت و تا ســال 2۰19 این تعداد بــه ۰3/54 میلیون خواهد 
رســید. گزارش های ضد و نقیضی از رشد mPOs در دنیا منتشر 
می شود؛ مثاًل در انگلستان که پرداخت الکترونیکی بسیار توسعه 
یافته است این ابزارها از اقبال خوبی برخوردار نشده اند و کسب 
 و کارهای کوچک نگرانی هایی درباره ایــن ابزار دارند. هرچند 
مطالعات زیادی وجود دارد که از اقبال کسب  و کارهای کوچک 
در اروپــا به این ابــزار خبر می دهد. پیمایش هــا هم از افزایش 

تراکنش ها روی mPOS ها خبر می دهند.

  آمار
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چیز یک ســوء تفاهم بزرگ است؛ از همه 
نام پایانه فروش گرفتــه تا مقاومت 
اصنــاف در اســتفاده از صندوق فروشــگاهی. 
همان طور که پایانه فروشــگاهی ترجمه دقیقی از  
POSنیست، شکل فعلی پایانه های فروش موجود 
در اکثــر فروشــگاه ها هم صندوق فروشــگاهی 

نیست.
اولین بار سر و صدای الزام واحدهای صنفی در 
به کارگیری صندوق فروشــگاهی پس از تصویب 
قانون نظــام صنفی و ابالغ آن آغاز شــد. در آن 
زمان حسن یونس سینکی معاون بازرگانی داخلی 
وزارت بازرگانی، طی جلساتی دوره ای و هفته ای 
با اصناف و روسای اتحادیه ها از آنان می خواست 
ســاز و کار تجهیز واحدهای صنفی را به صندوق 
فروشــگاهی فراهم کنند اما آنان به صورت های 
مختلــف از زیر بار آن شــانه خالــی می کردند. 
آنها در ابتدا اعالم کردند اســتفاده از آن مشکل 
است و اصناف باید در این زمینه آموزش ببینند، 
بازرگانی داخلی ســعی کرد با همکاری اتحادیه ها 
کالس هایی بــرای آموزش واحدهــای صنفی 
تدارک ببیند اما باز هم این طرح اجرایی نشــد و 

این بند از قانون شکل اجرایی به خود نگرفت.
پس از آن اتحادیه ها اعالم کردند خرید چنین 
دستگاهی با توجه به میزان درآمد خرده فروشان 

امکان پذیر نیســت. معاونــت بازرگانی داخلی 
وزارت بازرگانی ســعی کرد ســاز و کاری فراهم 
کند تا واحدهای صنفی بتوانند از وام های کم بهره 
استفاده کنند و این دستگاه ها را بخرند اما متاسفانه 
باز هم واحدهای صنفی به ســمت استفاده از این 

دستگاه ها نرفتند.
این بود که به تدریــج معاونت بازرگانی داخلی 
وزارت بازرگانی به فکر راه اندازی فروشگاه های 
بزرگ افتاد؛ فروشگاه هایی که امروز نمود آن را در 

هایپراستارها می توان دید.
اما طرح پیاده ســازی صندوق هــای مکانیزه 
فروشــگاهی و اجرای ماده 71 قانون نظام صنفی 

همچنان معطل مانده  است.
از این دســتورالعمل کاســب ایرانــی فقط از 
کارتخوان اســتفاده می کند، هر چند دلیل آن نیز 
شاید رایگان بودن این دستگاه ها برای آنان است. 
با این وجــود هر از چندی به  صــورت هماهنگ 
اعــالم می کنند اگر فشــاری بــرای پرداخت 
کارمزد بر آنها وارد شــود، این دستگاه ها را نیز از 

مغازه هایشان جمع خواهند کرد.
به نظر می رسد اصلی ترین دلیل را باید در ترسی 
جست وجو کرد که همگان از مالیات دارند و پایانه 
فروش نقطه ای اســت برای شفاف شدن کسب  و 
کارهایی که به گفته رئیس ســابق سازمان امور 
مالیاتــی 73 درصد آنها زیــر 5۰۰ هزار تومان 
مالیات می دهند و تنها  5/1 درصد آنها باالی پنج 

میلیون تومان مالیات مي  دهند!
فلســفه وجودی صندوق فروشــگاهی این بود 
که گرهی از کار اصناف و برخی از ســازمان های 
حاکمیتی باز کند تا حجــم زیادی از کاغذبازی ها 
و هدررفت منابع کم شــود و با الکترونیکی انجام 
شدن برخی از فرآیندها، سرعت عمل و دقت هم 
برای کسب  و کارها و هم برای برخی از سازمان ها 

مثل مالیات باالتر برود.
قبــل از اینکه بــه جوانب مختلــف موضوع 
بپردازیــم، بهتــر اســت تعریفــی از صندوق 
فروشگاهی داشته باشــیم. اگر بخواهیم به زبان 
ســاده بگوییم، صنــدوق فروشــگاهی یا همان 
صندوق فروش، کامپیوتری است دارای نرم افزار 
فروشــگاهی که کارش ثبت اطالعــات خرید و 
فروش روزانه، نگهــداری هزینه و موجودی کاال 
در یک واحد صنفی اســت و با کارتخوان می توان 
پرداخت ها را نیز انجام داد و مستقیم در نرم افزار 
ثبت کرد که کمک بسیار خوبی برای حسابداری 

یک فروشگاه است.
هــدف از به کارگیری صندوق فروشــگاهی، 
مدیریت مــواردی از جمله خرید، فروش، هزینه 

و موجودی کاال توســط صاحبان مشاغل و صدور 
الکترونیکی فاکتور فروش است؛ به  عبارت  دیگر، 
صندوق فروش در عمــل می تواند کاری کند که 
هر واحد صنفــی کارهایش را با رونق بیشــتری 
به  پیش ببرد و از ســردرگمی و خستگی در امور 
فاصله بگیرد. صندوق فروش انواع مختلفی دارد 
که هر کســب  و کاری متناســب با نوع فعالیت و 
بودجه اش، می تواند مدل مناسب را انتخاب کند. 
الزم است توجه داشته باشیم که صندوق فروش 
 Cash register را نباید با صندوق های پول نقد یا

اشتباه گرفت.

مزایای صندوق فروش برای کسب  و 
کار ها

صندوق  فروش برای کسانی که می خواهند شفاف 
باشند، تمامًا فایده اســت؛ صرفه جویی در وقت 
و هزینه هــا، باال بردن دقت و نظــم امور، کاهش 
اشــتباه، افزایش ســرعت پردازش محاسبات و 
شــفافیت در ارائه خدمات بخشی از مزیت های 
صندوق فروش به شــمار می رود. دسترســی به 
گزارش های واقعــی روزانه، امکان شناســایی 
اقالم پرمصــرف و پرفروش، تناســب با دفا تر، 
نرم افزار ها و سامانه های حســابداری بخشی از 
قابلیت های هر صندوق فروشــی است. افزایش 
شفافیت مالی و تســهیل فرآیندهای حسابداری 
ویژگی  هایی هستند که باعث شده هر سال، با توجه 
به اولویت های در نظر گرفته شده از سوی سازمان 
امور مالیاتی، صنف های مختلف ملزم به استفاده 
از صندوق فروش شوند. هرچند تاکنون سازمان 
امور مالیاتــی در زمینه الزام کســب  و کارها به 

استفاده از صندوق فروش شکست خورده است.
علی عسکری رئیس سابق سازمان امور مالیاتی، 
تنها بازمانده دولت قبلی در دولت فعلی، چند روز 
پیش از کنار گذاشــته شــدنش توســط دولت، 
گفت وگویی صریح با هفته نامه تجارت فردا انجام 
داد و درباره صندوق فروشــگاهی گفت:»زمانی 
که سازمان مالیاتی درصدد بود اجرای مالیات بر 
ارزش افزوده را در حلقه آخر برای خرده فروشان 
توســعه دهد، همان گروه مانع شدند. 3۰ گروه از 
فعالیت های اقتصادی که در بخش خرده فروشی 
اقتصاد هستند، مشــمول نصب صندوق فروش 
شدند؛ اما فعالیت های بازرگانی و خدماتی اقتصاد 
که در این بخش ها هستند، غالبًا و عامداً از اجرای 
قانون ممانعت می کنند، مانع آن می شــوند و علنًا 
اعالم می کنند که صندوق نمی گذارند. بســیاری 
از آنها اعــالم کردند که صنــدوق نمی گذارند، 
چون فعالیت ها و عملکردشــان شــفاف می شود 
و دست شــان رو. به  ناچار الیحه ای تحت عنوان 
اســتفاده، نگهداری و نظارت بر صندوق فروش 

چرا صندوق فروش در ایران فراگیر نشد؟

کسی از شفافیت خوشش نمی آید

رسول قربانی

صندوق  فروش برای کسانی که می خواهند 
شفاف باشند، تمامًا فایده است؛ صرفه جویی 

در وقت و هزینه ها، باال بردن دقت و نظم امور، 
کاهش اشتباه، افزایش سرعت پردازش 

محاسبات و شفافیت در ارائه خدمات بخشی از 
مزیت های صندوق فروش به شمار می رود
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تهیه شــد. این الیحه به دولت رفتــه و تقریبًا در 
کمیســیون اقتصادی دولت در حضور وزرا نهایی 
شده است و به زودی انشاءاهلل به مجلس می رود 
تا بتوان با نصب صندوق، چارچوب نظام مندی را 
برای کســانی که در بخش خرده فروشی اقتصاد 
فعالیت می کنند، مدیریت کــرد. بخش زیادی 
از کاالهایی که بــه  صورت قاچاق وارد کشــور 
می شوند و در حلقه های قبلی مالیات آن پرداخت 
نمی شــود و از دسترس ســازمان امور مالیاتی و 
کشور خارج هســتند، پس از قرار دادن صندوق 
فروش در حلقه آخر وارد تور مالیات می شــوند. 
اگر مالیات در حلقه های قبلــی پرداخت و اعتبار 
دریافت نشده باشد، به  ناچار باید پرداخت شود.«

صحبت های تکان دهنده رئیس سابق سازمان 
امور مالیاتی درباره مالیات ندادن ایرانی ها چقدر 

با عدم توسعه صندوق  فروش مرتبط است؟
زمانی که نمونه های اولیــه صندوق فروش به 
بازار آمد، صاحبان برخی از فروشــگاه ها استفاده 
از آن را عاملی برای جلوگیری از اشــتباهات مالی 
می دانســتند که بتوانند به  وسیله آن فعالیت های 
مالی و محاسباتی خودشان را بدون کوچک ترین 

خطایی ثبت کنند.
عدم اطالع از اجناســی که دیرتــر به فروش 
می رونــد، بی خبــری از میزان فــروش کاالها و 

عملکــرد فروش، کســری موجــودی کاال و در 
نهایت تحویل کاالها به انبار از دیگر مشــکالتی 
است که زنجیره تامین فروشگاه ها را دچار مشکل 
می کند. پس از ایجاد این ســاختار جدید و توسعه 
فناوری های نوین، پاســخگویی به بســیاری از 
نیازهای در حال تغییر صاحبان فروشــگاه ممکن 
شــد؛ صندوق هایی که عالوه بر سر و سامان دادن 
به فعالیت های مالی فروشگاه ها، توانستند انبارها و 
فروش محصوالت را کنترل کنند تا دیگر با تعدد 
کاالهای به فروش نرســیده یا کسری موجودی 

کاال روبه رو نشوند.
در کنار تمام اینها جذب، نگهداشــت و افزایش 
وفاداری مشــتری به  عنوان یکی از عوامل ایجاد 
مزیت رقابتی، گامی مهم در راهبرد فروش است. 
این صندوق ها می توانند در رســیدن فروشگاه ها 
به این مزیت رقابتی نقش مهمی داشــته باشند؛ 
با اســتفاده از صندوق های فروشــگاهی می توان 
با ذخیره نام، آدرس، شــماره تلفن مشــتریان و 
تاریخچه خرید آنها درک مناسبی از تناوب خرید 

و نیازهای هر مشتری به دست آورد.
استفاده از این صندوق ها طی سال های گذشته 
بــه  تدریج در ایــران رواج یافته اســت؛ البته نه 
از ســوی واحدهای کســب بلکه فقط از ســوی 

فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای. 

با وجود ایــن طومار بلندباالیی کــه از مزایای 
صندوق فــروش گفتیم، به شــکلی عجیب این 
صندوق جــای خودش را در اصنــاف باز نکرده 
اســت. تامین ســخت افزار باکیفیت، نرم افزار 
به روز و پشــتیبانی مناســب، از معضالت فعلی 
ایــن صندوق ها در بازار اســت کــه دلیل آن را 
می توان کم بودن تعدد شــرکت هایی که توانایی 
ارائه همزمان تمامی خدمــات را در یک راهکار 
جامع دارند، دانســت. البته ناگفته نماند اصناف 
با توجه به اینکه باید برای پشــتیبانی نرم افزاری و 
سخت افزاری این صندوق ها هزینه هایی را نیز به 
شکل ماهانه یا ساالنه تقبل کنند، ترجیح می دهند 

به هزینه هایشان اضافه نکنند.
صندوق های فــروش به دالیل گوناگونی مورد 
اســتفاده قرار می گیرند کــه از جمله مهم ترین 
آنها می توان به مواردی همچــون حفظ پول نقد 
از گزند ســرقت و کالهبــرداری، ارائه فاکتور 
خرید به مشــتری، ثبت اطالعات فروش بنگاه 
جهــت تعییــن دقیق میــزان فــروش روزانه، 
محاســبه مالیات از طریق میزان فروش روزانه، 
مستندســازی مبــادالت اقتصــادی و تقویت 
شیوه های حســابداری و نهایتًا شفاف سازی در 
فرآیند کسب  و  کار و انضباط مالی در ابعاد خرد و 

کالن اجتماعی اشاره کرد
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فرآیند انجام تراکنــش چهار موجودیت در 
دارنده کارت/کارت، مرچانت/ترمینال، 
بانک صادرکننــده کارت و بانک پذیرنده کارت 
وجود دارند؛ در سطح بین الملل و طی سال های اخیر 
بانک ها با هدف کاهش هزینه های عملیاتی و بهبود 
 Third party( عملکرد از نهادهای طرف های سوم
Agents( به طور گسترده ای استفاده می کنند. بازار 
آزاد و رقابتی و تالش برای بهبود عملکرد بیشــتر 
باعث شده حتی این طرف های ســوم نیز به طور 
تخصصی به انجام امــور بپردازند و تنوع زیادی از 
آنها به وجود آید.برخی از این شــرکت ها توسط 
بانک ها و با هــدف تمرکز بر کار تخصصی تر ایجاد 
شده اند؛ برخی دیگر به صورت مستقل پدید آمده 
و به ارائه خدمات بــه بانک های کوچک پرداخته 
و دســت آخر برخی از آنها توســط مرچانت های 

بزرگ یا گروهی از مرچانت ها ایجاد شده اند.

طرف های سوم در بازار پرداخت ایران
در وضعیــت کنونــی ایــران تنها یــک نوع از 

شــرکت های طرف  ســوم به نمایندگی از بانک 
پذیرنده ایجــاد و در انجام تراکنــش نقش ایفا 
می کند. دامنــه اختیارات آنها محدود اســت و 
قریب به اتفــاق آنها با ســرمایه گذاری بانک ها 
تاســیس شــده اند، نام به کاررفته بــرای آنها 
 Payment Service اصطالحی عمومی یعنــی

Provider است.
در شرایط کنونی، با توجه به بلوغ نسبی صنعت 
پرداخــت و دالیل زیــر، زمان مناســب برای 
تنوع بخشی- به طور رسمی- به این شرکت ها فرا 

رسیده است.
1- در ایران نیز مشــابه بســیاری از کشور ها، 
بزرگ ترین ســهم از فنــاوری اطالعات مربوط 
به صنعت بانکداری و پرداخت اســت، از این رو 
ضمن حضور بازیگــران متعدد و پرتعداد، همواره 
درخواســت های فراوانی از سوی شرکت ها برای 
ایفای نقش در این صنعت وجود دارد که بایستی 

نظام مند شوند.
2- با توجه به شــرایط پساتحریم و آماده شدن 

صنعــت پرداخت بــرای اتصال به شــبکه های 
جهانی نیاز است ضمن آماده سازی بانک ها برای 
اتصال، شــرکت های طرف  سوم مطابق با شرایط 
و خصوصیات آنچه در ســطح جهانی وجود دارد، 

تاسیس شوند. 
3- به موارد مذکور تغییرات شــدید در فضای 
تجارت الکترونیکی کشور را نیز باید اضافه کرد. 
در اکثر کشــورهای جهان، راه انــدازی صنعت 
پرداخت الکترونیکی توســط بانک ها سبب ایجاد 
و تکمیل بسترهای الزم برای تجارت الکترونیکی 
شد. طی چند سال ابتدایی در بسیاری از کشور ها، 
لکوموتیو قطــار تجــارت الکترونیکی، پرداخت 
الکترونیکی بوده اســت؛ پس از مدتــی به دلیل 
ســاختار بزرگ بانک ها و شرکت های پرداخت، 
ارائه خدمــات متنوع و متکثر به شــرکت های 
تجــارت الکترونیکی - که در ایــن زمان تبدیل 
به غول های فناوری شــده اند - میســر نبوده و 
شرکت های تجارت الکترونیکی مایل به تاسیس 
شــرکت های ارائه دهنده خدمــات اختصاصی 
پرداخت برای خود شــده اند. اولین اقدام از این 
دست توســط ســایت حراجی EBay و از طریق 
PayPal انجام شــده و امروزه شــاهد هســتیم 
تمامی بزرگان تجارت الکترونیکــی راهکار ها و 
شــرکت های اختصاصی پرداخــت الکترونیکی 
 One خود را دارند؛ شرکت ها و راهکارهایی نظیر
  Alipay ،متعلــق به  آمــازون Click Payment
متعلق به علی بابا و غیره با این تفکر ایجاد شده اند. 
این تغییــر لکوموتیو قطار تجــارت الکترونیکی 
از بانک ها به شــرکت های تجــارت الکترونیکی 
 Third باعث ایجاد گروهی دیگر از شــرکت های
Party شــده  اســت. این شــرکت ها به عنوان 
رکن سوم در رابطه بین مشــتریان و درگاه های 
تجارت الکترونیکی ظهــور یافته اند و طی ارتباط 
با شرکت های پردازشگر تراکنش های پرداخت، 
انواع و اقسام خدمات پرداخت را برای مشتریان 

و کسب  و کار ها فراهم می سازند. 
در ایران نیز شــرکت هایی نظیــر دیجی کاال، 
کافه بــازار، زورق و نظایر آن به شــدت مایل به 

دستیابی به چنین بستری هستند. 
4- چهارمین عامل تاثیرگذار موبایل اســت. 
امروزه به لطف فناوری موبایل فرصت تاریخی در 
اختیار کسب و کار ها قرار گرفته، بدین ترتیب که 

طرف های سوم در صنعت پرداخت کشور غایب هستند

پازلی که کامل نشد

وحید صیامی
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هر فرد ابزاری دارد که با آن به شبکه متصل است 
و می توان با او تعامل داشت. انبوهی از راهکارهای 
پرداخــت موبایلی به وجود آمده کــه موبایل به 
 عنوان کارت یا به عنوان ترمینال یا هر دو در آنها 

در حال استفاده است.

طرف های سوم در بازار امریکا / شبکه 
ویزا

بررسی بیشتر عملکردهای جهانی رهنمون بسیار 
مفیدی برای گســترش عوامل صنعت پرداخت 
است. به  عنوان مثال در شبکه ویزا )VisaNet( در 
کشور امریکا، آنچه با نام طرف های سوم صنعت 
پرداخت وجود دارند، براســاس ساختار نمودار 

تقسیم بندی می شوند.
 به منظور رعایت خالصه گویی، در اینجا مجالی 
برای پرداختن به معرفی یکایک این شــرکت ها و 
مجوز ها نیســت. در نگاشت وضعیت ایران با این 
ساختار می توان گفت شــرکت های PSP ایرانی 
 Client Acquiring VNP )VisaNet معــادل
Processor( و Third Party VNP و تعــدادی 
از شرکت های فعال در حوزه اجاره عابربانک نیز 
معادل ISO-ATM هســتند.فعالیت شرکت های 
PSP در حــوزه صــدور و فــروش کارت های 
پیش پرداخت نیز معادل ISO-Prepaid  اســت. 
شــرکت های نظیر پی الین، زرین پال، سیباپال و 
غیره که بدون مجوز در ایران فعالیت می کنند نیز 
معادل PF (Payment Facilitator) محســوب 
می شــوند.خارج از شــبکه ویزا، در بازار امریکا 
 MSB (Money Services شرکت هایی با مجوز
  (Businessفعالیــت می کنند که اقدام بســیار 
مهمی به  شمار می رود و طی آن شرکت ها اقدام به 
ارائه خدمات انتقال وجه الکترونیکی می کنند. در 
ایران تنها شرکت فعال در این حوزه استارت آپی 
با نام هماپی اســت که به تازگــی آغاز به فعالیت 

کرده است.

نتیجه گیری
اگر بازار پول کشــور را به شکل یک پازل در نظر 
بگیریم، در ایران قطعات زیادی از این پازل وجود 
ندارد. در ارتباط با یک کشــور در حال توســعه، 
این یک موضوع بدیهی اســت؛ ولی نکته مهم آن 
است که در آستانه سقوط دیوار تحریم ها، بهترین 
فرصت برای بــازار پولی ایران آن اســت که با 
اتخاذ تدابیر ویــژه از بازیگران و فعاالن بین المللی 
بخواهــد ضمن ورود خــود به بازار ایــران، این 

قطعات پازل را تکمیل کنند.
واقعیت این اســت که از نظر تعــداد بانک، در 
ایران در وضعیت ســرریز قــرار داریم و عمده 
کار شناســان بانکی معتقدند تعداد بانک ها بیش 

از نیاز واقعی کشــور اســت، وجود سرانه شعب 
بســیار باال در ایران - حتی باال تر از سرانه شعب 
در کشــورهای پردرآمد تر OECD - بیانگر این 
واقعیت است. داستان موسسات قرض الحسنه و 

مالی اعتباری نیز که نیازی به توضیح ندارد. 
تا چند ســال پیش این پیش فرض هم در سطح 
حاکمیت و هــم در بین مردم وجود داشــت که 
خدمات پولی را باید از بانــک دریافت کنند، اما 
تجربــه موفق فعالیت شــرکت های ارائه دهنده 
خدمات پرداخــت الکترونیکــی )PSP(، رونق 
فعالیت صرافی ها ناشی از شرایط تحریم و فعالیت 
ســازنده لیزینگ های معتبر این طــرز فکر را به 

شدت زیر سوال برده است. 
بــا توجه بــه زیرســاخت فرهنگی مناســب 
آماده شــده، می توان نتیجه گرفــت اکنون زمان 
مناسبی برای تعددبخشی به فعالیت شرکت های 
بیشــتر در بازار پولی است؛ شرکت هایی که بانک 

یا موسسه مالی اعتباری نیستند. 
نباید دلیلی بــرای نگرانی از تعدد بخشــیدن 
به نقش هــا و فعالیت های شــرکت های جدید 
فعال در حوزه بانکی - که بانک یا موسســه مالی 
اعتباری نیســتند - وجود داشــته باشــد. مورد 
انتظار اســت تا رگوالتور با تعریف چندین پروژه 
و تدویــن مقررات حاکم بــر زمینه های مختلف 
فعالیــت Third Partyها، زمینــه کارآفرینی و 
ورود شرکت های مســتعد و استارت آپ ها را به 
فضای پردرآمد بازار پولی فراهم سازد. همچنین 
در صورت توجه بــه Third Partyهــا و ایجاد 
ظرفیت های الزم، لزومی به جلب سرمایه گذاری 
و تکنولوژی شرکت های بین المللی صرفًا در قالب 
بانک نخواهد بود و با ســرمایه کمتــر و فرآیند 
ســاده تری می توان خصوصًا از دســتاوردهای 
تکنولوژیکی شرکت های پیشرو در بازار ایران به 

سرعت بهره برد

AGENT

Third Party Agent

DCC

TPS
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DCV
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PF Client
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VPN

 Client VPN
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 Service
Provider

 Third
Party VPN

HRIPSP
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ISO - Merchant

ISO - Cardholder

ISO - ATM

ISO - Prepaid

ISO - HR
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پاییز هم به پایان رســید؛ فصلی که فصل 
طی آن سه هکاتون بانکی در کشور 
برگزار شــد با این هدف که اســتارت آپ های 
فین تک با ارائه ایده های تــازه خود به نظام بانکی 
کشــور معرفی و در نهایت وارد بازار کسب  و کار 
شوند تا شــاید یکی از بخش های محافظه کار در 

مواجهه با ایده های نو در آینده متحول شود.
ابتــدا هکاتــون Techrun Pichfest در هفته 
اول آبان ماه به عنوان یکی از بخش های نمایشگاه 
تراکنش و ســپس هکاتون توسن بوم در پانزدهم 
آبان و در نهایت ســه روز ماراتن برنامه نویســی 
مبتنی بر API توسن در دانشکده کامپیوتر دانشگاه 
صنعتی امیر کبیر برگزار شــدند. بیست و ششم 
آذرماه این بار نوبت شرکت خدمات انفورماتیک 
بود تــا در چارچوب رویــداد این بانک به معرفی 
و حمایت از اســتارت آپ های بانکی بر بســتر 

بانکداری باز بپردازد.
با وجــود برگزاری چنیــن رویدادهایی و آغاز 
حرکت آهســته به ســمت بانکداری باز، هنوز 
چالش های متعددی بر ســر راه استارت آپ های 
فین تک نه تنهــا در ایران، بلکه در سراســر دنیا 
وجود دارد. شــاید بتــوان مهم تریــن علت این 
وضعیــت را تاثیر ظهــور تکنولوژی های جدید و 
اســتارت آ پ های فین تک، بر مدل کسب  و  کار 
اغلب بانک ها دانســت. اگرچــه چنین تحوالت 
جدیدی ممکن است به مثابه تهدید قلمداد شوند 
اما می توانند فرصتی بــرای نوآوری و همکاری با 

این بازیگران جدید باشند.

چالش استارت آپ های فین تک در ایران
یکــی از دغدغه هــای اصلی اســتارت آپ ها از 
جمله آن  دســته که در حــوزه فین تک فعالیت 
می کنند، بحث ســرمایه الزم برای ورود به بازار 
اســت. به رغم آمارهــای موجود کــه از تعداد 
2۰ ســرمایه گذار خطرپذیر در کشــور صحبت 
می کنند، عمــاًل تعداد این ســرمایه گذاران کم 
اســت؛ بنابرایــن تامین ســرمایه خطرپذیر در 
کشور بسیار مشکل می نماید. عالوه بر این تعداد 
شــتاب دهنده ها در کشــور نیز اندک هستند. 
در حال حاضر پنج مرکز رســمی شــتاب دهی 
وجــود دارد اما قراردادهایی که از ســوی آنها به 
استارت آپ ها پیشــنهاد می شود باعث ناامیدی 

آنها شده است.
عــالوه بر بحــث ســرمایه چالــش مهم تر، 
سازمان های محافظه کاری به نام بانک ها هستند 
که با پدیده های جدید بــه راحتی کنار نمی آیند. 
بانک هــا نه فقط در ایران بلکــه در کل دنیا هنوز 

ذهن خود را باز نکرده اند. 
اســتارت آپ های فین تک ایده تازه دارند اما 
کســی به آنها توجه نمی کند. طی برگزاری ســه 
هکاتون بانکی در دو ماه گذشــته ایده ها و کسب  
و کارهای جدید بســیاری معرفی شــدند. چنین 
رویدادهایی نشان داد بازار تشــنه بانکداری باز 
است، با این وجود هنوز این استارت آپ ها مجالی 
برای انجام کســب  و  کار خود پیدا نکرده اند و در 
مذاکره با بانک ها و شرکت هایی که خدمات بانکی 
ارائه می دهند، دچار مشــکل هستند و نمی توانند 
با آنهــا کار کنند. علتش این ا ســت که هنوز این 
موسســات آمادگی ذهنی بــرای پذیرش چنین 
ایده هایــی را ندارنــد و اگر هم بخواهنــد آنها را 
اجرا کنند، به فکر ســود بردن این استارت آپ ها 

نیستند.

ظهور و گسترش استارت آپ های فین تک 
با تحوالت حاصل از گسترش کاربران اینترنت و 
نیز وقوع بحران مالی سال 2۰۰۸ که ناکارآمدی 
نظام بانکداری و سرمایه گذاری را آشکار کرده 

بود، فرصت مناسبی برای ورود استارت آپ ها به 
حوزه مالی فراهم شد.

عالوه بر این، نســل تازه ای از مشــتریان شکل 
گرفته بود که نیازهای جدیــدی با خود به همراه 
داشتند؛ مشــتریانی که وقت یا حوصله مراجعه 
حضــوری بــه بانک هــا را نداشــتند و خواهان 
دسترسی سریع تر به خدمات متنوع بانکی بودند. 
آمار موسســه نظرســنجی گالوپ درباره میزان 
دیجیتالی شدن مشتریان بانک ها در سال 2۰14 
نشــان می دهد میزان مراجعه مشتریان بانک ها 
ممکن اســت به زودی کاهش شدیدی پیدا کند. 
میانگین مراجعه مشــتریان امریکایی به شعبات 
بانک ها در ســال 2۰11 به طــور ماهانه 1/7 بار 
بود که این میزان در سال 2۰14 به 1/۰ بار در ماه 
کاهش یافته بود. این در حالی  اســت که در همان 
دوره میزان استفاده از سرویس های بانکی آنالین 
به 5/۸ بار و موبایل بانک به 2/6 بار افزایش پیدا 

کرده بــود. نتیجه تداوم این روند، صرفه جویی در 
هزینه های بانک است.

استارت آپ های فین تک با بررسی دقیق تمامی 
کســب و کارهای بانک ها و نیازهای مشتریان، به 
دنبال یافتن راه حلی برای مشــکالت مشتریان و 
بانک ها بوده  و دریافته اند که بیشــترین حوزهای 
درگیری مشــتریان با بانک ها کدام هســتند. به 
همیــن دلیل فعالیت اســتارت آپ های فین تک 
را در چند حوزه مشــخص تر می توان مشــاهده 
کــرد: مدیریــت مالی و حســابدار شــخصی، 
خدمات پرداخت، تسهیالت و اعتبارات آنالین، 
ســرمایه گذاری آنالین و کرادفاندینگ یا جذب 

سرمایه مردمی.
به ایــن ترتیــب در ســال های اخیــر موج 
اســتارت آپ های بانکی سراســر دنیــا را فرا 
گرفته اســت، به ویژه اســتارت آپ هایی که به 
نوعی در رقابت مســتقیم با بانک ها برای جذب 
مشــتری هســتند، بیش از پیش در کانون توجه 
قــرار گرفته اند. البتــه امروزه ســرمایه برخی 
اســتارت آپ های فین تک توســط خود بانک ها 
تامین می شــود یا اینکه بانک های ســنتی برای 
ارتقای تجربه مشــتریان خود با آنها مشــارکت 

می کنند اما تعداد آنها هنوز بسیار کم است.

نگاه بانک ها به فین تک و نوآوری
تنوع محصــوالت اســتارت آپ های فین تک، 
ضرورت نوآوری بانک های ســنتی را پررنگ تر 
می کنــد؛ محصوالتی که از مدیریت ســرمایه و 
ســرویس های اعتباری کوچک گرفتــه تا بیمه، 
بازنشســتگی و سیســتم های پرداخت را در بر  

می گیرند.
با وجــود چنین ضرورتــی هنوز بســیاری از 
بانک ها طرز فکر بســته  خود را حفظ کرده اند. بر 
اســاس نتایج هفتمین گزارش ساالنه نوآوری در 
بانکداری خرده فروشــی، با سهمی 45 درصدی، 
بزرگ ترین تهدید بانک ها شــرکت های فناوری 
همچون گوگل و اپل هســتند. استارت آپ های 
فین تک نیز با ســهمی 41 درصدی دومین تهدید 
بزرگ بــرای بانک ها به شــمار می روند. به رغم 
چنین تهدیداتی برخی بانک هــا هم وجود دارند 
که برای ارتقای محصوالت و سرویس ها، کاهش 
هزینه هــا و نیز افزایش ســهم خــود در بازار به 
دنبال این استارت آپ ها هســتند اما هنوز تعداد 
بانک هایی که خودشــان به دنبال نوآوری باشند 
کم است. طبق تحقیقات Statista از نحوه واکنش 
بانک ها به گســترش شــرکت های فین تک در 
سراســر دنیا طی ســال 2۰15 تنها هفت درصد 
بانک ها شرکت های فین تک تابع خود را به وجود 
آورده اند؛ آن هم تنها به دلیل گســترش جهانی 

آیا استارت آپ های بانکی در ایران می توانند موفق شوند؟

شریک نوآوری برای بانک

مینا نوبهار
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حوزه فین تک.
شــاید یکی از علل احســاس تهدیــد بانک ها 
نســبت به اســتارت آپ های فین تک، تاثیر آنها 
بر بانک ها باشــد بــه ویژه اســتارت آپ هایی 
کــه در حــوزه »ســیار«، »تحلیل پیشــرفته و 
بزرگ داده ها«، »APIهای باز« و »اینترنت اشــیا« 
فعالیت می کنند و موجب برهم زدگی می شــوند. 
بــا این وجــود طبق گــزارش مذکور بــه دلیل 
محدودیت های رگوالتوری و مقاومت مشتریان، 
این برهم زدگی تا حدودی کمرنگ شده است. در 
این میان استارت آپ هایی که حوزه فعالیت شان 
»معامالت رمزنگاری شــده« و »ســرویس های 
ابری« است، کمتر از ســایرین به عنوان تهدیدی 

برای بانک ها قلمداد می شوند.

مدل های همکاری با استارت آپ ها
مدل هایی که طی ســال های اخیر در سراسر دنیا 
برای همکاری با استارت آپ ها استفاده می شوند، 
مراکز رشد و شــتاب دهنده ها یا سرمایه گذاری 
مستقیم در استارت آپ ها بوده اند. آمارها نشان 
می دهد در کل دنیا فقط یک پنجم بانک ها مراکز 
رشد خود را دارند یا با شــتاب دهندگان و مراکز 
رشد بیرونی مشــارکت می کنند. در حال حاضر 
در کل دنیا 16 مرکز شــتاب دهی تحت حمایت 
بانک ها وجود دارد که در حوزه استارت آپ های 
فین تک سرمایه گذاری می کنند. در ایران نیز پنج 
شتاب دهنده رسمی فعالیت می کنند و مجوز 1۰ 
شتاب دهنده دیگر تحت بررســی است اما آمار 
دقیقی از حمایت بانک ها برای ســرمایه گذاری 
شــتاب دهنده ها در حوزه فین تک وجود ندارد. 
تعداد مراکز رشد در ایران نیز 47 مرکز است که 
می توانند نقش مهمی در موفقیت استارت آپ ها 

ایفا کنند.
در خصوص سرمایه گذاری مســتقیم نیز تنها 
2۰ درصــد بانک هــای دنیا به طــور ویژه روی 
استارت آپ های فین تک سرمایه گذاری می کنند. 
از بارزتریــن نمونه های این ســرمایه گذاری ها 
می توان به اقدام شــش بانک بزرگ امریکا شامل 
 Goldman Sachs، ،بانک امریکا، ســیتی گروپ
 Wells مورگان اســتنلی و ،JPmorgan Chase
Fargo  اشاره کرد که از سال 2۰۰9 تاکنون در 3۰ 

شرکت فین تک سرمایه گذاری کرده اند. 

مزیت همکاری
اســتارت آپ های فین تک پیشــرو نوآوری در 
سرویس های بانکی خرده فروشی هستند. اگرچه 
در برخی حوزه ها با بانک هــا رقابت می کنند اما 
در ســایر حوزه ها محصوالت و ســرویس هایی 
ارائــه می دهند که بانک ها هــم می توانند از آنها 

اســتفاده کنند. در حقیقت بانک هــا می توانند با 
استارت آپ ها به عنوان شــریک خود همکاری 

کنند.
مهم ترین مزیتی کــه همکاری با آنها به ارمغان 
خواهــد آورد، ارتقای نوآوری و ســرعت نفوذ 
بانک ها در بازار مشتریان نســل جدید، کاهش 
هزینه نــوآوری و تاثیرگذاری بر مدل کســب  و 
 کار اســت. طبق آمارهای جهانــی متداول ترین 
حوزه همکاری، پرداخــت، بازاریابی دیجیتالی و 

وام دهی است.
با وجــود ایــن مزیت هــا هنوز همــکاری با 
شــرکت های فین تک نســبتًا کم اســت. شاید 
مهم ترین دلیل این وضعیت از دید بانک ها، وجود 
چالش های مربوط به رگوالتوری و مسائل امنیتی 

و فرهنگی باشد.

رکوردشکنی در سرمایه گذاری
استقبال فزاینده از اســتارت آپ های فین تک در 
سراسر دنیا به ویژه از سوی سرمایه گذاران سبب 
تداوم گرایش اســتارت آپ ها به فعالیت در این 
حوزه و خلق نوآوری های بیشــتر می شود. اما در 
ایران چنین استقبالی به دالیل متعددی که گفتیم، 

هنوز به وجود نیامده است. 
در میــان مناطــق مختلف، امریکای شــمالی 
همچنــان بیش از ســایرین به ســرمایه گذاری 
در شــرکت های فین تک می پردازد اما امســال 
نخســتین ســالی اســت که در قاره آســیا نیز 
با 1۰2 قــرارداد، میــزان ســرمایه گذاری در 
اســتارت آپ های فین تک به 3/3 میلیارد دالر 

رسید و افزایش پنج برابری یافت.
طبــق آمــار CB Insights میزان ســرمایه 
اســتارت آپ های فین تــک که در آســیا، اروپا 
و امریکای شــمالی، با حمایت ســرمایه گذاران 
خطرپذیر فعالیت می کننــد، از 2/119 میلیارد 
دالر در ســه ماهه اول سال 2۰15 به 4/۸ میلیارد 
دالر در ســه ماهه سوم رســید. در مجموع طی 
9ماهه نخســت سال 2۰15 اســتارت آپ های 
فین تک از ســرمایه گذاران خطرپذیر و ســایر 
سرمایه گذاران بزرگ حدود 1۰/5 میلیارد دالر 
سرمایه دریافت کردند که رکورد تازه ای در این 

حوزه محسوب می شود.
در سرتاسر دنیا به رغم قدرت بانک ها به عنوان 
نهادهای باسابقه در جامعه، ترس از باختن کسب  
و  کار کــر )core( به اســتارت آپ های فین تک 
وجود دارد؛ اســتارت آپ هایی کــه روزبه روز 
در حال گســترش طیف خدمات خود هستند و 
مشتریان بیشــتری جذب خواهند کرد. اما نکته 
اساســی ای که وجود دارد و بانک ها نســبت به 
آن بی توجه هســتند این اســت که کسب  و کار 

اصلی اغلب بانک ها فراهم  کردن حســاب جاری 
بانکی با خدمات پرداخــت، تراکنش، پس انداز و 
سرمایه گذاری اســت. اگرچه نمونه های جهانی 
 )core( از استارت آپ هایی که سرویس های کر
ارائه می دهند نیــز وجود دارد اما تعداد آنها هنوز 
اندک اســت. عالوه بر این بانک ها سرمایه ای به 
نام اعتماد مشــتری دارند که طــی چندین دهه 
فعالیت آن را به دســت آورده انــد، در حالی  که 
اســتارت آپ های فین تک به راحتی به آن دست 
نخواهند یافت. شرکت های فین تک قرار نیست 
بانک ها و موسســات مالی ســنتی و قدیمی را از 
بین ببرند. این استارت آپ ها هنوز نوپا و کوچک 
هستند و نمی توانند تمام مشتریان قدیمی و وفادار 
بانک ها را به خودشان جلب کنند. به همین دلیل 
به جــای گفتمان رقابت، باید همــکاری میان دو 
طرف برقرار شود؛ اســتارت آپ ها برای ورود به 
بازار باید اســتراتژی خود را بیشتر بر حوزه های 
دســت نخورده بانک ها متمرکز کنند و در مقابل، 
بانک ها نیــز باید طرز فکــر خــود را بازتر و به 
استعداد، دانش فناوری های جدید و نوآوری آنها 
توجه کنند تــا موفقیت و بقای هر دو گروه تضمین 

شود 
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واســط پرداخــت برای فعــاالن حوزه نام 
خصوصــًا  لکترونیکــی  ا تجــارت 
استارت آپ ها نام آشــنایی است؛ موجودیتی که 
حاال نظام بانکی آن را با عنوان تسهیل گر پرداخت 
پذیرفته است تا دست کم هویتش به عنوان نهادی 
که به دنبال راحت تر کردن زندگی دیگران است 
به رسمیت شناخته شود. دستاوردی کوچک ولی 
دلگرم کننده برای جمعی کــه روزگاری حتی در 

قانونی  بودن حیات شان هم شک داشتند.
اولین استارت آپ های حوزه فناوری مالی ایران، 
که این روز ها با اصطالح شیک تر فین تک ها شناخته 
می شوند، حدود سه سال پیش به وجود آمدند و حاال 
پس از فراز و نشیب های فراوان توانسته اند جایگاه 
خوبی در حوزه پرداخت آنالین به دســت آورند 
و حتی برخی از شرکت های وابســته به بانک ها را 
پشت ســر بگذارند. زرین پال، پارس پال، پی الین و 
غیره اکنون شرکت هایی هستند که تعامالت جدی 
با سیستم بانکی دارند و نقشی انکارنا پذیر در حوزه 
بازاریابی و ارائه پرداخــت آنالین بازی می کنند. 
خود من این شــانس را داشــتم که از روز نخست 
نه تنها در یکی از این اســتارت آپ ها به عنوان یکی 

از بازیگران اولیه حضور داشــته باشــم و حرکت 
دردناک ولی سریع این بازار را به سمت بلوغ ببینم، 
بلکه همین حاال نیز در آســتانه تاســیس و معرفی 
یکی اســتارت آپ دیگر در زمین تجمیع و تسهیل 
سرویس های پرداخت باشم و از نزدیک تغییرات 
آن با نبض تصمیم گیری بانک مرکزی را با پوست و 

خونم احساس کنم. 
در یک تعریف ســاده بانک ها و شــرکت های 
وابســته به آنها خدمات پایه بانکی مانند سرویس 
پرداخت را به بازار عرضه می کنند. این سرویس ها 
هرچند برای کســب و کار ها الزم هستند اما کافی 
نیســتند. خصوصاً در دنیای فنــاوری اطالعات 
که مدام دســتخوش تغییر و ایده های نو می شود. 
اینجاست که تسهیل گر ها وارد می شوند و خدماتی 
از طریق این ســرویس ها به وجــود می آورند و در 
واقع ارزش هایی خلق می کنند که از آن سرویس ها 
بتوانیم به صورت بهتر و راحت تری استفاده کنیم یا 

آنها را در قالب های جدید تجربه کنیم. 
برای مثال بســته هایی نرم افزاری می سازند که 
برنامه هــای موبایل با اتصال به آنهــا می توانند به 
ســرویس پرداخت بانک متصل شوند و با این کار 

باعث می شوند توسعه دهندگان به سادگی و خیلی 
سریع با اضافه کردن این بسته به برنامه خود امکان 
پرداخت بانکی را داشته باشند و دیگر الزم نیست 
درگیــر پیچیدگی های رابط هــای بانکی مختلف 
بشوند و فرصت بیشــتری دارند تا تمرکز خود را 

روی ایده اصلی بگذارند.
در شــروع کار ایــن اســتارت آپ ها برخی از 
شــرکت های وابســته به بانک ها که رقیبی غیر از 
هم کیشان خود در این حوزه نمی دیدند، ابتدا با تقلید 
از این ایده ها پروژه هایی را راه اندازی کردند. مشابه 
این خدمات به ویژه در بانک های شــبه خصوصی 
خیلی ســریع پا گرفت اما ایــن پروژه ها هیچ وقت 
نتوانستند سهمی جدی از بازار کسب کنند. گروهی 
دیگر کمی خشــن تر وارد شــدند و با تهدید سعی 
کردند رقیب تــازه وارد را از میــدان به در کنند تا 
جایی که حتی خبرهایــی از تعطیلی زودهنگام این 
استارت آپ ها در بازار پخش کردند. قریب به یک 
سال و اندی وقت الزم بود تا همه بفهمند شرکت ها 
بانک صاحــب چابکی و عطــش الزم را برای ارائه 
خدمات در الیه پایینی هــرم قدرت در بازار بانکی 
ایران ندارند و این شد که برخی سعی کردند این را 
یک فرصت ببینند و این رقبای تند و تیز را مال خود 
کنند؛ الگویی که در آن بانک ها کم و بیش نادرست 

اقدام به خرید استارت آپ های فناوری می کردند.
اما چرا این استارت آپ ها تبدیل به رقیبی جدی 
شــدند؟ قبل از هر چیز فلســفه وجود آنها نیازی 
است که سیســتم بانکی نتوانست آن گونه که باید، 
پاسخگو باشد و استارت آپ ها به خوبی این فرصت 
را دیدند و آن خأل را پر کردند. از طرفی دیگر حیات 
این استارت آپ ها وابسته به درآمدزایی و سودده 
بودن آنهاست و صرف مجوز و انحصار بازار، مزیت 
رقابتی شان نیســت. همین استارت آپ های حوزه 
بانکی را به شدت از رقبایشان در بانک ها که به هیچ 
وجــه دغدغه درآمد زایی و ماندگاری نداشــتند، 

متمایز می کرد.
در یک کالم، تسهیل کاری اســت که آنها واقعًا 
انجام می دهند. اســتارت آپ ها خود را در فضای 
رقابت جدی می بینند و ابزار رقابت شــان نوآوری 
و تالش کارآفرینانه اســت نه تکیه بر بودجه های 
مصــوب تبلیغاتی؛ پس آنها برای پاســخگویی به 
مشتری ســاعت اداری و روز تعطیل نمی شناسند 
و همیشــه در حال تالش برای نــوآوری و بهبود 

خدمات خود هستند.
حتماً شــنیده اید که »اگر تا چهار روز کاالیی که 
اینترنتی خرید کرده اید به دســت تان نرسد ما پول 
شــما را برمی گردانیم« و از دید استارت آپ ها این 
ریسکی است که شاید در معادالت بانک های ما که 
عمری به خدماتــی غیررقابتی دل خوش کرده اند، 
نمی گنجد. اما اســتارت آپ ها واقعاً ارزشی به نام 

آیا ارائه API استارت آپ های بانکی را از بن بست خارج می کند؟

واسطه هایی که تسهیل گر شدند

عیل فارمد 
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تسهیل گری آفریده اند و مبتنی بر همین محصول و 
خدمات متعاقب آن زندگی می کنند.

امروز فناوری اطالعات با ســرعتی بیش از نظام 
بانکی در دنیا حرکت می کند و اکنون به ویژه با مطرح 
شدن احتمال ورود استارت آپ های خارجی بانک ها 
به دنبال جذب استارت آپ های کوچکی هستند که 
می توانند با این سرعت پیش روند و با ابزار نوآوری 

تمام موانع را پشت سر بگذارند.
برای گرفتن خدمات از تسهیل گر های پرداخت 
فقط چند دقیقه زمان الزم اســت، در حالی که برای 
گرفتن همین خدمات آنالین در سیستم بانکی هنوز 
درگیر بوروکراسی آفالین خواهیم شد و این مساله 

حتی منحصر به بانک های ایرانی هم نیست.
اگر تصمیم به فعال سازی درگاه پرداخت داشته 
باشــیم، برای گرفتن خدمات فنی از شرکت های 
پرداخت بانکی با مستندات پیچیده و نمونه کدهای 
ناقص مواجه خواهیم شــد که آن را هم فقط پس از 
عقد قرارداد در اختیار مشــتری می گذارند؛ اما در 
طرف مقابل انواع بسته های نرم افزاری آماده نصب 
همراه با مستندات شفاف و بدون تکلف به صورت 
متن باز در وب سایت های تسهیل گرهای پرداخت 
به راحتی در اختیار عموم کاربران عضو و غیرعضو 
قرار دارد.تجمیع خدمات چندین شرکت پرداخت 
بانکی و ترجمه به یک سیســتم واحد هم تســهیل 
بیشــتری برای مشتریان اســتارت آپ ها فراهم 
می کند. بدون شک سعه صدر بانک مرکزی این بار 
موجب شد فضایی رقابتی ورای انحصارطلبی های 
بانکی شــکل گیرد و کسب و کار مسیر طبیعی خود 
را پیدا کند و پرداخت اینترنتی تسهیل شود. با نگاه 
به اقتصادهای پیشــرو جهان به وضوح مشخص 
اســت آینده حوزه مالی از آن استارت آپ هاست و 
بانک هایی موفق تر خواهند بود که قبل از رقبا تعامل 

جدی با استارت آپ ها را آغاز کنند.
در حال حاضر دست کم سه الگو در تعامالت میان 
بازیگران سنتی این بازار و شرکت های نوبنیان حوزه 
پرداخت وجود دارد که هیچ کدام لزوماً ایده نهایی 
نیست ولی می توان نیم نگاهی به مزیت ها و معایب 

هر کدام از آنها انداخت:
الگوی اول انتقال مالکیت یا خرید سهام اکثریت 
در استارت آپ های حوزه پرداخت توسط بانک ها 
یا بازیگران این حوزه مانند شرکت های ارائه دهنده 
خدمات پرداخت اســت. هرچند این شیوه به طرز 
مشخصی کمک می کند سطح نقدینگی و همکاری 
میان زیرساخت بانکی کشور و شرکت تسهیل گر 
پرداخت بــاال برود ولی در عمل نتیجــه این کار از 
دســت رفتن مزیت های رقابتی اســتارت آپ ها 
اســت، چرا که از یک سو هنوز مدیران بخش سنتی 
باوری به ارزش یک استارت آپ به علت توان فنی 
و مدیریتی موسســانش ندارنــد و در حقیقت فکر 

می کنند با خرید یک نرم افزار یا ساختمان، صاحب 
تفکر استارت آپی می شوند و از سوی دیگر بخشی از 
مزیت هر تسهیل گر پرداختی توانایی سوئیچ کردن 
بین چند بانک یا زیرساخت های مختلف است که 
مالکیت آن در سیســتم بانکی امــکان این مانور را 

سلب می کند.
راه حل دوم معموالً این است که یک استارت آپ 
بخشی از سهام خود را در اختیار بانک یا شرکت های 
مرتبط با آن بگــذارد ولی همچنان عمده مالکیت و 
راهبری را حفظ کند. در این مــورد هم خود من به 
شخصه کمتر مدیر بانکی ای دیده ام که حاضر باشد 
تفکر و دیدگاه موسســان جوان یک استارت آپ را 
بپذیرد ولی این گونه شراکت ها این حسن را دارند که 
شما، هم از مزیت های خودی بودن در یک ساختار 
بانکی بهره مند می شــوید و هم اســیر بوروکراسی 
تصمیم گیری یک نظــام بانکی دولت زده نخواهید 

شد. 
راه حل سوم این روز ها از همه بیشتر روی بورس 
اســت. ارائه یک بســتر نرم افزاری امن از سوی 
بانک ها، شرکت های پرداخت یا به ویژه تولید کننده 
نرم افزارهای هسته بانکی که استارت آپ ها بتوانند 
بر اســاس آن خودشــان به تولید خدمات ارزش 
افزوده بــرای بانک ها یا حتی کل سیســتم بانکی 
روی بیاورند. در این شــیوه مبتنی بر API به وضوح 
بر اســاس گرایش جهانی فرصت باالیی هم برای 
بازیگران و هم برای شرکت های نوپای فناوری های 
پرداخت وجود دارد ولی بر حسب تجارب شخصی 
خودم فکر می کنم بد نیست این حوزه را کمی بیشتر 

باز کنیم.
در نخستین گام عالقه زیادی از این شرکت های 
ارائه دهنده API به داشــتن بیش از نیمی از ســود، 

بسیار غیرمنتظره و از طرفی هم بسیار مبهم است.
در مــدل اســتارت آپ ها خصوصــاً در زمان 
شــکل گیری، مشــارکت با این درصد باال امری 
بسیار غیرمعمول اســت زیرا مهم ترین چیزی که 
باعث می شــود کارآفرینان حقوق هــای خوب و 
کار راحــت را   رها کنند و دو برابــر معمول در روز 
کار کنند، عامل انگیزه اســت. حتی در تعامالت با 
سرمایه گذاران ریســک پذیر هم هیچ گاه درصد 
باالی سهام از جانب آنها مطالبه نمی شود و در روند 
جذب سرمایه گذاری های بعدی هم معموالً درصد 
بیشتری از سهام ســرمایه گذاران قبلی با شرکای 

جدید تسهیم می شود.
در اینکه بســیاری از این غول هــای نرم افزاری 
پلتفرم بزرگ و ارزشــمندی ارائه می کنند شــکی 
نیست اما آیا استارت آپ ها دسترسی به کل پلتفرم 
را می خواهند؟ به نظر می رســد هر استارت آپ با 
بخشــی از این پلتفرم کار خواهد کرد؛ پس منطقی 
است بر مبنای این دسترسی مشارکت شکل گیرد 

و یک طبقه بندی برای این دسترســی ها ارائه شود. 
در وهله اول هیــچ کدام از این شــرکت ها هنگام 
مذاکره اطالعات دقیقــی از پلتفرم ارائه نمی دهند 
و این موضوع منوط به قرارداد SLA شــده اســت. 
پیشنهاد این اســت که حداقل لیستی از امکانات و 
دسترسی های طبقه بندی شــده در اختیار ما قرار 

گیرد.
مشــارکت در سود چیزی اســت که در شرایط 
عادی هم با کسب و کار های نوپا بسیار مبهم است 
چه برسد به مدل های استارت آپی که طی سال های 
نخست اصاًل به سود نخواهند رسید و پس از آن هم 
تعریف و تفکیک ســود از درآمد ها می تواند بسیار 
متفاوت باشد. در زمینه ایجاد تراکنش های جدید 
که شاید دسترســی به سیستم های نوین پرداخت 
را ممکن می ســازد، پیشــنهاد جذابی ارائه نشده 
است، خصوصاً در شــرایطی که فرهنگ قالب در 
تراکنش های اینترنتی از طریق کارت و بستر PSPها 
در جریان است. آیا این شرکت ها می توانند درون 
همین اکوسیستم روی پلتفرم خود دسترسی هایی 

ایجاد کنند؟
عملی شدن دسترســی به پلتفرم های جدید نیز 
منوط به قرارداد ثانویه با یکی از بانک هایی اســت 
که از این پلتفرم اســتفاده می کند؛ این موضوع یک 
چالش بسیار مهم است زیرا اوالً هیچ تعهدی نسبت 
به اجرایی شدن چنین قراردادی با بانک ها از جانب 
ارائه دهندگان API عرضه نمی شود و ثانیاً مشخص 
نیست تعامل بانک چگونه خواهد بود و آیا آنها هم 

سود عظیم دیگری را طلب خواهند کرد یا نه.
با این شرایط اگر روزی یکی از بانک ها به صورت 
مستقیم نسبت به ارائه API اقدام کند شاید جذابیت 
بیشتری به وجود آید؛ همان گونه که حرکت هایی از 
جانب برخی بانک ها در این مورد شروع شده است. 
در مورد برخی از نیازمندی های اولیه استارت آپ ها 
در ابتدای راه پیشنهاد روشــنی وجود ندارد، مثاًل 
داشتن حداقل سرمایه برای شش ماه و یک فضای 
کاری ســاده در حد میز کار و صندلــی و اینترنت؛ 
اگر قرار به تامین این نیاز هــا در خارج از مجموعه 
بانکی باشــد این موضوع در قالب مشــارکت نفر 
سومی مثل یک شتاب دهنده تفسیر خواهد شد که 
تسهیم سهام با فرمول فعلی اولین مشکلی است که 
احتماالً به وجــود می آید. من فکر می کنم برای ما و 
اســتارت آپ های فین تک تعامل با ارائه دهندگان 
API می توانــد فرصت های جدیــدی برای هر دو 
مجموعه فراهم کند و بســیار جذاب باشــد اما به 
شرط آنکه شــرکت های بانکی و نرم افزاری هم از 
همین ابتدا خود را به عنوان یک شــریک برای خلق 
بازارهای جدید ببینند و انعطاف بیشــتری نسبت 
به تعامالتی که با مجموعه های بزرگ دارد، از خود 

نشان دهد
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دنیای آینــده، تجربیــات جدیدی که در 
فنــاوری بــرای حوزه هــای پرداخت، 
مخابرات و فروشندگی به ارمغان می آورد، همگی 
از مســیر دیجیتالی شــدن عبور می کنند. وارد 
برهه ای شده ایم که تنوع کانال ها و درگاه های ارائه 
خدمات به یک موضوع عادی و در دسترس مبدل 
شده اســت. برای هیچ تجارتی هرچند کوچک و 
کهنسال پوشیده نیست که باید به استراتژی های 
دیجیتالی روی آورد. امروزه شرکت های فناوری 
بانک هــا و شــرکت های مخابراتــی فضایی را 
فراهم آورده اند که تنــوع ابزارهای پرداخت در 
بسترهای گوناگون برای کسب و کارها مهیاست 
و قادر به پیاده ســازی اســتراتژی های فروش و 

پرداخت خود در کانال های مختلف هستند.
در میانــه ســال 2۰15 میــالدی، حجــم 
پرداخت های الکترونیکی شــامل کارت و موبایل 
توانست برای اولین بار در تاریخ صنعت پرداخت 
از حجــم پرداخت های کاغذی شــامل پول نقد 
و چک عبور کند و پیش بینی می شــود در ســال 
2۰16 حجــم پرداخت های کارتی بتواند از حجم 
پرداخــت پول نقد پیشــی بگیرد کــه به معنای 
ترجیح و اعتمــاد عمومی به ابزارهای الکترونیکی 
اســت. به عالوه افزایش حجم کسب و کارهای 
آنالین و تجارت الکترونیکی باعث شده حتی خود 

پول هم به یک موجودیت دیجیتــال تبدیل و به 
تحول جدیدی در آینده اقتصادی دنیا منجر شود.

از سوی دیگر پرداخت های از طریق موبایل که 
از ســال 2۰1۰ با افزایش ضریب نفوذ تلفن های 
همراه هوشمند شــکل گرفت، امروزه به اندازه ای 
اهمیت پیدا کرده اســت که تمام بازیگران اصلی 
صنعت پرداخت، اپراتورها و شرکت های فناوری 
اطالعات سرمایه گذاری های کالنی در این حوزه 

کرده اند. حاصل فعالیت و آخرین دستاوردهای 
بسیاری از این شــرکت ها را می توان در نمایشگاه 
و کنفرانس بین المللــی کارت 2۰16 )کارتس( 

مشاهده کرد.
امسال هم نمایشــگاه کارتس به رغم مشکالت 
پیش آمده در کشور فرانسه در فضایی غیرمعمول 
برگزار شــد و متخصصــان حــوزه بانکداری و 
پرداخت، ارتباطات از راه دور و امنیت دیجیتالی 
از همه نقــاط دنیــا و همچنین همــکاران نظام 
پرداخت از ایران، در این نمایشگاه حضور داشتند.

همچون سال های گذشته، به موازات نمایشگاه 
کارتس کنفرانس علمی با حضور ســخنرانانی از 
شرکت ها و دانشگاه های مختلف دنیا برگزار شد 
و خبرگان صنعت دیدگاه های خــود را در مورد 
آخرین تحوالت فنــاوری، فرصت ها و چالش ها، 
ارزیابــی و پیش بینی بازار به همــراه توصیه های 
استراتژیک )راهبردی( در خصوص مسائل روز 
صنعت پرداخت، راهکارهــای مبتنی بر موبایل، 

امنیت و احراز هویت ارائه کردند.
طی ســه روز 14 پنل تخصصــی با موضوعات 
مختلفی در ســه محور اصلی هویــت دیجیتال 
 block( زنجیره های بلوکی ،)digital identity(
chain( و فناوری های مرتبــط با آن که در ایران 
تحت عنوان پول هــای نوپدید و با ســرکردگی 
بیت کوین شــناخته می شــوند و در نهایت حوزه 
پرداخت موبایــل )mobile payment(، ارائه 

شد.
یکــی از مهم ترین موضوعات ســخنرانی های 
امســال در حوزه پرداخــت موبایل بــا عنوان 
 مــدل کســب و کاری پرداخــت موبایــل
  )what business model in mobile payment?(
بود و با توجه بــه ارتباط نزدیکی که با فضای فعلی 
صنعت پرداخت کشور داشــت، ترجیح دادم به 

طور خالصه به شرح آن بپردازم.
این پنل در تاریخ 1۸ نوامبر برگزار شد و رئیس 
  Seamless Payment فروش جهانی شــرکت
تولیدکننــده ســوئیچ کارت و نرم افزارهــای 
پرداخت موبایل، مشــاور مدیرعامل شــرکت 
مخابراتــی Telekom Slovenije از کشــور 
 Nordea اســلوونی، معاون حوزه پرداخت بانک
Bank  از اســکاندیناوی و معــاون اجرایــی در 
حوزه بازار دیجیتالــی از MasterCard به عنوان 

پنلیست این میزگرد حضور داشتند.
در ایــن پنل همان طور که در ایران هم شــاهد 
هســتیم، هر یک از این صنایع مرتبط )مخابرات 
و بانک ها( سعی می کردند حوزه پرداخت موبایل 
را تا جای ممکن منحصــر و مرتبط به خود بدانند 
و توســعه ابزارهای پرداخت موبایل را جزیی از 

وظایف خودشان در نظر می گرفتند.
طبق مثال های ارائه شــده در کشــورهایی که 
اصطالحًا بدون بانک )unbank( هستند و ضریب 
نفوذ حســاب بانکی در بین افراد جامعه کم است 
مثل کشورهای آفریقایی، ضریب نفوذ مخابرات 
در حوزه پرداخت موبایلی بیشتر از بانک هاست. 
از طرفی کشورهایی که ضریب نفوذ حساب بانکی 
در آنها بیشــتر است -مثل کشــورهای اروپایی 
و امریکایی و کشــورهای پیشــرفته تر- بانک ها 
در حــوزه پرداخت موبایلــی فعال ترند و در این 
زمینه حق بیشــتری برای خودشان قائل هستند. 
به عالوه در کشــورهای تولیدکننــده موبایل و 
نرم افزارهای پایه موبایل، حتی این شرکت ها نیز 

مروری بر پنل مدل کسب و کار بانکداری همراه در نمایشگاه کارتس

بانک ها باید خود را باز تعریف کنند

نیما امیرشکاری

در سال 2۰15، حجم پرداخت های 
الکترونیکی شامل کارت و موبایل توانست از 
حجم پرداخت های کاغذی شامل پول نقد و 

چک عبور کند
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 به حوزه پرداخت وارد شده اند و محصوالتی مانند
  Google Wallet و  Apple Pay، Samsung Pay

از این جنس به شمار می روند.
 business در خصوص نحوه کســب درآمد
model پاسخ های افراد حاضر که همگی تجارب 
ارزنده ای در حوزه پرداخت داشتند و با مشکالت 
و مسائل این حوزه دست و پنجه نرم کرده بودند، 

بسیار قابل توجه و تامل بود.
نماینده مســترکارت با توجه بــه اینکه یکی از 
بزرگ ترین ارائه دهنده های ســرویس پرداخت 
با ســهم بازار باالســت، به این نکته اشاره داشت 
کــه مســترکارت بعــد از روی آوردن اپــل و 
سامســونگ و ســایر بازیگران بــزرگ صنعت 
تولید موبایل و ســامانه های موبایل به ســاخت 
ابزارهای پرداخت موبایلی، برای حفظ بقا و عقب 
نماندن از گردونــه رقابت و به عنوان یک صنعت 
پیشــتاز و پیشکســوت در این حوزه، تکنولوژی 
MasterPass را عرضه می کند تــا بتواند بازار 
بزرگــی را کــه از دارنــدگان کارت در دنیا در 

اختیار دارد، حفظ کند و ســرویس جدیدی روی 
مسترکارت با همان هزینه ها و کارمزدهایی که در 
مدل سنتی وجود داشت و در حقیقت با همان مدل 
درآمدی قبلی، ارائــه دهد. با این تفاوت که همان 
کارت در موبایــل نیز قابل تعریف خواهد بود و از 
طریق تکنولوژی های موبایــل انتقال و پرداخت 
وجه انجام می شــود و دیگر نیازی به وجود کارت 
نیســت و مدل درآمدی همان مدل قبلی است و 

فقط تکنولوژی تغییر کرده است.
پاسخ دیگری که برای من خیلی جالب بود، پاسخ 
نماینده حــوزه اپراتوری در پنل بود. تفکر اولیه او و 
شرکت Telekom Slovenije در خصوص مدل 
کســب و کار پرداخت موبایل از طریق دریافت 
درصدی از مبلغ تراکنش به عنوان کسب درآمد 
اســت بدون توجه به این نکته بسیار مهم که چون 
 core business هســته اصلی کســب و کار و
آنها پرداخت و بانکداری نیســت و بانک ها اجازه 
دسترســی به اطالعات داده پیامی را که از طریق 
زیرساخت های مخابراتی حمل می شود، نمی دهند 

و چون پیام روی الیه های بانکی رمزنگاری می شود 
و شــرکت مخابراتی نمی تواند ســهمی از مبالغ 
تراکنــش را مطالبه کند، بنابراین مدل کســب و 
کاری به مدل سهم از زیرســاخت و حامل بودن 
پیام ها -و نه ســهمی از حوزه پرداخت- تغییر پیدا 
کرده اســت؛ و با اینکه روش کسب و کارهایی که 
متصور بوده اند بسیار از نظر هزینه کاهش می یابد، 
از ســوی دیگر ســاختاری منطقی تر از گذشته و 

دارای درآمد مستمر شناسایی کرده اند.
بــه نظــرم نماینــده Nordea Bank بهترین 
پاســخ را ارائه داد و به لحاظ تجربه ای که داشت 
قاطعانه گفت در بانک به این نتیجه رســیدیم که 
هزینه کــردن روی مدل هــای پرداخت مبتنی 
بر موبایــل هیچ توجیه اقتصادی ای در مقایســه 
با ســرمایه گذاری در بخش هــای دیگر نخواهد 
داشــت، اما با جدیــت به دنبال گســترش این 
ســرویس ها هســتیم چرا که اعتقاد داریم نسل 
آینده مشتریان هیچ گونه پرداختی را که مبتنی بر 
حضور در شعبه و پر کردن فرم های طوالنی باشد، 
از ما نخواهــد پذیرفت و اگر نتوانیــم انتظارات 
و ســالیق مشــتریان را برآورده کنیم از گردونه 
رقابت خارج خواهیم شــد و بــرای باقی ماندن 
در این صنعت و برای اینکــه در بانکداری آینده 
سهمی داشته باشــیم، ورود به این حوزه غیرقابل 

اجتناب است.
بــا ورود رقبــای غیربانکی که قادر بــه ارائه 
خدمات پرداخت دیجیتال به مشــتریان هستند، 
بانک ها گزینــه دیگری به جــز بازتعریف خود 
ندارنــد؛ اگر می خواهند در رقابــت باقی بمانند. 
تحــول صنعت پرداخــت به ســوی دیجیتالی 
شــدن و تراکنش های آنالین از قبیل in-app و 
p2p فرصت هــای جدیدی بــرای بانک ها مهیا 
کرده اســت تا با مجوزهای ســابق و سهم باالی 
بازار پرداخــت در وضع موجــود، بتوانند نقش 
واســطه گری پرداخت های دیجیتال را ایفا کنند؛ 
نقشی که اگر بانک ها به سرعت آن را اتخاذ نکنند، 
رقبای غیربانکی به ســادگی سهم بانک ها را از آن 

خود خواهند کرد.
به نظر من پاسخ آخر بســیار جای تامل دارد و 
می تواند در کشــور ما به خصوص بر تصمیمات 
استراتژیک بانک هایی که برای ورود به حوزه های 
نوین شــک و تردیــد دارند، تاثیرگذار باشــد و 
چنانچه نگرش مــا به هر ابــزار جدیدی که در 
دنیای تکنولوژی توســعه می یابــد و رقبای ما به 
سمت آن می روند، صرفًا توجیه و صرفه اقتصادی 
-و نه کسب مزیت رقابتی- باشد؛ شاید تضمینی 
برای بقای کســب و کارمان در محیط پرتالطم 
و با ســرعت تغییرات تکنولوژیکــی امروز وجود 

نداشته باشد 
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اختصاری O2O خالصه شــده عالمت 
 Online to Offline عبــارت
اســت. این عالمــت اختصاری هــم رده عالئمی 
همچون B2B وB2C  است و اشاره به نوعی تجارت 
الکترونیکی دارد که در آن وب ســایتی اطالعات، 
تخفیف و دیگر ســرویس هایی را به صورت برخط 
در اختیار مشــترکان خود قرار داده تا آنها بتوانند 
خرید بهتری از فروشگاه ها و مراکز خدماتی به شکل 
برون خط داشته باشند، منظور از برون خط در اینجا 

انجام عملیات خرید به طور فیزیکی است.
 Groupon بزرگ ترین سایت در این زمینه سایت
اســت که مقر اصلی آن در امریکاست. در ایران نیز 
سایت های متعددی در این زمینه راه اندازی شده اند 
که تخفیفان و نت برگ دو مورد معروف آنها به شمار 
می روند. بــه کار گرفتن این عالمت مخفف، یکی از 
بدترین و ضعیف ترین مخفف سازی هاســت. چرا 
 O استفاده شده و جالب اینکه O که تنها از یک حرف
در بار اول به Online و در بار دوم به Offline اشــاره 
دارد.مدل تجارت الکترونیکی O2O از نظر تاریخی، 
از جدیدترین مدل های تجارت الکترونیکی اســت 
که در آینده درباره آن بیشــتر خواهید شنید. این 
مدل در پاسخ به تغییرات سایر عرصه های فناوری 
اطالعات و اتفاقاتی نظیر ارتباط ماشین ها با یکدیگر 
)M2M(، کاربرد گسترده تگ های هوشمند، رهبری 
ابزاری موبایل هوشــمند و اینترنت اشیا متولد شده 
است.مدل تجارت الکترونیکی O2O توسط کسب  و 
کارهای مختلف و در روش های متفاوت قابل استفاده 
است. برای بیان این واقعیت، اصطالحاً عنوان می شود 
 )Mode(که این مدل از تجارت الکترونیکی در حالت
های مختلف قابل به کارگیری اســت. چهار مورد از 

معروف ترین این مدها عبارتند از:

 Channel Mode-1
هر چقدر پیش می رویم، علــم بازاریابی به لطف 
استفاده از فناوری اطالعات روش های جدیدی را 
که منجر به کارایی و اثربخشی بیشتر و هزینه های 
کمتر می شوند، برای مدیریت سازمان و مشتریان 
ارائه می دهد. مد کانال مربوط به زمانی اســت که 
کســب  و کارها کمپین های بازاریابی دیجیتالی را 
راه اندازی کــرده و در امر لجســتیک و مدیریت 
ارتباط با مشــتریان درهای جدیدی به روی آنان 

باز شده است.

خرید مرکــب، Hybrid Commerce: در مد 
کانــال از مدل O2O، تمرکز بر ســاخت یک نقطه 
تماس اولیه با مشتریان و سپس تشویق آنها به رزرو 
یا تعهد خرید آتی به  صورت فیزیکی است. هر زمان 
در هر جامعه، ماهیت برخی کاالها به  گونه ای است 
که مشــتریان نمی توانند خود را به خرید برخط و 
مجازی آنها مجــاب کنند و ترجیح می دهند خرید 
خــود را به  طــور فیزیکی تجربه کننــد. در چنین 
وضعیتی وب سایت فروشــنده یا یک ارائه دهنده 
خدمات طرف سوم O2O، تجربه ای از خرید ترکیبی 
را برای مشتریان ارائه می دهد، بدین معنا که فرآیند 
خرید به  صورت برخط آغاز می شــود و در نهایت 
به  شــکل فیزیکی پایان می یابد. به عنوان مثال در 
صنعت خودروســازی از این مدل بــرای فروش 

خودرو استفاده می کنند.
مدیریــت ارتباط بــا مشــتریان، CRM: در 
کمپین هــای بازاریابی دیجیتالی، کســب  و کارها 
مشتریان بالقوه و بالفعل خود را از طریق کانال های 
دیجیتالی رصد می کنند و آنان را از طریق ایمیل یا 
شبکه های اجتماعی مخاطب قرار می دهند و اخبار 
و اطالعات و خصوصاً کوپن های الکترونیکی به آنها 
ارائه می کنند؛ تا مشتریان بتوانند آن کوپن ها را در 
محل فیزیکی به کار برند و با اتکا به اطالعات تجربه 

خریدی بهتر داشته باشند.
نکتــه کلیدی در این اســت که فروشــندگان 
می تواننــد بــا دریافــت اطالعــات خریدهای 
صورت گرفته توســط کوپن هــا در محیط واقعی، 
اقدام به ساخت پایگاه داده از مدل رفتاری و عالیق 
مشتریان کنند و در دفعات بعد پیشنهادات بهتری 
ارائه دهنــد. همچنین در این روش به راحتی میزان 

اثربخشی و کارایی کمپین، قابل اندازه گیری است.
 Card Link در ســال های اخیر رویکردی با نام
Offer در صنعت پرداخت شکل گرفته که بر مبنای 
آن مشتری می تواند کوپن تخفیف دریافتی از طریق 
وب سایت یا ایمیل یا شبکه های اجتماعی موبایلی را 
به راحتی روی کارت بانکی خود منتقل سازد. تحقق 
این سرویس نیازمند همکاری تنگاتنگ صادرکننده 
کارت، پذیرنــده کارت بــا شــرکت ارائه دهنده 
خدمــات کوپن تخفیف الکترونیکی اســت. برای 

توضیحات بیشتر به مدخل CLO مراجعه شود.
لجســتیک ترکیبــی، Hybrid Logistic: در 
شهرهای شلوغ که انبوه ترافیک مساله اصلی است، 

ارائه خدماتی که منجر به ترافیک کمتر و مدیریت 
بهتر وقت مشتری شود، مستقیماً با تجربه کاربری 
وی ارتباط دارد. در بیانی ساده مشتریان می خواهند 
با خریــد اینترنتی حتی اقالم فیزیکــی، آنها را نیز 
مانند اقالم دیجیتالی به سادگی دریافت کنند. این 
درخواســت مشــتریان با مبحثی به نام لجستیک 

ترکیبی پاسخ داده می شود.
مبحث لجســتیک ترکیبی یک روند رو به رشد 
طی ســال های اخیر خصوصاً در شهرهای بزرگ 
تمام دنیاست. مشتریان می توانند خرید خود را به  
صورت برخط انجام دهند و در زمان و مکان دلخواه، 
پس از طی یک روال احراز هویت ساده، اقالم مورد 
خریداری خــود را دریافت کنند. کاربرد موبایل به 

عنوان ابزار هویت مرسوم ترین است.

IoT Mode -2
مد اینترنــت اشــیا از مــدل O2O در تجارت 
الکترونیکی مربوط به آینده صنایع است که آن را با 
عنوان 1Industry 4.0 می شناسند؛ این مد بر مبنای 
اتصال تمامی ادوات و دستگاه های فیزیکی به یک ابر، 
برای ارســال مداوم اطالعات وضعیتی خود به ابر و 
دریافت نتایج پردازش های ابر روی حجم عظیمی 
از داده ها که در راستای عملکرد هر چه بهتر ادوات 

انجام می شود، است.
در این نســل از صنایع، ادوات و دســتگاه ها بین 
خودشان نیز بر مبنای RF یا دیگر مدل های ارتباط 
ماشین به ماشین )M2M( ارتباط برقرار می سازند. 
در چنین فضاییO2O ، شبکه ای از این دستگاه های 
فیزیکی تجهیزشــده با مرکزیت ابرها به  صورت 
یکپارچه ظهور می یابد و مرزهای برخط و برون خط 

درهم می ریزد.

 Mobile Mode-3
در این مد امکان تعامل، تجارت و خرید با استفاده 
از اپ موبایل فراهم می شــود. افراد با اسکن کردن 
 QR، RFID،Smart کدهای روی اجناس )بارکد، کد
Tag  و غیــره( با دنیای برون خــط در محل خرید 
فیزیکی تعامل دارند و از ســوی دیگر با اســتفاده 
از همــان اپ می توانند به  صــورت برخط اقدام به 

پرداخت هزینه کنند.
مدل دیگر، خواندن بارکدهای کاالیی موجود در 
وب سایت های اینترنتی است که به  وسیله موبایل از 
روی صفحه نمایش کامپیوتر خوانده می شود، پس از 

آن تراکنش روی موبایل انجام می گیرد.

Group –buying Mode -4
اولین مــدل کســب  و کار موفــق در تجارت 
الکترونیکِی مدل O2O است که در سال 2۰۰9 برای 
اولین  بار ارائه شد. در این روش گروهی از مشتریان 

O2O بررسی مدل تجارت الکترونیکی

آنالین و آفالین کنار هم می نشینند

احمد میردامادی
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بســته به مزیت مقیاســی که به وجود می آورند، 
تخفیف های بســیار زیادی دریافــت می کنند و 
می توانند از طریق وب سایت طرف سوم کوپن های 
تخفیــف را به  صــورت اینترنتی بخرند. ســپس 
مشتریان خریدهای خود را در محل فروشگاه های 
فیزیکی، با استفاده از کوپن الکترونیکی به عنوان یک 

ابزار پرداخت غیربانکی انجام می دهند.
امروزه با دسترس پذیر شدن اینترنت سیار روی 
موبایل ها و تبلت هوشــمند، مزایای O2O  بیشتر 
نمایان شده است. در این مدل تجارت الکترونیکی 
 Mobile و پرداخت از طریق QR اســتفاده از کدها

POS جایگاه ویژه ای دارد.

مدل تجارت الکترونیکی O2O و پرداخت 
الکترونیکی

تجارت الکترونیکی مــدل O2O و ترویج و تقویت 
آن در یــک جامعه محرک اصلی پرداخت ســیار 
است، به عبارت دیگر می توان انتظار داشت با ایجاد 
و گســترش این نوع تجارت، بــرای نرم افزارهای 
موبایل پرداخت بازار خوبی فراهم شــود. بررسی 
سایر کشورها نیز این مقوله را تایید می کند که تقریبًا 
تمامیKiller App هــای اپ پرداخت موبایلی از 
نوع O2O بوده اند وگرنه در زمینه خرید از کسب  و 
کارهای تماماً برخط، خرید اینترنتی که هم با موبایل 
هوشمند و هم با لپ تاپ یا PC انجام می شود، دارای 
مزیت بیشتری از اپ پرداخت موبایلی است. برای 
  )Killer App( توضیحات بیشتر به مدخل اپ قاتل

مراجعه شود.
جهانی شــدن و تجارت الکترونیکــی دو مزیتی 
هســتند که بر یکدیگر اثر افزایشــی تکرارشونده 
دارند )Loop مثبت(. جهانی شدن باعث شده رشد 
تجارت الکترونیکی در دنیا مسیرهای بسیار مشابهی 
را طی کند. دلیل دیگر تجربه مشــابه کشــورها با 
یکدیگر، نیاز به زیرســاخت های جدید برای رشد 

تجارت الکترونیکی اســت که چون توســط عده 
محدودی از بنگاه های غالباً امریکایی ارائه می شود، 
موجب تکرار تجربیات رشد می شود. تنها تفاوت در 
زمان اســت؛ یعنی وضعیتی که ایران اکنون در آن 
قرار دارد و گام قبلی و گام بعدی ما به همین ترتیب 
در امریکا طی دهه 9۰ میالدی و در مالزی طی دهه 

اول قرن جاری تکرار می شود.
از این رو می توان گفت در کشورها توسعه تجارت 

الکترونیکی در سه مسیر زیر آغاز می شود:
1- توسط دستگاه های دولتی در قالب پروژه های 

دولت الکترونیکی
2- توســط بنگاه های بزرگ و در قالب گسترش 
سیستم EDI شــرکت های هلدینگ و کارخانجات 
بزرگ و قابل دســترس ســاختن کار با ســامانه 
اتوماسیون بنگاه توسط تعداد بیشتری از ذی نفعان 

در بستر وب
3- توسط کسب  و کارهای کوچک و نوپا در قالب 

. FMSG فروش اقالم2 دیجیتالی و کاالهای
بر این اســاس متولی توسعه تجارت الکترونیکی 
در ابتدا دستگاه های دولتی و برندهای ملی )شامل 
کارخانجات عظیم، هلدینگ ها، شرکت های دولتی 
و موبایل اپراتورها( هستند. در کنار آنها شرکت های 
ارائه دهنده خدمــات پرداخت الکترونیکی، ضمن 
تامیــن خدمات پرداخت مورد نیاز دســتگاه های 
اجرایی و برندهای ملی، با راه اندازی درگاه پرداخت 
اینترنتی، فضایی برای گردهمایی کسب  و کارهای 
نوپــا و کوچک ایجاد می کنند. این کســب  و کارها 

همگی در ابتدای راه کاماًل برخط هستند.
بسیاری از شرکت های ارائه دهنده پرداخت ارائه 
)PSP( خدمت درگاه پرداخت اینترنتی را فرصتی 
می بینند که خود را با تغییرات بازار و نیازمندی های 
آن هماهنگ ســازند. پس از گذشت مدت زمانی 
و رشــد اســتفاده مردم از تجــارت الکترونیکی 
نیازمندی هــای گروه ســوم در حــوزه پرداخت 

اینترنتی و الکترونیکی متنوع و بسیار زیاد می شود؛ 
به  گونه ای که پاسخ به این همه نیازهای متفاوت در 

مقیاس های کم خارج از توان PSP خواهد شد.
در پاســخ به این ناتوانی، نهادهای تخصصی در 
زمینــه روش های نوین پرداخت توســط بزرگان 
تجارت الکترونیکی، معموالً با همکاری شرکت های 
PSP و بانک هــا پدیــد می آیند. این شــرکت ها 
را می توان رکن ســوم خدمــات پرداخت نامید. 
TPPP=Third Party Payment Processor؛ 
تمامی فعالیت های انجام شــده توســط برندهای 
تجارت الکترونیکی معتبر در دو سه سال اخیر در این 
دسته جای می گیرند3. برندهای تجارت الکترونیکی 
در کنارTPPP ها نــوآوری و مدیریت روش های 

نوین پرداخت را به انجام می رسانند.
هر قــدر زیرســاخت های فرهنگــی، امنیتی و 
الکترونیکی جامعه بهتر باشــد، کســب  و کارهای 
ســنتی بیشــتری به اینترنــت روی می آورند و 
مدل تجارت الکترونیکــی O2O را برمی گزینند. 
ســرویس های O2O در رابطه بین فروشــندگان 
سنتی و مشــتریان توسط یک طرف ســوم ارائه 
می شود. رواج مدل O2O نشان دهنده این است که 
بخش های سنتی جامعه نیز به قدرت اینترنت پی 
برده اند و جمع کثیری از کسب  و کارهای کوچک و 
متوسط می خواهند از اینترنت و تجارت الکترونیکی 

به نفع خود استفاده کنند.
به راحتی قابل تشخیص اســت که پیشروی در 
حوزه O2O مانند دیگــر حوزه ها و روندها بر مبنای 
اســتفاده حداکثری از موبایل اســت؛ سابقه این 
رخدادها حتی در امریکا نیز جدید اســت؛ تعطیلی 
موقت ســرویس پرداخت موبایلی گوگل ولت به 
مدت شــش ماه در ســال 2۰11 و موفقیت آن در 
سال 2۰13 به بعد، دلیلی ندارد جز فقدان تنوع در 
مدل ها و حاضرین در عرصه O2O در سال 2۰11 و 

بودن این موارد در سال 2۰13 به بعد 

پی نوشت:
1- نامگذاری ای که برای نســل های صنعتی به کار می رود؛ مشابه 

.Web 2.5 و Web 2.0 نام هایی چون
2- در اینجــا منظور از اقالم دجیتالیDigital Commodity  اســت 
نه کاالیــی از جنس Digital Goods؛ ایــن دو در عام بودن، تعریف 
مشــخص و عدم وابســتگی به برند با یکدیگر متفاوت هستند، به 
عنوان مثال گوشی هوشمند صفحه لمسی صفحه نمایش بزرگ یک 
  Goods و گوشی سامســونگ گلکسی یک Commodity عنوان از
است. مزیت Commodity باعث می شود کسب  و کارهای کوچک 
بتوانندCommodity های دیجیتالی چون کتاب، مقاله، کارت تلفن 
و دسترسی به اینترنت را به فروش برسانند و در جامعه مردم بسیار 
مردد، آشنایی خود را با تجارت الکترونیکی با ریسک کمتری آغاز 

و تجربه می کنند.
3- قدیمی ترین TPPP شــرکت PayPal متعلق به EBay اســت؛ 
 Apple Pay، Google :برخی از نام های ســال های اخیر عبارتند از
 Wallet، Android Pay، Samsung Pay، Amazon One Click

Payment، Ali pay و ده ها مورد دیگر.
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فقط یک لحظه ماجرای بســته شــدن اگر 
کدهای USSD را فرامــوش کنیم، در 
حقیقت مهم تریــن چالش تبلیغاتی یکی از معدود 
برنامه های موفق صدا و ســیما در سال های اخیر 

چندان از جنس فناوری نبود. 
رامبد جوان به عنوان ستاره، نماد،  موتور و البته 
مظنون اصلی این برنامه گفت وگومحور و شــاد، 
درست در میانه ســری اخیر متهم به زد و بند با 
مترو تهران شــد که برای نهادی کار تبلیغاتی یا 
به قــول خودش فرهنگ ســازی می کند که یک 
دهه اخیر از نداشــتن پول برای توسعه و نوسازی 
مجموعه اش همواره نالیده است. ماجرا وقتی اوج 
گرفت که مدیرعامــل مترو هم خودش به عنوان 
مهمان به بخش گفت وگو آمد و شــایعات چاق و 

چله بودن قرارداد را بیــش از پیش تقویت کرد. 
ســرانجام جوان ناچار شــد برای فرار از حرف و 
حدیث ها درباره برنامه ای که به تنهایی جور یک 
ســازمان عریض و طویل را به دوش می کشــید، 
توضیح بدهد رقمی که هزینه شده از طرف مترو 
در قیاس با مثاًل 11 میلیاردی که در ســال صرف 
تمیز کردن خطوط مترو می شــود، هیچ اســت و 
عاقبت هم معلوم شــد رقم قرارداد با مترو 5۰۰ 

میلیون تومان است. 
چند هفته بعد وقتی در فضای مجازی، ماجرای 
امیر مهــدی ژوله و امین حیایی بــه یک افتضاح 
سیاسی اجتماعی نزدیک شد و خود برنامه به علت 
نزدیک شدن به ایام شــهادت چند شبی تعطیل 
بود، همه به کل قضیــه مترو و قراردادش را از یاد 

بردند اما ظاهراً بازیگران حوزه فناوری اطالعات 
و ارتباطات عدد قــرارداد را که در قیاس با محل 
مانورش در زمینــه بانکی طنزآمیز بود، فراموش 
نکرده بودند؛ همه بازیگران بخش آی تی ظاهراً به 

کمی خنده آخر هر شب عالقه مند بودند.

بخر مثل خندوانه
هیچ بخشــی از صنعت و خدمات کشــور، حتی 
سیاســیون متعددی که به زور خــود را البه الی 
مهمانــان برنامه جا می کردند، بــه اندازه بخش 
فاوای ایران فرصت فرهنگ سازی و درآمدزایی 
برنامه ای مانند خندوانه را به ســرعت تشخیص 

ندادند. 
دیجــی کاال تنها فروشــگاه اینترنتی ای بود که 

چرا محدودیت کد های USSD بیشتر از یک ممنوعیت ساده سر و صدا کرد

ببند مثل خندوانه

آرش برهمند
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رامبد طی پخش برنامه، بارها مردم را به خرید از 
آن دعوت کرد و رایتل هم که از غوغای تبلیغاتی 
نســل جدید در اپراتورهای اول و دوم عقب مانده 
بود، خــودش و محصوالتش را در ایــن برنامه 
معرفی می کرد ولی پیشــگام و پیشتاز این عرصه 
دو بستر پرداخت موبایلی مبتنی بر USSD بودند: 
#7۸۰* و#724*.  اولی که در حقیقت مهم ترین 
زیرســاخت های برنامه را اعــم از پولی و رایگان 
تامین می کرد، محصولی بود بســیار جاه طلبانه و 
پیشــرو از هلدینگ تهران اینترنت و با همکاري 
شــرکت پرداخت نوین آرین، تحــت نظر بانک 
اقتصاد نوین. این ســامانه دستوری با نام مستعار 
»هفت هشــتاد« بخشــی از این خدمــات مانند 
رای دادن بــه کمدین ها را رایــگان ارائه می کرد 
اما بخش های دیگر مربوط به ایــن برنامه مانند 
»همسفره« و کمپین قطره قطره که اعالم شد حتی 
بیش از ســه میلیون نفر عضو جذب کرده است، 
برای مخاطبان هزینه بر بود. با ورود هفت هشتاد 
به ایــن برنامه ناگهان کدهــای USSD تبدیل به 
جذاب تریــن ســرویس های اپراتوری-بانکی 

کشور شدند.
ســوار بر همین موج به سرعت ســامانه تلفن 
همراه بانک ســامان هم به ویترین خندوانه آمد. 
البته ایــن بانک تنها امکان انجــام تراکنش های 
بانکــی را بــرای کاربرانش فراهم کــرده بود و 

خدمتی از برنامه خندوانه در آن ارائه نمی شد.
هر دو سرویس  توانســتند چنان توجهی را طی 
ســه ماه به خود جلــب کنند که ســرویس کم و 
بیش مهجور USSD از یک شــیوه نسبتًا پیچیده 
بانکی تبدیل به خدمتی فراگیر شــد که می رفت 
سایر ســرویس های اینترنتی از جمله استفاده از 
اپلیکیشن موبایل و استفاده از سایت اینترنت را با 
نرخ رشد باالیی که داشت، کنار بزند. حتی مردم 
برای این سرویس ناشــناخته یک اسم خودمانی 

هم ساختند؛ ستاره، مربع. 
حتــی رقبا هــم حس تلــخ و شــیرینی به این 
گرایش جدید بانکی کشــور داشتند غافل از آنکه 
قانونگذاران نظام مالی و اعتباری کشــور هم در 
ساختمان سر به فلک کشــیده بانک مرکزی در 
میرداماد شــب ها به کمی خنده نیاز دارند و آنها 

هم خندوانه تماشا می کنند.

ببند مثل بانک مرکزی
انتشار نامه محســن قادری مدیرعامل شاپرک، 
آبی بر آتش تند ســامانه کدهای دستوری بود. 
نامه که ظاهــراً متعاقب نگرانی هایی از ســوی 
پلیس فتا و نهادهای نظارتی صادر شــده بود، خبر 
از اعالم محدودیت جدی بر این ســرویس ها از 
میانه مهرماه می داد و بنا بر اعالم شــرکت شبکه 

پرداخت کارتی، از 15 مهــر دریافت موجودی 
 USSD حســاب از طریق موبایــل با کدهــای
شــرکت های ارائه دهنــده خدمــات پرداخت 
مسدود و مبلغ پرداخت قبوض و خرید شارژ نیز 

از این طریق محدود می شد.
به نوشــته مدیرعامل شاپرک -که پس از درز 
این نامه، از رســانه ها هم بســیار انتقاد کرد- این 
محدودیت ها شــامل ممنوعیــت تراکنش های 
خرید از درگاه موبایل، کاهش سقف تراکنش های 
پرداخت قبض و خرید شــارژ تا روزانه 2۰۰ هزار 
تومان، ممنوعیــت تراکنش مانده گیری از طریق 
تمامــی درگاه هایی که نیاز به اســتفاده از کارت 
ندارند، خصوصًا تراکنش های موبایلی می شــود؛ 
امــا در این میــان دریافت موجــودی از طریق 
کدهــای USSD  هر بانک برای دارنده حســاب 

همان بانک همچنان برقرار خواهد بود.
طبیعتًا اولیــن صدای اعتراض از ســوی خود 
صاحبان کســب و کارهای این حوزه بلند شد که 
تازه با ســرمایه گذاری فراوان دنبال برداشت از 
موج ایجادشــده بودند. پاســخ بانک مرکزی در 
جواب، قاطع ولی با چاشنی ای از امید بود. درست 
در ابتدای ماه بعــد داوود محمدبیگی مدیر اداره 
نظام هــای پرداخت بانک مرکــزی همان گونه 
که انتظار می رفت گفــت دلیل این محدودیت ها 
تامیــن امنیت پرداخت هــای بین  بانکی موبایلی 
اســت. به دلیل انحرافات پیش آمــده در حوزه 
پرداخت و ورود نهادها و سازمان های غیرمرتبط 
با موضوع پرداخت، ممکن است اطالعات کارت 
مشتریان نظام بانکی در دسترس دیگران و مورد 

سوء استفاده قرار گیرد.
صحبت های داوود محمدبیگی آشکارا ارجاعی 
به تقابل بازیگران بانکی و مخابراتی داشــت و در 
ادامــه گفت:»ما تالش می کنیــم امکان هرگونه 
سوء استفاده در فرآیند پرداخت های الکترونیکی 
به حداقل برســد و اگر سوء اســتفاده ای صورت 
گیرد، میزان خسارت مشــتری حداقل باشد؛ ما 
به خوبــی به این موضوع آگاه هســتیم که اعمال 
این محدودیت ها تنها ریســک اســتفاده از این 
خدمت را کاهش می دهد و راه  حلی موقت اســت 
تا بتوانیــم فرصت ارائه راه حل های امن و مطلوب 
را به بانک ها و شــرکت  های ارائه دهنده خدمات 

پرداخت بدهیم.«
هر چند مثالی که خــود این مدیر فناوری بانک 
مرکزی زده بــود، در مورد اعمال محدودیت 5۰ 
میلیون تومانی در اســتفاده از پایانه های فروش 
موضــوع دغدغه امنیت را تاییــد می کرد اما در 
عمل خیلی ســریع پای اپراتورهای تلفن همراه به 
این جریان باز شد تا نشــان دهد موضوع چقدر، 

امنیتی و چقدر، حاکمیتی است.

چه کسی ناامن است
فارغ از چتــر تبلیغاتی برای کدهای دســتوری 
USSD مشخص بود این ســامانه به چندین دلیل 
مورد عالقه مشــتری ایرانی است. اول اینکه شما 
در به کارگیری این سامانه های دستوری نیازی به 
نصب هیچ نرم افزاری روی تلفن همراه تان ندارید. 
دوم اینکه چون الگوی استفاده از این سامانه مبتنی 
بر شیوه اســتفاده گام به گام طراحی شده، بسیار 
ساده است و با شــباهت بسیاری که این سرویس 
به پیامک یا همان SMS دارد، نیازمند یک ارتباط 

پرسرعت و باثبات اینترنتی نیست.
در نگاهــی کمی فنی تــر این ســرویس جزو 
خدمــات ارزش افزوده تلفن همراه به  حســاب 
می آید، که بــدون هزینه خاصــی قابل افزودن 
به تمام شــبکه های GSM اســت؛ از ایــن رو با 
احتســاب اینکه خود اپراتورها هم بیشتر حاشیه 
سود اســتفاده از خدماتی از این دست را دریافت 
می کننــد USSD یــک ســرویس رویایی برای 

اپراتورهای همراه است. 
با اینکه ارتباط از طریق USSD شباهت بسیاری 
به انتقال پیام از طریق پیامــک )SMS(  دارد، دو 
تفاوت عمده بین این دو نیز موجود اســت. تفاوت 
اول اینکه USSD یــک روش برقراری ارتباط بین 
گوشی با شبکه و برعکس اســت اما پیامک برای 

ارتباط گوشی با گوشی به کار می رود.
 امــا تفاوت دوم موجود بیــن USSD و SMS را 
می توان منشاء ایرادات امنیتی به این سرویس بر 

سر نحوه انتقال اطالعات دانست.
 پیامــک از روش ذخیره و فرســتادن مجدد 
)Store And Forward( اســتفاده می کنــد در 

 Session( نشست گراســت USSD حالی کــه
 SMS و ایــن بدین معنی اســت که )Oriented
پس از دریافت شــدن در شبکه ذخیره می شود و 
در زمانی دیگر برای مقصد فرســتاده می شود اما 
در USSD پیغام در همان زمان ارســال دریافت 

خواهد شد.

درست در میانه فریاد اعتراض و پیگیری 
شرکت های فعال در زمینه کدهای دستوری 
بود که مشخص شد فصل جدیدی در ارتباط 
میان بازار مخابراتی و بانکی گشوده شده است 
که شاید خطوطش حتی از درگیری های قبلی 
هم مبهم تر باشد
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 طبیعتــًا  USSD بر همین اســاس یک ارتباط 
REAL-TIME در شبکه را در اختیار قرار می دهد. 
در این روش مدت زمان انتظار جهت پاسخگویی 
بســیار کمتر از پیامک بوده و بر مبنای یک جلسه 
کاری )SESSION-BASED( اســتوار اســت اما 
چون در این میان اطالعات میان بستر مخابراتی 
و گوشی بر اســاس یک فایل متنی ساده یا همان 
Clear Text  جابه جــا می شــود، بــه هیچ وجه 
رمز نگاری شــده نیســت و این در ادبیات بانکی 
یعنی در نقطه ای ماننــد دکل مخابراتی یا همان 
BTS اطالعات بانکی شــما به شــدت در خطر 

افشاست. 

گام بعدی چیست
درســت در میانه فریــاد اعتــراض و پیگیری 
شرکت های فعال در زمینه کدهای دستوری بود 
که مشخص شــد فصل جدیدی در ارتباط میان 
بازار مخابراتی و بانکی گشــوده شــده است که 
شــاید خطوطش حتــی از درگیری های قبلی هم 

مبهم تر باشد. 
هر دو اپراتور پیشتاز تلفن همراه با توجه به اینکه 
 USSD بیش از ۸۰ درصد تراکنش های مبتنی بر
در زمینه خرید شــارژ بوده اند، بیشترین تسلط را 
بر این بازار رو به گسترش دارند و هر چند با از دور 
خارج شدن واسطه ها عماًل از یک جریان درآمدی 
رو به رشد که توســط شرکت های ثالث به سمت 
آنها هدایت می شد، محروم شدند اما کل جریان 

خالی از فرصت هم نبود. 
برای مثال همراه اول با درک ســریعی از خالء 
ایجادشــده به فاصله چند روز پس از اعالم خبر، 

درگاه خرید شــارژ خطوط اعتباری اش را افتتاح 
کرد و چند ســایت ماننــد اقتصــاد آنالین هم 
خبر از ســرمایه گذاری اپراتــور اول ایران روی 
سرویس های جایگزینی دادند که چون مبتنی بر 
USSD نیست، نیازی به شرکت های پرداخت هم 
ندارد و حاشیه سود بیشتری برای گروه مخابرات 

ایران بر جای می گذارد. 
مشتریان در این سیســتم بدون شماره گیری 
کدهای مربوط بــه USSD می توانند خدمات را 
دریافت کنند و کارمزد و هزینه های آن از طریق 
قبض موبایل برای مشترکان دائم و کسر از شارژ 
برای مشــترکان اعتباری، پرداخت می شــود. 
تمامی ایــن اخبــار و فعالیت ها هنگامــی انجام 
می شــد که نه تنها در بســیاری از سرویس های 
مبتنی بر USSD بلکه حتی در برخی کارکردهای 
نرم افزارهــای موبایــل ماننــد مانده گیری از 
بانک های دیگر هم، کاربــرانPSP ها با این پیام 
مواجه می شــدند که: به  دســتور بانک مرکزی 

سرویس موجودی ارائه نمی شود.
سرانجام افتادن سایه اپراتورها بر بازی کدهای 
دستوری کار خودش را کرد و داوود محمدبیگی 
از اداره نظام هــای پرداخت بانک مرکزی این بار 
به خبرگزاری فارس بازگشــت تا با دســتاویز 
تلفن بانک ها و ناامــن بودن آنها خبــر مهمی را 

درباره آینده USSD اعالم کند. 
او طی گفت وگویش با فــارس ضمن بیان اینکه 
برای یواس اس دی پروژه ای دارند تا مشتریان به 
جای ارائه اطالعات کارت خود، از شناسه استفاده 
کنند، گفت:»کاربران با دریافت یک شناســه  از 
شرکت ارائه دهنده پرداخت می توانند از خدمات 
یواس اس دی اســتفاده کنند کــه البته در حوزه 

تلفن بانک هم این شناسه قابل استفاده است.«
محمدبیگی حتی اعالم کرد زمان بندی شــان 
برای این پروژه پنج ماه اســت که کارهای آن از 
اواخر مهرماه شــروع شده و بنابراین قطعًا تا پایان 
سال این طرح به نتیجه خواهد رسید؛ وعده  ای که 
نمی توانست چندان هم بی هدف ارائه شده باشد 
و نوعی هشــدار به الگوی تجاری جدید اپراتورها 

نیز بود.

آنچه باقی می ماند
تردیــدی نیســت حتی اگر نــه دقیقــًا مطابق 
زمان بندی اعالم شــده ولی دیر یــا زود دوباره با 
افتادن آب ها از آســیاب کدهای USSD به بازار 
خدماتی کشور بازمی گردند و شاید حاال با توسعه 
اینترنت همراه بیش از پیش در نقش کالسیک و 

جهانی خود ایفای نقش کنند. 
منتقدان کالســیک کدهــای USSD معتقدند 
این گونه رواج گســترده کدهای دســتوری فقط 

منحصر به کشــورهایی توســعه نیافته است که 
زیرساخت مناســبی در زمینه اینترنت همراه و 
گوشی های هوشمند ندارند اما ایران در این زمینه 
صاحب بنیه قابل قبولی است. البته حتی در همین 
تحلیل های مدافع محدودیت هم آشکارا برخورد 
بانک مرکزی با این مورد که اغلب از آن به عنوان 

چکشی یاد شده، در معرض انتقاد قرار گرفت. 
در تفکیک رویکردهــای رگوالتوری در جهان 
معموالً سه الگوی توسعه دهنده، هدایت گر و مانع 
شناسایی شــده که بدون شک در جریان کدهای 
USSD تــا اینجای کار بانک مرکــزی در الگوی 
آخر قرار گرفته است و تالش دارد با جریان ارائه 
شناســه برای این پرداخت ها این شمایل را بهبود 

بخشد.
اقداماتی از این دســت درســت در بحبوحه 
مطرح شــدن ورود بازیگران خارجــی در بازار 
ایران، ورود اپراتورهــای جدید مانند MVNOها 
به بازار خدمات و به ویژه ورود استارت آپ های 
بانکی به بازی شاید بیشــتر از آنکه باید پررنگ 
شــد. چرا که از یک طرف عده بسیاری اقداماتی 
ناگهانی از این دست را مانع پا گرفتن اپراتورهای 
تخصصــی در زمینــه خدمات مالــی و اعتباری 
می دانستند و از سوی دیگر به صورت جدی نگران 
بودند جریان تعطیلی سرویس ها روند روبه رشد 
استارت آپ های تجارت الکترونیکی ایران را که 

به تدریج پا گرفته اند، دوباره آهسته کند. 
برای مثال احمد میردامادی درســت در همان 
زمان طی تحلیلی خواندنی برای ماهنامه پیوست 
در اشــاره به ایجاد یک بوم زیســت جدید برای 
شــرکت های تجارت الکترونیکی که بار توسعه 
و معرفی خدمات بانکی هم بــر دوش آنها افتاد، 
نتیجه گرفت نباید دلیلی برای نگرانی بابت تعدد 
بخشــیدن به نقش ها و فعالیت های شرکت های 
جدید فعال در حوزه بانکی - که بانک یا موسســه 
مالی اعتباری نیستند - وجود داشته باشد. به گفته 
وی انتظــار می رود رگوالتور بــا تعریف چندین 
پــروژه و تدوین مقــررات حاکم بــر زمینه های 
مختلف فعالیت ارائه دهنــدگان خدمات مالی، 
زمینه کارآفرینی، ورود شــرکت های مستعد و 
اســتارت آپ ها را به فضای پردرآمد بازار پولی 

فراهم آورد. 
همچنین در صورت توجه به این استارت آپ ها 
و ایجــاد ظرفیت هــای الزم، دیگــر لزومی به 
جلب ســرمایه گذاری و تکنولوژی شرکت های 
بین المللی صرفًا در قالب بانک نیست و با سرمایه 
کمتر و فرآیند ساده تری می توان از دستاوردهای 
خصوصًا تکنولوژیکی شرکت های پیشرو در بازار 
ایران به سرعت بهره برد. باالخره بقیه بخش های 

این بازار هم نیاز به لبخند زدن دارند
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از ما بپرسند چقدر به کسی اعتماد داریم اگر 
پاســخ احتماالً مجموعه ای از جمالتی 
است که برآوردهای ذهنی ما را نسبت به عملکرد 
احتمالی وی در شرایط مختلف بیان می کند. حال 
اگر سوال فقط از نظر مالی باشد شاید بشود مبلغی 
را بنا بر واحد پول بیان کرد که دست کم در اعداد 
کوچک تر از آن می توانیم به صداقت و درســتی 
فردی اعتماد داشــته باشــیم. حال به روشی فکر 
کنید که بتوان با آن بخش معمولی از میزان اعتماد 
شما را به یک فرد در یک صندوقچه ریخت، در آن 
را قفل کرد، از عدم نشــت محتویات آن به بیرون 
مطمئن شــد و آن صندوقچــه و کلید را صحیح و 
سالم به نفر دیگری که به شما اعتماد دارد، سپرد 
تا او هم بتواند به این اعتماد شــما به مخاطب تان 
اعتماد کند. بدین ترتیب میــزان قابل توجهی از 
اعتمــادی که بین افراد در شــبکه های کوچک و 
بزرگ اجتماعــی وجود دارد، در بســته هایی به 
حجم معین به صــورت جریانی از ثروت، دارایی، 
توافق یا هر عنوان و نقش ارزشــمند قابل مبادله 
دیگری به جریــان می افتد. افــراد می توانند با 
این روش اقدام به داد و ســتد، اندازه گیری، حفظ 
و انتقال بخشــی از پدیده های ارزشــمندی کنند 
کــه در معامالت مختلف به اعتبــار آنها اعتماد 
دارند. شاید اگر بگوییم بیت کوین و سایر ارزهای 
مجازی نوپدید هم خانواده با آن، داســتانی شبیه 
آنچه ذکر شــد دارنــد، فقط مقداری از شــرح 

جزییات فنی آن صرف نظر کرده ایم. 
فناوری زنجیره بلوک ها الگوریتم هوشــمندانه 
و نوظهوری اســت که امکان بسته بندی و جریان 
آسان واحدهای ارزش بین افراد را به نحوی فراهم 
می کند که مرز اعتبــار این ارزش ها از اعتماد بین 
تک تک افراد پا فرا تر گذاشــته و با پذیرش قواعد 
اولیــه این الگوریتم در قالــب »توافق جمعی« در 
سطح کلیه کاربران آن بسترساز شبکه جدیدی از 

تعامالت اقتصادی شده است.
از پذیرش فدرال رزرو امریکا به عنوان دارایی 
تا به رسمیت شناخته شدن توسط بانک مرکزی 
اتحادیه اروپایی به عنوان یک ارز رایج بین المللی، 
تراکنش های ارزان و ســاده، امکان همزیســتی 
و کاربــری فراوان در اکوسیســتم شــبکه های 
اجتماعی و کار داده های بزرگ گرفته تا داســتان 
سوءاستفاده ها، ســرقت ها، جابه جایی پول های 

کثیــف و ســایر کاربرد های غیرپولــی در بازار 
خدمات امنیتی، همه و همه اخبار شناخته شــده 
نهضتی فناورانه و آزاد در جامعه جهانی اطالعات 
است که عمدتًا برای عموم افراد کلیدواژه ای نام 

آشنا به نام »بیت کوین« دارد.
بررســی چگونگی و حال و احــوال بیت کوین و 
دیگر ارزهای نوپدید در ایران، زمانی پراهمیت تر 
از گذشــته رخ می نماید کــه بدانیم فرصت های 
فراوانــی در این فناوری نوظهــور، ارزان قیمت و 
امن، بدون نیاز به صــرف منابع هنگفت فراروی 
ماســت. تنها اگــر به عنــوان پول بــه ارزهای 
رمزنگاری شده نگاه کنیم، خواهیم دید که تاکنون 
با صرف سرمایه ای نزدیک به 1۰۰ میلیون دالر، 
جامعه توســعه دهندگان موفق به خلق پول های 
اینترنتی ای شده اند که در حال حاضر حجمی بالغ 

بر 1۰ میلیارد دالر دارند. 
هرچند هنــوز نتیجه برنامه در دســت تدوین 
شورای عالی فضای مجازی در خصوص ارزهای 
نوپدید به عنــوان قانون تصویب و ابالغ نشــده 
اســت، لیکن خالی از لطف نخواهد بود اگر بدانیم 
چه حوزه هایی از این پدیــده می تواند با توجه به 
ظرفیت های علمــی، اقتصادی، منابع انســانی، 
ژئوپلتیک و جایگاه اســتراتژیک کشــورمان در 
مناسبات فعلی و آتی جهان، برای ما ارزش آفرین 
باشــد؛ فرصت هایی کــه نبایــد از مخاطرات و 

تهدیدات احتمالی آنها نیز غافل بود.
1- ماینینــگ یا معدن کاوی: مشــارکت در 
خلق این پول هــا از طریق صرف قدرت پردازش 
توســط پردازنده های متصل به شبکه از آن رو در 
ایران فرصت مناسبی برشمرده می شود که هزینه 
تمام شــده اندکی دارد. موضوع ســاده است؛ به 
دلیل برخورداری از منابع ارزان قیمت انرژی که 
نهایتًا منجر به تولید برق ارزان می شــود، هزینه 
تمام شــده واحد قدرت پردازش محاسباتی در 
ایران کمتر از بسیاری از ســایر نقاط جهان حتی 

اروپا و امریکاست.
2- توســعه خدمات: ارزهای رمزنگاری شده 
و فناوری زنجیره بلوک ها، جوان  هســتند و هنوز 
تنوع کمی از انــواع خدماتی که در این حوزه برای 
کاربران قابل تعریف و فروش است، توسعه داده 
شــده . همچنین این کار به دانش زمینه ای زیادی 
نیاز ندارد. کشــور ما متخصصــان فراوانی دارد 

که امکان ورود بــه گردونه این رقابت را با صرف 
هزینه کم دارند. به بیان ساده دانش فنی و نیروی 
متخصص مورد نیاز جهت توسعه این خدمات در 
ایران به نسبت ســایر نقاط جهان ارزان و فراوان 

بوده و از کیفیت خوبی برخوردار است. 
3- بــازار تراکنش های داخلــی: بخواهیم یا 
نخواهیم ارزهای رمزنگاری شــده و سایر ارزهای 
نوپدید بنا بر مزیت های ذاتی ای که هر یک نسبت 
به سایر ارز ها و سیســتم های مالی و پولی موجود 
دارند، سهم فزاینده ای از بازار تراکنش های جهان 
را به خود اختصاص داده انــد. این تراکنش های 
جدید بسته به قوانین و رگوالتوری های هر کشور 
می توانند نقشــی ارزش آفرین و کلیدی یا بعضًا 
در ســایه و در خدمت بازار ســیاه داشته باشند. 
مساله اساسی اینجاست که بتوانیم با وضع قوانین 
و رگوالتوری مناسب مانند بسیاری از کشورهای 
پیشرو هر چه بیشــتر از خطرات این ابزار بکاهیم 
و از مزیت های آن در ســاماندهی و تسهیل بازار 

تراکنش های کشورمان استفاده کنیم.
4- بازار تراکنش های جهانی:

gg اگر به کارمزد 9-1۰ درصدی رمیتنس های
شــاغالن ایرانی بیرون از ایــران به داخل و 
شــاغالن غیرایرانی داخل ایران به خارج از 

کشور فکر کنیم؛
gg اگر به هزینه های گــزاف انتقال ارز از طریق

صرافی های مختلف فکر کنیم،
gg اگر بــه قاچاق ارز از مبــادی غیرقانونی فکر

کنیم،
gg اگر به کشور های سیاحتی و زیارتی همسایه ای

که در معامالت تجاری و سفرهای پرتردد به 
آنها نیازمند پرداخت های ســاده و کم هزینه 

هستیم فکر کنیم،
gg اگــر بــه گردشــگران مهمانی کــه با در

دست داشــتن ابزارهای پرداخت بین المللی 
نه چندان ســازگار با نظام بانکــی ایران وارد 

کشورمان می شوند فکر کنیم،
gg و در انتهــا اگر فقط به خاطره تلخ ســال های

تحریم فکر کنیم،
خیلی بعید به نظر می رسد بشود به راحتی از خیر 
داشتن یک کیف پول امن، اینترنتی، ساده، ارزان، 
غیرقابل انســداد با امکان پرداخت و دریافت در 

سراسر جهان گذشت 

پول های نوپدید در ایران

فقط کمی فکر کنیم

سهیل نیکزاد
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واژه ای اســت کــه ایرانی هــا تحریم 
سال هاست با آن آشنایی دارند 
اما در یکی دو ســال اخیر بیش از هر زمان دیگری 
وارد ادبیات روزمره مردم شــده اســت. در کنار 
واژه تحریم از اواخر تیرماه امســال واژه برجام نیز 
وارد زبان عامه شــد؛ لغتی که وزیر امور خارجه و 
همکارانش خلق کردند و این روزها شاید بسیاری 
از مردم ندانند مخفف چه عبارتی اســت، اما حتمًا 

درباره آن نظر دارند!
تحریم های اقتصادی، سیاسی، نظامی، فناوری 
و غیره علیه ایران مربوط به سال های اخیر و حتی 
یک دهه اخیر نمی شوند و از ابتدای انقالب وجود 
داشــته و از زمانی که جیمی کارتر رئیس جمهور 
ایــاالت متحده بود تا امروز، رونــدی رو به تزاید 

داشته اند.
تحریم های امریکا علیه ایران از ســال 1979 
آغاز شــد و تــا ســال 1995 ادامه پیــدا کرد. 
کلیه ایــن تحریم ها یک جانبه بــوده و تنها اتباع 
امریکا را شامل می شــدند. در سال 1995 اولین 
تحریم هــای ثانویــه علیه ایران توســط دولت 
کلینتون اعمال شــد و سرانجام در چهار آگوست 
1996 )14مرداد 1375( قانون داماتو به امضای 
رئیس جمهور امریکا رســید. بر اساس این قانون 
غیرامریکایی های تاجر با سرمایه گذاری ساالنه 
بیش از 2۰ میلیــون دالر در بخش انرژی ایران، 
مجازات می شــوند. این قانون به صورت ساالنه 
باید به تایید رئیس جمهور امریکا برسد که تاکنون 
چنین شده است. قانون داماتو با اعتراض اتحادیه 
اروپا مواجه شد و در نهایت امریکا و اتحادیه اروپا 
به این توافق رسیدند که شرکت های نفتی اروپایی 

بتوانند در ایران سرمایه گذاری کنند.
در سال 2۰۰6 طبق ابالغیه خزانه داری امریکا، 
بانک صادرات ایران به اتهام تامین مالی حزب اهلل، 
و ســپس ســال طی 2۰۰۸ همه بانک های ایرانی 
به فهرســت تحریم ها اضافه شدند. اما مهم ترین 
تحریم هــا علیه ایران بر ســر پرونده هســته ای 
اعمال شــد. پرونده ایران در تاریخ هجدهم اسفند 
13۸4 )۸ مارس 2۰۰6( از ســوی شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی به شــورای امنیت 
ارجاع و از ســال ۸5 تا ۸9، هفت قطعنامه از سوی 
این شــورا علیه ایران صادر شــد. این قطعنامه ها 
در ابتدا تنهــا از ایران می خواســتند برنامه اتمی 
خــود را متوقف کند اما در ادامــه با تحریم همراه 
شــدند؛ تحریم هایی که به گفتــه مقامات دولت 
امریکا »ســخت ترین و فلج کننده ترین تحریم ها 
در طول تاریخ دنیا« به شــمار می روند. شاید تنها 
بتوان تحریم های اعمال شــده علیه دولت صدام 
را شــدیدتر از تحریم های ایران دانســت. البته 
تحریم های سازمان ملل عمدتاً برنامه، شرکت ها، 

نهادهــا و افراد درگیر در برنامه هســته ای ایران 
را دربر می گیرند اما با اســتفاده از آنها کشورهای 
مختلف دنیا و به خصــوص اتحادیه اروپا و امریکا، 
تحریم هایی علیه ایران اعمال کردند که بسیاری 
از امور روزمره و غیرهســته ای ایران را نیز شامل 

می شود.
تحریم های شورای امنیت علیه ایران برگرفته 
از فصل هفتم منشور ســازمان ملل هستند که در 
آن صحبــت از »تهدید یا نقض صلح در جهان« به 
میان آمده است. اصل 42 فصل هفتم این اجازه را 
می دهد که برای تضمیــن صلح تصمیم های ویژه 
گرفته شود، حتی اگر نیاز به متوسل  شدن به نیروی 
نظامی باشد. پس از اعمال دور چهارم تحریم های 
شــورای امنیت علیه ایران، ایاالت متحده امریکا 
و کشــورهای عضــو اتحادیه اروپــا تحریم های 
یک جانبه فراتر از قطعنامه تصویب شده را نیز علیه 

ایران اعمال کردند.
اما شاید شــدیدترین اقدامی که در این سال ها 
علیه ایران انجام شده، قطع سوئیفت باشد. اتحادیه 
جهانی انتقاالت بین بانکی )سوئیفت( از روز شنبه 
27 اســفند 139۰ )17 مارس 2۰12( بانک های 
ایران را از دسترســی به خدمات خــود محروم 
کرد. این تصمیم باعث شــد تقریباً نقل و انتقاالت 
پولی بانک های ایرانی با خارج از کشــور از راه های 
رسمی غیرممکن شــود. قطع خدمات سوئیفت 
برای بانک های ایرانی عالوه بر اینکه تاثیر بزرگی 
بر صنعت نفت ایران گذاشت، زندگی بسیاری از 

ایرانیان را تحت تاثیر قرار داد.

پس از برجام
توافق موقت ژنــو که در ســوم آذر 1392 )24 
نوامبــر 2۰13( میان جمهوری اســالمی ایران و 
گروه 1+5 امضا شــد و در نهایــت توافق روز 23 
تیــر 1394 که به صدور برجام منجر شــد، نوید 
پایان بخشــی از تحریم های بین المللی علیه ایران 

را می دهند.
بر اساس برجام، ســازمان ملل متحد و اتحادیه 
اروپا هیچ گونــه تحریم یا اقدامات ســختگیرانه 
دیگری در زمینه انرژی هسته ای علیه ایران وضع 
نخواهند کرد. ایاالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا 

نیز تحریم های مربوط به انرژی هســته ای ایران 
)به گونه ای که در ضمیمــه 2 توافق نامه آمده( را 
پس از آنکه آژانس بین المللی انرژی هســته ای 
تایید کرد که ایران گام های موثری برداشــته، لغو 

خواهند کرد.
اما در این ســند تاکید شده اســت تحریم های 
مربوط به حقوق بشر، فناوری های ساخت موشک 

و حمایت از تروریسم برداشته نخواهند شد.
در ماه های پس از صــدور برجام، بحث درباره 
تحریم هایی که دقیقاً لغو یا تعلیق خواهند شد ادامه 
داشته اســت اما میان کارشناسان مسائل حقوقی 
و همچنین فعــاالن پولی و بانکی ایــن اتفاق نظر 
وجود دارد که شــرایط سخت سال های اخیر بهتر 
خواهد شــد. در حالی که چند هفته بیشتر تا زمان 
برداشته شدن تحریم ها باقی نمانده، برداشت های 
خوش بینانه و بدبینانــه از برجام در ایران و امریکا 
ادامه دارد؛ اما در این میان شاید بتوان گفت کسی 
که خود یکــی از خالقان برجام به شــمار می رود، 

بهترین تعبیر را از آن دارد.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه درباره این 
متن گفته است:»با نگاه بدبینانه می توان نمره پنج 
به برجام داد و با نــگاه خوش بینانه می توان به آن 
نمره 95 داد. اگر از شــرایط پس از برجام استفاده 
نکنیم این نمره به صفر می رســد. اگر دچار دعوا 

شویم نه پنج گیرمان می آید نه 95.«
کارشناســان بانکی نیز بر این نظر تاکید دارند 
که شــرایط پس از اجرای برجام مانند یک بازی 
شــطرنج اســت که باید برای تمامی حرکات آن 
برنامه ریزی داشــت تا بتوان حداکثر استفاده را 
از آن کرد. این نکته در ســخنان رئیس کل بانک 

مرکزی نیز دیده می شود. 
ولی اهلل ســیف در جلســه هم اندیشی مدیران 
عامــل بانک ها و بانک مرکزی، بــر برنامه ریزی 
برای آمادگي حضور در عرصه هــاي بین المللي 
طی دوران پسابرجام، مشــارکت فعاالنه با بانک 
مرکزي جهت آماده ســازي زیرســاخت هاي 
ســخت افزاري و نرم افــزاري شــبکه بانکي در 
کوتاه تریــن زمان ممکن پس از اجــراي برجام و 
کاهش فاصله با استانداردهاي بین المللي در حوزه 

بانکي در دنیا تاکید کرد
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جهانی شدن از درون
اولین قطعنامه  1696    31 جوالی  2۰۰6    9 مرداد  13۸5
دومین قطعنامه  1737    23 دسامبر  2۰۰6    3 دی  13۸5
سومین قطعنامه  1747    24 مارس  2۰۰7    4 فروردین  13۸6
چهارمین قطعنامه  1۸۰3    3 مارس  2۰۰۸    13 اسفند  13۸6
پنجمین قطعنامه  1۸35    27 سپتامبر  2۰۰۸    6 مهر  13۸7
1۸۸7    24 سپتامبر  2۰۰9    3 مهر  13۸۸ ششمین قطعنامه  
هفتمین قطعنامه  1929    9 ژوئن  2۰1۰    19 خرداد  13۸9

  قطعنامه های شورای امنیت درباره برنامه هسته ای ایران
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پرونده

آیا شــبکه بانکی ایران از آمادگی الزم برای 
مواجهه با شــرایط پســاتحریم برخوردار 

است؟
بانک های ما طی ســال های نه چندان دور به 
شــبکه های جهانی، متصل و تســهیل کننده 
تجــارت بین الملــل بوده اند. هــر چند در 
ســال های اخیــر تعــدادی از آنهــا از این 
امــکان برخــوردار نبودند. اگــر بخواهیم 
شــرایط را طبقه بندی کنیم، گروهی از آنها 
زیرســاخت های فنی و ارتباطی هســتند که 
برخی از گذشــته به جای مانده و برخی دیگر 
با سرعت خوبی قابل پیاده سازی خواهد بود. 
گروه دوم شرایط حضور شــعب بانک های 
خارجــی در کشــور و بالعکس اســت که 
بانک مرکــزی برنامه ریزی های الزم برای 
فراهم آوری این شرایط را انجام داده است تا 
عالوه بر حفظ منافع ملی کشور بتوان راه های 
تجارت بین المللی را نیز تسهیل کرد. از سوی 
دیگر الزم است بانک های ایرانی که برخی از 
آنها نیز در ســال های اخیر تاسیس شده اند، 
به تدریج اعتبارســنجی بین المللی شــوند و 
مورد ارزیابی قرار گیرند تا رغبت بانک های 
خارجی در مراودات بین المللی با آنها افزایش 
یابــد. به نظر می رســد با توجه به گذشــت 
چندین ســال از ارتباطــات جهانی بانک ها، 
نیازمند تقویت و آموزش نیروی انسانی جوان 
برای آشــنایی با ادبیات روز بانکداری دنیا 
هستیم و این امر ضرورت مشاوره و آموزش 
همه جانبه را افزایش می دهد. در تمامی موارد 
فوق بانک مرکزی از تمــام امکانات خود در 
راستای کاهش این فاصله استفاده خواهد کرد 
و با هماهنگی و همدلی شــبکه بانکی به امید 
خدا قادر به پیوســتن دوبــاره به عرصه های 

بین المللی هستیم.
از نظر قوانیــن و مقررات چه اصالحاتی برای 

شرایط جدید الزم است؟

رئیس کل بانک مرکزی:

بانک ها باید آماده تغییر باشند
شبکه بانکی  کشور طی  سال های تحریم علی رغم اینکه برای توسعه خود با دشواری های بسیاری روبرو بوده اما خالقیت نیروی انسانی  در  ورود فناوری های جدید وباز آفرینی برخی فناوری ها  باعث شد 
که  بانکداری ایران راه خود را بیابدو  به زیست متفاوت خود  ادامه دهد. این درحالی است که  توسعه  ایرانی  شبکه بانکی ایران با حداقل امکانات انتقال دانش مدیریتی و فنی بانکداری دنیا،  شرایطی را 
پدید آوره که نیاز  به همزبانی با بانکداری بین اللملی را الجرم  کرده است  چنانکه ولی الله سیف  رییس کل  بانک مرکزی معتقد است: برای پیوستن بانک ها به تجارت جهانی الزم است حجم زیادی از این 

تغییرات به سرعت در بانک های ما عملیاتی شوند و این امر فقط با آموزش و فرهنگ سازی وسیع امکان پذیر خواهد بود و فشار زیادی به نظام بانکی خواهد آورد .
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در فضای جدید، هدف اصلی از تدوین قوانین 
و مقررات حفظ منافع ملی است و نباید اجازه 
دهیــم تعجیل در ارتباطــات منجر به ایجاد 
امکان سوءاســتفاده شــود. منافع مقطعی و 
موقتی نمی توانــد مــالک تصمیم گیری و 
قانونگذاری باشــد. باید بتوانیــم عالوه بر 
ایجاد امنیــت برای ســرمایه های خارجی، 
ترتیباتی لحاظ کنیم تا بانک ها و شرکت های 
بین المللی بتوانند از منافــع معقول و منطقی 
برخوردار شــوند. از ســوی دیگر باید توان 
رقابت بانک های داخلی نیــز افزایش یابد و 
برخی پیچیدگی های قوانیــن داخلی تعدیل 
شوند. همچنین الزم است صورت های مالی 
بانک های داخلی قابل مقایســه با بانک های 
بین المللی باشد و استانداردهای حسابداری 
نوین جایگزین روش های جاری بانک ها شود. 
این تغییــرات بنیادی در نظــام بانکی منجر 
بــه تغییراتی در فرآیندهــای بانکی و به تبع 
آن فرآیندهای نظارتی بانک ها خواهد شــد. 
در کشورهای توســعه یافته این تغییرات به 
صورت تدریجی شکل گرفته و ظرف چندین 
سال بر حســب نیاز فضای تجاری و نظارتی 
به وجود آمــده، اما برای پیوســتن بانک ها 
به تجــارت جهانی الزم اســت حجم زیادی 
از این تغییرات به ســرعت در بانک های ما 
عملیاتی شــوند و این امر فقــط با آموزش و 
فرهنگ سازی وسیع امکان پذیر خواهد بود و 
فشار زیادی به نظام بانکی خواهد آورد. از این 
رو بانک هایی که قصد فعالیت در سطح جهانی 
دارند باید آمادگی پذیرش تغییرات و ورود 

به این فضا را در ساختار خود ایجاد کنند.
از نظر زیرساخت های فنی و استانداردها چه 

تغییراتی باید صورت گیرد؟
اگر منظــور از زیرســاخت فنــی، فناوری 
اطالعات و ارتباطات است، به نظر نمی رسد 
مشــکل چندانی در ارتباطات خارجی وجود 
داشته باشد. امروزه اکثر تعامالت بین بانکی 
در دنیــا از طریق کانال های امن در شــبکه 
اینترنت و بســترهای امــن SWIFT مخابره 
می شــود که بانک های ما نیز به آنها متصل 
هســتند. هرچند برخی بانک های ما از نظر 
سیســتم های داخلی و بانکــداری متمرکز 
در ســطوح قابل قبول بین المللی نیستند، اما 
این موضــوع خلل جــدی ای در ارتباطات 
بین بانکی ایجاد نمی کند. مساله فنی اصلی در 
زیرساخت های مالی و رفتاری بانک هاست. 
همان گونه که اشاره شــد صورت های مالی 
بانک های ما با اســتانداردهای جهانی فاصله 
بســیار دارد. اســتانداردهای حسابداری 

متداول در کشور با استانداردهای حسابداری 
روز دنیــا فاصلــه دارد. ادبیــات و حقوق 
بانکداری بین المللی با آنچه ما در این سال ها 
تجربه کرده ایم، تفاوت دارد. خدمات بانکی 
قابل ارائه و کیفیت آن در کشــور با کیفیت 
و تنوع خدمات بانکــی روز دنیا فاصله دارد. 
انتظارات مشتریان فرامرزی و شرکت های 
بین المللی فراتر از انتظارات داخلی اســت و 
تمام این فاصله هــا باید کاهش یابد. اگر چند 
دهه طول کشــیده تا ایــن فاصله ها به وجود 
آمده، نمی توان انتظار داشــت چندروزه تمام 
آن را جبران کنیم. اما کافی اســت با هوش و 
اســتعداد نیروهای تحصیل کرده و باانگیزه، 
جلو اختراع دوبــاره چرخ ها را بگیریم و اجازه 
دهیم ادبیات روز این صنعت به سرعت وارد 

نظام بانکی ما شود.
آیا برنامه ای برای امکان صدور و اســتفاده 
از کارت های پرداخــت بین المللی در ایران 
وجود دارد؟ چــه اقداماتی بــرای این کار 

الزم است؟
اقدامــات اولیــه در این خصوص توســط 
همکاران مــا در مجموعه بانــک مرکزی و 
شــرکت های زیرمجموعه آغاز شــده که 
بخش هایی از آن نیز به اطالع شــبکه بانکی 
رســیده اســت. در این خصوص دو فضای 
مجــزای صــدور کارت هــای بین المللی و 
پذیــرش آنها در کشــور مطرح اســت که 
هر کدام شــرایط متفاوتــی دارند. پذیرش 
کارت های پرداخــت بین المللی برای بعد از 
لغــو تحریم ها از اولویت باالتری به نســبت 
صدور برخوردار اســت. به تدریج که تجار 
و توریســت های خارجی بــرای تجارت یا 
ســیاحت وارد شــوند، کشــور باید بتواند 
پاســخگوی پرداخت های خرد آنها باشد و 
شــیوه های قدیمی حمل پول نقد دیگر نه تنها 
قابل قبول نیســت، بلکه میزان ورود ارز به 
کشور را نیز محدودتر می کند. توریستی که 
با منابع نقدی محدود وارد کشــور می شود، 
در خریدهای خود نیز مالحظات بیشــتری 
دارد، امــا وقتی با اتکا بــه کارت بانکی وارد 
شــود، میزان خرید او قطعًا باالتر خواهد بود. 
بنابراین اولویت بانک مرکزی در گســترش 
فضای پذیرندگــی کارت های بین المللی در 
درجه اول و امــکان صدور آن در درجه دوم 

قرار خواهد گرفت.
موضوع ورود بانک های خارجی به ایران در 

چه سطحی قابل پیگیری است؟
بانــک مرکــزی شــرایط ورود بانک های 
خارجی به مناطق آزاد را در مردادماه 94 به 

تصویب شورای محترم پول و اعتبار رساند و 
شرایط فعالیت در سرزمین اصلی نیز واضح 
اســت و ضوابط خاص خــود را دارد. برخی 
بانک های خارجــی از قدیم در ایران فعالیت 
داشــته اند و حتی در شرایط تحریم هم دفاتر 
و نمایندگی هایشــان را حفظ کرده اند. برخی 
دیگر عالقه مند به افتتاح شــعبه در کشــور 
هستند؛ یا در پی مجوز خرید سهام بانک های 
داخلی یا تاســیس بانک جدیــد. که بانک 
مرکــزی آمادگی پاســخگویی در این گونه 

موارد را دارد.
ورود بانک هــای خارجــی به ایــران با چه 

چالش ها و افق هایی روبه روست؟
تجربیات سایر کشورها نشان می دهد ورود 
بانک هــای خارجی اثر مثبتی در شــفافیت 
و نظارت پذیری بازار پولی داشــته اســت. 
برخی ورود بانک های خارجــی را به منزله 
خروج منابع از بانک های داخلی می پندارند 

اما اگر واقع بینانه به این موضوع بیندیشیم، 
تسهیل تولید و کســب و کارهای کشور در 
شــرایط پس از تحریم به کمــک ابزارهای 
نوین و نظارت مناسب و با حداقل هدررفت 
منابع می تواند در مجموع به ســود کشــور 
باشــد. این در حالی اســت که طبق شرایط 
فعلی، حداکثــر 4۰ درصد ســرمایه بانک 
می تواند متعلق به اشــخاص خارجی باشد و 
عماًل 6۰ درصد آن از سرمایه داخلی خواهد 
بود. آنچه مســلم اســت هرگونه فعالیت 
بانک های خارجی در ســرزمین اصلی باید 
بر اســاس قانون بانکداری بدون ربا باشد. 
در این میان چالش بســیار ســنگینی نیز در 
خود بانک مرکــزی برای نظارت بر فعالیت 
بانک های خارجی وجــود دارد که تجربه و 
آمادگی آن در بانک مرکزی کافی نیســت 
و باید زیرساخت های الزم برای آن پیش از 

توسعه بازارها ایجاد شود

 برخی بانک های ما
از نظر سیستم های داخلی و بانکداری 
 متمرکز در سطوح قابل قبول
 بین المللی نیستند، اما این موضوع
 خلل جدی ای در ارتباطات بین بانکی
ایجاد نمی کند
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پرونده

آیا پس از اجرای برجام، امکان اتصال شــبکه 
پرداخت ایران به شبکه های بین المللی وجود 

دارد؟
با توجه به بررســی های صورت گرفته و با در 
نظر گرفتن سیاست های بانک مرکزی به نظر 
می رسد پس از برداشتن تحریم ها امکان حضور 
شــبکه های بین المللی پرداخت مانند مستر، 
ویزا،CUP  و غیره در ایران فراهم شود و بدیهی 
است شرکت خدمات انفورماتیک نیز در این 

خصوص اقدامات اولیه را انجام داده است.

چه اقداماتی باید در این زمینه صورت گیرد؟
در این راســتا ابتدا می بایســت بــا هر یک از 
دفا تــر منطقه ای شــرکت های بین المللی در 
حــوزه خاورمیانه مکاتبه و مذاکــره کرد. در 
این مذاکرات نیز ضروری اســت نحوه اتصال 
شــبکه پرداخت ایران به شــبکه بین الملل و 
زیرساخت های حقوقی / فنی و استانداردهای 
الزمه آن مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. باید 
سرفصلی از مجموعه اقدامات حقوقی همانند 
آمادگی حقوقی بانک ها، مدیریت ریســک، 
فرآیندهای ضدپولشویی، کشف تقلب و غیره 
آماده و در قالب مستنداتی به شرکت بین المللی 
مورد نظــر ارائه شــود. همچنین مجموعه ای 
از اقدامات فنی شــامل تعیین پیش نیازهای 
فنی، اســتانداردهای مورد نیاز، آماده سازی 
فرآیندهای تســویه مالی، تعاریف کســب و 
کارهای موجود در شبکه، مدل های کارمزدی 
و غیره نیز آماده و در قالب مستنداتی به شرکت 

بین المللی عرضه شود.
پس از آمادگی های فنی، حقوقی و استانداردی 
در شــبکه پرداخــت ایــران، مراحــل اخذ 
تاییدیه های حقوقــی / فنی بــرای اتصال به 
شرکت های بین المللی از ســوی ایران اعالم 
و آزمون هــای تاییدی الزم توســط ایشــان 
)شرکت های بین المللی( اخذ می شود. بر اساس 
یک تخمین اولیه چنانچه همه کار ها / مستندات 
به خوبی انجام شده باشــد و همه آزمون ها در 
یک مرحله صورت گیــرد؛ بین 1۸ الی 24 ماه، 
این فرآیند به طول خواهد کشید. نکته ای که در 
این بخش باید مد نظر قرار گیرد آن است که با 
توجه به مطالعه و بررسی تجربه های بین المللی و 
نیز هزینه های مترتب، بسیار مناسب است تنها 
یک نقطه از شبکه پرداخت ایران با شبکه های 

بین المللی ارتباط داشته باشد.
در چه شــرایطی امکان استفاده از کارت های 

بین المللی در ایران وجود دارد؟

اقدامات اولیــه جهت پذیــرش کارت های 
شرکت های بین المللی همانند ویزا و مستر در 
پایانه های شبکه پرداخت کشور ایران در حال 
انجام است. به بیان دیگر در حالت پذیرندگی 
مجموعــه پایانه هــای فــروش، درگاه های 
پرداخت، خودپرداز ها، کیوســک های داخل 
کشور پذیرای کارت های شبکه بین الملل )ویزا 
و مستر( باشند. برای تحقق این امر نیز هم ابعاد 
حقوقی و هم ابعاد فنی کار باید رعایت شــود. 
آنچه مسلم است؛ باید در حوزه فنی مجموعه 
 ،PSP پایانه ها، سوئیچ های بانک ها، شرکت های
شاپرک و شتاب رعایت استانداردهای مورد 
نظر )همانند اســتاندارد های PCI وEMV( در 
شبکه پرداخت انجام و تاییدیه های فنی الزمه 

اخذ شود.
آیا اقدامی در این زمینه صورت گرفته است؟

به نوعی بله. از مدت ها پیش شرکت خدمات 
انفورماتیــک در راســتای ماموریت هــای 
محول شــده، موضوع آماده سازی سوئیچ ها و 
سامانه های مرتبط را مطابق با استانداردهای 
مورد نظر شرکت های بین المللی شروع کرده 
اســت. اما در حوزه تدوین مقــررات، ایجاد 
نهاد های الزم، تسویه مالی و غیره هنوز ابهاماتی 
وجود دارد که ضروری است نهاد قانونگذار هر 

چه سریع تر نسبت به آن تعیین تکلیف کند.
چه زمانی شــرایط اســتفاده مــردم ایران از 

کارت های بین المللی فراهم می شود؟
این ســوال منوط به این مهم است که چگونه 
شــرکت های بین المللی همانند ویزا و مستر با 
بانک های ایران تعامل کننــد و امکان صدور 
کارت بــرای ایرانیان داخل کشــور را فراهم 
سازند. این کارت ها باید قابلیت استفاده در هر 
جای دنیا را در داخل شبکه های یادشده )ویزا، 

مستر و غیره( داشته باشند.
این نکته حائز اهمیت است که چون بانک های 
ایرانی می بایســت کارت های این شرکت ها 
را صادر کنند، بنابرایــن رعایت تمامی قوانین 
مورد نظر آنهــا در حوزه صادرکنندگی الزامی 
اســت. الزم به ذکر است شرکت هایی همانند 
ویزا و مســتر برای صدور کارت ها شــرایط 
سختگیرانه ای دارند و بانک های ایرانی عالوه 
بــر موارد رعایــت الزامات حقوقــی مد نظر 
)مثال هایی از آن در ســوال دوم گفته شد( و نیز 
موارد فنی ای که پیشــتر گفته شد، می بایست 
تمامی فرآیندهای صدور کارت خود را مطابق 
با استاندارد این شرکت ها آماده کنند. بنابراین 
زمان استفاده مردم ایران از کارت های یادشده 
ارتباط مستقیمی با آمادگی بانک های داخلی از 

این حیث دارد

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک:

تنها یک نقطه محل اتصال باشد
صحبت کردن درمورد وضعیت نامشــخص و فضای مه آلود چندان خوشــایند نیســت. بیشــتر افراد ترجیح می دهند در این شرایط 
ســکوت کننــد یا از زیر بار پاســخ گویی شــانه خالی کنند تــا اگر خالف نظرشــان اتفاقی رخ داد یــا انتخابی صورت گرفت به ســرعت 
بتوانند خود را با آن هماهنگ کنند اما ســید ابوطالب نجفی، مدیرعامل شــرکت خدمات انفورماتیک در روزهای پرمشــغله پس از 

سفرش حاضر شد در مورد موضوعی به گفت وگو بنشیند که ابعاد آن هنوز برای هیچکس روشن نیست. 
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فنــاوری اطالعات در پســاتحریم نقش 
چیست؟

تعامل بین فنــاوری اطالعات کشــور با جهان 
چگونه خواهد بود؟

تالش می شــود در ادامه، پرســش های فوق را 
بررسی کنیم و به پاسخی مناسبی برسیم و امید است 

پاسخ های معقول ارائه شود.
ظاهراً در پســاتحریم، تعامل با شــرکت های 
فناوری اطالعــات برون مرزی تحقق خواهد یافت 
و اجتناب ناپذیر اســت. درباره اشکال مختلف این 

حضور، پرسش های زیر مطرح می شود:
gg آیا شــاهد ظهور دفاتر شــرکت هایی مانند

آی بی ام، اچ پی، SUN و غیره خواهیم بود؟
gg آیا شاهد ظهور، شرکت های ایرانی با نمایندگی

شرکت های خارجی خواهیم بود؟
gg آیا شاهد سرمایه گذاری شرکت های فناوری

اطالعات خارجی در ایران خواهیم بود؟
gg آیا شاهد مشــارکت آنها در تولید مولفه های

فناوری اطالعات خواهیم بود؟
gg آیا شــاهد مشــارکت در تولید نرم افزارهای

کاربردی خواهیم بود؟
gg آیا طی همکاری با شرکت های خارجی، شاهد

حضور در بازارهای بیرون از ایران خواهیم بود؟
gg.و پرسش های بی شمار دیگر

حضور شــرکت های خارجی در پساتحریم در 
ایران بر اســاس خدمات و توانمندی آنها با در نظر 

گرفتن گروه های فناوری اطالعات متفاوت است.
1- مولفه ها و قطعات سخت افزاری

حافظه ها، پردازنده ها و غیــره در این گروه قرار 
می گیرند. به  خاطر ظرفیت تولیــد انبوه قطعات، 
تولید آن در کشور توسط شرکت های ایرانی صرفه 
اقتصادی ندارد؛ از این رو مدل حضور شرکت های 
خارجی در ایران، تاسیس دفاتر مستقیم یا به شکل 
اعطای نمایندگی به شرکت های ایرانی خواهد بود و 
خوب است اگر بتوانیم در مذاکرات آنها را تشویق 
کنیم تا تولید محصوالت خود را در کشــور ما انجام 

دهند و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه کنند.
2- رایانه های پردازنده مرکزی

شــرکت های خاصی در دنیا با اســتفاده از مولفه 
و قطعات ســخت افزاری رایانه ها و پردازنده های 
مرکزی را تولید می کنند که می توان از شرکت های 
آی بی ام، SUN و اچ پی به عنوان سازنده پردازنده در 

مقیاس بزرگ و سایر شــرکت ها مانند سونی، لنوو 
و ایســوس که رایانه های کاری و نوت بوک تولید 
می کنند، نام برد. در شرایط پساتحریم، شاهد حضور 
مستقیم این شرکت ها در ایران خواهیم بود یا بعضی 
از شرکت های داخلی به عنوان نماینده فروش آنها 
فعال خواهند شد و امیدواریم بتوانیم روش و رویه ای 
ایجاد کنیم که این شــرکت ها قســمتی از تولید و 

طراحی خود را در ایران انجام دهند.
تولید این محصــوالت در داخل بــه دلیل بازار 
مصرفی کوچک و محدود ما در ایران، امکان رقابت 
با شــرکت های فوق را ندارد مگر برای کاربردهای 
خاص و ویژه که دارای حساسیت ویژه و مهم هستند.

3- نرم افزارهای پایه بنیادی
در این گروه سیستم عامل ها، بانک های اطالعاتی 
و نرم افزارهای شــبکه ای قــرار دارند که می توان 
از سیســتم عامل های  ویندوز، اندروید، یونیکس، 
 DB2، ORACL،  و بانک هــای اطالعاتی ،ZOS، iOS
SQL و غیره نام برد. تولید این دســته نرم افزارها در 
داخل کشور برای کاربری های اداری و مالی توجیه 
اقتصادی ندارد بنابراین پس از لغو تحریم ها شاهد 
حضور شــرکت های خارجی عرضه کننده آنها در 
ایران خواهیم بود یا از طریق نمایندگی هایشــان در 
ایران محصوالت خود را به شــکل رسمی و قانونی و 
با حفظ حق کپی رایت عرضه خواهند کرد. از این رو 
استفاده از این نرم افزارها برای کاربردهای تجاری 
مناسب است ولی برای کاربردهای خاص و مهم از 
نظر امنیت اطالعات، پیشنهاد نمی شود. استفاده از 
متخصصان ایرانی برای پشتیبانی و سرویس دهی 
در حضور مستقیم شــرکت های خارجی پیشنهاد 

می شود.
4- ابزارهای تولید سامانه های کاربردی

 در این گــروه، زبان های برنامه نویســی مانند
C، JAVA، COBOL، VISOAL C، HTML  و سامانه های 
 Application(  میانــی پــردازش تراکنش هــا
 Web sphere. Web logic.ماننــد )Server
CICS  و غیره قرار دارند که ابزارهای تولید و اجرای 
سامانه های کاربردی هستند. پس از اجرای برجام، 
شــرکت های خارجی عرضه کننده نرم افزارهای 
این گروه خود به شکل مستقیم یا نمایندگی های آن 
در ایران به صورت قانونی و با حفظ حق کپی رایت، 
محصوالت را عرضــه خواهند کــرد و این روش 
برای صنعت فناوری اطالعات کشــور ما مطلوب 

است و باید کوشش شود شــرکت های مذکور از 
کارشناسان ایرانی پس از آموزش و کسب مهارت 
برای مشاوره محصوالت خود استفاده کنند. رعایت 
حق کپی رایت الزمه تــداوم و قوام صنعت فناوری 

اطالعات است.
5- برنامه های کاربردی

در این گــروه، ســامانه های کاربــردی مانند 
سیســتم های بانکی، مالــی، اداری، تــدارکات، 
فــروش، خرید و غیره حضور دارند. ســامانه های 
مذکور بر اســاس رویه ها، قوانین و بخشنامه های 
سازمان ها و موسســات مختلف در کشور طراحی، 
تدوین و پیاده ســازی می شــوند. ســامانه های 
تولیدی برون مرزی برای اســتفاده در سازمان ها و 
شرکت های کشــور نیاز به بومی سازی دارند و این 
بومی سازی به معنی پارسی سازی نیست و معموالً 
بر اساس توانمندی و پویایی نرم افزار مربوطه تا 1۰ 
درصد قابل تنظیم و تطبیق اســت. با این تنظیمات 
می توان از این نرم افزارها در ســازمان ها، بانک ها 
و شرکت های کشور اســتفاده کرد و اگر تغییرات 
بیشتر از 1۰ درصد باشد زمان و هزینه بومی سازی 
آن افزایش خواهد یافت و بهره برداری از آن دچار 

چالش می شود.
کشــور در تولید نرم افزارهای کاربردی به یک 
خرد، قابلیت و توانمندی رسیده است. سامانه های 
تولیدشــده در داخل بر اســاس رویه ها، قوانین و 
بخشــنامه های جاری کشور هســتند و استفاده از 
آنها در ســازمان ها و شــرکت های ایرانی نیاز به 
بومی ســازی ندارد و در این زمینه اشــتغال خوبی 
در صنعت فناوری اطالعات کشــور ایجاد شده، به 
طوری که برای دریافت کار توســط کارشناسان 
ایرانی در خارج از کشــور، ســابقه همکاری با این 
شــرکت ها دارای امتیــاز و ارجحیت اســت. از 
این رو حضور شــرکت های خارجــی تولیدکننده 
نرم افزارهــای کاربردی در پســاتحریم در ایران 
چالش بزرگی بــه همراه خواهد داشــت ولی اگر 
شــرکت های خارجی تولیدکننــده نرم افزارهای 
کاربردی با شــرکت های داخلی تولیدکننده برای 
تولید ســامانه های کاربردی منطبق بــا رویه ها و 
مقررات کشور مشــارکت داشته باشند، یک بازی 
برد-برد خواهد بود که منجر به تولید سامانه های 
کاربردی بین المللی خواهد شــد. سرمایه گذاری، 
عرضه محصــول در بازارهای بین المللی و افزایش 
کارایی از دســتاوردهای مشارکت های خارجی در 

تولید نرم افزار در ایران به شمار می رود.
در خاتمه پیشــنهاد می شود حضور شرکت های 

خارجی در ایران بر محورهای زیر استوار شود:
ggسرمایه گذاری
ggمشارکت در تولید محصول مشترک
gg حضور در بازارهای برون مرزی

پساتحریم و فناوری اطالعات
عبدالحمید منصوری
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پرونده

میزگرد نحوه اتصال به شــبکه های پرداخت بین المللی تقریبًا از عجیب ترین میزگردهایی بود 
که برگزار شد. از ابتدا تا انتهایش کارشناسان این حوزه با یکدیگر اختالف نظر داشتند و کمتر 
ســر موضوعاتی با یکدیگر به توافق می رســیدند و حتــی زمانی که به انتهای زمان تعیین شــده 
بــرای میزگــرد رســیدیم، بــه نظر رســید هنــوز در ابتــدای راه هســتیم و هیــچ کــدام از طرف ها 
نتوانســت طرف مقابل را راضی کند و در نهایت مشــخص شد برای اجرایی شدن این طرح نیاز 
به مطالعه زیاد و در نهایت کمک مشاوران خارجی است. دیدگاه های کارشناسان و فعاالن این 

حوزه با یکدیگر فاصله زیادی داشــت و به نظر می رسد تا این دیدگاه ها به یکدیگر نزدیک نشود 
و بر ســر موضوعی به تفاهم نرســند، امکان اجرای این طرح وجود نخواهد داشت. علی سیفی 
مدیر سیســتم های کارت شــرکت خدمات انفورماتیک، رضا گودرزی مدیر فناوری اطالعات 
بانک صادرات و کریم خمسه مدیرعامل توتان و کارشناس بانکداری الکترونیکی حاضران این 
میزگرد بودند و هر کدام از دید خود موضوع اتصال شــبکه پرداخت به شــبکه های بین المللی 

را مورد بررسی قرار دادند. 

بررسی چگونگی اتصال شبکه پرداخت ایران به شبکه های بین المللی

اختالف بسیار است

مینا نوبهار
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 فکر می کنم همه ما متفق القول باشیم که 
شــبکه پرداخــت ایــران یکــی از 
بی نظیر ترین شبکه های پرداخت دنیاست که با 
وجود تمامی مشکالت و تحریم ها توانسته ایم 
آن را ایجاد کنیم؛ حال می خواهیم این سیستم 
پرداخــت را که خودمــان در داخــل ایجاد 

کرده ایم، به خارج متصل کنیم.
 ، خمســه یــم  کر
مدیرعامــل توتان: چه 
لزومی دارد؟! چه کسی 
چنیــن چیــزی گفته 
است؟ اول باید در مورد 

این موضوع بحث کنیم.
 آقای خمسه به نظر شــما نباید به هیچ 
وجه شبکه پرداخت کشــور به حوزه 
بین المللی متصل شود؟! جزیره ای عمل کنیم؟

خمسه: بله.
 علــی ســیفی، مدیــر 
کارت  سیســتم های 
خدمــات  شــرکت 
ایــن  انفورماتیــک: 
می تواند یک نــوع نگاه 

باشد.
خمســه: الزامی وجود ندارد که تراکنش های 
داخلی خــود را از سیســتم های بین المللی رد 

کنیم.
نه، منظور این اســت که 
تراکنش هایــی که از دو 
طرف تبادل می شوند، از 
یک نقطه به کشور وارد و 
از یک نقطه خارج شوند. 
مثال بارزتر آن این است که در سال های ۸2-
 GCCNet بحرین یا مجموعه Benefit ۸3 بــه
متصل شدیم؛ در واقع شتاب بحرین را به شتاب 
ایران متصــل کردیم و تبــادل تراکنش هم 
داشــتیم. اگر نگاه امروز شما وجود داشت چه 

می کردیم؟
اینکه ما باید دو سیستم را 
به هم متصــل کنیم، یک 
بحث اســت و اینکه باید 
اســتانداردهای رایــج 
بین المللی را بــه داخل 

بیاوریم، یک بحث دیگر.
سیفی: این دو موضوع کاماًل از هم جدا هستند.

بله. اینکه در سال ۸2 چه 
می کردیــم و االن چــه 
می توانیم انجام دهیم هم 
موضوع دیگری اســت. 
هر سه موضوع، یکسری 

بحث های فنی، اقتصادی و تجــاری دارند و تا 
مساله را به طور کامل باز نکنیم نمی توانیم پاسخ 
درســتی به آن بدهیم. هیچ فــرض از پیش 
پذیرفته شــده ای را نباید در صحبت های خود 
جای بدهیــم. همین که می گوینــد »باید« به 
سیستم های بین المللی متصل شویم؛ این» باید« 

را زیر سوال ببریم.
سیفی: بله، می تواند به شکل دیگری باشد.

 منظور من از »بایــد« این بود که به هر 
حال ارتباطــات بین المللــی در حال 
شکل گیری است، ایرانی ها به خارج از کشور 
خواهند رفت و خارجی ها به داخل ایران خواهند 
آمد. باید بتوانیم از تراکنش های گردشگرانی 
که بــه ایران می آینــد، بهره ببریــم. تاکنون 
مرزهای ما بسته بوده و شبکه پرداخت ما کاماًل 
داخلی است. به نظر من باید کمی درهای آن را 
باز کنیم و اجازه دهیم پرداخت های بین المللی 
هم روی آن انجام شــود. برای این مســاله چه 

راهکاری وجود دارد؟
ســوال خود را بــه گونه 
دیگری می پرســم. ابتدا 
اندازه را مشخص کنیم. 
میزان تراکنش هایی که 
فکر می کنید بین سیستم 
پرداخت فعلی و سیســتم بین المللی رد و بدل 
خواهد شد، چقدر است؟ دامنه توسعه افرادی 
که از خارج می آیند چقدر و چگونه است؟ ما به 
چــه تعداد از افــرادی که به خارج از کشــور 
می رونــد و تراکنش انجــام می دهند کارت 
بدهیم؟ این اندازه به نســبت ساختار موجود 

چقدر است؟ 
من عدد و رقم ندارم. ولی 
اگر بخواهیم اندازه آن را 
بدانیــم می توانیم به یک 
شاخص برســیم. برای 
داشتن یک پایه تخمینی 
بحــث، فرض کنید ســاالنه 5۰۰ هــزار نفر 
کارت به دســت به ایــران می آینــد و خرید 
می کنند. البته هنوز روی خیلی از مســائل -از 
جمله اینکه آیا کسانی که می آیند و از کارت ویزا 
یا مستر استفاده می کنند، آن را از بانک کشور 
خود گرفته اند یــا از بانک های ایرانی- تمرکز 
نشده اســت. فرض کنیم یک میلیون نفر هم 

هستند که به خارج می روند و خرید می کنند. 
آمار بــه روزی ندارم اما 
چند ســال پیــش طی 
گزارشی ذکر شده بود هر 
فرد به طور متوســط زیر 
صــد  ر د پنــج 

تراکنش هایــش را خارج از شــهر خود انجام 
می دهد. یعنی ما برای یک فضای حداکثر پنج 

درصدی از تراکنش ها صحبت می کنیم.
منظور شما بحث لوکال 
انشــاءاهلل؟  نیست  که 
درباره فضای بین المللی 

صحبت می کنید.
خمسه: بله.

 رضــا گودرزی،مدیر 
فناوری اطالعات بانک 
صــادرات: از نظر تعداد 
پنج درصد اســت، نه از 
نظر مبلغ. چون به لحاظ 

مبلغ، بحث ارز و تبادل آن پیش  می آید.
مبلــغ هم همان اســت. 
مبلغــش آن را باالتــر 
می بــرد در  غیــر ایــن  
صورت تعدادش خیلی 
کم است. شبکه داخلی ما 
ماهانه یک میلیــارد تراکنــش را پردازش 

می کند.
  25 تــا 3۰ درصــد از 
تراکنش هایــی که روی 
انجام  پایانه های فروش 
می شــود، مربــوط به 
تراکنش های کمتر از 5۰ 

یا 1۰۰ هزار تومان است.
بنابراین پنــج درصد را 
بیشتر روی مبلغ در نظر 
بگیرید، چون تعداد اصاًل 
عدد قابل توجهی نیست. 
لزومــی نــدارد این پنج 
درصد روی صد  درصد پایانه ها پیاده ســازی 
شــود. ســاختار و مکانیسم کســب  و کارِی 
به روز تری می تواند برای آن پیاده سازی شود. 
ما در داخل، ساختار کســب  و  کار منحصر به 
فردی داریم که نمونه آن در دنیا وجود ندارد. 
فرض کنیم در این ســاختار طبق گفته آقای 

گودرزی: به طور غیررسمی شرکت هایی 
وجود دارند که کارت عرضه می کنند اما گاهی 
مشکالتی برای مشتریان به وجود می آورند، 
امداد شعب خوبی وجود ندارد که بتواند 
رسیدگی کند. همچنین کار چندانی برای حل 
آن نمی توان انجام داد
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سیفی، تراکنش ها از یک نقطه به کشور وارد و از 
یک نقطه خارج شــوند. اما الزاماً نه فقط از یک 
نقطه بلکه از نقاط مختلفی می تواند به کشــور 
وارد و خــارج شــود. در بحث خارج  شــدن، 
بانک ها باید عضو اسکیم های بین المللی شوند 
و بــه راحتی امکان متمرکز کــردن آن وجود 
نــدارد. در بحث صــدور کارت، هــر بانکی 
می تواند یک پردازشگر را انتخاب کند، عضو 
ویزا و مستر شود، کارت های خود را نیز صادر 
کنــد و برود. حــال قوانین باالدســتی بانک  
مرکزی تعیین می کند که هر نفر می تواند چه 
مقدار ارز به طور دســتی یا با کارت از کشور 
خارج کند و چگونه  بــه کارت خود پول واریز 
کنــد. بنابراین الزامی به بحــث در مورد یک 

نقطه نیست.
 بــه طــور غیررســمی 
شرکت هایی وجود دارند 
که کارت عرضه می کنند 
اما گاهی مشکالتی برای 
بــه وجود  مشــتریان 
می آورند، امداد شــعب خوبی وجود ندارد که 
بتواند رسیدگی کند. همچنین به دلیل اینکه در 
خارج از کشــور و در فاصله دوری هستند، کار 
چندانی برای حل آن نمی توان انجام داد. پیش 
از تحریم، ســوئیفت را داشتیم که زیرساخت 
خیلی خوبی برای نقل  و  انتقال وجوه -هم برای 
بازرگانان در سطح اشخاص حقوقی، شرکت ها 

و موسسات بزرگ و هم برای حوالجات فرد به 
فرد از طریق بانک- بود. این قسمت سوئیفت 
می تواند موثر باشد اما یک نکته  داشت؛ اگر قرار 
بود میان شعبات یک بانک پیامی تبادل شود، 
باید کل اروپــا را دور مــی زد و دوباره به مقر 
سوئیفت در بلژیک می آمد. نظریه ای مطرح 
شــد که لزومی به انجــام این کار نیســت و 
سامانه ای به نام سپام طراحی شد تا لزومی به 
خارج رفتن آنچه در حوزه ارزی کشــور انجام 

می شــود، نباشــد. و فقط زمانی که قرار است 
مبلغی به خارج از کشور برود، این اتفاق بیفتد. 
اما مســاله عمده به پایانه های فروش مربوط 
است که ابزار موثری برای خرید هستند؛ چه از 
سوی یک گردشگر خارجی که به ایران می آید 
و چه از سوی یک گردشگر ایرانی که به خارج 
می رود. به نظر من چه اشــکالی دارد در برخی 
جاهای شبکه ای که در داخل خوب کار می کند، 
بحث های امنیتی را  پیاده ســازی کنیم؟ چه 
اشکالی دارد یک گردشــگر خارجی بیاید، با 
کارت خــود خرید انجام دهــد و تراکنش در 
محیط امن صورت گیرد. بحث امنیت واجب 
بــوده و خواهد بود؛ به خصــوص وقتی بحث 
ارتباطات سیستم ها با سیستم های بین المللی 
مطرح اســت. چه اشــکالی دارد برای همین 
سیستمی که در این حجم باالی تراکنشی کار 
می کند و جوابگو بوده، فضایی در این سوئیچ ها 
به وجود بیاوریم تــا بتواند در یک ارتباط ایمن 
این تعامل را با ســوئیچ های خارجی داشــته 

باشد؟
تمام مساله این است که 
کاری کنیــم ایــن اتفاق 
بیفتد. امــا در مورد نحوه 
پردازش و پیاده سازی آن 
بحث وجــود دارد. اینکه 
ما کل ساختار پرداخت خود را بر هم بزنیم یا در 
کل ساختار پرداخت، تراکنش ها را قبول کنیم، 
هزینه سنگین زیرســاختی به کشور تحمیل 

می کند و به نظر من قابل قبول نیست.
 باید بحث کنیم که آیا ساختار را تغییر 
بدهیم یا یک ساختار جداگانه برای آن 

ایجاد کنیم.
آنچه ویزا و مســتر از ما 
طلــب می کننــد، یک 
غیرعــادی  خواســته 
نیســت و در راســتای 
مجموعه  کیفی ســازی 
خدماتی اســت که ما داریم. ما از پنج شــش 
سال پیش از سوی بانک  مرکزی به طور مکرر 
بانک ها و ســوئیچ کارت  آنها را تحت فشار 
گذاشته ایم که استاندارد PCI را رعایت کند. 
نسخه انگلیســی PCIDSS -که فکر می کنم 
نســخه اول آن بود- را هم به دست آوردیم و 
در اختیــار بانک ها قرار دادیــم اما توجهی 
نکردند. حتی بنا بر درخواست، نسخه فارسی 
آن را هم تهیه و توزیــع کردیم. اما واقعًا چند 
درصد سوئیچ ها مجهز به PCI شدند؟! زیر بار 
نمی رفتند تا اینکه االن یکی از پیش شرط های 
اتصال به ویزا و مســتر، همین موضوع شده 

است. به دلیل چنین الزامی تازه به فکر گرفتن 
مجــوز آن افتاده اند. این موضــوع در مورد 
EMV هم وجود دارد. برای رفتن به ســمت 
شبکه ویزا و مستر، داشــتن EMV نیز الزامی 
اســت. ویزا و مســتر در مورد مســتندات 
پولشویی از شــما ســوال می کنند، بنابراین 
رسیدن به الزامات آنها به معنی ارتقای شبکه 
پرداخــت از درجه A به درجه 3A یا بیشــتر 
خواهد بود. باید به میزان سرمایه گذاری ای 
که برای ایجاد این شــبکه صورت گرفته، نیز 
توجه کنیم. نگاه من اقتصادی است. مجموع 
پولــی کــه در شــبکه بانکی کشــور برای 
راه اندازی این کسب  و  کار در بانک ها هزینه 

شده، باالی چند صد میلیارد تومان است. 
خیلی بیشتر است. باالی 
چند هزار میلیارد تومان 
اســت. چند صد میلیارد 
تومــان شــاید بــرای 

بانک های کوچک باشد.
من آمــار نــدارم. اگر 
بخواهیــم راه را به  گونه 
دیگری آماده کنیم باید 
هزینه هــای مجددی به 
وجود آوریم که االن و در 

شرایط فعلی به  نظر من مناسب نیست.
اینکه بخواهیم از زور آنها 
برای ارتقای سیســتم ها 
اســتفاده کنیم، درست 
نیست، من شما را به یک 
تجربه خوب داخلی یعنی 
شاپرک ارجاع می دهم. شاپرک محکم روی 
استانداردهای خود ایســتاد و گفت PSPها را 
بررسی می کند، هر کسی این کارها را نکرد، با او 
برخورد جدی صورت می گیرد، مجوز او را لغو 
می کند و غیره. هرجا ایســتادگی کرد، اعضای 

شبکه هم از او تبعیت کردند.
سیفی: بر کیفیت کار خیلی تاثیر گذاشته است.

چرا در مواجهه با بانک ها 
انجــام  کاری  چنیــن 
ندهیم؟! نهــاد ناظر باید 
بگوید کارت های شــما 
PCI نیست و نمی توانید 

به شتاب وارد شوید. 
سیفی: من صد درصد تایید می کنم.

تجربه دیگری نیز وجود 
دارد؛ هر گاه چیزی را به 
شــکل مد -نــه از روی 
الزام و خواست فنی- به 
شــبکه تحمیــل کنیم، 

خمسه: اصرار من این است که فشار را از 
ساختار فعلی برداریم، به این دلیل که هر 

تغییری در اینجا یعنی تغییر در چهار میلیون 
پوز، چندین هزارکارت و خودپرداز، سوئیچ و 

CMS سی بانک، دوازده psp و شبکه سراسری 
کشور؛ این رقم عدد سنگینی است
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هزینه های سنگینی بابت آن می دهیم و ما را 
به سمت تعارضات و رقابت هایی می کشاند 
که در انتها متوجه می شویم همه این هیاهوها 
برای هیچ بوده اســت. چنین تجربه ای را در 
مورد پوزها داشتیم. جوی ایجاد شده بود که 
پوز بگذاریم و االن با تعداد زیادی از پوزها در 
فروشــگاه ها مواجهیم. تاکید من تفکیک این 
دو از یکدیگر بود. وقتــی می خواهیم درباره   
EMVصحبت کنیم، دیگر الزم نیست درباره 
چهار میلیون پوز صحبــت کنیم، می توانیم با 
ســاختاری در این سمت شــروع کنیم و تب 
EMV را از ســاختار داخلــی برداریــم تــا 
سفارش های ســخت افزاری آنچنانی داده 

نشود.
ســیفی: من بــا شــما موافقم، شــما راه حل 

کوتاه مدت این موضوع را می گویید.
اصرار من این اســت که 
فشــار را از ساختار فعلی 
برداریم، به این دلیل که 
هر تغییری در اینجا یعنی 
تغییر در چهــار میلیون 
پوز، چندین هزارکارت و خودپرداز، سوئیچ و 
CMS سی بانک، دوازده psp و شبکه سراسری 
کشــور؛ این رقم عدد ســنگینی اســت. این 
تغییرات را می توانیم بــا مالحظات امنیتی و 
برنامه آرام تری به سیســتم خودمان تزریق 
کنیم. احتماالً حداکثر 5۰ هــزار محل وجود 
دارد کــه کارت هــای خارجــی می خواهند 
پذیرش شوند و بیشتر از این نیست. پس نیازی 
نیست روی چهار میلیون پوز امکان پذیرش را 
فراهم ســازیم و دوباره یک تقاضای سنگین 
سخت افزاری به سمت خارج ایجاد کنیم تا به 
ســرعت تعداد بــاالی پوزهایــی که نصب 

کرده ایم، تبدیل به EMV شوند. 
 آیا این موضوع اجباری 
است؟ در امریکا تا سال 
2۰14 و  قبل از اتفاقی که 
در بحــث Target افتاد، 
   EMVخبری از الــزام به

نبود.
از 2۰16 الزامی شــده 
اســت. االن برای تمام 
بانک هایــی کــه قصد 
پیوســتن به اسکیم های 
 EMV ،بین المللــی دارند
اجباری اســت. حتی از ســال 2۰15 اگر بین 
بانک هایی که یکی از آنها   EMVاست، دعوایی 
پیش بیاید، اصاًل بررسی نمی شود و رای به نفع  

بانکی که EMV باشد، صادر می شود.

 اگر بخواهیم به سرعت با 
اســکیم های خارجــی 
مرتبط شــویم، شــاید 
برای کوتاه مدت به جز 
راهی که شــما پیشنهاد 
دادید، راه دیگری وجود ندارد. اما مشــکل 
اینجاســت که در بانک ها سیستمی داریم به 
عنوان فراگیر یا آنالین. سیستم دیگری هم به 
عنوان سیستم سنتی داریم. االن هرچه تالش 
می کنیم نمی توانیم این سیستم سنتی را جمع 
کنیم. البتــه آن را خیلی کوچــک کرده ایم. 
بسیاری از بانک ها تالش کرده اند اطالعات 
خود را هرچه بیشتر به سیستم فراگیر منتقل 
کنند. اما گاهــی ضرورت هایی پیش می آید، 
زمان می برد تا سیســتم ها عــادت کنند و 
الزامات آن سیســتم فراگیــر را به صورت 
کامل در بخش های مختلــف بپذیرند. این 
نگرانی وجــود دارد که اگر پــوز را در نقاط 
گردش پذیری در کشور بگذاریم، در صورت 
خراب شدن پوز -چون سراسری هم نیست- 
چه اتفاقی خواهد افتاد؟ باید یک بک آپ هم 

برای آن پیش بینی کنیم.
ســاختار  یــک  االن 
پشــتیبانی وجود دارد و 
این گونــه نیســت که 
بخواهیم به طور جداگانه 
برای هر پــوز این کار را 

انجام دهیم. 
 ایــن نگرانی هــم وجود 
دارد که با ایجاد آن، یک 
تابــو شــکل بگیــرد و 
برداشــتن آن مشــکل 

 شود.
منظور من این نیست که 
یک سیستم صد  در صد 
مســتقل با یک سیستم 
پشــتیبانی مجزا ایجاد 
کارگزاری  کنیم. همان 
که پوز یک فروشگاه را پشتیبانی می کند، پوز 
دیگری را که قرار است از لحاظ اپلیکیشن به 
جــای دیگری متصل شــود نیــز مدیریت 
می کند. شــما از نظر بانک در سیستم ثبت و 
ضبط خود همان کارهــا را انجام خواهید داد. 
چون تســویه تان به عنوان بانک پذیرنده یا 
صادرکننده با اسکیم های بین المللی، تفاوت 
زیادی با شتاب و شاپرک نخواهد داشت؛ در 
همان سیستم ها کار خواهد کرد. ممکن است 
بخش ارزی آن متفاوت شــود و شــما باید 
حساب های آن را ثبت کنید. بحث من مربوط 

بــه آن قســمت های خاصی اســت که در 
پردازش مجبور به اعمال استانداردهای فنی 
هســتیم. اگر کل آن را وارد ساختار پرداخت 
کنیم، بازی را خواهیــم باخت. می توانیم یک 
حداقل فراهم کنیم تا نه روی ســاختار فنی و 

ســخت افزاری بلکه روی ســاختار اجرایی 
موجود ما قرار گیــرد. از این طرف طی یک 
برنامــه آرام اگر مثاًل یک پــوز از رده خارج 
می شــود، باید یک پوز جدیــد جایگزین آن 

شود که حتمًا EMV باشد.
آیا نگاه شما به این سمت 
می رود که در کنار شبکه 
پرداخت فعلی یک شبکه 
با  پرداخــت مــوازی 
مقیاس خیلی کوچک تر 
ایجاد کنیم، در برخی مناطق خاص قرار دهیم 
و تراکنش از طریق این شبکه کوچک و به قول 
شــما موقتی، صورت گیرد تا ساختار بزرگ 
خود را آمــاده کنــد و جایگزین پوشــش 

صد درصدی شود؟
نه موقتی نیست. این دو 
در جایی به هم می رسند 
بدون اینکه مــا متوجه 
شــویم. چون مقصد هر 
دو یکــی اســت. از یک 
جایی به بعد تراکنش های هر دو EMV است و 

به طور خودکار تلفیق می شوند. 
سیفی: قبول دارم اما هر دو باید زیر نظر یک 

رگوالتور باشند. 
قطعــًا قوانیــن بانــک  
مرکزی حاکم است. در 
ســکیم های  ا م  تمــا
قوانین حاکم  بین المللی 
بر کارت های کشــور، 
قوانین بانک مرکزی است. ممکن است ویزا 
یا مستر به شــما بگویند می توانید تا 3۰ هزار 

گودرزی: بانک های بزرگ تمایل دارند نه یک 
راه جدید بلکه راه طی شده و همواری را که تمام 
زوایا و مشکالت آن مشخص شده، انتخاب کنند؛ 
یعنی از همین مسیر فعلی تونلی برای ارتباط با 
اسکیم های خارجی باز کنند. شاید بانک های 
جدیدتر چنین ظرفیتی را داشته باشند
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دالر کارت هدیه )Prepaid(  صادر کنید اما 
اگر اســتاندارد بانک مرکزی پنج هزار دالر 

باشد، مجبورید قبول کنید. 
جریان حرکت تراکنش 
پوزهایی کــه گفتید، به 
ســمت خــارج چگونه 
اســت؟ آیــا از فضای 
شــبکه پرداخت داخلی 
حرکت می کند؟ شــاید از فضای شــتاب با 
حوزه بین المللی ارتباط برقرار می کند یا اینکه 
هر کسی زودتر پوز نصب کرد، زودتر تبادل 
می کند. این همان جایی اســت که به نظر من 

افتراق به وجود می آید.
اگر شــتاب قبول کند از 
تراکنش ها کارمزد  این 
نگیــرد، مــن موافقم از 
طریــق شــتاب متصل 

شود. 
شــما فرض کنیــد این 
کارمزد صفر اســت تا 
آنچه برای کشــور الزم 
است اجرایی شود. تاکید 
من به این دلیل است که 
جامعه ایران، تکنولوژی طلب اســت و قصد 
ارتباط بــا جامعه بین المللــی دارد. بنابراین 
حجم تراکنش هــا روزافــزون خواهد بود و 

قدرت چانه زنی باید وجود داشته باشد. 

خمسه: از موضع چه کسی صحبت می کنید؟
کشور و بانک مرکزی. به 
نظر من پیشانی این بحث 
باید بانک مرکزی باشد 
چــون در چانه زنی های 
کارمــزدی بــا شــبکه 
بین المللی، می بایست ابزار مناسب در اختیارش 
قرار گیرد. وگرنه هر کســی به صرف اینکه مد 
شده، بگوید ویزا و مستر می آورم و چشمش را 

روی مبالغ کارمزدی ببندد، بازنده خواهد بود.
بانک مرکــزی به عنوان 
رگوالتــور نباید هیچ  گاه 
بابت تنظیم کسب  و  کار 
اعضــای خــود، قوانین 
رگوالتــوری وضع کند. 
متولی کسب  و کار بانکی، خود بانک ها هستند. 
قوانین بانــک مرکزی باید بــر قوانین کالن 
اقتصــادی ناظــر باشــد؛ اینکه چقــدر ارز 
می خواهید خارج کنید، ریســک و پولشویی 
چگونه باشد، مکانیســم دادن اعتبار چگونه 
است. اگر می خواهید عضو شوید به عنوان نهاد 
پیشــتاز شــما را آگاه کند که چگونه قیمت 
بگیریــد، فرآیند پردازش را بشناســاند. اگر 
می خواهید عضو صادرکنندگان یا پذیرندگان 
شوید، مسیر را نشان بدهد. در بحث پذیرندگی 
با شــما موافقم که تراکنش هــا از طریق نقطه 
متمرکزی از کشــور خارج شوند. اما می تواند 
انحصاری نباشد و در چند نقطه باشد تا بین آنها 
رقابتی به وجود آید، کارمزد را مکانیسم بازار 
تعیین کند. این نقــاط قطعاً باید تحت نظارت 
رگوالتور باشند. اگر رگوالتور نظام پرداخت ما 
شــاپرک باشــد، قوانین را او صادر می کند و 

بررسی الزم را انجام می دهد. 
 موضع شما شــاید برای 
کوچــک  بانک هــای 
مناسب باشــد. در میان 
برخــی بانک های گاهی 
این موضوع پیش می آید 
که آیا بانک مرکزی نمی تواند یک core بانکی 
برای همه بدهد تا از آن استفاده کنند و از طریق 
راه حل های آماده ریسک ها را پوشش دهند؟ 
بانک های بزرگ تمایل دارند نه یک راه جدید 
بلکه راه طی شــده و همواری را که تمام زوایا و 
مشکالت آن مشخص شــده، انتخاب کنند؛ 
یعنی از همین مسیر فعلی تونلی برای ارتباط با 
اســکیم های خارجی باز کنند. شاید بانک های 
جدیدتر چنین ظرفیتی را داشــته باشند. البته 
بستگی به سطح ریســک پذیری و تعامالت 
بانک هــا هــم دارد. اگر بانــک مرکزی هم 
سیاست  ها و خطوط اصلی را ترسیم و به عنوان 
رگوالتور، مقیاســی ایجاد کند و میدان را برای 
سایرین حتی بانک های بزرگ که قصد ورود به 
این حوزه را دارند، باز کند، ممکن اســت برخی 

بانک های بزرگ هم وارد این ماجرا شوند.
آقای خمسه به ما توضیح 
ندادند آن دو سه نقطه ای 
که بــه خــارج متصل 
می شــوند، آیــا دیگر 

زیرمجموعه های شاپرک نیستند؟
بلــه هســتند؛ اینکه هر 
جــای  از  تراکنشــی 
مشــخصی رد شــود و 
کارمزد مشــخصی را به 
جای مشخصی پرداخت 

کنیم.
سیفی: شــما اصاًل کارمزد این تراکنش ها را 

صفر در نظر بگیرید.
خمســه: من باز هم می گویم دو سه نقطه باید 

باشد.
سیفی: پس بحث مالی اصاًل نباید وجود داشته 

باشد. 
من بنا بر دالیل مختلف 
می گویم چند نقطه باید 
باشــد. شــما قطعًا باید 
بتوانید کیفیت سرویس 
ایجــاد کنیــد. کیفیت 
سرویس در رقابت ایجاد می شود. وقتی همه 
بگوییــم بانک مرکــزی موظف بــه ارائه 
ســرویس اســت، چون چیزی برای مقایسه  

نداریم، مجبور به استفاده از آن هستیم.
سیفی: بحث تسویه اینها چگونه است؟

مکانیســم تسویه کاماًل 
مشــخص است. تسویه 
عضو هــر یــک از این 
اســکیم ها چه مستر چه 
ویــزا چــه امریکــن 
اکســپرس و غیره، بر عهده خود موسســه 

است. 
سیفی: بحث من در مورد پذیرندگی است.

در مــورد پذیرندگی هم 
همین طور اســت. من به 
عنوان بانــک باید عضو 
یکــی از این اســکیم ها 

باشم. 
من بانک نیستم، من یک 
پردازشــگر پذیرنــده 
هســتم که کارت های 
بین المللی را در ســطح 

کشور پردازش می کنم.
خمســه: مگر پردازشــگر بدون عضو معنی 

دارد؟
فرض کنید ما برای هیچ 
 یــک از بانک های داخل 
کشور، کارت ویزا صادر 
نمی کنیم، فقط پذیرنده 
کارت ویــزا و مســتر 

هستیم. 

خمسه: عضو پذیرنده باید سرویس فنی 
بگیرد و سرویس فنی هم استانداردهایش 

مشخص است و خوشبختانه آن  طرف هزار 
شرکت پردازشگر از دو میلیون دالری تا دو 

میلیارد دالری در بازار موجود است که انواع 
سرویس ها را ارائه می دهند
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یک عضــو هر یــک از 
بین المللی  اســکیم های 
ماننــد، ویزا یا مســتر 
می تواند پوز آنها را نصب 
کند. این عضو کیست؟ 

3۰ عضو می تواند وجود داشته باشد.
سیفی: عضو، امروز می تواند PSP شماره یک 

باشد...
خمسه: PSP نیســت، بانک یا موسسه مالی 

باید باشد.
ســیفی: بحث من درباره پردازشگر پذیرنده 

است. الزاماً بانک نباید باشد...
اگر موسسه ای نباشد که 
بتواند کار پذیرندگی هم 
انجام دهد، حتماً باید یک 
بانک آن را پشــتیبانی 
کند. عضویت در هر یک 
از این اسکیم ها بدون اینکه شما یک نهاد مالی یا 

یک بانک باشید، غیرممکن است. 
ســیفی: نه الزاماً. خیلی از جاها می بینیم یک 

پذیرنده ساده این کار را انجام می دهد. 
ممکــن اســت تحــت 
پشتیبانی یک عضو اصلی 
باشــد. در بســیاری از 
از  برخــی  کشــورها 
پردازشگرهای بزرگ به 
واسطه تعاملی که با بانک ها دارند به عنوان یک 
عضو اصلی هم مطرح هستند و برخی نیز حتی 
می توانند اسپانسر باشند. برای پذیرندگی باید 
حتمــاً عضو باشــند. یک شــرکت آی تی و 
غیربانکی به من نشان دهید که بدون قرارداد 
اسپانســری از طرف یکی از اعضــا بتواند کار 

پذیرندگی انجام دهد.
در حال حاضر مستندی 
برای ارائه نــدارم اما به 
نظر مــن بایــد چنین 
نمونه ای وجود داشــته 

باشد. 
 از نظر شــما باید مثاًل شتاب یا شاپرک 

عضو باشد؟
ســیفی: بله. اگر این کار را نکنیــد باید تمام 
بانک هــای خود را به حــوزه پذیرندگی فعال 

بیاورید.
خمسه: چه اشکالی دارد؟

موضوع، اشکال داشتن یا 
نداشتن نیســت. از دید 
آقای خمســه باید همه 
وارد ایــن بازی شــوند. 

دلیل فنی آن چیست؟

چون یک کســب  و  کار 
است. بانک های بزرگی 
که دارای ریسک پذیری 
کمی هستند عالقه دارند 
یک نهاد کشــور تصمیم 
بگیرد و این بانک با اتکا به آن پیش برود. در این 
میان، رگوالتور فقط می توانــد بگوید امنیت 
کشــور ایجاب می کند همــه تراکنش ها را از 
پردازشــگرهایی انجام بدهید کــه در داخل 
کشور هستند. اما نمی تواند بگوید حتماً آن را در 
شاپرک یا غیره قرار دهید. نباید رگوالتوری در 
حوزه بنگاه داری وارد شود. تنها استانداردها را 
مشخص می کند. بانک مرکزی یا شاپرک به 
عنوان رگوالتور و نماینــده بانک مرکزی در 
نظام پرداخت نباید اجازه دامپینگ در بازار را 

بدهد.
 تفاوت نگاه آقای خمسه با آقای سیفی 
در این اســت که آقای خمسه اعتقاد 
دارد عضو، باید بانک باشــد ولی آقای سیفی 
می گوید غیر از بانک دیگــران هم می توانند 

عضو این شبکه ها شوند.
ویزا و مستر مانند شتاب 
عمل می کنند االن غیر از 
موسسه مالی چه نهادی 
می تواند عضو شــتاب 
شود؟ برای شاپرک هم 
این گونــه اســت. اعضای شــاپرک PSPها 
هستند. کدام  یک از پوزها بدون حساب بانک 
جواب می دهد؟  بانکی که حساب پذیرنده در 
آن تعریف می شود و آن اســکیم باید پول به 
حســابش واریز کند، بانک عضو است و باید 
پردازشگر انتخاب کنند. اگر شتاب و شاپرک 
 PSP ،را به  عنوان یک اســکیم در نظر بگیریم
نقش پردازشــگر پذیرنده فنی و اجرایی را ایفا 
می کند اما در فضای بانکی عضو این اســکیم، 

بانک است.
ســیفی: بانک در این قضیه تنها نقشی که دارد 

نقش تسویه گری است؛ آیا غیر از این است؟
خمسه: تمام مســئولیت مالی این تراکنش بر 

عهده اعضای این اسکیم است.

سیفی: اعضا شامل PSP است.
خمسه: خیر PSP مسئولیت مالی ندارد.

سیفی: اگر پولی تسویه نشود، سراغ چه کسی 
می روید؟

مســئولیت     PSP
اطالعاتی و آی ســی تی   
دارد. پــول از حســاب 
دارنده کارت نزد بانک 
صادرکننده به  حســاب 

پذیرنده نزد بانک پذیرنده منتقل می شــود؛ و 
این گردش کاًل خارج از دســترس PSP قرار 
دارد.PSP  فقــط یک فراهم کننده ســرویس 
است و مجموعه ای از عملیات فنی و اجرایی را 
طبق قانونگذاری خــاص بانک مرکزی انجام 
می دهــد. اگر هیچ  کــدام از بانک ها نخواهند 
شــبای خود را به پذیرنده بدهند، این دوازده  

PSP هیچ کاری نمی توانند انجام دهند.
سیفی: در نهایت تسویه صورت نمی گیرد.

خمســه: نمی توان تراکنش هــا را انجام داد؛ 
بحثی وجود ندارد.

منظور شما این است که 
کســی هم که حسابش 
پشــت ایــن POS قرار 
دارد، باید عضو شــبکه 
شتاب باشــد و من این را 

قبول می کنم.
نکته بعدی من این است 
که عضــو صادرکننده و 
باید  عضــو پذیرنــده 
ســرویس فنی بگیرند و 
ســرویس فنــی هــم 
استانداردهایش مشخص است و خوشبختانه 
آن  طرف هزار شرکت پردازشگر از دو میلیون 
دالری تا دو میلیــارد دالری در بازار موجود 
است که انواع ســرویس ها را ارائه می دهند. 
اجرت پردازشگر و تراکنش در گردش های هر 
یک از این اسکیم ها و سهم بانک صادرکننده و 
بانک پذیرنده مشخص است. نمی توانیم اعالم 
کنیم به عنوان مثال بانک پذیرنده حتماً از کانال 
شاپرک و شــتاب، تراکنش را بفرستد چون 
دوباره بحث انحصــار پیش می آید. می توانیم 
خیلی راحت اعالم کنیم برای پردازشگرهایی 
که می خواهند در حوزه پرداخت کشــور ما به 
عنوان بزرگ ترین بازار ایــن منطقه فعالیت 
کنند، شــرایطی داریم: حتماً پــردازش را در 
کشور ما انجام دهند، زیرا کشور درگیر مسائل 
تحریم و سیاست های خاصی است، می خواهیم 

سیفی: آنچه ویزا و مستر از ما طلب می کنند، 
یک خواسته غیرعادی نیست و در راستای 
کیفی سازی مجموعه خدماتی است که ما داریم. 
ما از پنج شش سال پیش از سوی بانک  مرکزی 
به طور مکرر بانک ها و سوئیچ کارت  آنها را تحت 
فشار گذاشته ایم که استاندارد PCI را رعایت کند
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پرونده

امنیــت تحــت کنتــرل خودمان باشــد، 
نمی خواهیم اصل و سایت پشتیبان دیتابیس 
CMS خارج از کشــور باشد. این قانون را بانک  

مرکزی می تواند ایجاد کند.
گودرزی: بحث ما در اینجا پذیرندگی است.

در این حوزه هم می توانیم 
از تجربه شاپرک استفاده 
کنیم، زیرا ایــن تجربه 
نشان داد می توانیم بازار 
آشفته را نسبت به زمانی 
که رگوالتوری وجود نداشــت، تا حدودی با 
رگوالتوری صحیح سر و سامان دهیم. اما یک 
موضوع را به یاد داشــته باشــیم که اگر آنجا 
انحصار داشتیم، در اینجا الزم نیست انحصار 
داشته باشیم. باید نقاط اتصال متفاوت داشته 

باشیم.
در صحبت هایتان مدام 
از انحصار می گویید؛ اما 
مــن نــام آن را نظارت 
خوب می گــذارم. ایجاد 
و  نال هــا  کا چنیــن 
بســترهایی فقط برای نظارت نهاد رگوالتور 
اســت. قبل از ایجاد شــاپرک نظارت به چه 

صورت بود؟
خمسه: نظارت نداشتیم.

دقیقاً. بنابرایــن یکی از 
دالیــل بنیــادی ایجاد 
شاپرک این بود که دست 
همه را گرفت، مستقیم به  
شتاب وصل کرد و حوزه 
نظارتی قوی برای آنها به وجود آورد. بر اساس 
عدد و رقم می گویم که باعث ایجاد کیفیت در 
کشور شــد. همچنین برای مســاله مصارف، 
کنترل و اینکه در تســویه چــه می کنیم، به ما 
قدرت و برتری می دهد. این موضوعی اســت 

که من در کشورهای دیگر هم دیده ام.
من با صحبت های شــما 
موافقم که این اتفاق افتاد. 
امــا می خواهــم در این 
زمینه ها نکاتی بگویم. ما 
به آن وضعیت رسیدیم 
چون رگوالتوری انجام  نشده بود. اگر در همان 
زمان همین ساختار پیاده می شد، همین نتیجه 
را می گرفتیم. اما نهــاد ناظر در زمان خودش 
هیچ  یک ازPSP ها را بررســی نکرد و صرف 
اینکه یک تفاهم نامه با بانک داشــتند، مجوز 
دریافت می کردند و بعد از آن از هر قیدی آزاد 
بودنــد. ما حداکثــر توصیه هــای اخالقی را 
داشتیم. آیا ســخت بود بازرس بفرستند و بر 

اساس گزارش ها میدانی، جریمه کنند؟
در شرایط فعلی نیز اگر این 
نوع کار انجام نشــود در 
چشم برهم زدنی به بهانه 
اینکه ایــن پوز بی کیفیت 
اســت و پــوز دیگری 
باکیفیت، یکی بین المللی است و دیگری  نیست، 
پوزهــای کشــور دو برابر می شــود؛ دیگر 

نمی توانیم کنترل کنیم. من از این نگرانم.
صد درصد با شما موافقم. 
بــرای اینکه ایــن اتفاق 
بانک  نیفتد، می گویــم 
مرکــزی بایــد نظارت 
سفت و ســختی داشته 
باشد؛ مثاًل حتی بگوید دیتاسنتر نماینده نیروی 
انتظامی باید حضور داشته باشد. این جزیی از 
حق  و حقوق رگوالتور است، اما در سطح بنگاه 
وارد نشــود. به نظر من به تعــداد بانک های 
کشور، پردازشگر درست شود؛ اشکالی ندارد 

اما برایشان قانون تعیین کنیم.
 اما هنوز به تفاهم نرسید ه اید که بانک 

عضو باشد یا هر نهاد دیگری؟
خمســه: من در ایــن خصــوص بااطمینان 

می گویم بانک ها.
نه. به  عنوان  مثال من 1۰ 
هزار پوز را هدفگذاری  و 
به ســوئیچ خودم وصل 
کــرده ام، تراکنش های 
بین المللی را جمع و از این 
فضا خارج می کنم. حال برای تســویه باید نزد 
بانکی که مورد اطمینان ویزاست، یک حساب 
بازکنم و بر اســاس واحدهایی که او می گوید 
پول بریزم و بعــد بر این مبنا کاهش یا افزایش 

دهم.
خمسه: پول این پوزها را کجا واریز می کنند؟

سیفی: دقیقاً نکته من همین است.
منظور مــن بانک داخلی 
است که عضو ویزاست. 
من نمی توانم طبق قوانین 
ویزا و مســتر حســاب 
پذیرنده ایرانــی را نزد 
بانــک خارج از ایــران باز کنم. هــر منطقه و 
کشوری باید تراکنش هایش در همان کشور 
تسویه  شود؛ بنابراین وقتی می خواهیم تسویه 
انجام دهیم باید یک بانک ایرانی در این میان 
حاضر شــود؛ البته این بانک باید عضو ویزا و 

مستر باشد.
 پیوســت: به نظر می رسد این بحث در 

این مدت محدود به نتیجه نمی رسد.

 درست است اما مشخص 
شــد این  یک ضرورت 
اســت و باید انجام شود. 
البتــه در ســاز و کارش 
بحث های مختلفی وجود 
دارد و باید بــا توجه به روش هــای مختلف 
صــورت گیرد. تصمیم هایی در ســطح کالن 
کشــور گرفته می شود. ســازمان هایی مانند 
بانک مرکــزی و نهادهای مرتبــط از حوزه 
رگوالتوری هم می توانند از طریق کانال و بحثی 
که آقای خمســه مطرح کرد، این کار را انجام 
دهند یــا اینکــه از داخل همین شــاپرک یا 
امکاناتی که االن وجود دارد، این مســیر پیدا 

شود و به سمت آن حرکت کنیم.
همین صحبت ها نشــان 
می دهد باید در این حوزه 
خیلی کار کنیم؛ چون تازه 
در ابتدای راه هســتیم و 
بســیاری از ما مفاهیم را 
نمی دانیم. قطعاً در انجام این کار نیاز به مشاوران 
خبره داریــم. این بازی بین المللی اســت، اگر 
حواس مان را جمع نکنیــم دالرهای زیادی از 
کشور خارج می شود. پس باید زیاد فکر کنیم، 
زیاد کار کنیم و مشــاوره خوب داشته باشیم؛ 
ترکیب این ســه باعث می شود حتی پرداخت 
داخلی کشور هم کیفیت مناسبی داشته باشد. به 
بهانه اتصال به این دو سه سامانه می توانیم کشور 
را از این موارد غنی کنیم و بعد به حوزه بین الملل 
هم وصل شویم. دو سال آینده ما دو سال بسیار 
پرتالطم و پرکار و پرچالشی در شبکه پرداخت 
خواهد بود. فراموش نکنیم وقتی بحث دارنده 
کارت بین المللی را در ایــران باز می کنیم که 
می خواهد جایــی خریدی انجام دهد، پذیرنده 
ایرانی باید کارمــزد دهد. باید فرهنگ گرفتن 
کارمزد را جا بیندازیم. در اینجا پذیرنده ایرانی 
باید کارمزد دهــد و کارمزدش هم رقم باالیی 
اســت. دادن کارمزد بین المللــی مانند ایران 
نیست که بانک از پذیرنده به خاطر خواب پول 

کارمزد نگیرد و خود بانک کارمزد را بپردازد.
فکر می کنم این فرصتی 
اســت که می توانیم چند 
موضــوع را تجربه کنیم. 
امیــدوارم یکــی از این 
تجربه ها این باشــد که 
اجازه دهیم رگوالتوری و بنگاه داری کاماًل از هم 
تفکیک شــوند. دوم اینکه تجربه انحصار یک 
نقطه متمرکز را نداشته باشــیم و اجازه دهیم 
رقابتی در سرویس پردازش و بقیه سرویس ها 

شکل گیرد 
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رو در رو

شــما پیش از حضور در پژوهشــکده، تجربه 
اجرایــی در دو بانــک را داشــته اید. یکی از 
چالش های بانک ها دور  بودن از فضای تحقیق 
و پژوهش اســت. برای نزدیک شــدن آنها به 
این فضا، پژوهشــکده پولی و بانکی چه کاری 
می تواند انجام دهد؟ اساساً برنامه ای برای این 

موضوع دارید؟
پژوهشــکده، بازوی تحقیقاتی بانک  مرکزی و 
نظام بانکی  کشور است. وقتی صحبت از نظام 
بانکی می کنیم شامل بانک های کشور و بانک  
مرکزی می شود. سرنوشت بانک  مرکزی هم 
جدا از سرنوشت نظام بانکی نیست. بانک های 
کشور بازوهای بانک  مرکزی در عملیات بانکی 

و اجرای سیاست های پولی کشور هستند.
وظیفه بانک مرکزی در دو حوزه اســت؛ یکی 

سیاستگذاری پولی کشور که نه فقط به سیاست 
بلکه به مقررات گــذاری و تهیه آیین نامه ها و 
نظام نامه ها هم مربوط می شود. بانک  مرکزی 
باید مقرراتی وضع کند که بانک های کشــور 
آن را اجــرا کنند و نظام بانکــی در این زمینه 
برای بانک  مرکزی از اهمیت باالیی برخوردار 
اســت. وظیفه دیگر بانک مرکزی، نظارت بر 
بانک های کشور است. یک سطح از این نظارت 
عبارت است از نظارت های عملیاتی به این نحو 
که آیا مقرراتی که بانک  مرکزی در راســتای 
سیاســت های خود تدارک دیده اســت اجرا 
می شوند یا نه. سطح دیگر این نظارت این است 
که آیا سیاست های پولی کشور که در حال اجرا 
هستند، در راســتای تحقق اهداف اقتصادی 
کشــور بوده و منجر به تقویــت اقتصاد ملی 

شده اند یا نه. این نظارت در سطح کالن اقتصاد 
است و به شاخص های کالن اقتصادی مربوط 
می شود. بنابراین عمده کارهای بانک  مرکزی 

مقررات گذاری و نظارت بر نظام بانکی است.
که عمالً این جایگاه بانک ها را تحت تاثیر قرار 

می دهد؟
بله، تحت تاثیر قرار می دهــد. وقتی صحبت 
از بازوی تحقیقاتی و پژوهشــی بانک  مرکزی 
به میان می آید، طبیعتاً نظــام بانکی هم از آن 
مستثنی نیست. ما در هر دو حوزه یعنی هم در 
بانک  مرکزی و هم در حوزه بانکداری تجاری 
تخصصی باید خدمات پژوهشی به نظام بانکی 
ارائه دهیم. همان گونه که گفتید نظام بانکی ما از 

بحث های پژوهشی و علمی فاصله دارد.
دچار روزمرگی و پیروی از روال های مرســوم 

هستند.
البته این موضوع مختص نظام بانکی نیســت. 
در حوزه هــای مختلــف از بحث های علمی و 
پژوهشی فاصله داریم، از دستاوردهای علمی 
کمتر استفاده می کنیم یا اینکه از علمی استفاده 
می کنیم که تاریخ مصرفش گذشــته اســت. 
تحقیقــات و پژوهش می توانند بــرای به روز 
شدن این حوزه ها کمک بسیاری کنند. یکی از 
موضوعاتی که نظام بانکی ما درگیر آن است، 
مدل کســب  و  کار و مدل تجــاری نظام بانکی 
ماســت که تا حدودی قدیمی و سنتی است و 
امــکان دارد تبعات آن بــه بانک مرکزی هم 
برسد. این در حالی اســت که بانکداری دنیا، 
مدرن اســت، ریســک های خود را مدیریت 
کرده، ناکارآمدی سیستم قبلی را اصالح کرده و 
در یک مسیر تکامل قرار گرفته است. ولی نظام 
بانکی ما در مسیر تکامل نبوده است؛ یک مدل 
سنتی دارد که تقریباً خیلی از ناکارآمدی های 
آن مشــخص شــده و به دنبال جرح و تعدیل 
همان مدل های گذشــته اســت. طبیعتاً باید 
تحول اساسی در نظام بانکی کشور بر پایه علم، 
جست وجو و تحقیق به وجود آید تا بتوانیم مدل 

بومی خود را داشته باشیم.
به نکته خوبی اشــاره کردیــد. در حال حاضر 
آی تی همه کســب  و  کارهــا را متحول کرده 
اســت. اگر چه به دلیــل تقاضاهایی که وجود 
داشته، ناگزیر به استفاده از ابزارهای آی تی در 

 رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی:
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نظام بانکی بوده ایم، حتی در شرایط تحریم؛ اما 
همچنان ساختار مشــخص اقتصادی برای آن 
وجود ندارد. چندین سال است بانک  مرکزی 
در حــال کار روی نقشــه  راه 1400 اســت. 
پژوهشــکده برای این مســیری که به سوی 

تکامل نیست، چه کاری می تواند انجام دهد؟
مسیر پیشرفت آی تی در کشــور به ویژه در 
بانکداری الکترونیکی که یکی از کاردبردهای 
آی تی و آی ســی تی در نظام بانکی کشــور ما 
بوده اســت، جدا از روش اســتراتژی کسب  و 
 کار بــوده؛ یعنی در فرانت آفیــس و جایی  که 
مشتری حضور دارد و باید پاسخگوی او باشیم، 
از ابزارهای آی تی اســتفاده شــده است. البته 
این ابزارها مبتنی هســتند بر آنچه با مدل های 
قبلی و ســنتی برای ســالیان طوالنی استفاده 
می شدند و حاال تبدیل به سرویس های مکانیزه 
شــده اند. همچنین روش توســعه بانکداری 
سلف سرویس در کشــور، جایگزین تراکنش 
انسانی )Self-Transaction( ما شده است. 
خدماتی که انسان ها قباًل ارائه می کردند اکنون 
تا حدودی توســط ماشــین ها انجام می شود. 
مثاًل اســتفاده از خودپــرداز، کارتخوان های 
فروشگاهی، موبایل بانک، بانکداری اینترنتی 
و غیره جایگزین تراکنش های انسانی شده که 
قباًل از طریق شــعبه انجام می شد. اگرچه این 
روش کمک زیادی به صرفه جویی در هزینه ها 
و باال رفتن دقت برخی از تراکنش ها هم کرده 
است چون به دلیل استفاده از متدلوژی ای که در 
آی تی استفاده می شود، طبیعتاً تا حدودی دقت 
و صحت افزایش می یابد و می توانید مستقل از 
زمان و مکان به مشــتری سرویس ارائه دهید. 
البته ما در حوزه اپلیکیشن های آی تی و توسعه 
خدمات بانکداری الکترونیکی، پیشرفت زیادی 
کرده ایم، شــاید پابه پای دنیا پیشرفت های ما 
قابل تقدیر باشد. حتی می توان گفت نمونه های 
برخــی از کارهایی کــه ما در کشــور انجام 

می دهیم، در کشورهای دیگر وجود ندارد.
برای مثال جابه جایی پول به صورت آنی؟

بله، نمونــه کارهایی که در ســاتنا یا چکاوک 
انجام می دهیــم در دنیا وجود نــدارد. به این 
دلیل که یا نیازی بــه آن نبوده یا عالقه مند به 
آن نیستند. اینکه شما چک یک بانک را به بانک 
دیگری ببریــد و بخواهید آن را به صورت آنی 
وصول کنید، در دنیا زیاد مرسوم نیست. چون 
چک کارکردهای خاصی دارد و کســی که از 
آن استفاده می کند سرعت خیلی باالیی برای 
جابه جایی پول مد نظر نــدارد. بنابراین در این 
حوزه می توانیم بگوییم حتی جلوتر از بانک های 
دنیا هستیم. در تک تک بانک های ما کارهایی 

انجام می شود که جدید است. اما بحث من این 
است که اگرچه ما در موضوع فرانت آفیس و 
جایی که مشتری حضور دارد، خیلی خوب کار 
کرده ایم و نیازهای مشــتری را جواب داده ایم 
اما آیا در بک آفیــس هم وضعیت همین گونه 
است؟ یعنی جایی که بانک می خواهد عملیات 
خود را کنترل کند و بحث های ریسک و امنیت 
و استراتژی کسب و کار در آن مطرح می شود؛ 
آیا واقعاً وضع همین اســت؟ نه. چون در آنجا 
سیستم بر مبنای یک راهکار منسجم و یکپارچه 
نبوده، مبتنی بر یک اســتراتژی کسب  و کار از 
باال مدیریت نشده و ابعاد مختلف این کار دیده 

نشده است...
ابعادش از چه منظری؟ شــما به عنوان مدیری 
که در مسند پژوهشی هستید، با اتفاقاتی که در 
پشــت بانک ها در جریان است کامالً آشنایی 
دارید؛ چه اتفاقی بایــد بیفتد تا همان گونه که 
توانستیم از ابزارهای آی تی برای کاربر  نهایی 
اســتفاده کنیم، بتوانیم در پشــت صحنه نظام 

بانکی هم از آن استفاده کنیم؟
مثاًل فرض کنید بانکــی قصد ارزیابی اعتباری 
مشــتری خود را دارد امــا از ابزارهای آی تی 
خوب اســتفاده نشده اســت، یعنی سیستم ها 
نمی توانند در صورت لزوم و به نحو مناســب، 
اطالعات جامعی از مشــتری را بــرای دادن 
اعتبــار در اختیار بانک قــرار دهند. مثاًل یک 
مشــتری از چند بانک تســهیالت می گیرد، 
بعد به مشــکل برمی خورد؛ وقتی آنها را جمع 
می کند رقم بزرگی می شود، یا در یک بانک از 
چند شعبه تسهیالت می گیرد. اما در سیستم 
بک آفیس بانک این اطالعات مشتری به طور 
منسجم و یکپارچه وجود ندارد. بنابراین یکی از 
موضوعاتی که نظام بانکی ما را بارها آزار داده، 
بحث ذی نفع واحد است. یک مشتری در یک 
بانک، حد اعتبار مشــخصی دارد؛ اینکه چقدر 
می تواند LC بگیرد، چقدر وام ریالی بگیرد، چقدر 
می تواند دیگران را ضمانت کند، چند شرکت 
می تواند داشــته باشد، هر شرکت او چقدر حد 
اعتباری و سقف اعتباری می تواند داشته باشد 
باید به صورت منســجم در سیستم ثبت شده 
باشــد. به دلیل اینکه کارهای ارزی و اعتباری 
ما خیلی دیــر کامپیوتری شــدند و وقتی هم 
کامپیوتری شــدند با همان مدل قدیمی بوده، 
بنابراین نمی تواننــد اطالعات واحدی را راجع 
به مشــتری ارائه دهند. وقتی تصمیمی راجع 
به یک مشتری گرفته می شــود، پیش زمینه 
مشتری، آن تصمیم را پشتیبانی نمی کند. وقتی 
پرونده در هیات مدیره یا کمیته اعتباری عالی 
بانک مطرح می شــود آن پیشــینه اطالعات 

و تمام تعهدات مشــتری به همراه آن پرونده 
نیست. وقتی گزارش اعتباری تهیه می شود و 
اعتبارســنجی صورت می گیرد، آن اطالعات 
وجود نــدارد. بنابراین اطالعات مشــتری به 
صورت جزیره ای در بخش های مختلف وجود 
دارد اما همه آنها یک سیستم حمایت از تصمیم 
نیستند تا در اختیار یک کارشناس اعتباری قرار 
گیرند و او با دیدن همه آنها بتواند تصمیم گیری 
کند. البته جای گله هم نیست چون همه کارها 
را نمی توان با هم انجام داد. بانک ها تمام انرژی 
خود را روی فرانت آفیس و ســرویس دهی به 
مشتری در بخش سپرده ها گذاشته اند یا اینکه 
در بخش ســرویس های چند کانالی و موبایل 
خیلی خــوب کار کرده اند. هنگامی  که بانک ها 
قصد مدیریت ریسک های خود را داشتند، در 

این حوزه ها خیلی دیر اقدام کردند.
آیا دلیل چنیــن وضعیتی این نیســت که دو 
موضوع بســیار جدی یعنی تحریم ها و موضوع 
هزینه هــا وجود داشــته؟ در فرانت آفیس به 
راحتی توانستیم تحریم ها را دور بزنیم، ابزارها 
را بیاوریم و اســتفاده کنیم اما در بک آفیس به 
دلیل هزینه باالیی که داشتند نتوانستیم دانش 

فنی را تامین کنیم.
نــه. اگرچه از بابــت هزینــه، فرانت آفیس 
هزینه هایــش باالتر از بک آفیس اســت. به 
نظرم این فقط یکی از مشــکالت است. مشکل 
اصلی این است که یک استراتژی کسب و  کار 
غالب وجود نداشته تا همه فعالیت های بانک ها 
را هم راســتا و یکپارچه کند. بنابراین بانک ها 
کارهای موردی و جزیــره ای انجام داده اند. به 
همین دلیل دو مشکل اساسی در سیستم های ما 
به چشم می خورد: کر)Core(  بانکی و استراتژی 
کسب  و کار منسجمی ندارند و همه چیز با هم 
دیده  نشده است. مثاًل مسائل نظارتی، راهبری 
شرکتی و مدیریت ریسک در آنها دیده نشده 
اســت. بنابراین سیســتم نه از منظر یکسری 
مسائل کالن، بلکه بر مبنای یک دید عملیاتی 
طراحی شده اســت. مثاًل اگر بانک ها بخواهند 
گزارش بدهند که چقــدر از طریق اعطای وام 
اشتغال ایجاده کرده اند، در تولید ناخالص ملی 
کشور چقدر موثر بوده  یا از چند صنعت بزرگ 
حمایت کرده اند، توزیع جغرافیایی تسهیالت 
آنها چگونه بوده و در کاهش بیکاری چقدر موثر 
بوده اند، سیستم شان قابلیت تخمین این موارد را 

نخواهد داشت. 
فقدان اطالعات منســجم برای تصمیم گیری 

دارند.
تنها فقدان در بحث اطالعات مطرح نیســت 
بلکه تولید اطالعات، پورت هایی که اطالعات 
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باید در آن ساخته شود و گزارش هایی که باید 
از این اطالعات استخراج شود نیز نباید موردی 
باشند؛ باید بر مبنای یک سیستم یکپارچه قباًل 
آماده شده باشند. البته بحث فراتر از اینهاست، 
سیســتم از کارهای حرفه ای خود بانک ها هم 
پشتیبانی نمی کند. مثاًل سیستم آنها نمی تواند 
به آنها بگوید مشتریان سودآورشان کدامند، 
فقط ممکن است بتواند بگوید بیشترین مانده 
و سپرده متعلق به کیســت؛ اما منظور من این 
نیست. این وضعیت مثل این است که اگر برای 
کارگزینی در یک شــرکت، فقط به نام، سن و 
تحصیالت یک فرد دسترســی داشته باشید، 
مدیریت نخبگان در شرکت شما هرگز اتفاق 

نخواهد افتاد.
دانش فرد را نمی توان برآورد کرد.

در تحقق مدیریت منابع انســانی، فقط بحث 
داده های اطالعاتی سخت  مطرح نیست که به 
مدیریت، امکان استفاده از استعداد و مغزهای 
افراد نخبه و شایســته آن سیستم را می دهد، 
بلکه مدیریت اســتعداد زمانی محقق می شود 
که داده های نرم درباره آن فرد و عملکردهای 
دوره ای او را در موقعیت های مختلف داشــته 
باشــید. بانک نیز با داشــتن اطالعات سخت 
نمی تواند تصمیمات استراتژیک خوب بگیرد و 
ریسک های خود را مدیریت کند. مشتریانی در 
نظام بانکی وجود دارند که در یک نگاه بهترین 

مشتریان هســتند اما در نگاهی دیگر ممکن 
است مشــتریان خوبی به نظر نیایند. تفکیک 
آنها به طرز فکر آن شرکت درباره آینده کسب 
و کار خود بســتگی دارد. اگــر برنامه ای برای 
کسب  و  کار خود نداشته باشد طبیعتاً نمی توان 
آنها را از هم تفکیک کرد. مثاًل کسی که سپرده 
زیادی دارد آیا به نفع بانک است یا خیر؟ چند 
موضوع در همین مساله جزیی مطرح می شود: 
این ســپرده کوتاه مدت اســت یا بلندمدت؟ 
در قبال این ســپرده چه تعهدی به مشــتری 
داده اید؟ تســهیالت می دهید یا وام؟ آیا این 
سپرده ابزاری برای اعتبار است تا بعداً مشتری 
چند برابر ســپرده خود تسهیالت بگیرد؟ این 

تسهیالتی که در آینده اعطا می شود قرار است 
به چه فعالیتی داده شــود؟ قرار اســت معوق 

باشد یا نه؟
کامالً در این زمینه کور عمل می کنیم؟

موضوع سود هم مطرح اســت. آیا قرار است 
با ســود کمی که به نفع شماســت این سپرده 
گذاشته شــود یا حداکثر سودش را می گیرد؟ 
گاهی می بینید مشــتری باالترین سود و حتی 
سود ترجیحی از بانک می گیرد و از طرف دیگر 
به بانک یک تعهد تحمیــل می کند و خیلی از 
نواقص تحویل اعتباری را با گذاشــتن سپرده 
میت می کند، بعد از مدتی ســپرده اش را هم 
برمی دارد و دو برابر آن نیز تسهیالت می گیرد 
و معوق می شود. آی تی بانک ها اینها را پشتیبانی 
نمی کند. البته تا وقتی نخواهد قرار هم نیســت 
که پشتیبانی کند. سیستم آی تی بانک زمانی 
ساخته می شــود که مدل و استراتژی کسب  و 
کار درستی داشته و نسبت به این مسائل آگاه 
و هوشمند باشد. ما در حوزه آی تی نمی توانیم 
مغزها را جذب کنیم. چون این سیستم هنوز راه 
نیفتاده است. اگر راه بیفتد و حتی مغزهایی که در 
حال فرار از کشور هستند را هم جذب کنیم، باز 
هم باید دو برابر آنها نیرو پرورش بدهیم. فقط 
یکسری متخصص کامپیوتر که دانش خاصی 
است و همه در آن زمینه مسلط نیستند و آنهایی 
که با بزرگ داده و سیســتم های مقیاس وسیع 
ســر  و کار دارند، جذب بانک ها می شوند. به 
دلیل اینکه سیستم ها هوشمند نیستند و هوش 
کسب و کار در شرکت ها و بانک های ما جایی 
ندارد؛ بنابراین مغزهــای ما کاری برای انجام 

دادن ندارند.
گشایشــی که به دلیل توافق هسته ای پیش رو 
داریم، چه تاثیری بر اکوسیســتم بانکی ما که 
منشعب از اکوسیستم کل جامعه ایران است، 
خواهد داشت؟ آنچه شاهد هستیم به نوعی یک 
موجود ناقص الخلقه است که در بخش هایی از 
آن توانسته ایم فعالیت های مدرن انجام دهیم 
ولی در بخش های دیگر آن همچنان رفتارهای 
سنتی داریم. با باز شــدن در و هماهنگ شدن 

داخل و خارج، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
برداشته شــدن محدودیت های بین المللی دو 
اثر بر این موضوع خواهد داشــت: یکی اینکه 
به برخــی نرم افزارها و اپلیکیشــن های نرم و 
سخت دسترسی خواهیم یافت که البته قباًل هم 
وجود داشتند اما تحت محدودیت هایی بودند. 
بنابرایــن باالخره ابزار بهتــری پیدا می کنیم. 
دیگر اینکه ما باید با موسسات تحقیقاتی بانکی، 
شرکت های مشاوره ای و آکادمی هایی که در 
زمینه بانکی کار می کننــد، گفت وگو و ارتباط 

بهتری داشته باشــیم. به نظر من این بعد شاید 
مهم تر از بعد آی تی باشد.

در واقع در دوران تحریم تا حدودی توانســتیم 
ابزارها را وارد کنیم.

اگرچه دانش و ابزارهــای روز را به ما ندادند، 
با تاخیر توانســتیم آنها را به دست آوریم. اما 
این موضوع که کســب  و  کار بانکــی ما نیاز به 
مشاوره دارد و از نظر رفتار تجاری باید خود را 
از نو طراحی کند، مدل های جدید را بیاورد و به 
کار گیرد، شــاید به ما کمک بیشتری کند. من 
معتقدم مشکل اصلی بانک های ما اینجاست. 
صنعت بانکداری دنیا در این ســال ها بســیار 
هوشــمند شــده و زمینه های حرفه ای بسیار 
قوی ای پیدا کرده اســت. نــوآوری  کنونی در 
صنعت بانکداری دنیــا، یک نوآوری مبتنی بر 
دانش اســت که در آن اســتراتژی، مدل ها و 
دانش کسب  و کار و آی تی تاثیرگذار هستند. 
آی تی به نحوی طراحی شــده که قابلیت پیاده 
کــردن اســتراتژی های مختلــف را دارد. با 
برطرف شــدن محدودیت هــا در این حوزه 
امکاناتی به دست خواهیم آورد ولی باید بدانیم 
مدل کســب و  کار بانک های ما قدیمی است 
و در زمانه فعلی جوابگو نیســت. باید به سمتی 
حرکت کنیم تا این بــازار و صنعت بانکداری 
که با بازار پول سر و کار دارد، حرفه ای تر عمل 
کند، به مردم و مشتریان خود خدمات بهتری 
بدهد، خودش هم در حاشیه امن باشد و بتواند 
از آســیب هایی که در حال حاضر کم  و بیش 
درگیرشان هستیم، در امان بماند. مثاًل موضوع 
تخلفات و مطالبات معوقه، آسیب هایی که نظام 
بانکی می بیند و ریسک هایی که در نظام بانکی 
وجود دارد، اینها معلول اســتفاده از مدل های 
ســنتی و ناکارآمد قدیمی اســت که هنوز هم 
اراده یا زمینه ای برای تغییر آنها در نظام بانکی 

وجود ندارد.
بانک ها بســیاری از چالش ها را به نوعی درک 
می کننــد که وجــود دارد اما اگر قرار باشــد 
بک آفیس ها و مدل کسب  و کار را تغییر بدهند 
خیلی از اینها نیازمند اراده باالدستی به ویژه در 
بانک مرکزی به عنوان سیاتگذار است یا نیاز به 
تحول در قوانین کشور دارند. در این زمینه اگر 
این اراده وجود نداشــته باشد چگونه می توان 

متوقع چنین تغییری بود؟
من فکر نمی کنم بانک  مرکزی مانع حرفه ای 
شدن بانک ها شود یا شده باشد. بانک مرکزی 
مقررات گذار و ناظر اســت. بعیــد می دانم از 
سوی یک بانک طرح تحولی برای بهبود اجرا، 
تحلیل رفتار مشتری و اعتبارسنجی انجام شده 
باشــد و بانک  مرکزی مخالفتی کرده باشــد. 

یکی از موضوعاتی که نظام بانکی ما درگیر آن 
است، مدل کسب  و  کار و مدل تجاری نظام بانکی 

ماست که تا حدودی قدیمی و سنتی است و 
امکان دارد تبعات آن به بانک مرکزی هم برسد
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اگرچه قبول دارم بانک  مرکزی هم متناســب 
با پیشــرفت های بانکداری مرکــزی در دنیا 
باید خود را به روز کند، چنین اشــتیاقی هم در 
آن وجود دارد و االن در این مســیر قرار دارد؛ 
اما بانک ها در نهایت بنگاه هســتند و در بازار 
پول و صنعت بانکداری فعالیت می کنند. این 
یک بازار بسیار حرفه ای با نیروی انسانی بسیار 
حرفه ای اســت تا بتواند تصمیم های حرفه ای 
بگیرد و در شرایط سخت خود را نشان دهد. در 
حال حاضر تا حدودی عرصه بر نظام بانکی ما 
تنگ شده است. دیگر خبری از سودآوری های 
سرشــار گذشته نیســت. با پایین آمدن نرخ 
تورم، در اعطای تســهیالت با نرخ باال ریسک 
عدم پرداخت وجــود دارد. بنابراین آنچه در 
گذشــته عامل موفقیت بانک ها بوده، دلیلی 
نــدارد در آینده هم عامــل موفقیت بانک ها 
باشــد. نظام بانکی ما به یک طراحی نو احتیاج 
دارد. در این بازار پر رقابت که حاشــیه سود 
آن به تدریج در حال کاهش اســت، بانک ها 
باید قادر باشند سود خوبی بدهند و بقای خود 
را حفظ کنند. بنابراین در شرایطی که صنعت و 
نرخ بازگشت سرمایه چندان جذاب نیستند و 
حاشیه سود در حال افت است، اگر نظام بانکی 

بسیار حرفه ای عمل کند می تواند نجات یابد.
این شرایط می تواند باعث تغییر الجرم شود؟

بله. زمانی ما قدرت انتخاب داشتیم. اگر بانکی 
زودتر دســت به کار می شــد و حرفه ای تر و 
هوشــمندانه تر عمل می کــرد، در مدیریت 
بازار و مدیریت ریســک خود موفق می شد و 
حاشیه ســود خوبی هم برای خود رقم می زد، 
چون بقیه آگاه نبودند. اما اکنون در حال ورود 
به مرحله ای هســتیم که اگر هوشیار و بیدار 
نشویم، واقعیت ها ما را با خشونت و بی رحمی 
بیدار می کنند. مثاًل بانکی که نرخ های مطالبات 
معوقه آن از سطح اســتاندارد باالتر می رود 
عماًل با یکســری عدم کارایی در سیستم خود 
درگیر می شــود. یا بانکی که مشتریان کلیدی 
خود را بــه تدریج از دســت می دهد، متوجه 
می شود ســودی که از آنها به دست می آورد 
دیگر وجــود ندارد. یا مثاًل زمانی مشــتریان 
با سودهای پایین ســپرده گذاری می کردند 
یا حســاب هایی مثل قرض الحسنه، طرفدار 
داشتند؛ مکانیسم جشنواره ها و قرعه کشی های 
ســاالنه، کمپینی بود که پول های خوبی برای 
بانک ها می آورد امــا اینها به تدریج اثر خود را 
از دست داده اند. مردم هم قدری هوشمندتر 
شــده اند. زیرا ما در این ســال ها روی ذهن 
اقتصادی مردم خیلی کار کردیم به ویژه برای 
هدفمندی یارانه ها اطالعات زیادی به جامعه 

پمپاژ شــد و ذهن مردم اقتصادی تر از گذشته 
شده  و هوشیار است که پولش چه ارزشی دارد 
و چه کاری با آن خواهد کرد. مشــتری دیگر 
مشتری 10 ســال پیش نیست بلکه از آگاهی 
برخوردار اســت و باید یک خدمت جذاب به 
آن ارائه دهید تا بتوانید با پول او کار کنید؛ و هم 
او ســود ببرد هم بانک. اگر آن خدمت جذاب 
و باکیفیت، و هوشــمندی و رفتار حرفه ای در 
بانک وجود نداشــته باشــد، باید یک ما به ازا 
وجود داشته باشد. در حال حاضر این مابه  ازا، 
ســود بانکی است. شــما مجبور به دادن سود 

باالتر برای حفظ مشتری هستید.
رقابتی که اکنون بیــن بانک ها به وجود آمده 

است.
بله اما ســود باالتر، اقتصادی نیست و قیمت 
تمام شــده پول را باال برده و این باعث شــده 
قدرت رقابت در جایی بسیار خطرناک -یعنی 
سود بیشتر دادن- محدود شود. این هزینه ها 
زمانی پوشش داده خواهد شد که شما بتوانید با 
سود باالتر تسهیالت بدهید. البته تسهیالت با 
سود باالتر هم بخشی از پارادایم سنتی گذشته 
اســت که االن و در شــرایط امروز اقتصاد ما 
جوابگو نیســت و به انــدازه ای می تواند مضر 
باشد که یک بنگاه برای بقای خود تسهیالت با 

نرخ باال می گیرد.
ریســک را هم برای بانک هم برای بنگاه باال 

می برد؟
بله، و هم بــرای کارآفرینان اقتصادی. در این 
بازار انتظار می رفت بانک ها هوشــمندانه تر 
عمل کنند ولی به دلیل اینکه روی بک آفیس 
کار نکرده انــد و از رفتارهــای مشــتریان 
آگاه نیســتند، تحلیل ســودآوری مشتری 
جایگاهی ندارد و روی آن خیلی کم کار شــده 
اســت. بانک ها برای انتخاب مشــتری نه از 
سیســتم های کور بلکه باید از سیســتم های 

آی تی و هوش تجاری خود استفاده کنند. 
اگر به اینها بی توجه باشــیم هزینه های بسیار 
ســنگینی به ما تحمیل خواهد شد و واقعیت ها 
مــا را از خواب بیدار خواهند کــرد. به تدریج 
وارد پارادایم جدیدی از بانکداری در کشــور 
می شــویم که در آن بانک هایی جلوتر هستند 
کــه از قبل بــه این مســائل فکــر کرده اند. 
مثاًل آی تــی را فقــط یــک کار عملیاتی در 
نظر نگرفته اند بلکه آن را یــک راهکار برای 
پشتیبانی از ایده های تجاری و مدل های کسب  
و کار، ابــزاری برای مدیریت ریســک های 
خود، اســتفاده بهتر از نیروی انسانی، نخبگان 
و اســتعدادهای خود دیده اند. اگر در بانک ها 
از قبل چنین کارهایی انجام شــده باشد االن 

فرصت مناسبی است که بتوانند از آنها استفاده 
کنند. 

با توجه به فضای به وجودآمده، رفت  و  آمدهای 
متعددی با بانک ها، شــرکت های مختلف و 
بانک مرکزی در حال شــکل گرفتن اســت. 
پژوهشکده در این شرایط چه کاری می تواند 
انجــام دهد؟ آیــا مذاکراتی انجــام داده؟ 
همان گونه که شما گفتید، استفاده از بازوهای 
مشــاوره ای و انتقال دانش فنی از موضوعات 
حائز اهمیتی اســت که می تواند کمک کند، 
آیا پژوهشکده برای اینکه از این توان بیرونی 
برای انتقال دانش اســتفاده کند، کاری انجام 

داده یا برنامه ای دارد؟
یکی از اهداف ما در پژوهشــکده این است که 
ارتباطات خود را با مراکز تحقیقاتی بین المللی 
در زمینه های پولــی و بانکی افزایش دهیم. در 
دوره تحریم محدودیت هــای ارتباطی وجود 
داشت. گرچه حوزه تحقیقات هیچ  گاه تحریم 
نبوده اما تحریم های بانکی حتی روی ارتباطات 
علمی ســایه انداخته بود. یکی از اهداف ما این 
است که از اندیشمندان و پژوهشگران ایرانی 
خارج از کشور و پژوهشکده های پولی و بانکی 
دنیا استفاده کنیم. شاید بتوانیم کمک هایی برای 
شناساندن بیشتر نظام بانکی به آنها ارائه کنیم 
و بتوانیم تبادل علمی و اطالعاتی داشته باشیم. 
چون دامنه حــوزه علم باز اســت، نمی توانیم 

بگوییم همه چیز را می دانیم. صنعت بانکداری 
در دنیا صنعت رو به توســعه ای است و به طور 
مرتب خالقیت و نــوآوری در آن رخ می دهد 
و مدل ها و کســب  و  کارهای جدید در آن ارائه 
می شود. ما می توانیم از این دانش متراکمی که 
در کشورهای پیشتاز وجود دارد، استفاده کنیم.

کار عملیاتی هم در این زمینه انجام داده اید؟
بله، برای اولیــن دوره بانکداری جامع که قرار 
است در بهمن ماه برگزار کنیم، اساتیدی را از 
خارج کشــور دعوت کرده ایم تا در این دوره 
حاضر شوند و در کارهای آموزشی ای  که برای 
نظام بانکی و بانــک مرکزی تدارک دیده ایم، 

مشارکت کنند

یکی از اهداف ما در پژوهشکده این است که 
ارتباطات خود را با مراکز تحقیقاتی بین المللی در 
زمینه های پولی و بانکی افزایش دهیم. در دوره 
تحریم محدودیت های ارتباطی وجود داشت
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برگزاری ســومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخــت تقریبًا با اولین مذاکرات 
ایران با 1+۵ همزمان شــده بود. در آن زمان بحث اصلی شــرایط بانک ها در دوران پس از تحریم 
بود و اینکه با برداشــته شــدن تحریم ها شــرایط بانک ها چه تغییری خواهد کــرد. در آن میزگرد، 
فرهــاد نیلــی به عنــوان رئیس پژوهشــکده، علــی دیواندری به عنــوان مدیرعامــل بانک ملت و 
انصاری بــه عنوان مدیرکل بین الملل بانک مرکزی که نماینده ایــن بانک در تیم مذاکره کننده 
بــود، حضورداشــتند. در آن زمــان همه بــه این جمع بندی رســیدند که بانک ها بایــد برای دوره  

پساتحریم برنامه داشته باشند.
 حــال درپنجمین همایــش بانکداری الکترونیــک و نظام های پرداخت در آســتانه لغو تحریم ها 

قرار گرفته ایم.در  میزگرد پیش رو ســعی شــده با شیبه ســازی میزگرد گذشته افق آتی را تصویر 
کنیم.این میزگرد با حضور علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، فرهادنیلینماینده 
ایــران در بانک جهانی،احمد عزیزی مشــاور رئیــس کل بانک مرکزی،حســین یعقوبی مدیرکل 
بین الملــل بانک مرکــزی و حمیــد قنبــری مدیــر اداره بررســی های حقوقــی بانک مرکــزی در 
شــرایطی برگزار شــدکه نیلــی به صورت مجازی و با بیش از 12 ســاعت اختــاف زمانی  از طریق 
اســکایپ در این میزگرد حاضر شــد. این میزگــرد صبح یکی از آلوده ترین روزهــای تهران برگزار 
شــد اما پس از پایانش مشــخص شــد برنامه های تدوین شده کافی نیســتند و بانک مرکزی باید 

سناریوهای مختلفی داشته باشد.

میزگرد بررسی بانکداری ایران در دوران پساتحریم

همه فرصت ها مشروط هستند

میثم قاسمی مهرک محمودی
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 دو ســال پیش همزمان بــا برگزاری 
همایش ســوم بانکداری الکترونیک و 
نظام های پرداخت که  تازه موضوع برداشــته 
شدن تحریم ها و مذاکرات هسته ای آغاز شده 
بود، در میزگردی بــه وظیفه بانک مرکزی در 
خصوص تدوین برنامه  برای زمان پساتحریم و 
خروج از تحریم پرداختیــم. امروز قصد داریم 
پس از گذشت دو ســال آن میزگرد را مجدداً 
تکرار کنیم و به بررسی شرایط حال حاضر ایران 
و نظام بانکداری بپردازیم. به عنوان اولین سوال 
پس از گذشت دو سال که مذاکرات هسته ای 
به نتیجه رسید، آیا برنامه ای در خصوص دوران 
پساتحریم برای بانکداری ایران تدوین شده یا 

خیر؟
 احمد عزیزی، مشــاور 
ارشــد رئیس کل بانک 
مرکزی: برنامه در سطوح 
مختلف هم در دولت و هم 
در بانک مرکزی تدوین 
شده  است. تا آنجایی که من اطالع دارم برنامه 
بانک مرکزی در ســطح عملیاتی جامع ترین 
برنامه است. این برنامه فقط به مسائل بانکی و 
اقتصادی نپرداختــه؛ به مســائل حوزه های 
مختلف سیاسی و حوزه های دیگر نیز اشاره هایی 
دارد. اما آیا این برنامه کافی است یا خیر سوال 

دیگری است که باید به آن پاسخ داده شود.
 حســین یعقوبی، مدیر 
کل امور بین الملل بانک 
 مرکزی:  در حوزه ارزی 
روی دو محــور تمرکــز 
کردیم. یکی اســتفاده از 
ظرفیت هــای بالفعــل ایجادشــده در نتیجه 
مذاکــرات با گــروه 1+۵ بــود. یکــی از این 
ظرفیت ها استفاده از مجوزهای الزم برای انتقال 
منابع ایران از کشورهایی که دارایی ما در آنجا 
قرار داشــت به کشــورهای هدف بود. در این 
زمینه اقدامــات خوبی انجام شــد. همچنین 
مذاکرات در خصوص احیای روابط کارگزاری 
که به دلیل تحریم ها روابط متوقف یا از بین رفته 
بود؛ ما احساس مان در ارتباط با آنها این بود که 
آنها عالقه مند به برقراری رابطه هســتند اما 
ایجــاد رابطه را به بعد از اجرایی شــدن برجام 
موکول می کنند؛ نتیجه این مذاکرات نیز بسیار 
ثمربخش بــود. همچنین انجــام مذاکرات با 
کشورهایی که پیش از تحریم ها رابطه ای با آنها 
نداشتیم اما به جهتی در این دوره زمانی برای ما 
پراهمیت شــده بودند، نیز در دستور کار قرار 
گرفت. تطبیق استانداردهای بانک مرکزی با 
اســتانداردهای بین المللی که بــه دلیل ایجاد 

تحریم ها در دوره ای از آن فاصله گرفته بودیم 
نیز در ملزومات کاری مــا قرار گرفت. نتیجه 
اینکه ما برنامه  داریم و طبق آن برنامه بانک های 
هدف را طبقه بندی کرده ایم و انشاءاهلل پس از 
اجرایی شــدن برجام ایــن فرصت ها بالفعل 

خواهند شد.
 در این برنامه تدوین شده تمام الزامات 
برای مواجهه با دوران پساتحریم وجود 

دارد؟
 بله کاماًل وجود دارد. ما به  
صورت هدفمند می دانیم 
بعــد از تحریم باید به چه 
شــکلی در حوزه احیای 
مدیریــت ذخایــر ارز و 
مدیریت دارایی های بانک و همچنین در حوزه 
مدیریت کارگزاری بانک ها از این ظرفیت های 
موجود استفاده کنیم. باید این ظرفیت ها ایجاد و 

نهایی شود تا بتوانیم کارمان را شروع کنیم.
 حمید قنبری، مدیر اداره 
بررســی های حقوقــی 
بانک مرکزی: دو ســال 
پیش هیــچ تصویری در 
مورد اینکه فضای پس از 
تحریم ها چگونه است و چه اتفاقی خواهد افتاد، 
نداشتیم. اطالعات کافی در مورد اینکه بتوانیم 
برای بعد از تحریم ها برنامه ریزی کنیم، وجود 
نداشت. بهترین حالت ممکن برای ما بازگشت 
به ژانویه ۲00۶ بود؛ زمانی که اولین تحریم های 
هســته ای وضع شــد. در آن زمــان هنوز فاز 
تحریم های بانکی آمریکا شروع نشده  بود. این 
دید ما پس از برجام در بعضی از زمینه ها محقق 
شــد و در برخی زمینه های دیگر خیر. بعضی از 
تحریم های قبل از ۲00۶ نیز برداشــته شد اما 
برخــی از تحریم های بعــد از ۲00۶ همچنان 
پابرجا هســتند. در ایــن دوره زمانی تیم بانک 
مرکزی به صورت مرتب به تیم مذاکره کننده 
مشــاوره می داد که اگر کدام تحریم برداشته 
شــود، بهتر خواهد بود. االن کمی از این مشکل 
رفع شده و مقداری از آن نیز باقی است. درست 
اســت که قرار بر اجرای برجام است اما اینکه 
کدام بخش اجرا می شود یا خیر هنوز مشخص 
نیست. چرا که بخشــی از تحریم ها برداشته و 
بخشی از تحریم ها برداشته نشده و برای همه در 
بخش هایی ســوال باقی مانده  اســت. مثاًل آن 
بخش هایی که در موردشان ابهام وجود دارد که 
آیا تحریم برداشته شــده یا خیر، چه وضعیتی 
خواهند داشت و چگونه تفسیر می شوند. وقتی 
می توانیم درست برنامه ریزی کنیم که امکانات 
را دقیقاً بدانیم. هنوز امکانات برجام برای ما صد 

درصد مشــخص نیست. قســمتی از آن باقی 
مانده و باید مدتی بعد از اجرا تفســیرها روشن 
شود. نتیجه اینکه هر چه تاکنون نوشته ایم باید 

اصالح شود.
علــی دیواندری، رئیس 
پژوهشــکده پولــی و 
بانکی کشور: گروه پول و 
ارز پژوهشکده که یکی از 
پژوهشــی  گروه هــای 
پژوهشکده است، پروژه ای تحت عنوان »برنامه 
عملیاتی نظام بانکی کشور برای دوره پساتحریم« 
تعریف کرده . در این برنامه عملیاتی مشخص 
می شود که در نظام بانکی روی چه مواردی باید 
تمرکز شود و چه مواردی را باید در نظر بگیرند. 
در حوزه پســاتحریم یکــی از مباحث مطرح 
راه اندازی مجدد روابط کارگزاری اســت. این 
بخش یکی از الزامات کاری است. کارهایی که 
نظام بانکی و بانک مرکزی باید برای برقراری 
روابط انجام دهند، مشخص می شود. این پروژه 
آغاز شده و بخشــی از کار نیز به انجام رسیده 
اســت و امیدواریم پیش از پایان ســال نتایج 
ملموس آن مشخص شود تا در اختیار قرار گیرد. 
پژوهشکده وظیفه خود می داند که در این زمینه 
با بخــش  بین الملل بانک ها همــکاری کند و 
فعالیت های صورت گرفته را گردآوری کند و 
تعمیق ببخشد تا برنامه منسجمی از آن به دست 

آید.
 موضوعی که خــالل صحبت های دکتر 
قنبری مطرح شد، مشخص نبودن فضا در 
دوره پساتحریم است. ما هنوز نمی دانیم بعد از 
اجرا شدن برجام چه اتفاقی خواهد افتاد و نگاه 
بانک های دیگر به اجرای این برنامه و همچنین 
به ایران چگونه اســت. با توجه به اینکه شما در 
بانک جهانی حضور دارید و در آن ســوی دنیا 
هســتید و با آنها در حال مذاکره و مراوده ؛ آیا 
مشــخص اســت که آنها آمادگی همکاری با 
ایران پس از اجرای برجام را خواهند داشــت یا 
خیر یــا می توانند به تمام تعهــدات خود عمل 

کنند؟
فرهــاد نیلــی، نماینده 
ایــران در بانک جهانی: 
چــه  روی  تحریــم 
زیرســاختی نشســت و 
چگونه پیاده سازی شد؟ 
آیا این زیرساخت برداشته شده یا هنوز هست؟ 
یا نظام مالی بین المللی در حال تعمیق و گسترش 
آن زیرساخت است؟ دوم اینکه چشم انداز پس 
از تحریم از منظر بین المللی چیست؟ سوم اینکه 
هزینه و فایده بازیگران این عرصه در فضای پس 
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از تحریم چگونه اســت؟ در بحث اول کمی به 
عقب بازمی گردم؛ به فروپاشی اتحادیه جماهیر 
شوروی و برداشــته شدن دیوار برلین که پایان 
جنگ سرد و دوران گســترش نظام حقوقی و 
مالی و فنی بین المللی بود. در سال های ۲00۵ تا 
۲00۷ که به تدریج تحریم ها در ایران شــدت 
گرفت، در واقع نوعی مســلح کردن نظام مالی 
بین المللی اتفاق افتاد. نظام مالی بین المللی تسلیح 
شــد تا بتواند از توان تســلیحاتی خود علیه هر 
سامانه هدفگذاری شده استفاده کند. به نظر من 
تحریم ایــران پایلوت اجرای ایــن نظام مالی 
مسلح شده بود. این زیرساخت همچنان سر جای 
خودش مانده و همیشه نیز برگشت پذیر است. 
اتفاقاً این توالی اقدامات تعیین شده در برجام نیز 
نشــانه همین نکته است. یعنی هر وقت مجدداً 
احساس خطر شــود که هزینه مورد انتظار کار 
کردن با ایران یا هر بازیگر دیگری مختل شده، 
این نظام دوباره قابل برگشت است. از همین رو 
دبیرکل آژانــس نیز باید بــه صورت مرتب 
گزارش فصلی به شورای حکام ارائه دهد. تجربه 
نشــان داده این نظام تسلیح شده می تواند یک 
اقتصاد باز را به اقتصاد بسته تبدیل کند. از طرف 
دیگــر فرصتی بــرای بســیاری از بازیگران 
بین الملل از جمله نظام اجرایی امریکا ایجاد شد تا 
یک تجربه موفق مثل کمپ دیوید یا شرم الشیخ 
را رقم زند، و یک تهدید را به یک فرصت تبدیل 
کند. از طرفی اروپا با دسترســی به گاز مطمئن 
ایران تهدید روســیه را تا حدودی خنثی کرد. 
ایران نیز باید از این وضعیت استفاده کند و یک 
بازی برد-برد را سامان دهد تا به فرصت بهتری 
برسد. اما این را یک فرصت برگشت ناپذیر تلقی 
نکنیم. تلقی های بین المللی نشان دهنده بزرگ 
بودن این فرصت اســت. مثاًل در گزارش اخیر 
اســتنلی مورگان، برداشــته شــدن تحریم و 
بازگشــت ایران به فضای اقتصــاد بین الملل 
بزرگ ترین اتفاق بعد از فروپاشی دیوار برلین 
تلقی شده است. در تحلیل بانک جهانی نیز طی 
ســال های ۲01۶ و ۲01۷ خاورمیانــه تنها 
منطقه ای در دنیاست که پیش بینی رشد آن رو 
به باال بازنگری شــده اســت. پیش بینی رشد 
اقتصادی در تمام بخش های دنیا طی سه فصل 
گذشته تغییری نکرده است. در خاورمیانه نیز 
تنها منطقه ای که انتظار شــتاب رشدش وجود 
دارد، ایران اســت. از منظر اروپا نیز اینجا یک 
اقتصاد چند 100 میلیارد دالری است که برخی 
از فرصت های شــغلی را که نمی توان در اروپا 
جســت وجو کرد می توان در ایــران یافت. اما 
متاسفانه یا خوشــبختانه تمام اینها مشروط بر 
چگونگی بازی بازیگران اســت. ما وســط یک 

صحنه شطرنج هستیم؛ در این صحنه شطرنج 
بســتگی دارد که دو طرف مهره هــا را چگونه 
جابه جا کنند تا بتوانند از این فرصت اســتفاده 
الزم را ببرند. پس اگــر در مورد آینده، آن هم 
آینده نزدیک یعنــی ۲01۶ و ۲01۷ صحبت 
می کنیم، باید مبتنی بر سناریو باشد. من ارجاع 
می دهم به گفته دکتر دیواندری در میزگرد دو 
سال پیش که گفتند ما باید سناریوسازی کنیم. 
یعنــی تعبیر برنامه ریــزی را بایــد به تعبیر 
سناریوسازی تغییر دهیم. نمی توانیم مستقل از 
سناریو برنامه ریزی کنیم. بخشی هم بستگی به 
نوع بازی مــا دارد. هر بازاری ریســک های 
خودش را به همــراه دارد. ما چگونه می توانیم 
ریســک کار کردن با بازار ایران و فضای بانکی 
ایران را مشــخص کنیم؟ این ریسک ها قابل 
محاسبه، رســیدگی و مدیریت کردن است. 
چقدر حاضریم بابت ریســک های موجود که 
قادر به کم کردن آنها نیســتیم، بازده بیشتری 
دهیم تا افراد خواهان فعالیت در این بازار بتوانند 
کار کنند؟ در این فضا شــاید بتــوان در مورد 
فرصت های تحریم صحبت کرد. نباید فکر کنیم 
آب زیادی پشت سد جمع شده و به محض اینکه 
دریچه های سد را باز کنیم، جاری می شود. حتی 
بعضی ها فکــر می کنند به محض باز شــدن 
دریچه ها همه توربین ها نیز به  کار می افتند و برق 
تولید می شــود. از همین رو باید سناریوسازی 
کنیــم.   نظام مالــی بین المللــی آمادگی فنی 
بازگشت به شرایط قبل از برجام را دارد. این هنر 
دیپلماسی ماســت که هزینه های بازگشت به 
شرایط قبل را زیاد کنیم و منافع فضای ایجادشده 
را آن قدر باال ببریم که هزینه بازگشــت به قبل 
برای همه زیاد باشــد و در نتیجه احتمالش کم 
شــود. نکته پایانی اینکه ما در مورد نظام بانکی 
صحبت می کنیم که محافظه کارترین صنعت 
دنیاســت. اگر در مورد نفــت و گاز صحبت 
می کردیــم راحت تر بود. به نظر می رســد با 
کمرنگ شدن حلقه سیاســی و حقوقی تحریم، 
سرعت کمرنگ شــدن تحریم در حلقه مالی و 
بانکی و بازگشت آن به فضای قبل، کندتر خواهد 
بود. افق های آتی هم با اما و اگرهای زیادی مواجه 
می شــود. همه به فضای ایران نگاه می کنند تا 
ببینند تحوالتش چگونه است. آنچه در ابتدای 
تمام مذاکرات بیان می شــود، بحث مقررات 
پولشــویی و حمایت مالی از تروریسم است، اما 
این فقط گفت وگوی اول است. گفت وگوی دوم 
طبیعتاً تطابق پذیری بانک های ایران با مقررات 
بین المللــی خواهــد بــود. در ایــن بخــش 
نقطه ضعف هــای زیــادی داریــم. یکــی از 
نقطه ضعف های ما شفافیت صورت های مالی 

است. بازگشت به بانکداری مدرن و حرفه ای 
برای بانک های ما سخت اســت. بنابراین در 
فضای اما و اگرها می توانیم در مورد ســال های 

۲01۶ و ۲01۷ صحبت کنیم. 
 دکتر نیلی به دیدگاه بین الملل اشــاره 
کردند؛ در این صورت به نظر می رســد 
بایــد برنامه های کوتاه مدت بــرای این دوره 
زمانی در نظر گرفت یا سناریوهای مختلفی برای 
ورود به بازار جدید در اختیار داشت. این کاماًل 
یک رویکرد متفاوت است. در اصل یک برنامه 
بلندمــدت در اختیار داریــم و چندین برنامه 
کوتاه مدت تا در لحظه های مختلف بتوانیم طبق 
آن تصمیم گیــری کنیم. آیــا آمادگی چنین 
وضعیتی در ایران وجود دارد؟ تا این حد چابک 
هســتیم که بتوانیــم اتفاق هــا را پیش بینی و 

مدیریت کنیم؟
به نظر من آنچه می توان به 
صحبت دکتر نیلی اضافه 
کرد این است که هر کدام 
از مــا در اجرایی شــدن 
برجام نقــش داریم. این 
فرصت به صورت کامل در اختیار ما نیســت. 
واکنش ما بــه رخدادها و همچنیــن فرآیند 
برداشته شدن یا تعلیق تحریم ها در شکل گیری 
این تصمیم ها نقش خواهد داشت. به اعتقاد من 
نظام بانکی مــا در دو حوزه با دنیا ارتباط زیادی 
دارد. یکی از آنها خدمات پرداخت است، مانند 
روابط کارگــزاری. مدل اقتصــادی فعالیت 
بانک های تجاری و بانک مرکزی ایران با سایر 
بانک های دنیا به گونه ای بوده اســت که منابع 
ارزی نــزد بانک هــای خارجی در حســاب 
کارگزاری قــرار می گرفــت و پرداخت ها به 
صورت نقدی انجام می شــد. به نظر من پس از 
اجــرای برجام کار ما در حــوزه پرداخت آغاز 
خواهد شــد. عملیات پرداخت در این حالت 
ریسکی ندارد، بانک های خارجی خواهند گفت 
منابع خود را در اختیار ما بگذارید، ما هم از طریق 
عملیات کارگزاری پرداخت های شما را انجام 
می دهیم. چه در سطح تراکنش های خرد مانند 
پرداخت های دانشجویی یا شخصی بخواهد با 
درآمدهای داخل ایران در کشور دیگر زندگی 
کند، چه در حــوزه پرداخت های بزرگ تر و در 
حوزه کارآفرینی و تجارت یا تولید. به اعتقاد من 
عملیاتــی  شــدن برجــام از طریــق انجام 
پرداخت های این حوزه  خواهد بود. از این رو در 
چنین وضعیتی هزینه های انجــام تراکنش و  
ریســک های آن کاهش می یابد، زیرا در دوره 
تشدید تحریم ها عمده جابه جایی پول ها و انجام 
پرداخت ها در بستری غیر از بستر بانکی انجام 
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می شــد که همراه با ریســک بــود و به دلیل 
هزینه های جانبی آزادسازی منابع کارمزدها 
هم افزایش یافته بود. در نهایت اجرایی  شــدن 
توافقات، کاهش هزینه های مصرف کنندگان را 
در پی خواهد داشــت چرا که به دلیل کاهش 
هزینه هــای جابه جایی پــول، قیمت کاالهای 
وارداتی نیز به تبع آن کاهش می یابد. بنابراین 
فرصت اصلی در بخش اخذ خدمات پرداخت 
خواهد بود و می توانیم با منابع ارزی خودمان کار 
کنیم. در همین زمینه بانک های خارجی حاضر 
خواهند شد منابع ما را نگهداری کنند. در دوران 
تشــدید تحریم ها همه می دانیم که بانک های 
بزرگ و موثر دنیا حاضر نبودند تراکنش های ما 
را انجام دهند.  اما امکان ایفای نقش اصلی نظام 
بانکی در برنامه عملیاتــی برجام طول خواهد 
کشــید. از آنجایی که رسالت اصلی نظام بانکی 
آماده سازی کشور برای ورود سرمایه و جذب 
ســرمایه گذاری خارجی برای کشور است؛ به 
تدریج باید فضایی ایجاد شود تا بانک های بزرگ 
دنیا بــدون دغدغه فعالیت هــای اقتصادی و 
پروژه های ایران را فاینانس کنند، مشارکت ها، 
ائتالف ها و کارهای سندیکایی نیز صورت گیرد. 
در این بخش معموالً ریسک هایی وجود دارد، 
بانک های دنیا با تکیه بر سوابق بانک های ایران 
باید ریسک ناشــی از تعهدات نظام بانکی ما را 
بپذیرند و اســتحکام ســاختار مالی بانک ها و 
بخشی از این ریسک ها را بررسی و تحمل کنند. 
به اعتقاد من این بخــش از کار به  کندی پیش 
خواهد رفت و نمی شــود انتظار داشــت فضا 
آن قدر آماده باشــد که بتوانیم امیدوار باشیم 
خطوط اعتباری کوتاه مــدت، ری فاینانس یا 
اعتبار خریدار یا اعتبار عرضه کننده و این قبیل 
خطوط اعتباری در اختیــار بانک های ما قرار 
بگیرد. بنابراین امکان اســتفاده از فرصت های 
برجــام در بخش غیر از خدمــات پرداخت تا 
حدود زیادی به نحوه تحرک بانک های داخلی 
به منظور استحکام بخشی به ساختار مالی خود و 
اصالح ریســک های سیســتماتیک بستگی 

خواهد داشت. 
 دکتر نیلی از سناریوسازی 
صحبــت کردنــد؛ من 
احساس می کنم شاید این 
را جدا از برنامه ریزی تلقی 
می کنند، به نظر من جزیی 
از برنامه ریزی و برنامه ریزی اقتضایی اســت. 
یعنی اگر فالن حالت شــد چه کنیم و اگر حالت 
دیگری اتفاق افتاد چه کنیم؛ سناریوهای مختلف 
درون برنامه. همچنین ایشــان مطلب دیگری 
گفتنــد در مورد ســطوح سیاســی و حقوقی و 

حرفه ای مالی. می خواهم اینهــا را به هم پیوند 
بزنم: ما همیشه حرف مان به ارباب سیاست در 
کشور این بود که مشکل تحریم ها چون از حوزه 
سیاســت وارد حوزه مالی و اقتصاد و بانکی شده 
است، پس اساســاً باید در همان حوزه حل شود. 
بنابراین تالش های ما شاید در جاهایی تاثیری 
داشته باشد اما هزینه هایی نیز خواهد داشت. در 
حوزه سیاســت برای اینکه چه برنامه ای باید 
تنظیــم می شــد می بایســت اقتضایی عمل 
می کردیم. یادآوری می کنم در حوزه سیاســی 
بحث این بود که همه تحریم ها باید برداشــته 
شود. تمام برنامه ریزی ها نیز طبق آن انجام شد. 
من اطالعی ندارم از اینکه کســی برنامه ریزی 
کرده باشــد برای زمانی که تحریم ها برداشته 
نشود. از همین رو شکافی ایجاد شد که من اسم 
آن را امتنــاع از برنامه ریزی می گذارم. یعنی با 
توجه به انتظاری که برای رفع تحریم ها داشتیم، 
برای حالت های دیگر برنامه ای نریخته ایم. اتفاقًا 
همین اتفــاق هم افتــاد. برنامه ریــزی برای 
حالت های مختلف سیاسی صورت نگرفت. خب 
واقعیت امر این است که ما برای شرایط اقتضایی 
بینابینی و انواع ســناریوهای ایــن بین، برنامه  
نداریم. مثاًل یک سناریو این است که تحریم های 
امریکا لغو نشود و تحریم های اروپا از بین برود که 
تقریباً االن این گونه است. سناریو دیگر اینکه با 
ماهیت فراسرزمینی قوانین امریکا در شرایطی 
که تحریم هــای اولیه امریکا و حتی بخشــی از 
تحریم های ثانویه نیز برداشــته نشــده است، 
چگونــه عمل کنیم. البته ارباب سیاســت فکر 
می کردند درخواست ما لغو تحریم هاست. اگر 
بخواهیم برای یــک موقعیت اقتضایی دیگری 
برنامه ریــزی کنیم خودمان بــه طرف مقابل 
عالمت می دهیم شما تحریم ها را برندارید. این 
حرف ها مربوط به قبل از تفاهم است. حاال بعد از 
تفاهم باید وضعیت موجود را کالبد شکافی کنیم. 
جناب دکتر عزیزی لطفًا 
بفرمایید وضعیت آینده 
چیست؟ مثاًل اگر پرونده 
PMD بسته شود، به نظر 
شــما چنــد وقــت بعد 
تحریم ها برداشــته می شــود؟ توافقات برای 
برچیده  شدن تحریم ها چه بوده تا ببینیم در این 
فرآیند چه چیز اجرا شده و چه چیزی قرار است 

در آینده اجرا شود؟
 ما زمانــی از منظر حقوق 
داخل و گاهــی از منظر 
حقوق بین الملل و حقوق 
کشورها و بلوک هایی که با 
ما طرف قرارداد هستند، 

صحبت می کنیم. ما مبانی حقوق تحریم نداریم. 
در صورتی که در دنیا مســلح کردن بازارهای 
مالی، یک ابزار است؛ یعنی تدارک و ترتیباتی در 
بخش مالی که بتوان برای تامین امنیت ملی از 
آن اســتفاده کرد؛ ما چنین چیزی نداریم. آنها 
دارند. چون این بخش را در اختیار نداریم، در این 
زمینه فقیر هستیم. اما ما به آنچه آنها نیز دارند 
باید مسلط باشیم تا بتوانیم برنامه ریزی اقتضایی 
انجام دهیم. ما چون این تسلط را نداشتیم الجرم 
باید از منابع و مشاور خارجی استفاده می کردیم، 
با کسانی صحبت می کردیم که نمی دانستیم به 
چه سالح هایی مجهز هســتند. در حقیقت در 
مســیر مذاکرات آموزش می دیدیم. امتناع  از 
برنامه ریزی در حالی که شــما نمی خواهید به 
طرف تان عالمت دهی کنیــد، موضوع مهمی 
است. اما االن در شرایط پس از تفاهمات هستیم، 
باید ببینیم آیا برنامه های تدارک دیده  شده از 
سطح عناوین مناسب خارج شده یا خیر. اما برای 
اجرایی کردن آن یعنی گسترده یا جمعی کردن و 
یا به عمــل درآوردن آن برنامه ها با مشــکل 
مواجه هستیم. مهم ترین مطلب اینکه به دالیل 
مختلــف در تاریکــی گام برمی داریــم. این 
موضوعی نیست که در موردش تجربه ای وجود 
داشته باشد و بگوییم این بار این گونه خواهد شد. 
برای اولین بار اتفاق می افتد، هم وضع تحریم ها و 
هم رفع آن برای اولین بار است که اتفاق افتاده. ما 
تــدارکات الزم را برای برنامه ریــزی انجام 
نداده ایم. می توانیم با هم تعارف کنیم اما واقعیت 
این اســت که از این نظر هــم در تاریکی گام 
برمی داریم. با برداشته شدن تحریم ها فرصت 
جدیدی ایجاد می شــود اما آن فرصت جدید 
اســت که ما را با خود می برد. ما اســیر وقایع 

خواهیم بود.
 اما باید توان داشــته باشــیم که سریع 

واکنش نشان دهیم.
 متاسفانه توان مان محدود 
اســت و خودمان را برای 
آن آماده نکرده ایم. یکی 
از دالیلش هم این است که 
توهم برداشــته شــدن 
تحریم ها را داریم. انتظارمان یک چیز اســت و 
واقعیت چیز دیگر. ما امیدواریم بازگشت ایران 
به صحنه اقتصاد بین الملل بزرگ ترین اتفاقی 
باشد که در دهه گذشته و دهه آینده رخ داده. اما 
این موضوع زمانی درست خواهد بود که درجه 
بازی این اقتصاد کمی باالتــر رود؛ دیگر اینکه 
اراده ای برای این بازگشت وجود داشته باشد. 
بعضی جاها حس می شــود اصاًل اراده ای برای 
بازگشت نیست. در این فرصت ایجادشده یک 
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نکته بســیار اساسی، برداشــت غرب از رفع 
تحریم هاســت. فرق غرب با مــا در جاهایی 
مشخص می شود که سیستم تسلیح شده مالی 
جهانی اجازه انجام یکسری از کارها را نمی دهد. 
در این جغرافیا قضایا متفاوت است. درک ما از 
طرف مقابل، فرصت را تحت تاثیر قرار می دهد. 
به نظر من در این  زمینه نگاه ایران به شرق خواهد 
بود. مساله ما با غرب خیلی اقتضایی است. منتها 
مشکل این است که نظام مالی بین المللی تحت 
کنترل غرب قرار دارد. یک نظام آنگلوساکسون 
است حتی کانتینتال هم نیست. باید دید آیا این 
باعث رقابت یا تعارضی بین غرب و شرق خواهد 
شد و این رقابت این نظام را تحت تاثیر می گذارد 
یا خیر.  نکته آخر اینکه این موضوع با اراده داخلی 
ما در ارتباط است. باید ببینیم چه برخوردی با 
برجام خواهیم داشت. دکتر ظریف گفته اند ما 
یک سند داریم خوب یا بد، می توانیم اراده کنیم 
و پنج درصد از آن بهــره ببریم؛ می توانیم اراده 
کنیم و ۹۵ درصد از آن بهره مند شویم. حتی من 
این را اضافه می کنم که می توانیم کاری کنیم که 
از بین هم برود. باید اراده و حاالت و سناریوهای 
مختلف را مشــخص کنیم بعــد برنامه ریزی 

کنیم.
  من از منظر عملیاتی نگاه 
می کنم. ما از آن دســته 
خوش بین هــا بودیم که 
دکتر عزیزی اشاره کرد. 
چیزی که به ما گفته شد، 
برنامه ریزی در راستای حذف تحریم ها بود. ما 
درک کردیم وقت نداریم و باید سریع خودمان 
را با نظام بین المللی تطبیق دهیم. بحث آموزش 
در دســتور کار قرار گرفت. آموزش یک امر 
حیاتی بود. در طول چند سال گذشته از دسترسی 
به بازارهای بین المللی محروم بوده ایم پس در 
واقع چند سالی از بازار بین الملل دور بودیم. االن 
که از این فضا خارج شده ایم می بینیم همه چیز 
تغییر کرده، حتی پول هم عوض شده. گرچه ما 
در این دوره آموزش و برنامه ریزی را شــروع 
کردیم. آموزش های مــا در دو حوزه بود: یکی 
خزانه داری و دیگری ایجاد روابط کارگزاری با 
کارگزاران. اینها برای ما بســیار حیاتی هستند. 
هیچ  گاه نمی توانید روابــط بین المللی بانکی را 
بدون حضور یک کارگزار قابل اعتماد که به شما 
ســرویس های پرداخت و کارگزاری مناسب 
بدهد، انجام دهید. یکی هم آموزش پرســنل 
نظارتی. ما در همان دوره فاصله گرفتن از بازار 
متوجه شــدیم این موضوعــات تغییر زیادی 
کرده اند. استانداردهای جدید متفاوت است. 
خوشبختانه در راستای مذاکرات با هیات های 

مختلف نکات خوبی دیدیم. انصافاً ظرف دو ماه 
گذشته با هیات های عالی رتبه زیادی مذاکره 
کرده ایم. اینها عالمت های خوبی اســت. کار 
بانکی و کار مالی در حال شروع شدن است. یکی 
دیگر از اقدامات ما ایجاد و احیای ظرفیت های 
گذشته بود. یکی از این ظرفیت ها اخذ فاینانس و 
خطوط اعتباری بود. بعضاً این مذاکرات منجر 

به امضای یادداشت تفاهم شد.
  خوشبختانه مذاکرات رقابت خوبی ایجاد کرد، 
من برجام را ســیاه و ســفید نمی بینم. یک نگاه 
رنگی به آن دارم. می گویم نه بد است و نه کاماًل 
خوب. ظرفیت هایی دارد و باید از آن اســتفاده 
کنیم؛ مثل حوزه های مشــترک گازی با قطر، 
اگر استفاده نکنیم آنها استفاده خواهند کرد. من 
می گویم از همین متن استفاده کنیم. خیلی منتظر 
نمانیم. برای ما ایده آل بود خیلی کارهای دیگر 
نیز انجام شــود اما االن از همین متن برجام باید 
نهایت استفاده را ببریم. با واقعیت های موجود 
کنار بیاییم و از این ظرفیت ها اســتفاده کنیم. ما 
عامل به وظیفه هستیم، ضامن به نتیجه نیستیم. 
کار خودمــان را پیش می بریم. من به امتیازاتی 
که گرفته ام نگاه می کنم. چه زمان انتظار داشتم 
ICBC چین بیاید. ICBC بزرگ ترین بانک جهان 

است.
 در واقع نگاه به شــرق، خود را همین جا 

هم نشان می دهد.
یعقوبی: این ظرفیت را نیز متن برجام به وجود 

آورد.
 البتــه اگــر ICBC را نیز 
تهدید نکننــد. اگر منافع 
این بانــک در امریکا به 
خطر بیفتد یک شبه ایران 

را کنار می گذارد.
 صحبت های دکتر یعقوبی بیشــتر در 
حوزه پرداخت است که دکتر دیواندری 
به آن اشاره کردند و گفتند در آن مرحله کارها 

سریع تر انجام می شود.
 در شــرایط فعلی آن هم 
اتفاق بیفتد برایمان خوب 
است. اگر این اتفاق نیفتد 
بقیــه چیزها هــم اتفاق 

نخواهد افتاد. 
 این بانک ها خط شــکن 
هستند. اگر اینها نیایند و 
ریسک شــما را کاهش 
ندهنــد هیچ کــس جلو 
نمی آید. اگر همه متوجه 
شوند بخش بانکی تمام تالش خود را می کند تا 
روابط کاگزاری احیا شود، کفایت می کند. بعداً 

ممکن است به بن بست بخوریم.
من نیز به نظر آقای دکتر 
عزیزی که گفتند باید بر 
مبنای واقعیت ها صحبت 
کنیم، اعتقــاد دارم. اگر 
واقعیت هــا را در نظــر 
نگیریم و محدودیت های واقعی را در تحلیل ها 
نیاوریم، آن گاه نظام بانکی متهم خواهد شد که 
نتوانسته از فرصت های به وجودآمده در دوره 
پساتحریم استفاده کند. اینکه مشکل تحریم ها 
ذاتاً یک بحث سیاســی بوده و اصــوالً بانکی و 
اقتصادی نبــوده، یک واقعیت اســت. در هر 
صورت تحریم ها به عنوان ابزاری برای فشــار 
واقعی بر اقتصاد ایران عمل کرده است. زیرا در 
بررسی پرونده های حقوقی بانکی که در محاکم 
خارج از کشور انجام شد، مشخص شد خطایی 
صورت نگرفته و تحریم ها بیشتر به بهانه های 
واهی بوده اســت. این حقایق نشان دهنده این 
اســت که قدرت های جهانی از ابــزار بانکی و 
زیرساخت های مورد اشــاره برای رسیدن به 
مقاصد سیاسی استفاده کرده اند. مهم این است 
کــه ما بــه لحــاظ قابلیــت و برنامه ریزی و 
سناریوهایی که باید در اختیارمان باشد، آن قدر 
خوب عمــل کنیم که در مقابــل هر رخدادی 
بتوانیم واکنش مناســبی نشــان دهیم. من در 
 B بحث ضرورت سناریوســازی روی تهیه پلن
 B تاکید می کنم. شــرایط حکم می کند یک پلن
داشته باشیم که اگر کارها مطابق انتظارمان جلو 
نرفت طبق آن عمل کنیم و غافلگیر نشــویم. 
بحث های صورت گرفته نشان می دهد در حال 
حاضر ما بر پلن A متمرکز هســتیم و در شرایط 
ناهموار ممکن است ابتکار عمل خود را از دست 

بدهیم. 
 دکتــر نیلــی اشــاره کردند کــه از 
اســتانداردها و قوانین فاصلــه داریم. 
می خواســتم بدانم در این بخش بانک مرکزی 
چه برنامه ای به  صورت خاص دارد و این فاصله 

را چگونه باید طی کنیم؟
 اگر اجــازه بدهید من از 
کمــی عقب تر شــروع 
می کنم و به ســوال شما 
می رســم. اگــر بخواهم 
بگویــم کــدام یــک از 
تحریم ها به سیستم بانکی مربوط است و کدام 
یــک از تحریم های امریکا سیســتم بانکی را با 
مشــکل مواجه کرد، دو چیز است. یکی بند ج 
ماده 10۴ سی سادا و یکی ماده های ۳11 و ۳1۲ 
قانون پاتریوت. ماده 10۴ سی سادا به بانک های 
غیرامریکایی می گفت یا ایران یا امریکا. پاتریوت 
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هم می گفت ایران جایی است که در آن پولشویی 
و تامین مالی تروریسم انجام می شود، اگر بروید 
طرفش شــما هم آلوده به این موارد می شوید. 
اینها در برجام ســرجای خودشان هستند. در 
چنین شرایطی که اصل تحریم های مالی و بانکی 
شما سرجای خودشان است، باید چه کنید. اول 
که برجام منتشر شد تا مدتی می توان نقاط مثبت 
آن را نشان داد، بعد از مدتی مشخص می شود 
چه مــوارد دیگری هم در متن هســت. پس از 
مدتی دیگر نمی توانید با متن کار خودتان را پیش 
ببرید، بایــد بگویید که این بانک و فالن بانک با 
من کار کرد و به این وسیله بانک های دیگر را هم 

برای حضور، ترغیب کرد.
 شــما فکر می کنید وقتی 
برجــام اجرا شــود همه 
بانک ها با ما کار خواهند 
کرد؟ مگر قبل از شدت 
گرفتــن تحریم ها همه 
بانک ها بــا ما کار می کردنــد؟ زمانی که هیچ 

تحریمی نبود هم این طور نبود. 
نکته دیگــر اینکه غیر از 
قواعــد، نهادهایی هم در 
حال کارند. یکی کنگره، که 
شــین  ما ش  ر کا
تحریم سازی است؛ مدام 
تحریم وضع می کند، کاری نــدارد دولت چه 
می کند. همیــن االن چهار قانون تحریمی دیگر 
در صف هستند. این طرف چه خبر است؟ آیا ما 
در مقابل نهادهایی که وجــود دارد نهاد ایجاد 
کرده ایم؟ خیلی کم. هیچ جای دنیا ندیده ام بانک 
مرکــزی سیاســت تحریمــی یا سیاســت 
ضدتحریمی ایجاد کند، آنجا افکت درســت 
کرده اند که کارش پیشنهاد تحریم است؛ وضع 
تحریم و نظارت بر اجرای آن. در کشــورهای 
دیگر هم نهادهایی برای این کار دارند. این طرف 
بانک مرکزی نمی تواند مقابل آن قرار گیرد. کار 
ویژه بانک مرکزی مقابله با تحریم نیست. برای 
آن تعریف نشده. برای این کار اداره بین الملل 
نــدارد. اداره بین الملــل کار بین الملل انجام 
می دهــد؛ نهادی کــه برای مقابلــه با تحریم 
سیاستگذاری کند یا اینکه چگونه فرصت ایجاد 
کنیم وجــود نــدارد. در ایران ســتاد تدابیر 
اقتصادی ایجاد کردیم. االن هم ســتاد برجام 
شکل گرفته که کارش بیشــتر مانیتور کردن 
چگونگی اجرای برجام اســت. سیاستگذاری 
نمی کند. خیلی از برنامه ریزی های دســتگاه ها 
بــرای مقابله با تحریم آرزوهای آنهاســت نه 
برنامه ریزی . به وزارتخانه می گوییم برنامه ات 
چیست؟ می گوید می خواهم آن چیزهایی که 

نداشتم را بخرم. اینها برنامه نیست. نکته دیگر 
اینکه در دو طرف مخالف های برجام را داریم و 
به همدیگر نیز کمک می کننــد؛ نه آگاهانه و با 
تبانی، اما همدیگر را کمک می کنند. آن طرف 
قانون وضع می کنند، این طرف هم آن قانون را 
بزرگ می کنند. از طرفی موافقانی داریم که سعی 
می کنند بیایند دســتاوردها را نشان دهند. اما 
شما تا نهادها را نسازید مخالف ها می توانند کار 

خود را جلو ببرند.
قصــه بــه آن تلخی هم 
نیســت. به قول معروف 
عیب می جمله چو گفتی، 
هنرش نیز بگو. الزم است 
یک بار خودمان را از منظر 
طرف مقابل هم نگاه کنیم. االن در فضای بانکی 
دنیا، »استرس تست« موضوع مرسومی است. 
وقتی می خواهید ببینید یک بانک چقدر مقاوم 
است در واقع بدترین سناریوهای محتمل را در 
نظر می گیرید و شبیه ســازی می کنید که آن 
بانک و موسسه مالی در بدترین شرایط چگونه 
عمل می کند. صحبت ما در اینجا این است که 
بزرگ تریــن آزمون تنش دنیــا در مورد یک 
اقتصاد اجرا شد و اقتصاد زنده ماند هرچند10 
درصد از رشــدش کاهش یافت اما این اقتصاد 
کار می کند. یک اقتصاد چند صد میلیارد دالری 
است که کار می کند. تعهداتش را انجام می دهد 
و بــه هیچ وجه مبالغه نیســت که بزرگ ترین 
آزمون تنش در مورد اقتصاد ایران انجام شــد. 

این یک امتیاز بزرگ است.
 نکتــه دوم اینکه هم اکنون امریــکا در فضای 
انتخابات ریاســت جمهوری قــرار دارد که تا 
پایان ســال ۲01۶ نیز طول می کشد. طی سال 
۲01۶ انتظار هیــچ تغییری از امریکا نمی توان 
داشــت. فضای امریکا به شدت سیاسی است 
و بحث ایران یکی از بحث های بســیار مطرح 
میان کاندیداهاست. پوپولیسم در سال ۲01۶  
در امریکا حاکم اســت. از سویی صرف  نظر از 
اینکه نتیجه انتخابات امریکا چه می شود مشکل 
ما با کنگره سرجای خودش باقی است. ماشین 
تحریم ســازی کنگره کار می کند و ما با کنگره 
مشکل اســتراتژیک داریم.  نکته دیگر نگاه به 
شرقی است که دکتر عزیزی مطرح کردند. این 
نکته مهمی است. چین کارهایی انجام داده که 
هر چند نظام مالی دنیا به آن بدبین است اما قابل 
توجه اســت. بانک آسیایی توسعه زیرساخت 
) A||B( ممکــن اســت یکــی از بزرگ ترین 
بانک های توسعه ای دنیا شــود. طرح احیای 
جاده ابریشــم دوگانه  زمینی و دریایی که چین 
دنبال می کنــد، طــرح بلندپروازانه بزرگی 

اســت. متاســفانه ما یارگیری خوبی در این 
زمان نکردیم. هرچند هنــوز فرصت ها باقی 
است. ســال ۲01۶ کارهایی می توان کرد که 
در ۲01۷ نمی توان انجــام داد.  ما باید یکی از 
بازیگران بشــویم. این اژدهای خفته اگر بیدار 
شــود می تواند تغییراتی به وجــود آورد. من 
اصاًل به کار کردن با چینی ها خوش بین نیستم 
زیرا انضباط نظام آنگلوساکسون را ندارند اما 
تصمیم استراتژیک چین در برنامه سیزدهمش 
یعنی بازتعریف نظام مالی بین المللی از طریق 
احیای جاده ابریشم و بانک توسعه زیرساخت 
بحث های استراتژیک است که ما از آن غافل 
مانده ایم.  نکتــه آخر اینکه بــا اهمیت نقش 
نیروی شــتاب دهنده که دکتر عزیزی اشاره 
کردند کاماًل موافقــم. در مبحث برجام ظاهراً 
به بحث های بانکی فقط از منظر رفع تحریم ها 
نگاه کردیم و به موضوع نیروهای شتاب دهنده 
توجه نکردیم. من این را کاماًل در بانک جهانی 
احســاس می کنم. در واقع همه چشم ها به این 
اســت که نظام مالی بین المللــی می خواهد با 
ایــران چه کند. یکی از متمم هــای برجام باید 
احیــای کار کردن با بانک جهانی باشــد. باید 
دنبال تغییرات برگشــت ناپذیر باشیم. کار با 
بانک توسعه زیرساخت آسیایی و کار با بانک 
جهانی دو کاری اســت که می تواند به ما کمک 
کند، البته صبوری می طلبد، اصاًل نباید کمال گرا 
بود. باید بــه ناکاملی ها تن داد. نباید ســطح 
انتظارات داخلی را آن قدر باال ببریم تا نتوانیم 
آنها را برآورده کنیم. آغوش ها آن قدر هم که 
فکر می کنیم باز نیســت. اما می توان امتیازاتی 

گرفت. 
 پژوهشــکده پولی و بانکی بــا توجه به 
وضعیت کنونی و لزوم تدوین برنامه های 

اقتضایی چه کاری می تواند انجام دهد؟
ما در بحث پســاتحریم 
پروژه  پژوهشی در دست 
انجام داریم. امیدواریم به 
زودی گــزارش آن را 
تحویل  دهیم. اعتقاد من 
این است که با وجود شرایط فعلی اقتصاد ایران 
هم بانک های خارجی و هم ســایر شرکت های 
بزرگ صنعتی و تجاری خارجی، بازار ایران را 
می شناسند و به بازار ایران عالقه مند هستند. 
آنها با دو ویژگی در ایران به خوبی آشنا هستند؛ 
یکی اینکه اقتصاد ایران پتانسیل های اقتصادی 
باالیی دارد. چون ایران هم جمعیت باالیی دارد و 
هم کشور ثروتمندی است. نکته دیگر در مورد 
ایران این است که ایرانی ها طی سالیان متمادی 
تجــارت بین الملــل به تعهــدات خود عمل 
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کرده انــد. از همه مهم تر اینکه ایران کشــور 
بدهکاری در عرصه بین المللی نیست. ظرفیت 
سرمایه گذاری در ایران وجود دارد. این را هم 
می دانند کــه ایرانی ها و بانک هــای ایرانی به 
تعهدات خــود عمل کرده اند. حتــی در دوره 
تحریم بعضاً در شرایط ناهموار تعهدات مان را 
به بانک های خارجی انجــام داده ایم. معتقدم 
نگرش آنها به اقتصاد ایران کوتاه مدت نیست. 
نگرش آنها به آینده است و دیدگاه بلندمدت 
دارند و وارد کشور می شوند و می خواهند جای 
پای خود را حفظ کنند. در کنار این حقیقت، این را 
هم باید بدانیم که اگر مقــررات جهانی مانند 
تحریم ها بخواهند برای ورود و کار کردن آنها 
مانع یا دردسر ایجاد کنند، در این شرایط ترجیح 
می دهند با احتیاط بیشــتری عمــل کنند و 
شتابزده وارد نشوند. ما نیز باید صبور باشیم و 
شتابزده عمل نکنیم. انتظار نداشته باشیم یک 
رابطه تخریب شده توسط ده ها اقدام و بیانیه ریز 
حقوقی به ســرعت بازسازی شود و به صورت 
کارا عمل کند. گرچه جامعه بین الملل راجع به 
اقتصاد ما دید بلندمــدت دارند و می دانند که 
کشور ما از پتانسیل های خوبی برخوردار است، 
اما این گونه هم نیســت که اگر حس کنند کار 
کردن با ما برایشان دردسر ایجاد می کند، به هر 
قیمتــی حاضر شــوند با قدرت و شــدت به 
همــکاری ادامه دهنــد. بنابراین بــا تکیه بر 
واقعیت ها باید تالش کنیم اتفاق های آینده یک 

بازی برد-برد باشد.
ما با بانک های دنیا زبان 
مشــترک داریــم. آنها 
می دانند بانک های ایرانی 
بســیار منظــم عمــل 
مــورد  در  می کننــد. 
سایش های سیاسی نیز دولتمردان و سیاسیون 
باید عمل کنند. وظیفه   ما به عنوان بانکدار این 
اســت که در زمین شکل گرفته، بازی خود را با 
بانک های دنیا بر اســاس سیاســت برد-برد 
شروع کنیم. االن ظرفیت های خوب بانکی به 
وجود آمده. بانک هــای خصوصی ما به  اندازه 
کافی حرفه ای شــده اند. باید سعی کنیم نگاه 
داینامیک و پویایی داشــته باشیم و از نزدیک 
شدن به بانک های تراز اول دنیا نترسیم. از سویی 
باید منطقه ای به مساله نگاه کنیم. کشور عراق 
پتانسیل خوبی برای فعالیت دارد. کشور روسیه 
با توجــه به وضعیت ایجادشــده یک فرصت 
است؛ همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس. 
ما باید در حوزه منطقه از فرصت ها اســتفاده 
کنیم و امیدوار باشیم شــرایط به سمت بهتر 

شدن برود.

دکتر نیلــی گفتند اقتصاد 
ایران در شــرایط تحریم 
ســقوط نکرد، وضعیتش 
موجب محدودیتش شد. 
من معتقدم شــاید هدف 
تحریم ها هم اصاًل ساقط کردن اقتصاد ایران نبود. 
وضعیت بهینه برای آنها شرایط کنونی بود. یعنی 
روابط بین الملل اقتصاد به حداقل برسد، اما اقتصاد 
به صورت کامل از بین نرود. به نظر من هنوز هم 
این نظر ســر جایش است. ساختار برجام طوری 
طراحی شده که اجازه گسترده شدن روابط بانکی 
یا نظام اقتصادی را ندهد. در شرایط جدید آنها در 
موقعیتی قرار گرفته اند کــه نمی توانند تحریم 
جدید هسته ای اعمال کنند. من اگر جای آنها باشم 
برای حفظ این وضعیت دو کار انجام می دهم؛ یک 
اینکــه همین وضعیت را بــا قوانین دیگر محقق 
می کنم. دوم اینکه به  جای اینکه خودم را متهم به 
وضع این قوانیــن کنم، این قوانیــن را از طریق 
دیگــران وضع می کنم. از طریق ســازمان های 
 AFTF بین المللی و کشــورهای دیگر. یعنــی از
استفاده می کنم. اتحادیه اروپا را در مسیری قرار 
می دهم که خــود او محدودیت برقــرار کند. 
استانداردهای انطباق با شبکه های بین المللی را 
آن قدر سخت می گیرم و ایران را آن قدر متهم به 
نامنطبق بودن با استانداردهای جهانی می کنم که 
وضعیــت ما کمترین تغییر را داشــته باشــد. 
نمی خواهند اقتصاد ایران باز شود و با اقتصادهای 
دیگر درگیر شود و یک درهم پیچیدگی اقتصادی 
به وجود آید. ما باید بتوانیم اجماع شکل گرفته را 
بشکنیم. این نیز دو راهکار دارد: سیاسی و فنی. اگر 
متهم می شویم با ساختار بانکی دنیا انطباق نداریم 
باید ثابت کنیم منطبق هســتیم و از بقیه که شما 
می گویید منطبق هستند، بیشتر منطبقیم. بنابراین 
نمی توانیــد بگویید آنها با اســتانداردها تطابق 
ندارند و مــن تطابق دارم. اگــر می گویید من با 
پولشویی مبارزه می کنم، باید اثبات کنید؛ طوری 
که من از بقیه -که شما آنها را همکار می دانید- در 
مبارزه با پولشــویی بیشــتر همکاری می کنم و 
سیستم هایم مدرن تر و پیشرفته تر از سیستم های 
آنهاســت. و در این صورت اجماع ایجادشــده 
توسط آنها را بشــکنیم. این فعالیت ها باید هم از 
جهت حقوقی و فنی و هم از جهت سیاسی صورت 
گیرد. فنی آن کار نظام بانکی است اما سیاسی آن 

کار نظام بانکی نیست. 
دو نکته به ذهنم رســید. 
من با موضوعی که آقای 
یعقوبی مطــرح کردند 
مخالفم؛ آنجا که گفتند ما 
مامور به وظیفه هستیم و 

مامور به نتیجه نیستیم. ما عبادت نمی کنیم. ما 
در امور دنیوی اتفاقاً مامور به نتیجه هســتیم. 
مردم به مــا ماموریت داده اند تــا نتیجه ای 
حاصل شــود. البته حصول نتیجه همیشه در 
اختیار ما نیست. چه اشــکالی دارد اگر به قول 
دکتر قنبری از این گذرگاه به مدد تطابق پذیری 
با شبکه بانکی بین المللی عبور کنیم؟ ما باید از 
این فرصت اســتفاده کنیم تــا بانک هایمان 
تطابق پذیر شــوند. نفس این کار نتیجه است. 
نفس خارج شدن بانک ها از وضعیت فعلی خود 
نتیجه است. ما باید از این فرصت استفاده کنیم. 
البته همه بانک های ما هیچ وقت آماده نخواهند 
شد. ما تعدادی بانک خصوصی چابک و آماده تر 
داریم که می توانیم به عنوان پیشخوان بحث از 
آنها اســتفاده کنیم تــا توانایــی کار کردن با 
بانک های دنیا را داشــته باشیم. یک نکته هم 
اینکه باید هزینه کار نکــردن با خودمان را باال 
ببریم. در شــرایط فعلی متاسفانه هیچ کمپین 
بین المللی ای در خارج نداریم. هر اتفاقی بیفتد و 
هر کاری می خواهند با ایران بکنند، هیچ کمپین 
بین المللی ای نداریم تا هزینه سیاسی آنها را باال 
ببریــم. در دنیایــی زندگــی می کنیــم که 
بزرگ تریــن تولیدکننده تریــاک دنیا عضو 
WTO می شود اما ما باید همچنان منتظر بمانیم. 
بزرگ تریــن تولیدکننــده نیروی انســانی 
تروریسم اتفاقی برایش نمی افتد. بزرگ ترین 
تامین کننده مالی تروریســم کنار ایســتاده و 
کارش را انجام می دهد و ما هزینه تمام اینها را 
می پردازیم. ما در هیچ کدام از این حرکت های 
تروریســتی نبوده ایم و نحلــه مذهبی ایران 
همیشــه نحله معتدل بوده اما هزینه نحله های 
رادیــکال را می پردازیم. این نشــان می دهد 
دیپلماســی خوبی نداریم. همیشــه به آنچه 
نکرده ایم متهم می شویم. ما تبدیل به آن شاگرد 
کالس شده ایم که حتی اگر کاری هم نمی کرد، 
کتک می خــورد. در هیــچ دادگاه و رســانه 
بین المللی ای حضور نداریم. متاسفانه در هیچ 
رسانه ای نیستیم. در هیچ کدام از حرکت های 
تروریســتی یک ایرانی هم نبوده  اســت، اما 
هزینه هایش را می پردازیم. پس باید در بحث 
دیپلماسی هم سرمایه گذاری خوبی انجام دهیم 
تا در فضای بین المللی متهم نشویم. همین قانون 
اخیــر کنگره امریکا نشــان داد مــا از صحنه 
بین المللی غایبیم. در لحظه آخــر نام ایران را 
اضافه کردند و هزینه سیاسی کار کردن با ایران 
را باال بردند و لطمه بزرگی به ســرمایه گذاری 
خارجــی در ایران زدند. فقط در رســانه های 
داخلی بــا یکدیگر حــرف می زنیــم ولی در 

رسانه های بین المللی کاماًل غایب هستیم
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          مدیر نظام های پرداخت بانک مرکزی:

کارت اعتباری شرایط بردـ  برد دارد
یــک بــار دیگــر بانــک مرکزی در تاش اســت موضوع کارت هــای اعتباری را در ایران مطــرح کند؛ کاری که بارهــا برای انجام آن تاش شــده و هر بار به دلیلــی به موفقیت ختم نشــده 
اســت. ایــن بار رکود اقتصادی بهانه ای شــد برای ارائه کارت هایی که مردم با اســتفاده از آنها بتوانند کاالهای تولید داخل را به صورت اقســاطی بخرنــد. در کنار این موضوع، بانک 
مرکــزی طرحــی را با وزارت رفــاه و تامین اجتماعــی پیش می برد که در صورت بــه نتیجه رســیدن، می تواند گام بلندی برای ارائه کارت اعتباری در کشــور قلمداد شــود. کارا کارت 
کــه قــرار اســت در گام اول در فروشــگاه های بزرگ امکان اســتفاده داشــته باشــد، گرچه کامــًا با اســتانداردهای کارت هــای اعتباری در دنیا منطبق نیســت اما برای شــروع بســیار 

خــوب اســت. جزییات ســواالتی که پیرامون ایــن طرح ها وجود دارد را بــا داوود محمدبیگی مدیر نظام هــای پرداخت بانک مرکزی در میان گذاشــته ایم.

رو در رو

به نظر می رســد بانک مرکــزی تالش کرد 
با طرح های خریــد اعتبــاری کاالی ایرانی 
و کارا کارت، تابــو کارت اعتبــاری را در 
کشور بشــکند. چند ســال پیش طرحی به 
نام میزان کارت وجود داشــت که به نتیجه 
نرســید. این طرح با آن کارت چــه تفاوتی 

دارد؟
در حقیقت سابقه کارت اعتباری به سال های 
۸۵ یا ۸۶ برمی گردد و مصوبات دولت در این 
رابطه و تالش هایی کــه بانک مرکزی برای 
ارائه کارت اعتباری داشــت. البته آن زمان 
بر ســر عقود مشــکالتی وجود داشت و قرار 
بود به صورت قرض الحسنه باشد و بعداً عقد 

مرابحه جایگزین شد.
قبل از اینکه جواب این ســوال را بدهم، باید 
بررســی کنیم که چرا بحث کارت اعتباری 
به اینجا رسید، و با تالش های بانک ها و بانک 
مرکزی و اینکه همه می دانســتند این کارت 
چه مزایایــی دارد و به ســادگی می تواند در 
اختیار مردم قرار گیرد اما چنین اتفاقی نیفتاد.

در حــوزه کارت اعتبــاری ســه ذی نفــع 
اصلی داریم، مشــتریان بانک هــا، بانک ها و 
فروشنده ها. واقعیت این اســت که در تمام 
طرح هایی که در حوزه کارت اعتباری مطرح 
شــده، به دو حوزه بانک ها و مشتریان بسیار 
توجه شــده بود ولی به پذیرنده ها توجه نشده 
بود. وقتی یکی از اضــالع را نبینید و آن ضلع 
مغفول بماند، طرح با عــدم موفقیت مواجه 
می شــود. طرح جدیدی کــه بانک مرکزی 

ارائه داد، در سه حوزه ورود کرد.
یعنی مشتری باید بر اساس عقد مرابحه ۲1 
درصد سود بپردازد، بانک هم تسهیالت در 
اختیار مشتری قرار می دهد. البته ما می دانیم 
االن هزینه تمام شــده تامین تسهیالت برای 
بانک هــا واقعًا ۲1 درصد نیســت و در بازار 

بین بانکی با دخالت بانک مرکزی ۲۶ درصد 
اســت. پس طبیعتًا اگر بانــک را وادار کنیم 
منابــع را ۲1 درصد در اختیار مــردم قرار 
بدهــد و از طرف دیگر بــا ۲۵ درصد تامین 
کند، رغبتی برای این کار ندارد. در گذشــته 
هم عقد بر اســاس قرض الحسنه بود و بانک 
رغبتی برای ارائه کارت اعتباری نداشت اما 
در طرح جدید، مشتری نفع می برد و بانک هم 
برای این خدمت خود منافعی دارد و با توجه 
به شرایط کشــور، پذیرنده و فروشنده ها باید 
چه کار کنند تا این طرح گسترش یابد؟ زیرا 
تمام کارهایی که می کنید در انتها به فروشنده 
برمی گردد و بانک بــا تجهیز این منابع برای 

فروشــنده، مشــتری فراهم می کند و باعث 
رونق تولید می شود؛ پس باید فروشنده را هم 
در این طرح دخالت داد. به نظر من این نکته 
تفاوت تمام طرح ها از جمله میزان اســت و 
فروشنده هم باید مبلغی بپردازد؛ که با بانک 
مرکزی صحبــت کردیم و پنــج درصد در 
نظر گرفتیم. این پنــج درصد از ۲1 درصد را 
فروشــنده می دهد. به اعتقاد من اگر بحث ها 
میان بانک مرکزی و وزارتخانه های صنعت 
و معدن و رفاه حل شود، این مدلی است که به 
مدل استاندارد بسیار نزدیک است. در مدل 
استاندارد کارت اعتباری، فروشنده ها یک تا 
دو درصد تخفیف می دهنــد، به خاطر اینکه 

میثم قاسمی
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فروشنده می داند مشــتری خرید می کند و 
تخفیف را به بانک می دهد و بانک هم ترغیب 

می شود تا مشتری را بفرستد.
عقد مرابحــه ای کــه در کارا کارت مطرح 
شده، مساله بغرنجی است که نیاز به نرم افزار 
پیچیــده ای دارد. یکــی از آن پیچیدگی ها 
این اســت که اگر خرید انجام شــود و کاال 
مرجوع شــود چطور آن پنج درصد به حساب 

فروشنده برمی گردد؟
یکی از بخش های اصلی که در کارت اعتباری 
باعث موفقیت این طرح می شــود، برگشت 
کاالســت. در این کارت ها نکته »همیشه حق 
با مشتری اســت« متبلور می شود. چون هم 
بانک و هم فروشــنده سعی می کنند مشتری 
راضی باشــد. ما در طرح جدید برگشــت 
از خریــد را داریــم. امــا محدودیت هایی 
در شــبکه فعلی پرداخت وجــود دارد و ما 
بایــد واقعیــت را بپذیریم کــه محصولی را 

می خواهیــم با اســتانداردهایی در شــبکه 
پرداخت رونمایــی کنیم که محدودیت هایی 
دارد و اســتانداردهای کشورهای دیگر را ما 
در شــرایط فعلی نداریم. ما بحث برگشت از 
خرید را در کارت اعتبــاری در نظر گرفتیم. 
شــما به عنوان فروشنده می توانید با امکاناتی 
که pos در اختیارتان می گــذارد، تراکنش 
برگشت از کاال را از سمت فروشنده به سمت 
ســوئیچ پرداخت ما که متمرکز است، انجام 
دهید. پس فروشــنده کاال را از مشتری پس 
می گیرد و بعد بانک هم بایــد پنج درصد را 
به فروشــنده برگرداند. اما برخی مشکالت 
به خصوص مشــکالت فرهنگی در استفاده 
از این امکان وجود دارد. در جامعه ای زندگی 
می کنیم که وقتی جنســی را می خواهیم پس 
بدهیم، شاید بســترهای فنی این اجازه را به 
شــما بدهند ولی از نظر رفتــاری و فرهنگی 
فروشــندگان نمی پذیرند که کاالیی را پس 

بدهید. 
ما معتقدیم برای اشاعه این فرهنگ به بستر 
و گذشت زمان و رفتارسازی جدید در حوزه 

پرداخــت و حوزه ارائه خدمت به مشــتری 
نیاز داریم.

بحث دیگری که مطرح می شود، تسویه آنی با 
پذیرنده است. البته منظورم تسویه در همان 
روز است. کارت اعتباری در دنیا تسویه آنی 

ندارد و کار مرجوعی را هم سخت می کند.
بله کاماًل درست اســت. به خاطر همین فقط 
در طــرح کارت اعتباری کاالهــای ایرانی 
این موضوع را مطرح کردیــم. در این طرح 
هم تسویه با فروشــنده انجام نمی شود، بلکه 
با تولیدکننده کاال انجام می شــود و تســویه 
هم با تبادرهای دو هفتــه یک بار یا ماهیانه با 
تولیدکننده صورت می گیرد. از این رو ما یک 
ماه وقت داریم تا تراکنش ها را مدیریت کنیم. 
بنابراین مدلی برای تســویه با مشتری داریم 
که مستثنی است و در این مدل تسویه ماهیانه 
انجام می شــود و تولیدکننده کارمزدی را به 

بانک می دهد.
آن کارت بیشــتر برای خریدهــای خرد یا 
مصرفی اســتفاده می شــود. به عنوان مثال با 
فروشــگاه های بزرگ مثل شــهروند و رفاه 
هماهنگ شــده است که مشــتری کاالهای 
روزانه خود را می خرد، دو یا پنج ســاعت بعد 
با پذیرنده تســویه انجام می شــود. این عماًل 
کارت اعتباری نیســت. چه فرقــی با کارت 

نقدی دارد؟
وقتی صحبــت از کارت اعتبــاری می کنیم، 
منظور کارتی است که دستورالعمل آن را ما 
برای خرید کاالهــای ایرانی ابالغ کرده ایم و 
کارا کارت هم بخشی از دستورالعمل ماست. 
اما کارتی که بانک ها باید به مشتریان بدهند 
همانی اســت که مدلش را گفتم و در حقیقت 
حوزه و موضوع من هم   همان کارت است و با 
کارا کارت تفاوت دارد؛ تفاوتش هم با کارت 
نقدی این اســت که کارا کارت از یکســری 
مفاهیــم کارت اعتباری اســتفاده می کند و 
یک اعتبار به مشــتری می دهــد. در کارت 
اعتبــاری پول، پول بانک اســت، کارا کارت 
هم این گونه عمــل می کند. بدین صورت که 
شــما منابع کارت را در اختیار مشتری قرار 
می دهید اما به هر حال در یک مدل استاندارد 
ابعاد یا زوایای مختلف وجود دارد. به عنوان 
مثال باید تعریف کنید کــه کارت اعتباری 
کارتی اســت که به مشــتری داده می شود و 
اعتبار به مشــتری می دهیــد و او می تواند تا 
زمان اعتبار کارت از آن اســتفاده کند و وقتی 
اعتبار آن استفاده شد، مشتری یک مدت 10 
روزه فرصت دارد تا تســویه کند و اگر تسویه 
نکرد در ســرفصل تسهیالت قرار می گیرد و 

می تواند قســطی پرداخت کند. حال در این 
مدل بخشــی از اجزای مدل کارت اعتباری 
برداشته شده است و محصول جدیدی به نام 
کارا کارت ارائه می شــود که در این محصول 
اعتبار و اعتبارسنجی مشــتری وجود دارد، 
ضمانت هایی هم که باید از مشــتری گرفته 
شود، وجود دارد اما در حوزه تسویه با پذیرنده 
در مدل خرید کاالی ایرانی تعیین شده است 
که فروشنده تا یک ماه باید پنج درصد تخفیف 
بدهــد. در کارت اعتباری اجزای بیشــتری 
را درگیــر کرده ایم در صورتی کــه در کارا 
کارت این گونه نیست. در مفهوم کلی، کارت 
اعتباری هســت ولی ارکان کارت اعتباری را 

ندارد.
برای این کارت اعتباری که به منظور خروج 
از رکود مطرح شــده اســت، باید تغییراتی 
در دســتگاه های پوز به وجــود آوریم تا در 
لحظه تایید شــود که این جنس ایرانی است 
و غیره. فکــر می کنید این تغییــرات، پوز ها 
را از حالت اســتاندارد خــارج نمی کند؟ در 
حالی که ما اکنون تــالش می کنیم پذیرنده 
کارت های بین المللی باشــیم؛ ایــن ما را به 

عقب برنمی گرداند؟ 
پوزه هایی که اشــاره کردید، پوزهای خاصی 
هســتند. ما فقط پوزهای فروشگاه هایی را که 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرده 
اســت، تغییر دادیم نه تمام پوزها را. از ســه 
میلیون و ۷00 هزار پوزی که در کل کشــور 
داریم، طبق آخرین آماری که داشــتم حدود 
۲00 هزار پذیرنده در کل کشــور اعالم شده 
بود که ما پوز هایشــان را بــه روز کردیم. در 
این طرح تالش شــده اســت یک نرم افزار و 
محصول جدیــد روی پوز ها تعریف شــود. 
طبیعتًا شما برای اینکه طرحی را پیاده سازی 
کنید، به مکانیسم های کنترلی نیاز دارید. به 
عنوان مثال برای اینکــه بتوانیم منابع بانک 
مرکــزی را تخصیص بدهیــم، باید مطمئن 
شــویم این منابع به دســت تولیدکننده کاال 
می رسد. تنها درگاه ورودی ما هم پایانه های 
فروشگاهی هســتند. پس ناچار هستیم این 
تغییرات را انجام بدهیم. در کشورهای دیگر 
روی تمام پایانه های فروشــگاهی این امکان 
وجود دارد تــا پی اس پی ها اپلیکیشــن های 
خاصــی را کــه مربوط به محصــول خاصی 
اســت، نصب کنند. اما چــرا در ایران چنین 
چیزی اجرا نمی شــود؟ وقتی شما محصولی 
 PSI را نصب می کنیــد باید از جایــی مانند
گواهــی تاییدیه بگیرید اما بــا توجه به اینکه 
این ارتباطات در ایران وجود ندارد، این اتفاق 

یکی از بخش های اصلی که در کارت اعتباری 
باعث موفقیت این طرح می شود، برگشت 

کاالست. در این کارت ها نکته »همیشه حق با 
مشتری است« متبلور می شود
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نمی افتد. اما نصب اپلیکیشن روی پایانه های 
فروشگاهی مساله بســیار عجیب و غریب و 
خارج از اســتانداردی نیست. در حوزه کیف 
پول الکترونیکی این امکان وجود دارد که ویزا 
و مستر اپلیکیشن پول الکترونیکی مخصوص 
خود را داشته باشــند و این اپلیکیشن را روی 
پوز ها قرار دهند. ما هــم نرم افزار خاصی را 
برای کاالی خاص روی پایانه های فروشگاهی 
نصب کرده ایم. کلیت این موضوع استاندارد 
اســت. امــا قبــول دارم که این امــکان در 
کشورمان وجود ندارد تا از مراجع بین المللی 

تاییدیه بگیریم.
تورم نقطه به نقطه زیر 10 درصد شــده است 
و پیش بینی شــده به ســمت تورم تک رقمی 
برویم. ولی برای کارت های اعتباری ســود 
12 درصد در نظر گرفته شــده اســت. فکر 
نمی کنید این کار یک تورم انتظاری به دنبال 

داشته باشد؟
ما بر اســاس شــرایط فعلــی تصمیم گیری 
می کنیم. از طرف دیگر اگر قرار باشــد تورم 
از ۴0 درصد به ۲0 درصد برسد، باید تالش 
کرد اما اگر بخواهید آن را به زیر 10 برسانید، 
تالش بسیار بیشتری می خواهد و تالش هایی 
که دولت می خواهد انجام دهد، قابل مقایسه 
نیست. االن تســهیالت 1۲ درصدی برای 

مشتریان تسهیالت جذابی است.
بلــه چون کمتریــن نرخ بــرای وام االن 14 

درصد است.
بله. اگر ما به  جای 1۲ درصد، 10 درصد اعالم 
می کردیم، شاید این جذابیت آن قدر افزایش 
می یافت که نمی توانستیم جوابگوی خواست 
مردم باشیم. باید طرف دیگر قضیه را هم در 
نظر داشته باشیم. با توجه به تسهیالتی که در 
اختیار مشتریان قرار می گیرد، آنها 1۲ درصد 
می دهند، ولی هزینه تامین پول برای بانک ها 
بسیار بیشتر اســت. بقیه این مبلغ را چه کار 
کنیم؟ حال اگر ایــن را زیر 1۲ درصد تعیین 
می کردیم، کسی که باید بقیه آن را تامین کند، 
مجوبر است منابع بیشتری را بگذارد. درست 
اســت که این قضیه ممکن اســت بر انتظار 
تورمی تاثیرگذار باشــد اما با توجه به شرایط 
کشور و ارائه تســهیالت و نرخ تسهیالت در 
جامعه به اعتقاد من نرخی اســت که کاماًل به 
نفع مشتری بوده و به خاطر همین از وقتی این 
طرح مطرح شــده تماس ها و درخواست ها 
برای ارائه ســریع تر این تسهیالت افزایش 
یافته اســت. به نظر من کمتــر از این نرخ در 
شرایط فعلی اصاًل صالح نیســت. نرخ باید 
به گونه ای باشد که کسانی که نیاز دارند این 

تسهیالت را بگیرند. یعنی نرخ طوری نباشد 
که مــردم تصور کنند رانتی از ســمت نظام 

بانکی کشور داده می شود.
مهم ترین مشــکلی کــه مــردم در گرفتن 
تسهیالت دارند، بحث اعتبارسنجی است که 
برای یک وام خرد باید دردسرهای بسیاری 
را تحمل کنند. هم اکنون هم این اعتبارسنجی 
را بــر عهــده بانک ها گذاشــته اید و مالک 
اعتبارسنجی هم خیلی متفاوت تر از آنی است 
که در دنیا برای کارت اعتباری در نظر دارند. 

به نظر شما این یک مشکل نیست؟
در دســتورالعمل جدیــد مربــوط بــه 
اعتبارسنجی، دو بحث جدید مطرح کردیم. 
یک استعالمی که بانک از مکنا )مرکز کنترل 
نظــارت اعتباری( می گیــرد و در این مرکز 
کلیه اعتباراتــی که به مشــتریان می دهند 
و وضعیــت اعتباری مشــتریان وجود دارد. 
در بخش دیگر وزارت رفاه پذیرفته اســت 
مشــتریانی که کارمند دولت و بازنشســته 
هستند، گواهی کســر از حقوق به بانک ارائه 
کنند؛ یعنی بانک با ایــن دو پارامتر باید این 
کارت اعتباری را در اختیار مشــتریان قرار 
دهد. به نظر ما فرآیند پیچیده ای نیســت به 
خصوص اینکه قابل تجدید است و با موضوع 
وام هایی که بانک ها می دهنــد تفاوت دارد. 
به عنوان مثال وقتی مــن کارت اعتباری پنج 
میلیون تومانــی می گیرم، به   همــان اندازه 
خرج می کنم. بعد بــه بانک برمی گردانم. در 
این حالت بانک به انــدازه   همان پنج میلیون 
تومان دوباره به من اعتبار می دهد و می توانم 
دوباره خرج کنم؛ امــا در بحث وام وقتی من 
یک وام می گیرم و اقســاطش را می پردازم، 
بایــد دوباره وام بگیــرم. در خصوص کارت 
اعتباری اگر من خوش حساب باشم، همیشه 
این وام را در اختیار دارم و از طرفی ما این کار 
را برای مشتریان ســاده کرده ایم؛ مشتریانی 
که گواهی کسر از حقوق می دهند و سازمان ها 
آنها را معرفی می کنند و آن سازمان تعهداتی 
می کند و ما نظام کنترل سنجی اعتباری داریم 
و از طریق مکنا تمام بانک ها به این زیرساخت 
متصل هســتند. از طرف دیگر همان طور که 
شما گفتید یکی از دالیل ایجاد کارت اعتباری 
این اســت که عزت  نفس مشــتریان برای 

گرفتن وام خرد حفظ شود.
تســویه این کارت ها به صورتی اســت که 
مشــتری باید تا یــک هفته بپــردازد و اگر 
نپرداخت وارد عقود مرابحه می شود و تعیین 
سود و غیره. اگر مشــتری تا دو ماه اقساطش 
را نپردازد کارتش مســدود می شــود و باید 

تســویه کامل کند و اگر ایــن عدم پرداخت 
سه بار تکرار شــود، کارت می سوزد. این در 
حالی اســت که در دنیا کارت اعتباری بدین 
صورت اســت که مشــتری میزان پرداخت 
خود را مدیریــت می کند و به  عنــوان مثال 
یک ماه 20 درصد می پردازد و ماه دیگر ۵0 
درصد. در ایــن کارت اعتباری چنین امکانی 

وجود ندارد.
اگر مشــتری هیچ پولی از اقساط را پرداخت 
نکند بــا اینکــه بخشــی از آن را پرداخت 
کند، کاماًل متفاوت اســت. مهم این اســت 
که بانک مطمئن شــود مشــتری تسهیالت 
را بازپرداخــت می کند. بانک هــر ماه یک 
صورت حســاب در اختیــار مشــتری قرار 
می دهد تا میــزان پرداختی ها و بدهی هایش 
را بداند. اگر مشــتری بخشی از اقساطش را 
پرداخت کند، کارتش را مســدود نمی کنیم. 
این مســدود شــدن کارت برای مشتریانی 
است که تسهیالت را می گیرند و دو ماه دیگر 

اصاًل از آنها خبری نیست.
سیستم اعتبارسنجی در امریکا خیلی پیچیده 
اســت و پارامترهای مختلفی دارد. مثاًل اگر 
فردی دو خانه در دو ایالت مختلف اجاره کند، 
از اعتبارش کاسته می شود. در ایران ما چنین 

اعتبارسنجی ای نداریم.
متاســفانه در ایران چنین مکانیسمی وجود 
ندارد و شاید یکی از دالیلی که بانک مرکزی 
می خواهد از وضعیت موجود اســتفاده کند، 
این اســت که در این زمینه فرهنگ ســازی 
شــود. زیرا یکی از مزایــای کارت اعتباری 
این است که کشــور به سیستم اعتبارسنجی 
حداقل در حوزه خرد مجهز شــود. ســالیان 
ســال اســت که در این مورد صحبت های 
زیادی می شود اما هیچ اقدام جدی ای صورت 
نگرفته است. تفکر ما این اســت که اگر این 
محصول ایجاد شود در کنارش نیازمندی ها 
و زیرســاخت های خــودش را مــی آورد. 
نمی توانیم منتظر ســامانه اعتبارسنجی قوی 
در کشور باشیم، بعد کارت اعتباری را بدهیم. 
بلکه باید با حداقل های استاندارد، سرویس را 
با جهت گیری های درست ارائه دهیم. شاید 
بخشی از اســتاندارد را اجرا کنیم تا محصولی 
راه بیندازیم، ســپس این فرهنگ در مشتری 
و فروشــنده ایجاد شود و بعد زیرساخت های 
ســامانه های اعتبارسنجی در کشور به وجود 
آید. این اکوسیســتم باید به تدریج شــکل 
بگیرد. به اعتقاد من اگر این فعالیت جدید به 
سرانجام برسد، می تواند زیرساخت خوبی در 

کشور فراهم کند.
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وقتی صحبت از پرداخت موبایلی می شود و کیف پول الکترونیکی، گایه ها تازه شروع می شود 
و همــه از آیین نامه ها و دســتورالعمل هایی می گویند که هیچ  گاه شــکل اجرایــی به خود نگرفت. 
حرف های در گوشــی بانک ها نشــان از خوب عمل نکردن اپراتورها می دهــد و اپراتورها نیز به تبع 
از عملکرد بانک ها ناراضی هســتند. با این وجود به نظر می رســد این قصه هزار و یک شــب در حال 
نزدیــک شــدن به انتهای خود اســت و تفاهمی در حال شــکل گیری؛ تفاهمی میــان بانک مرکزی و 
اپراتور. تفاهمی که شاید نتایجش برای شبکه بانکی ، اپراتورهای تلفن همراه و شهروندان اثربخش 

باشــد.در مناظــره ای که میان وحید صدوقی مدیرعامل شــرکت ارتباطات ســیار ایــران به عنوان 
اپراتور تلفن همراه و ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطاعات بانک مرکزی به عنوان رگوالتور بخش 
صورت گرفت؛ قرار بود مشــکات میان اپراتورهای تلفن همراه و رگوالتور پولی و بانکی کشــور در 
ارتباط با یکدیگر مطرح شــود، اما در این مناظره رو دررو صحبت از تفاهمی شــد که به زودی شکل 
اجرایــی خواهــد گرفــت. ناصر حکیمی و وحیــد صدوقی هر دو بر یــک بازی برد-برد میــان بانک و 

اپراتور تاکید می کنند. برای اطاع از چند و چون این تفاهم مناظره پیش رو را بخوانید:

مناظره رگوالتور پولی و بانکی و اپراتور تلفن همراه

تهدید جدی است، همه باید برنده شویم

مناظره
مهرک محمودی
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 چرا هیچ وقــت بانک هــا و اپراتورها 
نمی توانند برای ارائه خدمات به مردم 

با یکدیگر به تفاهم برسند؟
قــــــی،  وحیدصدو
مدیرعامل همراه اول: 
همراه اول طی پنج ســال 
حــوزه  در  گذشــته 
موبایلــی  پرداخــت 
سرمایه گذاری خوبی کرده  است. رویکرد این 
اپراتور همیشــه مبتنی بر تفاهم و توافق بوده  و 
فعالیت های زیادی نیز در این حوزه انجام شده 
اما این فعالیت ها کمتر نتیجه داده  است. البته 
دغدغه هایی در این حوزه وجود دارد، به عنوان 
مثال امنیت یکی از دغدغه های اصلی پرداخت 
موبایلی به  شــمار می آید. البته این را نیز باید 
بگویم پرداخت از طریق موبایل یا موبایل بانک 
بیشــتر در کشــورهای کمتر توســعه یافته 
گســترش یافته اســت؛ در کشــورهایی که 
رگوالتور بانکی یا سیستم بانکی شان ضعیف تر 
عمل کرده  است، مانند کشورهای آفریقایی یا 
امریــکای مرکزی. در این کشــورها رشــد 
موبایل بانــک چشــمگیر بــوده  اســت. اما 
اپراتورهای موبایل علی الخصوص همراه اول 
در ایــران از چند جهت در ایــن بخش حائز 
اهمیت هســتند، ما در سراسر کشور حضور 
داریم و شــبکه مان 100 درصد شــهرها را 
پوشــش می دهد. همچنین ۴۳ هزار روســتا 
تحت پوشش شبکه زیرساختی ما قرار دارند. 
این ارقام نشــان می دهد پوشش خوبی ایجاد 
کرده ایم و می توانیم ســرویس مناسبی ارائه 
دهیــم. نقطــه قــوت اپراتورها پوشــش 
مناسب شان است. هم اکنون بالغ بر ۶0 درصد 
مردم از ســرویس های همراه اول اســتفاده 
می کننــد. از همین رو می توان گفت شــبکه و 
زیرســاخت اپراتورها می تواند به سادگی به 
توسعه بانکداری در کشور کمک کند. البته در 
این میان بانک مرکزی هم دغدغه های خاص 
خودش را دارد. اما همراه اول در بســیاری از 
زمینه ها ســعی کرده  با رگوالتــور این حوزه 
همکاری کند تا به چارچوب مشــخص برای 

ارائه خدمات و کاهش دغدغه ها برسیم. 
ناصرحکیمی، مدیرکل 
فناوری اطالعات بانک 
مرکزی: در مورد ارتباط 
بانک هــا و اپراتورهــا 
موضوعی وجود دارد و آن 
این اســت که بســته به نوع مشخصات هر 
کشــوری فضای مشــترک همکاری میان 
اپراتور با بخش مالی کشور متفاوت خواهد بود 

و با توجه به آن مشــخصات ایــن همکاری و 
فضای مشترک کاهش یا افزایش می یابد. در 
کشــور ما بعد از موضوع یارانه ها در سال ۸۹ 
تمام گروه های کشور تحت پوشش شبکه بانکی 
قرار گرفتند و اگر کســانی بودند که حساب 
بانکی نداشــتند، برای دریافت یارانه حساب 
بانکی گرفتند. بنابراین ما با مشتریانی مواجه 
هســتیم که با شــبکه بانکی کار می کنند و با 
فعالیت های آن آشــنایی دارنــد. همین امر 
موجب تفــاوت در مــدل تجاری ایــران با 
کشــورهایی می شود که بخشــی از مردمش 
حساب بانکی ندارند و اپراتورها به کمک بخش 
مالی کشور می آیند و به آن افراد سرویس های 
بانکــداری خرد ارائه می دهنــد. اما در ایران 
دغدغه هــا متفــاوت اســت. در دو بخش 
ارتباط مــان با اپراتورها کــه اپراتورها مزیت 
رقابتی دارند مشخص می شود؛ یکی موضوع 
امنیت است و موضوع دیگر دسترس پذیری. 
در مورد دسترس پذیری، هیچ  کس نمی تواند 
انکار کند که دسترس پذیری اپراتورهای تلفن 
 همراه در کشــور بیش از هر چیزی اســت. از 
دســترس پذیری مادر به فرزند بیشتر شده 
است، چرا که همیشه در جیب ما وجود دارد. از 
ســویی وقتی ســرویس های بانکی در بستر 
ارتباطات ســیار اتفــاق می افتــد، در اصل 
اطالعات پولی جابه جا می شود. در این صورت 
بایــد از حداقل مختصــات امنیتی برخوردار 
باشد تا مطمئن شویم این شبکه به هیچ  عنوان 
دچار اختالل نمی شود یا اعتماد مردم نسبت به 
آن سلب نمی شود. تنها دارایی هر سیستم مالی 
و بانکی اعتماد مردم اســت و اگر این اعتماد 
خدشه دار شود، بحران بزرگ اقتصادی پیش 
می آید. به نظر من همکاری اپراتورها و بانک ها 
-و نه تقابل شــان-، فرصت های جدیدی در 
اختیــار نظام بانکی و مردم می گذارد تا شــما 
بتوانیــد به خاطر امکانات دســترس پذیری 
اپراتورها سرویس خود را در جیب مردم ببرید 
و با امکاناتی که در اختیار اپراتورها وجود دارد 
زیرســاخت خود را امن  کنید. این دو راه حل 
عماًل قابل جمع شــدن است و به  نظر من بستر 
همکاری اولیه بسیار خوبی برای این امر وجود 

دارد.
 حوزه امنیت دغدغه همه 
ماســت. هم مردم و هم 
سیستم بانکی و هم خود 
اپراتورهــا در مورد این 
موضوع حساس هستند 
و این حساســیت به حق اســت. همراه اول به 
صورت مســتقیم در بزرگ ترین شــرکت 

امنیتی به  صورت مســتقیم ســرمایه گذاری 
کرده  اســت. بخش soc همراه اول را با کمک 
همین شرکت راه اندازی کردیم و ماموریتش 
نیــز در همین راستاســت. soc همراه اول در 
شــرایط فعلی یکــی از نقاط قوت اســت و ما 
حاضریم در این حوزه به دیگران نیز سرویس 
بدهیم. در بحث یارانه ها نیز ۸۲ درصد مردمی 
کــه بــرای یارانه ثبت نــام کردند شــماره 
تماس شان شماره همراه اول بود. یعنی جایی که 
موضوع اعــالم هویت پیــش می آید، مردم 
شــماره ســیم کارت همراه اول خود را اعالم 
می کنند. البته این به دلیل پوشش کامل ما در 
روســتاها نیز هســت. واقعاً امنیــت یکی از 
دغدغه های ما به  شــمار می آید. در این حوزه 
خوب کار کرده ایم و ســرمایه گذاری مناسبی 
انجام داده ایم و می توانیم دغدغه ها را کاهش 
دهیم. گواه این ادعا ۲1 ســال ســابقه کارمان 
است، در این مدت اطالعات مشترکان همراه 
اول دچار مشکل نشده  است. با تمام وجود، این 

اطالعات را حفظ کرد یم. 
 آقای حکیمی شما از همکاری صحبت 
کردید نــه تقابل، آقــای صدوقی نیز 
اشاره کردند که امنیت را در زیرساخت خود 
ایجاد کرده اند. اما این حس همیشه از سیستم 
بانکی منتقل شــده که بیشــتر عالقه مند به 
انحصار در بخش سرویس دهی مالی و بانکی 
بوده است و نگذاشــته اپراتورها در این بخش 
وارد شــوند و ســرویس ها را ارائه دهند. شما 
دغدغه هایی مطرح کردید و به نظر می رســد 
این دغدغه دوطرفه اســت؛ پس چرا همکاری 

شکل نگرفته و بیشتر شبیه تقابل است؟
بستر مشترک همکاری 
زمانی کار می کند که هر 
کس در موقعیت رقابتی 
یا موقعیتی کــه برایش 
تعریف شده یا موقعیتی 
که در آن برتری دارد، قــرار بگیرد. اگر قرار 
باشــد بانک ها کار اپراتوری انجــام دهند یا 
بالعکس، تعارض پیش می آید و باب همکاری 
بسته می شــود. من از دو منظر به امنیت اشاره 
کردم؛ اول اینکه شما مطمئن باشید شخص چه 
کسی است و نسبت به احراز هویتش مطمئن 
باشــید )authentication(. وقتــی یــک 
تراکنش مالی صــورت می گیرد تا حد زیادی 
مطمئن باشید جعل هویتی انجام نشده است. 
همراه اول یا اپراتورهای تلفــن همراه ابزاری 
دارند که خیلی بهتر از اینترنــت یا ابزارهای 
فعلی می تواند تــا درصد باالیی این اطمینان را 
بدهد. بحث دیگری که همه ما به آن عادت نیز 
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کرده ایم، دریافت پیامک پــس از انجام یک 
تراکنش است. سرویسی که بانک با همکاری 
یک اپراتور تلفن همــراه ارائه می دهد. در این 
صورت دغدغه خاطر برای اینکه از حساب تان 
سوءاستفاده شود و شما خبردار نشوید، ندارید. 
این یعنی امن شــدن یک تراکنش. اپراتورها 
مزیت رقابتی خوبی در ایــن دو بخش دارند. 
حال باید دید شبکه بانکی چگونه می تواند با آنها 
تعامل کند. سیستم مالی و بانک ها و مخصوصًا 
بانک مرکزی در مقابل اینکه موسساتی غیر از 
موسسات تحت نظارت رســمی شبکه پولی 
کشــور فعالیت مالی و اعتباری انجام دهند، به 
 شدت حســاس هســتند. این حساسیت هم 
بی مورد نیســت و بانک مرکزی در این مورد 
کوتاه نمی آید. اما این به آن معنی نیســت که 
ارتباط قطع شود. مهم اینجاست که چه پروتکل 
و چارچوبــی پیدا کنیم تــا اپراتور مزیت های 
خودش را بگذارد و بانک هم ســرویس های 
خودش را، و بتوانیم با ترکیب این بخش ها یک 
سرویس ترکیبی ارائه دهیم. نه اینکه بانک کار 
خودش را بکنــد و اپراتور کار خودش را؛ یعنی 
درهم آمیختگی بین کار بانک و کار اپراتور برای 
ارائه سرویســی بر بســتر تلفن همــراه. اگر 
چارچوب همکاری ترسیم شود و هر کس جای 
خود را بداند و منافع تجاری خاص خودش را 
نیز ترسیم  کند مشکل برطرف می شود. منافع 
تجاری در این بخش همســو است. این گونه 
نیست که اگر بانک منتفع شود، اپراتور متضرر 
بشــود یا بالعکس. به  نظر می رسد چارچوب 
بخشــیدن به تار و پود سرویســی که بانک و 

اپراتور چیده اند، به نفع دو طرف خواهد شد.
 آقای حکیمی اشاره کردند اگر بانک ها 
کار اپراتوری انجام دهنــد، اپراتورها 
معترض می شوند، به نظر می رسد منظور آقای 
حکیمی این بود که اگــر اپراتورها کار بانکی 
کنند بانک ها معترض خواهند شــد، تاکنون 

اپراتورها کار بانکی کرده اند؟
 در این حــوزه اپراتورها 
می خواهند خدمات ارائه 
ینــد  می گو دهنــد. 
زیرساخت امنی داریم و 
می توانیم وارد این حوزه 
شــویم؛ همان طور که هم اکنون بانک ها برای 
دریافت مجوز MVNO اقــدام کرده اند. البته 
آن سوی دنیا نیز MVNO بانکی ایجاد شده اما 
نکته مشخص این است که در هر دو حوزه نقاط 
قوت معینی وجود دارد و این دو حوزه می توانند 
بــه هم کمــک کنند. امــا باید دیــد چطور 
می خواهند این کمــک را تعریف کنند که هم 

حقوق دو طرف حفظ شود و هم سرویس خوبی 
ارائه دهند. نکته دیگری که به نظرم بســیار 
 secure اهمیت دارد امضای همــراه یا بحث
ellemnt اســت. هم اکنــون همــراه اول با 
همکاری امن افزار شریف و با توجه به مجوزها و 
زیرساخت هایی که در اختیار این شرکت قرار 
دارد، می  تواند این ســرویس را به بهترین نحو 
ارائه دهد و مشــترک را از طریق سیم کارتش 
شناسایی کند و دغدغه احراز هویت مشترک 
به  صورت کامل برطرف شود و بتواند سرویس 
بانکی بگیرد. نکتــه ای دیگر که اهمیت همراه 
اول را نشان می دهد، انتخاب این اپراتور برای 
شرایط بحران و اضطرار است و همچنین برای 
ارتباط صندوق های رای گیــری در دو دوره 
انتخابــات پیش و ایــن دوره از انتخابات. این 
موارد نشــان می دهد همراه اول از زیرساخت 
مناسبی برخوردار اســت که نمی توان از آن 
چشــم پوشــید. بانک ها نیز می توانند از این 
زیرســاخت اســتفاده کنند و خدمات خود را 

توسعه دهند.
 آقای حکیمی به همکاری مشــترک و 
چارچوب مشترک برای این همکاری 
نیز اشــاره کردند. تاکنون به این موضوع فکر 

کرده اید یا به تفاهم رسیده اید؟ 
در گام اول همراه اول در 
تدوین آیین نامه سپاس با 
بانک مرکزی همکاری 
بســیار خوبی داشت و 
زیرســاخت هایی را که 
اپراتورها می توانستند در اختیار بگذارند، ارائه 
داد. به دالیلی آن کار متوقف شد اما مجدداً طی 
سال جاری مذاکرات مفصلی با بانک  مرکزی 
صورت گرفت و این مذاکرات منجر به تفاهمی 
شد تا این زیرســاخت و توانمندی در اختیار 
شبکه بانکی کشــور قرار گیرد. ما امیدواریم 
بتوانیم سریع تر آن توافق نامه را عملیاتی کنیم 
و ســرویس و خدمات را به شبکه بانکی کشور 

ارائه دهیم. 
 در این فضایی که شما صحبت می کنید 
این ســوال به  وجود می آید که چرا طی 

این سال ها به نتیجه ای نرسیده اید؟
این طور نیســت که طی 
این ســه چهار ســال به 
ما  نرســیده ایم.  نتیجه 
مسیرهای مختلفی را با 
هم رفته ایم. خوشبختانه 
فناوری گوشــی های هوشــمند تا حدودی 
دیدگاه روشــنی بــه مــا داد و جهت گیری 
راهبردی ما را مشــخص کرد. گوشــی های 

هوشمند و سرویس OTTها روی آن موجب 
شد کسانی که جزو بخش ســنتی بازار تلفن 
همراه بودند نیز به سمت گوشی های هوشمند 
حرکت کنند. همیــن امر مــا را متوجه این 
موضــوع کــرد کــه می توانیم بــه راهبرد 
درازمــدت بیندیشــیم. در ایــن راهبرد 
درازمــدت الیه بنــدی مشــخصی بیــن 
ســرویس های اپراتور و سرویس های بانکی 
صورت می پذیرد و اپراتور در الیه پایینی قرار 
می گیــرد. مزیت اپراتور دســترس پذیری 
اســت، معموالً تلفن همــراه از همه چیز به ما 
نزدیک تر اســت. مزیت بعدی همراه اول و 
اپراتورها، سیم کارت و فناوری ای است که در 
اختیارشان قرار دارد. این فناوری می تواند به 
مــا در بحث احــراز هویت و ایمن ســازی و 
همچنیــن مجازی ســازی ابزارهایــی که 
هم اکنون به این منظور اســتفاده می شــود، 
کمک کنــد. ماحصل این دو تبدیل شــد به 
تفاهمی که آقای صدوقی به آن اشاره کرد. در 
این تفاهم ما ســرویس  های پایه اپراتوری ای 
تعریف کردیم و اینکه اپراتور چگونه می تواند 
این سرویس های پایه مربوط به قسمت مالی 
را پیاده ســازی کنــد. با توجه بــه موضوع 
تحریم ها و مساله امنیت ملی امکان تعامل با 
سازندگان گوشی های هوشمند، روشی که در 
کشــورهای دیگر پیاده شــده، وجود ندارد. 
اطمینان ما به اپراتور بســیار بیشتر از سازنده 
گوشــی اســت. نکته اصلی اینجاســت که 
سرویس های پایه توسط یکسری اپلیکیشن 
بانکی یــا پرداخت به صورت ابــزار در کنار 
همدیگر قــرار می گیرد و به ســرویس های 
پیچیده تر بانکی تبدیل می شــود. از ســویی 
secure ellement امــکان پیاده ســازی 
امضای دیجیتــال را برای ما فراهم می کند. با 
توجه به پایــگاه داده اپراتورها و هماهنگی یا 
ســینک کردن آن با نهاب و در نهایت کنترل 
آن با پایگاه داده ای ثبت احوال، موضوع احراز 
هویت کاماًل پوشش داده می شود و با توجه به 
فضای امنی کــه در اختیار ما قــرار می دهد 
می توانیم برخی اطالعات حســاس را در آن 
قرار دهیم و همچنین فضایی است برای کم و 
زیاد کردن پول و اجــرای کیف  پول. از همین 
روست که می توان تقریبًا تمام سرویس های 
بانکی را روی گوشی منتقل کرد. پس می توان 
امضا را با شــخصی ترین چیز ممکن که همین 
گوشــی تلفن همراه است، ترکیب کرد و روی 
آن سرویس های مورد نیاز بانک را ارائه داد. 
امنیت آن بــه مراتب از امنیــت امضاهای 
دســتی و همچنین اسناد کاغذی باالتر است. 

مناظره
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از ســوی دیگر تعداد اپراتورهــای فعال در 
کشور محدود اســت و ما می توانیم با یکی دو 

تفاهم این طرح را اجرایی کنیم.
 از صحبت ها به نظر می رسد مشکالت 
در حال رفع شــدن اســت، چرا که در 
صحبت های شــما اشاره می شــود تفاهماتی 
صورت گرفته اما هیچ چیز عینی شکل نگرفته 
یا هیچ سرویسی ارائه نشــده تا مردم متوجه 
شوند شــرایط در حال تغییر است. این تغییر 
شرایط را چه زمانی می توان حس کرد. دو یا سه 
پــروژه می توانم مثــال بزنم کــه بین بخش 
اپراتوری و بانکی کشــور بوده اما اجرا نشده 
است مثل طرح شابک و غیره. این تفاهم جدید 

و نامشخص واقعاً اجرایی خواهد شد؟
ســرویس های مختلفی 
راه اندازی شده اما شاید 
ســرویس های اصلی که 
مد نظر بوده شکل نگرفته 
 است. مثاًل ما همبانک را 
راه انــدازی کردیــم. حجــم تراکنش های 
انجام شده روی موبایل از حجم تراکنش ها به 

روش های دیگر بیشتر است.
حکیمی: بلــه االن در شــاپرک ۳0 درصد 

تراکنش های ما موبایلی است. 
صدوقی: این نشان دهنده همکاری است. 

این رشد بسیار باالست، 
جالب اینجاست که این 
رشــد را از درگاه هــای 
فیزیکی نگرفته اســت و 
اینترنت  میزان مصرف 
کاهش یافته است. پرداخت های الکترونیکی ما 
یک رشد کلی ســاالنه دارند اما پرداخت های 
اینترنتی مان در یک  سال گذشته نه تنها رشد 
نکرده بلکه کاهش یافته و تقریباً تمام سهم آن 
را موبایل خورده است. این خیلی طبیعی است. 

در تمام دنیا نیز چنین اتفاقی می افتد.
صدوقــی: این حجم پرداخت ها خرد اســت 
و مشکلی هم در اکوسیســتم پرداخت بانکی 

ایجاد نمی کند.
 منظور از موبایل، اینترنت روی گوشی 

است؟
تمــام ابزارهایــی که به 
عنوان کانال های اپراتور 
استفاده می شود. واقعیت 
این اســت که استقبال 
مــردم نشــان می دهد 
کانالی به نام اینترنت و استفاده از رایانه شخصی 
رو به کاهش است. مطلوبیتش در حال کاهش 
است. حتی برای اتصال به اینترنت نیز از ابزاری 

به نام موبایل استفاده می شود. بنابراین هر زمان 
در مقابــل این موج مقاومت کنید شکســت 
می خورید. باید با این درخواســت یا تقاضا و یا 
مســیری که مردم انتخــاب می کنند همگام 
شوید و از فرصت ها استفاده کنید، در غیر این 
صورت این سیل شما را خواهد برد. بنابراین در 
مورد نکته ای که در باب اجرایی شدن یا نشدن 
تفاهم گفتید، به نظر من هم بانک و هم اپراتور با 
توجه به این تغییری که در بستر زمان در حال 
رخ دادن اســت، مجبــور بــه نشــان دادن 
عکس العمل هســتند. اگر عکس العمل نشان 
ندهند هر دو طرف مورد تهدید قرار می گیرند. 
کار در مورد تفاهمات قبلی نیز گرچه زمان برد 
اما انجام شــد. تفاوت این مورد با دیگر موارد 
وجود متغیر مســتقلی به نام حرکت مردم یا 
شبکه های اجتماعی است. این حرکت مستقل 

از اراده بانک یا اپراتور است.
 یعنی مردم، اپراتور و بانک را به سمت 
ارائه ســرویس های جدیــد حرکت 

می دهند؟
صدوقی: در اصل فرصت هــای جدیدی به 

وجود آمده است.
ی  شــبکه ها بحــث 
اجتماعی، گوشــی های 
هوشــمند و پدیده های 
جدید یک متغیر مستقل 
است. این موج حرکت 
کرده اســت. آغازگر این موج مــا یا اپراتور 
نبوده ایم. آغازکننده اش ســیر تحول فناوری 
است. شما می توانید در مقابل این موج منفعل 
باشــید و در نتیجه اسیر ســیالبش  شوید و 
آســیب  ببینید. یــا برای این حجــم انرژی 
سنگینی که وارد شــده برنامه ریزی سنگینی 
انجام دهید. این وضعیت فرصت خوبی برای 
ارتقای سطح سرویس هاست. فرصت خوبی 
برای اپراتورهاســت تا از تمام این بســترها 
اســتفاده کنند. کانال های دیگر یک نقیصه 
OTT مهم دارند و آن بحث امنیت اســت. در

ها هم می توانید سرویس های پرداخت ارائه 
دهیــد. هیچ کس نمی توانــد در مورد احراز 
هویت این افــراد تضمینی دهد امــا اپراتور 
می تواند این تضمیــن را بدهد. اپراتور پایگاه 
داده مطلوبــی دارد. مکان یابــی خوبی انجام 
می دهد. پس پتانسیل و انگیزه اش وجود دارد. 
به نظر من دو طــرف هم به  خوبی تهدیدهای 
موجــود و فرصت هــا را ارزیابــی کرده اند. 
همکاری برای رفع تهدید است. می توانیم از 
ایــن فرصت اســتفاده کنیــم و نقیصه های 

گذشته خود را جبران کنیم.

این ســیل در حال وقوع 
اســت. با وجود OTTها و 
شــبکه های اجتماعی و 
فروشگاه های مجازی که 
در حــال شــکل گیری 
هســتند مردم به اســتفاده از این حوزه ها نیاز 
دارنــد. سیســتم پرداخت ایــران مبتنی بر 
کارت های بانکی اســت. همین امر احتمال لو 
رفتن رمزهای عبور را افزایش می دهد و البته 
تخلفاتی نیز در همین حوزه صورت می گیرد. 
هم اکنون شرایطی فراهم شده که امکان صدور 
امضــای دیجیتال و رمــز یکبارمصرف روی 
سیم کارت مشــترک وجود دارد. از همین رو 
مشترکان می توانند از این بستر استفاده کنند و 
فعالیت هــای خــود مانند خریــد در فضای 
مجازی یا هر فرآینــد کاری دیگری را انجام 
دهند. اگر واقعاً دیر اقدام کنیم هم مشترکان ما 
و هم بانک ضرر خواهند کرد. باید سریع تر این 
اقدام صورت گیرد تا مشترکان بتوانند از این 

بستر امن استفاده کنند. 
بزرگ تریــن فرصــت 
ایجادشده توسط پلتفرم 
مشترک اپراتور و بانک 
تغییر تعاریف پذیرندگی 
و صادرکنندگی خواهد 
بود. در اصل این بستر مشترک ما را از تعریف 
حالت هایی ماننــد پذیرندگی و صارکنندگی 
خارج می کند. مبادالت به حالت P2P تبدیل 
می شــود و الجرم این اتفاق خواهد افتاد. یعنی 
گوشی تلفن می تواند هم POS باشد و هم کارت. 
در حال حاضر این نیاز در شبکه های اجتماعی و 
بســترهای مختلف ارتباطی حس می شــود. 
هم اینک از ابزار انتقال وجــه کارت به کارت 
اســتفاده می شــود و محدودیت های خاص 
خودش را دارد. اگر این پلتفرم مشترک ایجاد 
شود، پیش بینی می کنم بخش بزرگی از بازار به 
ســمت P2P حرکت کند و بازار پذیرندگی از 
شــکل فعلــی اش عام تــر  شــود. بعضی ها 
دسترسی شــان به پایانه فروش یا پایانه های 
اینترنتی بــا محدودیت مواجه بــود که این 
کمبودها نیــز برطرف می شــود. همچنین 
تغییراتی هم سمت تراکنش ها اتفاق می افتد، 
تمامی تراکنش ها در پلتفرم جدید به تراکنش 
انتقال وجه ساده سازی می شــود. حال اینکه 
تراکنش انتقال وجه چه ضوابطی داشته باشد یا 
تسویه اش چگونه  باشد و کیفیت انتقال وجه و 
کارمزدهایش چگونه باشد، به تدریج مشخص 
خواهد شد. تفاوت در تراکنش ها قباًل مربوط به 
تفــاوت در ابزارها بود. حال وقتــی ابزارهای 
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پرداخــت و پذیرش در هم ادغام شــد بحث 
تنوع تراکنش ها از موضوعیت می افتد. طبیعتًا 
این یک فرصت اســت تا قسمت های پنهانی 
بازار به عنوان پذیرنده وارد عرصه شــوند و از 
سویی نیز به تدریج مدل های کسب و کار فعلی 
که مبتنی بر ابزارهای فیزیکی پرداخت است، 

رو به اضمحالل می روند.
 به نظر می رســد هزینه بیشتر و حجم 
سرمایه گذاری بیشــتر سمت اپراتور 
است در حالی  که استفاده را بانک خواهد کرد. 
این تعامل تجاری بین بانک و اپراتور شــکل 
گرفته اســت؟ آیــا اپراتورهــای موبایل به 
صورت خاص آمادگی سرمایه گذاری الزم را 
دارند؟ تعامل اپراتور از نظر اقتصادی با بانک 

مرکزی چگونه خواهد بود؟
حجم سرمایه گذاری در 
ایــن حــوزه واقعــًا در 
حجــم  بــا  مقایســه 
ســرمایه گذاری شبکه 
بانکی بسیار ناچیز است. 
ما طی ســه سال گذشــته عددی بالغ بر پنج 
هزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری کردیم. 
امســال و ســال آینده در حدود چهار هزار 
میلیارد تومان ســرمایه گذاری خواهیم کرد. 
یعنی همراه اول طی پنج ســال حدود ۹ هزار 
میلیارد تومان برای نوســازی و ارتقای شبکه 
خودش سرمایه گذاری کرده  است. در حوزه 
پرداخــت موبایلــی طــی پنج ســال قبل 
سرمایه گذاری خوبی کردیم و زیرساخت آن 
را نیز آمــاده کرده ایم. آن بســتر هم اکنون 
فراهم اســت. موضوع باقیمانــده موضوع 
امضای دیجیتال و ارتقای امنیت و پیاده سازی 
آن روی سیم کارت است. برای آن هم آماده 
هســتیم تا در یک تفاهم و همکاری مشترک 

این سرمایه گذاری را انجام دهیم. 
 به نظر شما در این فرآیند، سود واقعی 
کدام بخش بیشــتر اســت؛ بانک یا 

اپراتور؟
مســیر به صورت برد-

برد است. همراه اول در 
پنج ســال گذشــته به 
قواعــدی  چارچــوب 
معتقد بود و سعی کرد در 
همین مسیر حرکت کند و خدمات خود را در 
چارچوب همکاری با بانک مرکزی ارائه دهد. 
بانک مرکزی بارها به ما اعالم کرد شما با یکی 
از بانک ها این سرویس را راه اندازی کنید، اما 
ما گفتیم این خدمات، خدماتی زیرســاختی 
است، اگر بخواهیم این سرویس را ارائه دهیم 

باید با همکاری بانک  مرکزی انجام شــود. ما 
روی این اصل خود پافشاری کردیم تا بتوانیم 
این ســرویس را با کمک بانــک مرکزی به 
تمامی بانک ها نه فقط تعداد محدودی از آنها 

ارائه دهیم. 
مــن همیشــه گواهی 
می دهــم رویکرد همراه 
اول همواره همکاری بوده 
اســت. باب همکاری و 
باب ایجاد یــک پلتفرم 
مشترک را باز گذاشتند و همیشه هم مشوق 
بودند تا بتوانیم یک کار مشترک انجام دهیم. 
اگر قرار بود همه بانک ها یا موسســات مالی 
ســرویس های خاص خــود را بدهنــد و به 
صورت مجزا با اپراتورها وارد مذاکره شوند و 
طبعًا هر کدام خواســته خود را مطرح کنند، 
طبیعی اســت در چنین شــرایطی کار و حتی 
تفاهم پس از مدتی ســمت اپراتور بســیار 
پیچیده می شــود. پس اینکــه بگوییم بانک 
بیشتر سود می برد صحیح نیست. نتیجه اقدام 
صورت گرفته از سوی بانک  مرکزی ساده تر 
شــدن کار در سمت اپراتور اســت. اپراتور 
ســرویس خود را بــه صــورت یکپارچه و 
یک  شکل به بانک ها ارائه می دهد. نکته  دیگر 
هدایت تراکنش های مالی از بازارهای دیگر 
به ســمت موبایل اســت: بازارهایی مانند 
اینترنت، ســرویس های اولیه موبایل، پوز و 
حتی خودپــرداز. این بــرای اپراتورها یک 
فرصت اســت. تراکنش های انجام شــده بر 
بســتر موبایل افزایش می یابــد. نکته بعدی 
ایجاد یا شکل گیری تراکنش های جدید است 
که مابه ازای قبلی نداشــته؛ بــه  عنوان مثال 
بحث چــک الکترونیکی. چــک الکترونیکی 
بدون امضای دیجیتال امکان پذیر نبود. حال با 
ایجاد امضای دیجیتال بر ســیم کارت امکان 
صدور چک الکترونیکــی روی ابزار موبایل 
فراهم می شود. می توانید چک را همان لحظه 
صادر کنید، همان لحظه تحویل دهید و همان 
لحظه هم به حســاب بخوابانید بدون اینکه 
کاغذی فیزیکــی رد و بدل شــود. بنابراین 
بازاری از سرویس های متفاوت ایجاد خواهد 
شــد. این بازارها هر چقدر تراکنش بیشتری 
داشته باشــند اپراتور از انجام آن به  صورت 
مستقیم و غیرمستقیم منتفع می شود. طبیعی 
است سیســتم بانکی هم انتفاعش در همین 
اســت چرا که ابزارهای بانکــی نوعًا گران 
هستند و سرمایه گذاری زیادی می خواهند، 
در صورتــی که با ابزاری ماننــد موبایل این 
هزینه سنگین زیرساختی از بین مي رود؛ زیرا 

هزینــه توســعه و نگهــداری اش را مردم 
در  صدوقــی  مهنــدس  می پردازنــد. 
صحبت هایشــان به حجم ســرمایه گذاری 
سنگین صورت گرفته از سمت اپراتور اشاره 
کرد. این ســرمایه گذاری وقت میوه دادنش 
است. ســرمایه  گذاری در خصوص تعویض 
از کل  بخــش کوچکــی  ســیم کارت ها 
سرمایه گذاری خواهد بود که اپراتورها برای 
توسعه شبکه خود انجام داده اند و بازدهی آن 
نیز با توجه به سرویس هایی که ارائه می دهند، 
بسیار باالســت. همه اینها به کنار، شما بازار 
جدیدی تحــت عنوان اپ ســازی به  وجود 
می آورید. این دیگر نه سمت بانک است و نه 
اپراتور. شــما به ایجاد فضایی کمک خواهید 
کرد که تولید محتوا در کنار ســرویس های 
پرداخت قرار خواهد گرفت. وقتی پرداخت با 
محتوا کنار هم قرار  گیرند اســتقبال مردم نیز 
افزایــش می یابد. پــس بعد از ایــن اتفاق، 
بازارهای دیگری شــکل می گیرد. همه این 
محصوالت تبدیل به ســرویس های پایه ای 
می شــود که ســمت اپراتور و بانــک ارائه 
می شــود و این ســرویس های پایه هم یعنی 
درآمد. پس توســعه بازار نیز به معنی از بین 
رفتن بازار اپراتور یا بانک نخواهد بود بلکه به 

معنای تقویت آن است.
اگر این ســرویس ایجاد 
شــود ده ها ســرویس و 
خدمات متنوع دیگر نیز 
در کنــار آن بــه وجود 
خواهد آمد. بــازار رو به 
رشد اپلیکیشــن ها به ســادگی این را نشان 
می دهد. اگر تاکنون بازی های داخلی رشــد 
نکرده اند به دلیل نبود سیستم پرداخت در کنار 
آن اســت. گیم های خارجی در حال رشــد 
هســتند چرا که کوپن پرداختی آن را تعریف 
کرده اند. تقریباً بازی هــای ایرانی از این مدار 
خارج هســتند. اگر زیرساخت را فراهم نکنیم 
خیلی از این حوزه هــا در اختیار خارجی ها قرار 
خواهند گرفت، از همین رو باید هر چه زودتر 
این بستر را آماده کنیم و سرویس ارائه دهیم. 
توجه داشته باشید 10 رصد رشد ضریب  نفوذ 
تلفن همراه ۴/1 درصد GDP کشــورهای در 
حال توســعه را باال می برد. این میزان رشد از 
محل توسعه سرویس ها و محصوالتی است که 
ارائه می شود. ما در این حوزه جای کار زیادی 
داریــم. با توجه به احتمــال حضور بانک های 
خارجی در کشور اگر در این زمینه اقدام نکنیم 
فاصله ســرویس های بانک های ما بانک های 

خارجی به شدت افزایش می یابد
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مدیرعامل ایرانسل:

هدف اپراتور بانکداری نیست
یک گپ  زدن دیرهنگام با مردی که از روز اول تاســیس ایرانســل تاکنون همواره نفر اول آن بوده اســت، این حســن را داشــت که توانســت نور جدیدی به نحوه تعامل 
سیســتم بانکــی کشــور بــا بخش مخابراتــی آن بتابانــد. طبق معمــول دزفولی دارای شــمایل مدیری اســت که تــاش می کند برای رســیدن بــه یک راه حــل میانه بین 
رگوالتورهای بانکی و ارتباطی کشــور از ادبیات و رویکردی تنش زدا اســتفاده کند و بیش از هدف  قرار دادن مفاهیم سود و رقابت، می توان نقش رضایت مشترکین و 
درک ادبیات بانکی را در حرف های او پررنگ دید. اگر گفت وگو ما را که در ادامه آمده است بخوانید، شما هم قضاوت خواهید کرد چقدر دزفولی به جای نگرانی از 

فناوری های جدید در حوزه بانکی حسرت به کارگیری یک زیرساخت ملی را دارد. 

وقتی به ســوابق فعالیت های شریک خارجی 
ایرانســل یعنی ام تی ان در اقصی نقاط جهان 
نگاه می کنیــم، می بینیم در زمینه های بانکی و 
پرداخت بسیار فعال اســت. چرا ایرانسل به 
دنبال تکرار این تجارب موفق در ایران نبوده 

است؟
پرســش خوبی اســت ولی اجازه بدهید اول 
توضیحاتی بدهم تا پاسخ الزم را دریافت کنید. 
طبیعتاً ایرانســل هر سرویســی را که مقدور 
بوده به بــازار بانکی ایران ارائه کرده اســت؛ 
از ســرویس USSD و خدمات شارژ گرفته تا 
خدماتی که شاید خیلی هم در ویترین نباشند 
ولی حیاتی هستند. از اتصال پایانه های پرداخت 
و خودپردازها از طریق شبکه ما به سرورهای 
بانک ها گرفته تــا ارائه خدماتی مانند VPN به 
موسســات مالی و اعتباری کشور و مواردی از 
 USSD این دســت. پس از ارائه اولین خدمات
ما بالفاصله سراغ عرضه SDK و خدمات کیف 
پول الکترونیکی رفتیم که سابقه آن به سال ۸۶ 
بازمی گردد. پس این گونه نیســت که در این 
زمینه ها فعالیت نکرده و دســت روی دست 
گذاشته باشــیم. اتفاقاً همان شریکی هم که در 
ســطح جهانی با ام تی ان کار می کرد، شریک 

ما بود، پس به سوال شما ارتباط مستقیم دارد.
ظاهراً اکنون از پلتفرم اریکســون اســتفاده 

کرده اید؟
بله چون اریکسون چند سال بعد برای اولین بار 
راه حل پرداخت موبایلی اش را عرضه کرد و ما 
هم بالفاصله از این فناوری که درســت بر لبه 
گرایش جهانی بود، استفاده کردیم. به طوری 
که سال پیش همین موقع زیرساخت ما کاماًل 
بــرای عرضه نهایی ســرویس های مبتنی بر 
 MPayment پرداخــت موبایلی یا همــان
مهیا بود.پارسال در همین همایش بانکداری 
الکترونیکــی، یک نفــر از اریکســون آمد و 

رو در رو
مجتبی محمودی
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رو در رو

ارائه ای درباره پرداخت موبایلی داشت که ما 
آماده ارائه آن سرویس بودیم. پس پلتفرم ما 
همزمان با بازار جهانی آماده بود و منتظر ابالغ 
سیاست های بانک مرکزی ماندیم. امروز هم 
همچنان منتظر ابالغ سیاست ها هستیم. پس 
هیچ  گاه رویکرد جهانــی بازار خدمات بانکی 
مبتنی بر تلفن همراه مورد غفلت واقع نشــده. 
در همیــن USSD  هم اگر خاطرتان باشــد ما 
نه تنها در میان اپراتورها پیشــگام بودیم بلکه 
حتی پیــش از بانک ها این ســرویس را فعال 
کردیــم و در اختیار دیگران قــرار دادیم. در 
آن حوزه هم مشــابه همین اتفاق رخ داد. پس 
نه تنهــا ناگزیریم در این عرصــه منتظر نظر 
بانک مرکزی باشــیم بلکه باور هم داریم که 
باید این گونه باشد؛ چرا که از دید ما این بانک 

همان نهاد رگوالتوری بانکی کشور است.
برای تحقق این پروژه کاری انجام نداده اید؟ 
در زمینه باز شدن امکان تعامل میان اپراتور و 

بانک مرکزی چه فعالیتی داشته اید؟
در این زمینه کاماًل فعال هستیم. از همان ابتدا 
سیستم های پرداخت مان را برای کارشناسان 
بانک مرکزی دمو کردیم و تا سال گذشته هم 
این موضوع ادامه داشــت. همین حاال هم به 
صورت کم و بیش و منظم ماهانه جلســاتی با 
روســای بخش های مختلــف بانک مرکزی 
داریم و دیدگاه مان در زمینه طرح هایی مانند 
کیف پول الکترونیکی و غیره مطرح می شــود 

اما هنوز نهایی نشده است. 
به نظر شــما چالش اصلی ای که باعث شــده 
فرآیند تصمیم گیری این قدر کشــدار باشد، 

چیست؟
شاید مرجع درســت برای پاسخ به این سوال 
شــما بانک مرکزی باشــد؛ چون آنها بالطبع 
بحث صیانت از زیرســاخت بانکی کشــور و 
دارایی هــای مردم را بر عهــده دارند ولی ما 
اعتقاد نداریــم که در گذر زمــان لزوماً این 
دغدغه ها برطرف می شود. راه حلش استفاده 
از الگو های درســت و قابل اتکایی است که در 
ســایر نقاط جهان تمرین شان را پس داده اند. 
مثاًل مدت ها پیش بحــث ایجاد امنیت روی 
سیم کارت ها و استفاده از رمز در آنها را تست 
کردیم و به بانک ها ارائــه دادیم. این منتج به 
همین جریان SDK هم شــد کــه االن مطرح 
اســت. باید بپذیریم همین حاال هم از مشابه 
این سرویس ها در خدماتی مانند کارتخوان ها 
و خودپرداز ها اســتفاده می شــود. وقتی در 
زمینه هایی ماننــد PSP و BSS از این خدمات 
استفاده می شــود باید بپذیریم امنیت نسبی 
این سرویس ها از ســوی بانک مرکزی تایید 

شده است.
هنــوز هم بــا این وجــود مهم تریــن عامل 

بازدارنده مساله امنیت اعالم شده است.
شــاید تا امروز این طور بوده و بحق هم هست 
ولــی باید پذیرفــت امنیــت نمی تواند فقط 
دغدغه ما باشــد و حتماً دغدغــه بقیه جهان 
نیز محسوب می شــود و وقتی جایی در ابعاد 
اریکســون یا هر ارائه دهنــده راه حل بزرگ 
دیگری، اســتدالل می کند که زیرســاخت 
پرداخــت موبایلی اش کار می کنــد، قطعاً به 
این ابعادش هم فکر کرده اســت. به هر حال 
مفهوم امنیت هم یک مفهوم نســبی است و 
هیچ زیرســاختی حتی خود زیرساخت فعلی 
بانک به صورت مطلق امن نیست. شاید در این 
میان برداشــت های اولیه هم چندان درست 
نبوده و ما به نوبه خودمان ســعی کردیم آن را 

اصالح کنیم.
چه برداشت های اشتباهی؟ چون فکر می کنم 
منظورتان کارکرد اپراتــور در میانه ارتباط 

بانک با مشتریانش است.
بله دقیقاً. ببینید رویکرد مــا از همان روز اول 
این نبود که پول مردم بیاید دست ما. همیشه 
هدف مان ایــن بود که پول مــردم در جیب 
خودشــان باشــد و ما فقط در صورت تمایل 
استفاده از آن را تســهیل کنیم. با این رویکرد 
ما هیچ وقت مدعــی کار بانکی نبوده ایم. پس 
اگر هم چالشی وجود داشته ناشی از این نبوده 
که مدعی بوده ایم پول باید در حســاب های 
ما باشــد. این حقیقت که ما مســاله اخیر را 
برای خودمان و دیگران شــفاف حل کردیم، 
زمینه ســاز حضور ما در این عرصه خدمات 
مالی و اعتباری بود و باعث پیشــرو شدن مان 
هم شد. اگر بخواهم به سوال اول شما برگردم 
فکر نمی کنم کسی هم در مورد پیشرو بودن ما 
تردید داشته باشد، چرا که باالخره اغلب این 
فناوری ها و خدمات برای اولین بار توســط ما 
به بازار معرفی شد؛ از نسل های سوم و چهارم 
گرفته تا خدمات ارزش افزوده و سایر موارد. 
به همین ترتیب از فنــاوری بانکی هم غفلت 

نداشته ایم. 
آیا داشــتن یک شــریک خارجی واقعاً باید 
ســبب شــود رگوالتورهای ایرانی هم به این 
جریان گردن بگذارند؟ مثاًل شنیده می شود 
موفقیت ام تی ان بیشتر در کشورهایی بود که 

بانک مرکزی قدرتمندی نداشته اند. 
باید اول تاکید کنم اســتدالل خود من هم این 
نیســت که چون فرضاً یک شــریک خارجی 
در کار اســت بانک مرکزی مــا هم باید با هر 
مســاله ای کنار بیاید. ولی این حقیقت که این 

سیستم در کشور یا کشورهایی مشابه جوابش 
را پس داده اســت، می تواند یکی از مولفه های 
تصمیم گیری برای شــروع بررسی یک نظام 
خدماتــی جدید مبتنی بر موبایل باشــد. این 
اســتدالل من منحصر به فرآیندهای بانکی 
هم نیســت، برای مثال خود ما هم وقتی یک 
ارائه کننده تجهیزات مخابراتی، برای عرضه 
محصوالتش به ایرانســل اقدام می کند ده ها 
پارامتر را بررسی می کنیم که آیا به کارگیری 
این محصوالت در شــبکه مان اصلح اســت 
یا نه. یکــی از فاکتورها هم طبیعتاً این اســت 
که کارکــرد وندور از حیث ســرعت  عمل و 
کیفیت خدمات به چه ترتیبی بوده. برای بانک 
مرکزی هــم این تنها پارامتــر تصمیم گیری 
نیســت. حال پــس از گفت وگوهــای الزم 
به این نتیجه رســیده ایم کــه بانک مرکزی 
چارچوب هایی مد نظر دارد که هر سیستمی را 
که با آن همخوان باشد، خواهد پذیرفت. خواه 
در یک کشور پیشرفته نصب شده باشد خواه 
غیرپیشــرفته. قادریم اثبات کنیم که سیستم 
پیشــنهادی ما همه چارچوب های مورد نظر 

بانک مرکزی را خواهد داشت.
یک رویکــرد در به  کارگیــری فناوری های 
جدید این است که ابتدا اپراتور سرویس هایی 
را کــه ممنوعیــت ندارند، ارائه کنــد و بعد 
رگوالتــور درصدد تعییــن چارچوب قانونی 
آن برآیــد. چــرا دنبال چنیــن فرآیندی در 

سرویس های بانکی نبوده اید؟
در مواردی که امکانش وجود داشــت به این 
ســمت رفتیم. مثاًل ما اولیــن جایی بودیم که 
همیــن USSD را عرضه کردیم و با اســتفاده 
گســترده آن توسط شــرکت های خدمات 
پرداخت در نهایت بانک مرکزی بر اســتفاده 
از آن صحه گذاشت. در عرصه ای مانند پول 
همراه ســرمایه گذاری بــه مراتب بزرگ تر 
اســت و همخوانی آن با سایر خدماتی که زیر 
نظر بانک مرکزی قرار دارند، حیاتی اســت. 
بنابراین ریســک بزرگی اســت بیاییم یک 
ســرمایه گذاری عظیمی انجــام دهیم و بعد 
ببینیم بستری که فراهم شده، مورد نظر بانک 
مرکزی به عنوان رگوالتور این بخش نیست. 
الگوی مورد اشاره شــما را در مواردی دنبال 
کرده ایم و جواب هم گرفته ایم ولی برای ارائه 
سیستم های خیلی بزرگ ریسک باالیی است 

که از این شیوه استفاده کنیم.
اتفاقاً به نقطه خوبی رسیده ایم. برآورد شما از 
سرمایه گذاری الزم برای عرضه عمومی پول 
همراه به چه میزان است؟ چه بازه ای را برای 

بازگشت این سرمایه متصور هستید؟
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برای شروع می شــود به عددی بین ۴0 تا ۵0 
میلیارد تومان اشــاره کرد کــه طبیعتاً چون 
نوع خدمات این عرصه به گونه ای اســت که 
باید هر ســال به روز شود و به نگهداری جدی 
نیز احتیــاج دارد، بین 10 تــا ۲0 درصد هم 
هزینه های جاری باید بــرای آن متصور بود. 
ما در زمینه خدمات بانکداری هیچ گاه صرفا 
به دنبال این نبودیم کــه از ارائه این خدمات 
مســتقیماً برای خودمــان از طریق اپراتوری 
کســب درآمد کنیم. یعنــی نیامدیم چرتکه 
بیندازیم که وقتی این پــول همراه را آوردیم، 
فالن قدر برایمان می ماند و نقطه سر به سر را 
فالن زمان رد می کند. رویکرد ما ایجاد ارزش 

برای مشتریان مان بوده است. 
فکر نمی کنم هیچ اپراتوری محض رضای خدا 
بیاید در چنین بازار بزرگی ســرمایه گذاری 

کند!
بله طبیعی است که به جزییات سرمایه گذاری 
ماجرا توجه کرده ایم ولی مساله این است که 
خود شــما هم واقفید کسب درآمد از مکالمه 
و پیام های متنی کاهش یافته و مشــتریان به 
سمت سرویس های داده مهاجرت کرده اند. 
جایگاه درست برای یک اپراتور این است که 
بخشــی از زنجیره مصرف دیتا را نیز فراهم 
کند، در غیــر این صورت صرف اســتفاده 
تفریحی مشــترکان از خدمات پایه اینترنتی 
نمی تواند کفاف هزینه های شــما را بدهد. در 
نتیجه نه فقط خدمات تجــارت و بانکداری 
الکترونیکی که به کارگیری خدمات ویدئویی، 
موسیقی و ســایر خدمات باید حتمًا در داخل 
کشور به وجود آیند تا برای بقای یک اپراتور، 
درآمد دیتا ایجاد کند. بنابراین سرویس های 
بانکی ما هم بــا این دیدگاه ایجاد نشــد که 
برایمان مانده مستقیم داشــته باشد و از هر 
تراکنش درصدی به ما بدهند. اولین دیدگاه 
ما این بود که همان طور که روی سایر خدمات 
ارزش افزوده از تصویــری گرفته تا صوتی، 
سرمایه گذاری می کنیم؛ روی این سرویس ها 
هم برای مشــترکان انگیزه مصــرف دیتا به 
وجود آوریم. همین بــرای ما کفایت می کند 
که مشــترکان از شــبکه عظیم ما در سراسر 
کشور نه تنها برای خدمات پرداخت که برای 
ســالمت و آموزش الکترونیکی هم استفاده 

کنند.
اگر کمــی تاریخی به جریان نــگاه کنیم این 
خطر وجود دارد که به سبب محدودیت های 
رگوالتوری مشابه آنچه برای MMS روی داد، 
برای پول همراه هم رخ بدهد. دوره آن فناوری 
سپری شده و شــما هم هیچ وقت واقعاً از آن 

کســب درآمد نکردید؛ ضمن آنکه مصرف 
پهنای باند در مورد ســرویس های بانکداری 

همراه نیز چندان قابل توجه نیست.
من عرض کردم نگاه اولیه ما کســب درآمد 
مســتقیم نیســت، ولی این بدان معنا نیست 
که در داخــل الگوی کســب و کارهای این 
حوزه نمی تــوان فرصت هــای ثانویه برای 
کسب درآمد دید. شــاید مشابه این ایراد را 
شــما بتوانید به حوزه آموزش از راه دور هم 
بگیرید ولی وقتی آموزش بر بســتر موبایل 
برای مشــترکان شــکل بگیرد، طبیعتًا در 
کنار خــودش ترافیکی ایجــاد می کند که به 
افزایش اســتفاده از سرویس های دیتا کمک 
خواهد کرد. حرف من این است که حتی اگر 
یک ســرویس خیلی خوب و عالی هم داشته 
باشید و مردم مطلع نباشند، همیشه حسرت 
می خورید که چرا از تمــام ظرفیت های آن 
اســتفاده نمی شــود. در مورد سرویس های 
بانکی هم باید همین نگاه وجود داشــته باشد. 
کلیه خدمات و چارچوب هایــی را که مورد 
نظر بانک مرکزی اســت، می توان بر بســتر 
مخابراتی عظیم ایرانســل در سراسر کشور 
عرضه کــرد. در درجــه اول حرف مان این 
است که حیف اســت از این پتانسیل استفاده 
نشــود. طبیعتًا بر حســب خدماتی که ارائه 
می دهیم و تشخیص بانک مرکزی، درآمدی 
هم برای ما حاصل می شود ولی در حال حاضر 

هدف اولیه نیست.
اگر بخواهیم فارغ از محافظه کاری مرسوم به 
این گفت وگو نگاه کنیم، این خطر وجود ندارد 
که در حالی که شما منتظر گرفتن تایید بانک 
مرکزی هســتید، یک اپلیکیشــن یا راه حل 
جدید بــه کل، این امــکان درآمدزایی را از 

بین ببرد؟
اصاًل بحث محافظه کاری  مطرح نیست. من به 
عنوان اپراتور در خودم این توان را نمی بینم که 
برای بانک مرکزی کشور تعیین تکلیف کنم؛ 
که چرا این کار یــا آن کار را انجام نمی دهد تا 
برای ما درآمد ایجاد شــود. پس این ادعای 
درستی نیست و وظیفه رگوالتور مالی کشور 
این نیست که بخواهد برای من درآمد ایجاد 
کند. حاال اگر حرف شــما این اســت که باید 
موانع را از میان ببریم؛ بله. من در اول مصاحبه 
هم گفتم ما در تمام این ســال ها از جلســه و 
مباحثه با بانک مرکزی خســته نشده ایم. اگر 
از بانک مرکزی هم بپرســید همیشه رویکرد 
از ســمت بوده و ما پیگیــری کرده ایم که به 
یک مفاهمه برسیم. وقتی درباره عدم اولویت 
درآمدزایی حرف می زنیم منظورم این نیست 

که نباید درآمدی کسب شود. حرف من این 
است که ارائه یک ســرویس بانکداری قابل 
اتکا و اعال از سمت ایرانسل، در وهله اول برای 
مشترک من ایجاد رضایت می کند که خودش 
یک مزیت رقابتی است. بعد همین مشترک 
مشتری بانک ها هم هســت که رضایتش به 
ســود آنها کمک می کنــد و در نهایت همین 
مشــترک و مشــتری ارباب رجــوع بانک 
مرکزی نیــز رضایتش به بهــره وری دولت 
کمک می کند. همه اینها دستاورد است دیگر. 
کســب درآمد که فقط تنها دستاورد ممکن 
نیست. ارائه سرویس های ضروری می تواند 
به راحتی بــه افزایش ضریف نفوذ، قدرت نام 
تجاری و توان رقابتی بیفزاید که همه اینها هم 

مستقیماً بر درآمد تاثیر می گذارند.
یعنی...

یعنی من احتیاط نمی کنم. این محافظه کاری 
نیست، واقع گرایی است. با ادعای من رسالت 
بانک مرکــزی تبدیل بــه درآمد زایی برای 
اپراتورها نمی شود ولی دست کم می توانم ادعا 
کنم وقتی این شــبکه مخابراتی را در سراسر 
کشور ایجاد می کردیم، ارائه خدمات مناسب 

به بازار سرمایه یکی از اهداف ما بوده است.
فــارغ از جریان پول همراه کــه منتظر بانک 
مرکزی هســتید، ســطح همکاری عمومی 

ایرانسل با بدنه بانکی کشور چگونه است؟
با اکثریت قریب به اتفاق بانک های کشــور 
تعامــل و همکاری داریم. یعنــی با ۲۸ بانک 
از مجموع ۳۲ موسســه فعــال در این زمینه 
همــکاری داریم و پایه هــای آن هم از همان 
 USSD سال ۸۶ گذاشته شده است. در زمینه
و فروش شــارژ همکاری های گســترده ای 
داریــم و از طریــق خودپــرداز و پایانه های 
فروش نیز بــا یکدیگــر کار می کنیم. میزان 
رشــد درآمد بانک ها از این محل در قیاس با 
سایر زمینه هایی که همکاری می کنیم، بیشتر 
بوده و رشــد خوبی هم دارد. اشاره کردم که 
بســیاری از بانک ها از زیرساخت مخابراتی 
ما برای خدماتی مانند VPN و غیره اســتفاده 
می کنند. هرچند اکنون هنوز عده بســیاری 
از زیرساخت وایمکس ما اســتفاده می کنند 
ولــی به تدریــج در حال مهاجرت به نســل 
چهارم مان هســتند. بســیاری از ارتباطات 
موجود بین پوزها، دســتگاه های خودپرداز و 
ســرورهای بانکی از طریق شبکه  APN انجام 
می شــود. در مجموع به رغم فقدان سیستم 
جامع پول همراه ســعی شــده اســت باز هم 
باالترین سطح تعامل با شبکه و ساختار بانکی 

کشور حفظ شود
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ولی اللــه فاطمی در حوزه بانکداری الکترونیکی چهره شناخته شــده ای اســت. ســال ها در بخش  خصوصی فعالیــت کرده و برخی از 
ســرویس ها و زیرســاخت های مورد نیاز توســعه بانکداری الکترونیکی بخش بانکــی را آماده کرده اما حال خــودش روی صندلی یک 
بانک بزرگ دولتی نشسته  است. باید با دید کارفرما به بسیاری از پروژه ها نگاه کند و دیگر فقط دغدغه اش کسب و کارش نیست. 
او می خواهد ســرویس ارائه کند و این ســرویس را نیز در ســطح مطلوبی به مشتریانش بدهد. حال او بر سر دوراهی است و گذر از این 

دوراهی چندان ساده نخواهد بود.

معاون فناوری اطالعات و ارتباطات بانک ملی:

باید مواظب کوسه ها باشیم

مهرک محمودی

طــی ســال های گذشــته همــواره بانک ها 
مخصوصاً بانک های بزرگ اعالم می کردند با 
کمبود منابع مواجه هستند و در چنین شرایطی 
ترجیح می دهند بــه فعالیت های جاری خود 
بپردازند اما از ســویی بــا ورود فناوری های 
جدید سرمایه گذاری در این حوزه از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. اگر بانک ها نتوانند در 
این زمینه ســرمایه گذاری کنند در سال های 
آینده با مشــکل مواجه خواهند شد و با ورود 
بانک های خارجی امــکان دارد بازار خود را 
از دســت بدهند. نحوه برخورد بانک ها با این 

چالش چگونه خواهد بود؟
به نظــر مــن اهمیــت ســرمایه گذاری یا 
ارزش گــذاری به ســرمایه گذاری در حوزه 
فنــاوری در بانک هــا را می تــوان در چند 

الیه بررســی کــرد. در ابتدا بایــد بپذیریم 
اســتراتژی آی تی ما نقش توانمندسازی در 
حوزه کســب و کار دارد و بایــد در این حوزه 
ســرمایه گذاری کنیم اما از آن غافل هستیم. 
این ســرمایه گذاری باید در مسیر استراتژی 
کسب و کار باشد. اگر این سرمایه گذاری ها در 
مجموعه بانکی هدفمند باشند، قطعاً اثرگذار 
خواهند بود. یکی از مشــکالت ما ســلیقه ای 
بودن ســرمایه گذاری ها و در نتیجه پراکنده 
بودن آن اســت، نتیجه این توزیع ســرمایه 
کاهش عمق سرمایه گذاری خواهد بود. یکی 
از نکات حائز اهمیت که هر بانک و کســب و 
کاری باید به آن توجه کنــد، هدفمند کردن 
سرمایه گذاری اســت تا بتواند اثرگذار و برای 
سرمایه گذاری بعدی آماده باشد. بانک های 

بــزرگ ما در یک ســیکل ســرمایه گذاری 
معیوب قرار گرفتند. زیرا چندین ســال است 
کــه ســرمایه گذاری می کنیم بــدون اینکه 
بتوانیم به اهداف خود برســیم. در این صورت 
هر چند حجم ســرمایه گذاری ما باالست اما 
عماًل در بخش سرمایه گذاری معیوب هزینه 
می شود. این سیکل ســرمایه گذاری ها باعث 
می شــود در حوزه فناوری های نــو در زمان 
موثرش ســرمایه گذاری نکنیــم. پس باید 
قبول کنیم ســرمایه گذاری هایمان هدفمند و 
در راستای استراتژی کســب و کار باشد که 
بتوانیم به اهداف کســب و کاری برسیم تا هر 
ســرمایه گذاری از درآمدهای خود، جریان 

آتی سرمایه اش را تامین کند.
پس این طور که من برداشــت کردم بانک ها 
برنامه ای برای ســرمایه گذاری و استراتژی 

کسب و کار ندارند. درست است؟
منظور من این است که بیشــتر در این زمینه 
تمرکز کنند. امــکان دارد در این حوزه برنامه 
داشته باشیم اما یکپارچه نیست. به عنوان مثال 
ادارات مختلف هر کدام یک استراتژی برای 
خود تعریف می کننــد. ادارات مختلف یک 
بانک هم برنامه های خودشــان را دارند و یک 
بانک نمی توانــد برنامه هدفمند و یکپارچه ای 
تدوین کند. البته باید مســئوالن باالدســتی 
اهــداف کالن را تعیین کنند تا همه همســو 
حرکت کنند. این همسویی می تواند بر میزان 
سرمایه گذاری موثر باشــد. از همین روست 
که با وجود سرمایه گذاری زیاد در این بخش 

نمی توانیم بهره الزم را ببریم.
نکته دوم در خصوص ســرمایه گذاری های 
دارایــی ثابت در حــوزه فناوری اســت. این 
دارایی هــا را در دو ســطح ســخت افزاری و 
نرم افزاری بررســی می کنیم. مــا هنوز باید 
در دارایی ســخت افزار از نوع زیرســاختی 
ســرمایه گذاری کنیم. امــا در ارائه خدمت 
به مشتری الزام به ســرمایه گذاری مستقیم 
نداریم. این یک اشــتباه اســت کــه بعضی 
از بانک ها یا بنگاه ها فکــر می کنند تمام نقاط 
سرویس به مشتری هم باید توسط خود بانک 
سرمایه گذاری شــود ، در صورتی  که به نظر 
من بانک اگر می خواهد ســرمایه گذاری کند 
باید در زیرســاخت های اســتراتژیکی خود 

سرمایه گذاری کند.
یعنــی بانک هــا در حــوزه زیرســاخت یا  

backboneخود سرمایه گذاری کنند؟
بله. البته هم اکنون بانک ها در دنیا شــعار ارائه 
خدمات بر بســتر کالود یا خدمــات ابری را 
مطرح می کنند، در چنین شرایطی الزم نیست 

رودررو
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سرمایه گذاری چندانی در حوزه سخت افزار 
صورت گیرد، شاید بنگاهی سخت افزار خود را 
به اشتراک بگذارد و فقط در حوزه زیرساخت 
نرم افزاری ســرمایه گذاری کند اما در ایران 
بــه دلیل شــرایط کشــور و محدودیت ها و 
نگرانی هایی که در این زمینه وجود دارد -که 
این نگرانی ها نیز بجاست- امروز نمی توانیم با 
شعار کالود تمام زیرساخت سخت افزار بانک 
را بین چندین بنگاه به اشتراک بگذاریم. چون 
امکان دارد دسترســی به آن زیرســاخت در 

زمان بحرانی برای بنگاه باعث ریسک شود.
پس به نظر شــما بانک ها باید مدل کســب 
و کاری خود را مشــخص کنند و بــر این مبنا 
ســرمایه گذاری انجــام دهند و بر اســاس 
سرویس هایی که باید داده شود جذب سرمایه 
کنند. شــاید الزم نباشد در همه زمینه ها مانند 
اینترنت بانک یا موبایل بانک سرمایه گذاری 
کنند. به عنــوان مثال فقــط روی core خود 

سرمایه گذاری کنند؛ درست است؟
دقیقاً می خواســتم به همین نکته اشــاره کنم 
که زیرســاخت های اســتراتژی یک بانک 
زیرساخت های ســخت افزاری مانند شبکه 
ارتباطــی و زیرســاخت های نرم افــزاری 
ســرویس های ارائه شده به مشــتری است. 
در این بخش، یعنی زیرســاخت نرم افزاری، 
بنگاه های بیرون از بانک نیز به  راحتی می توانند 
ســرمایه گذاری کنند. در واقع در تمام دنیا در 
قالب قراردادهای بر پایه سرویس نرم افزاری  
 SAS یــا)SERVICE AS A SOFTWARE(
این سرویس ها رایج شده  اســت و بنگاه  های 
کوچک تر و شرکت های نوآور و استارت آپ ها 
به کمک زیرســاخت های نرم افزاری بانک، 
خدمات عمومی مــورد نیاز هر مشــتری و 
شــرکت را فراهم می کنند. بانک زیرساخت 
را تهیه می کنــد و ســرویس ها را در اختیار 
بنگاه های توسعه سرویس قرار می دهد. بانک 
نباید چابک باشــد و با تغییــر تکنولوژی روز 
دنیا تکنولوژی اش عوض شــود. زیرساخت 
اصلی بانک امکان دارد متعلق به۲0، ۳0 سال 
گذشته باشد. هم اکنون بانک های بزرگ دنیا 
همچنــان نرم افزارهــای core base  را در 
زیرمجموعه بانک به  کار گرفته اند اما سرویس 
ویجت بیس به مشتریان خود ارائه می دهند که 
سرویس به روزی است. به نظر من بانک باید 
سرمایه گذاری خود را برای ارائه سرویس مهیا 
سازد و سرویس های روز مشــتری را از بازار 
تهیه کند و به بقیه کسب و کارها فرصت دهد 
تا این وسط شکل بگیرند و واسط سرویس دهی 
شوند. اما مشــکلی در حوزه پرداخت کشور ما 

وجود دارد و آن این اســت که مشتری نهایی 
هزینه این واسط ســرویس دهی را پرداخت 
نکند. ســرویس ها هزینه شان را می خواهند و 
بانک نیز در این حوزه سرمایه گذاری نمی کند. 
به نظر من بانک ها بایــد فضای حداقلی برای 
سرمایه گذاری ایجاد کنند و بازار نیز با دیدن 

این فضا تا آخرش پیش می رود. 
در صحبت هــای خود بــه این نکته اشــاره 
کردید که بانک های بزرگ و کهنســال دنیا 
زیرساخت شــان قدیمی است و به جای اینکه 
هــر دوره زیرســاخت را تغییــر دهند، روی 
بخش های دیگر سرمایه گذاری می کنند. اما 
به نظر من برعکس این اتفــاق در بانک های 
ما می افتد، یعنی بانک هــا  core خود را به روز 
می کنند و روی آن سرمایه گذاری می کنند. به 
نظر من در بخشی سرمایه گذاری می کنند که 
بازگشت سرمایه اش دیر خواهد بود، درست 
است؟ چرا این استراتژی در بین بانک های ما 

وجود دارد؟
شــما به نکته اصلی اشــاره کردید. این نگاه 
مصطلح و رایج میان مدیران بانکی ماســت. 
مدیران ما بیشتر از جنس مدیران مالی هستند 
و تصور می کنند هر مشکلی با سرمایه گذاری 
حل می شود؛ در حالی که تغییر یک  Core فقط 
با ســرمایه گذاری صرف صورت نمی گیرد 
و ســازمان باید زمان و انرژی خودش را روی 
این موضوع بگــذارد. در نتیجــه برنامه ای 
که می توانســت در کوتاه مدت انجام شود با 
اجرای این برنامــه بلندمدت ناتمام می ماند و 
شــرکت از اصل هدف غافل خواهد ماند. اگر 
تغییرات مدیریتی نیز رخ دهد در این صورت 
تمام برنامه های بنگاه عقب می افتد و این دقیقًا 

چرخه معیوب بهینه سازی است.
چرا این اتفــاق رخ می دهد و به صورت مرتب 

هم تکرار می شود؟ 
البتــه همــه مدیــران ایــن حــوزه در این 
تصمیم گیری ها سهیم نیســتند و core هایی 
که در اختیار بانک ها هستند نیز از انعطاف الزم 
برخوردار نیستند تا بتوانند سرویس های پایه 
را برای بانک ها فراهم آورند و بانک ها بتوانند 
از طریق شرکت های واسط یا خود بانک سایر 

نیازمندی هایشان را تامین کنند.
صحبت از خرید و تولید سامانه های نرم افزاری 
صحبت امروز نیســت؛ در معمــاری امروز 
صحبت از خرید ســامانه بانکداری متمرکز 
یا نرم افزار نیســت، بیشــتر بحــث خرید 
ســرویس های پایــه بانکی مطرح اســت و 
متاسفانه شــرکت های ما کمتر به این سمت 
حرکــت کرده اند. بنابراین این یک مشــکل 

دوگانه بود؛ هم شــرکت های تولیدکننده ما 
دیر به این مسیر وارد شدند و هم بانک هایمان 
نیازهای خود را دیر به این شــرکت ها گفتند. 
البته در ماه های اخیر فضا تغییر کرده و بسیاری 
از شرکت ها همه سرویس ها را آماده می کنند 
و به بانک ها تحویل می دهند و بانک ها از طریق 
سایر شــرکت ها نیاز کســب و کار را تامین 

می کنند. 
شما به کالود و خدمات مبتنی بر رایانش ابری 
اشاره کردید که هم می تواند زیرساخت باشد 
و هم سرویس. آیا بانک ها باید در این بخش ها 
سرمایه گذاری کنند یا بخش خارج از بانک ها 
باید ایــن ســرمایه گذاری ها را انجام دهند و 

بانک ها این سرویس ها را خریداری کنند؟
در دنیای ایده  آل نیازی نیســت بانک ها روی 
کالود ســرمایه گذاری کنند و از نظر فرصت 
سرمایه گذاری، به نفع بانک است که سرویس 
مورد نظر خود را بخرد. اما مشکل اصلی در این 
مسیر هم بحث ســرمایه گذاری اولیه نیست، 
موضوع هزینه های بعدی اســت. اگر بانکی 
زیرساخت داشته باشد باید بتواند به صورت 
مرتب این ســخت افزار و حتــی علم و دانش 
متخصصان خــود را به روز کند تا بیشــترین 
دســترس پذیری را داشته باشد. هزینه خرید 
این به روزرســانی ها قطعاً از سرمایه گذاری 
اولیه آن کمتر نیســت. حــال کالود یا خرید 
ســرویس این فرصت را به بانک ها می دهد تا 
دغدغه به روزرســانی نداشته باشند. به نظرم 
در ایران باید بــه نقطه ای برســیم که برای 
بانک های بــزرگ ظرفیــت کالود در حوزه 
سرویس دهی ایجاد شــود و بتوانند  SLA الزم 
را تضمین کنند. ما در ایــران فرهنگ  SLA  را 
به تازگی تمریــن می کنیم. من به عنوان مدیر 
در نظام بانکــی هنوز ذهنم مردد اســت که 
بتوانم از یک آماده کننده سرویس های داخلی 
با  SLA خوب این ســرویس را دریافت کنم، 
زیرا احســاس می کنم اگر مشکلی ایجاد شود، 
نمی توانم مســتقیماً پاسخگوی آن باشم. البته 
من قطعاً اشــتباه می کنم و باید به این مرحله 
برســیم. این نکته یک کلمه استراتژیک دارد 
اینکه آیــا واقعاً بانک های دنیا به این مســیر 
رفته اند و آیا می توان متصور شــد که بانک ها 
به هیچ زیرساخت سخت افزاری نیاز ندارند؟ 
به نظر مــن در کوتاه مدت مثــاًل در یک بازه 
زمانی 10ســاله این تصمیم غیرقابل تردید 
اســت و ســرمایه گذاری در این حوزه نیاز به 
اشتراک گذاری هزینه دارد. البته در بانک های 
بزرگ این جمله ای که گفتم کمتر خود را نشان 
می دهد، چــون حجم نیاز ســرویس آن قدر 
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باالست که برای بســیاری از اقالمش توجیه 
ســرمایه گذاری وجود دارد اما در بانک های 
کوچک این راهبرد توجیه بیشــتری دارد. به 
عنوان مثال یک درصد بودجه یک بانک بزرگ 
می تواند ســه کســب و کار ایجاد کند چون 
بر اســاس قاعده دنیا پنــج درصد بودجه کل 

سازمان باید صرف آی تی شود.

البته در ایران هنوز این ارقام اتفاق نمی افتد؟
ما قطعاً به این نسبت ها نرسیده ایم و فاصله مان 
بســیار زیاد است. در شــرایط فعلی دو تا سه 
درصد بودجه سازمانی صرف آی تی می شود 
و با توجه به وضعیت مان، موجه است. از سویی 
تصور می کنیم با مدیریت مالکانه می توانیم به 
اهداف مان برســیم. یعنی اگر مالکیت داشته 
باشــم می توانیم به نتیجه برســیم. هنوز این 
فرهنــگ وجود ندارد که از طریــق قرارداد و 
قانون به کیفیت ســرویس برسیم. متاسفانه 
ما فکــر می کنیم با جابه جایــی مدیر، کیفیت 
ســرویس مان افزایش می یابد. در صورتی که 
ارتباط بین کارفرما و پیمانکار بر اساس قرارداد 
و اعتباری است که تامین کننده ها در بازار برای 
خودشان دارند. قطعاً یک شرکت معتبر برای 
هزینه بیشتر اعتبار خودش را خراب نمی کند. 
چون اعتبار به سمت کیفیت و برند رفته است. 
برندینگ یکی از موضوعاتی اســت که دنیا به 
سمتش حرکت کرده و ما نیز کمتر به آن توجه 
می کنیم. برندینگ برای بنگاه هایی مثل بانک 
هم بــرای کارفرما و هم پیمانــکار الزاماتی به 
وجود می آورد. برند برای خود یکسری تضمین 
کیفیت دارد و مصرف کننده چون در شناخت 
کیفیت مصرف تخصصی ندارد، به برند اعتماد 
می کند و متقاباًل برند بــرای برند خود ارزش 
قائل است و ســرمایه گذاری می کند و حاضر 
نیست بابت سود بیشتر ارزش برند و کیفیت 
محصول خــود را به خطر بینــدازد. در ایران 
پذیرش این نوع ادبیات زمــان می برد چون 

رقابت ها هنوز جدی نشده است.
بانک ها روی برند زیاد کار نکرده اند.

بله. واقعاً برندســازی نکرده اند و هر چه وجود 

دارد سابقه ۷0 تا ۸0 ساله ماست.
به عنوان مثال بانک ملی به خاطر ســابقه اش 

فعالیت می کند نه برندش.
ما باید قبول کنیم خیلــی از مدیران ما در این 
سال ها برند جدید برای بنگاه خود نساخته اند. 
انتخاب برنــد خود، موضوعی بســیار جدی 
است و بر اساس اســتراتژی کسب و کار برند 
هم شــکل می گیرد. هنوز فکر می کنیم اگر در 
شرکت پیمانکار سهام حداکثری داشته باشیم، 
می توانیم بهترین سرویس را بگیریم و مدیر و 

هیات مدیره را عوض کنیم.
یعنی هنوز به مشارکت عمودی نرسیده ایم؟

بلــه. در دنیــا موضــوع ســرمایه گذاری و 
ســهامداری و ســرویس گیری کاماًل از هم 
تفکیک شده  است. به عنوان مثال من در حوزه 
فناوری بانک عالقه ای به ســرمایه گذاری و 
ســهامداری ندارم، بهترین هنر من این است 
که از قراردادهای پیمانکاری بهترین سرویس 
را بگیرم و فرد دیگری در شــرکت وجود دارد 
که مســئول سرمایه گذاری هاست. حال اگر 
این شرکت که سرویس ها را دریافت می کند، 
پیمانکار من باشد ولی سهامدار نباشد، طرف 
مقابلش فقط من هســتم اما اگر سهامدار بنگاه 
هم باشد، کوچک ترین مشکل باعث مخدوش 
شــدن رابطه می شــود و اگر تهدید و دعوایی 
رخ دهد، یــک واحد دیگــر در بانک مدافع 
آن می شــود و من عماًل ضربــه ای از خودی 
خورده ام. این فرهنگ اشتباه است و باید تغییر 
کند. دلیلی ندارد ســهامدار شرکتی باشم که 
تامین کننده ســرویس خوب برای من است. 
البته هم اکنون این اشتباه مصطلح وجود دارد 
که مدیران هنــوز نمی توانند از طریق قرارداد 

سرویس تهیه کنند.
با وجود سابقه  فعالیت شرکت ها چرا هنوز این 

اتفاق نیفتاده است؟
تحلیل من این است که شرکت های پیمانکاری 
مــا نمی توانند مدل هزینه درآمــد خود را به 
تنهایی جواب دهند. شرکت های تامین کننده 
سرویس ما به دلیل مشکالت مالی مجبورند 
قراردادهای بسیار متنوعی ببندند و وقتی با من 
قرارداد می بندند، به خاطر نیاز سرویس دهی 
به من، مجبور به انجام ســرمایه گذاری های 
بعدی می شود و تامین نیرو می کند. اما در ادامه 
نمی تواند جواب هزینه هایــش را بدهد پس 
به ســراغ تعهد بعدی می رود تا از محل تعهد 
جبران ســرمایه گذاری قبلی را بکند. غافل از 
اینکه تعهد بعدی که به منظور سرمایه گذاری 
انجام شــده، نتیجه اش کاهش منابع برای من 

خواهد بود.

این یک سیکل باطل است. 
بلــه. با قاطعیت می توانم بگویــم ما در ایران 
وارد یک ســیکل باطل شده ایم. شرکت ها به 
خاطر تامین نقدینگی و سرمایه گذاری مورد 
نیــاز و همچنین تعهد بــه کارفرما خود را در 
مقابل بازارهای دیگر هــم متعهد می کنند و 
از بازارهای دیگر تامیــن نقدینگی می کنند. 
غافل از اینکه منابع بانک برای مشتری نصف 
می شــود. حال کارفرما بــرای اینکه جلو این 
مشکل را بگیرد به جای افزودن مبلغ قرارداد، 
تعهدات جدیدی به وجود می آورد یا در واقع 
مدیریت مالکانــه می کند. یعنی مدیران فکر 
می کنند تنها این است که اجازه عقد قرارداد 
این شرکت را با ســایر بنگاه ها بگیرند؛ یعنی 
جایگاه هیــات مدیره را بگیرنــد و وقتی این 
بنگاه زیان کرد مجبور می شــوند با سرمایه 

جبران کنند.
برای متعهد ماندن پیمانکار این احتمال وجود 
ندارد کــه کارفرما مبلغ قــرارداد را افزایش 

دهد؟
متاســفانه در حوزه آی تی این رقابت مثبت به 
وجود نیامده اســت، به عنوان مثال شرکتی در 
رقابت با سایر شــرکت ها با قیمت بسیار کم، 
کار را در قالب قرارداد و مناقصه گرفته اســت 
و در پایان این ســیکل مدیریت و ســهام این 
شرکت را می خریم و با افزایش سرمایه ضرر را 
جبران می کنیم. حال مدیر یک شرکت همیشه 
زیان ده هستیم و شرکت پیمانکار بانک یا بنگاه 
که در واقع از طریق قرارداد نتوانست هزینه ها 
را جبران کند و به ســوددهی برسد و از طریق 
افزایش ســرمایه به نقطه مناســب رسید، از 
نظر صورت های مالی زیان ده است. مدیریت 
چنین شــرکتی برای بانک همیشــه دردسر 
ساز اســت. از نگاه مقامات بانک این شرکت 
زیان ده و غیراســتراتژیک است. در حالی که 
این شرکت اســتراتژیک بود اما نتوانست از 
محل کســب و کار خود سود کند. این شرکت 
یک بنگاه مستقل نیســت و یک بنگاه وابسته 
اســت که هزینه اش از طریق تامین سرمایه 
جبران می شود. برای همین این شرکت رشد 

نمی کند.
باالخره این سیکل باید قطع شود.

مدیران ما هنــوز شــهامت الزم را در حوزه 
کســب و کار پیدا نکرده اند. بنگاه های کالن 
مالی و بانکی باید به این نکته برســند که همه 
زیرســاخت های اســتراتژی خود را واگذار 
کنند و قراداد پیمانکاری ببندند. البته دلیلش 
این نیست که مدیران شــهامت ندارند. بلکه 
در عمل به نتیجه نرســیده اند. باید قبول کنیم 

سال آینده می بینید در وضعیت اقتصادما، بانک ها 
نابود می شوند. خیلی باید احتیاط کنیم و دوران 

سختی است؛ فکر نکنیم در یک استخر افتادیم زیرا 
در عرض چند ثانیه کوسه ها ما را می خورند

رودررو
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جایگاه آی تی در بازار بسیار تغییر کرده است. 
هم اکنون آی تی نقش توانمندســازی دارد اما 
تا چند سال پیش چنین جایگاهی نداشت و در 
بعضی اوقات فقط نقش ترمــز را ایفا می کرد. 
شرکت های پیمانکاری ما هم عماًل نتوانسته اند 
جایگاه خود را در نگاه مدیریت کالن به عنوان 
توســعه دهنده و یاری کننده کسب و کار پیدا 

کنند. 
بحثــی که هم اکنون در خصوص وارد شــدن 
سرویس هایی به کشــور مطرح می شود، این 
است که ایجاد این ســرویس ها هیچ سودی 
برای شــبکه بانکی ندارد. برای شرکت های 
ارائه دهنده خدمات هم سودی ندارد. در ارائه 
این ســرویس ها بحث ســرمایه گذاری های 
کالن پیش می آید و بازگشــت این سرمایه ها 
نیز احتمــاالً طوالنی مدت اســت امــا مردم 
متقاضی و خواســتار آن هســتند. این چالشی 
اســت که بســیاری از بانک های دنیــا با آن 
مواجهند. به نظر شــما چطور می تــوان با آن 

برخورد کرد؟
اگر موبایل را به عنــوان کانال پرداخت و ارائه 
ســرویس در نظر بگیریم، به نظر من بهترین 
و راحت ترین کانالی اســت که مردم دوست 
دارند از طریق آن نیازهای خــود را برآورده 
کنند. امــا از یک نکته نباید غافــل بود؛ اینکه 
بانکــداری و پرداخت دو موضــوع جداگانه 
هســتند. پرداخت یک ابزار است که مشتری 
بتوانــد منابع جاری یا کوتاه مــدت خود را به 
راحتی در بازار جابه جا کنــد و این کانال باید 
در اختیارش قرار گیرد اما مساله این است که 

هزینه این کانال را چه کسی باید بپردازد؟
عرف بین المللی می گوید سرویس گیرنده؟

نمی تــوان گفت فقط ســرویس گیرنده باید 
بپــردازد. بلکه این بازار باید تعاملی باشــد. 
بایــد وضعیت موجــود کشــور را در نظر 
بگیریم. وقتی اقتصاد ما در یک مدل محدود و 
انقباضی قرار گرفته است و همه حداقلی عمل 
می کنند قطعًا در ایــن حوزه ها مقاومت های 
خاصی وجــود دارد و دور از انتظار نیســت 
که مــا برای مارجین های )حاشــیه ســود( 
محدودی کســب و کارمان را اداره می کنیم. 
قصد ندارم نســخه ای بدهم تا از آن استفاده 
کنیم. بهتر اســت متناســب با دوره کسب و 
کار و متناســب با دوره ای که اقتصاد در آن 
قرار دارد و متناســب بــا وضعیت هر یک از 
ذی نفعان این بازار، در مقاطع دو یا ســه ساله 
تصمیم گیری کنیم. به عنوان مثال چه اشکالی 
دارد در ســال ۹۴ سهم ســرویس گیرنده به 
ســرویس دهنده پنجاه پنجاه شود اما اگر در 

ســال ۹۵ اقتصادمان در وضعیت خوبی قرار 
داشت، این نسبت را جابه جا کنیم؟

 قطعاً اگر از نظر اقتصادی به مرحله شکوفایی 
برسیم، باید فروشنده ها یا سرویس گیرنده ها 
ســهم اصلی را بر عهده گیرند. اما هم اکنون در 
زمان توسعه تکنولوژی و ابزار و فرهنگ سازی 
هستیم و در شرایطی قرار نداریم که بخواهیم 

تمام سهم را به سرویس گیرنده بسپاریم.
با ورود بانک ها و شرکت های خارجی وضعیت 

به چه صورتی درمی آید؟
من فکر می کنم با ورود بانک ها و شرکت های 
خارجی بســیاری از شــرکت های داخلی از 
منظر سرمایه اصلی شان یعنی نیروی انسانی 
تهدید می شــوند. اگر یک شــرکت آی تی 
قرارداد زیان ده منعقد کند و نتواند در رقابت 
با شــرکت های خارجی نیازهای مالی اش را 
برطرف سازد، نیروهای انسانی خود را از دست 
می دهد، سالیانه تقریباً ۴0 درصد منابع انسانی 
مهاجرت می کنند و در آینده این امکان وجود 
دارد که سهم بســیار بزرگی از منابع انسانی 
توسط شرکت های فناوری خارجی که از نظر 
آی تی در وضعیت خوبی قرار دارند و سهم بازار 
را گرفته اند، جذب شوند. از سویی مدیران ما 
برای تکنولوژی خارجی ارزش بیشتری قائل 
هستند، از همین رو ممکن است شرکت هایی 
که در این بازار فعالیت کرده اند کنار گذاشته 
شوند. باید برای تحول در تکنولوژی آمادگی 
ایجاد کنیم تا در مقایسه با شرکت های خارجی 
بهره وری بیشتری به  دست آوریم و مهاجرت 
نیروی انسانی به ســمت شرکت های داخلی 
باشــد؛ در عین حالی که ما هم قبــول داریم 
باید دانش مان به روز شــود و از فرصت ورود 
تکنولوژی های خارجی استفاده کنیم. حتی اگر 
در حد یک پنجره محدود باشــد، باید از آن در 

ارتقای دانش و تکنولوژی بهره گیریم.
چندین ســال پیش یکی از مدیران باســابقه 
کشــور از من پرســید می دانی چــه زمانی 
ایران خودرو توانست ســمند را تولید کند؟ و 
چون من نمی دانستم، گفت بعد از اینکه ۲0۶ 
را تولید کرد. اما هیچ  گاه از پیکان به این سمت 

نرفتیم. 
یعنی انتقال دانش در این حوزه صورت گرفت، 

بعد توانست سمند تولید کند؟
بلــه. در حوزه فناوری و اطالعات بیشــترین 
هنر ما ابزار است و ابزار می خریم می آوریم، با 
دانش فعلی من می توانم آن نرم افزار را تولید 

کنم اما مشکل کجاست؟
منظورتان فقدان دانش است؟

بله اما بایــد برای ارتقای دانــش از این دوره 

اســتفاده کنیم. حال این سوال مطرح می شود 
که آیــا من به عنوان یک مدیــر این فضا را به 
شرکت های داخلی می دهم که در این دوران 
پساتحریم از این دانش استفاده کنند و مجهز 
و ماندگار شــوند یا اجازه می دهم نابود شوند 
تا تحریم بعدی به وجود آید؛ و چند ســال بعد 
از تحریم هیچ تولیدکننده داخلی ای نداشــته 
باشیم؟ واقعیت این است که قرار نیست همه 
تحریم ها برداشته شود و نگرانی من این است 
که به جای ورود دانش روز نرم افزار، فقط چند 
نرم افزار خریداری شــود و مانند دوره پیشین 
چند Core خارجی وارد کشور شود و هیچ کدام 
موفق نشوند و دوباره ســه چهار سال را به این 
صورت بگذرانیم و پــول زیادی هزینه کنیم و 
در مقابل شرکت های داخلی سیر نزولی را طی 
کنند. در این صورت نه تنها بانک های ما مجهز 
به دانش نمی شــوند بلکه پیمانکار داخلی هم 
نابود می شود. شرکت ها باید سهمی از توسعه 

بگیرند تا نسبت سهم قبلی خود را حفظ کنند.
اما مدیریت این راه خیلی دشوار است. 

مطمئن باشــید ۸0 درصد شــرکت ها نابود 
می شــوند اما آن ۲0 درصد باید برای آینده 
بمانند؛ معضل زمانی اســت کــه ۲0 درصد 
شرکت ها هم باقی نمانند، ما انتظار نداریم همه 
شرکت ها باقی بمانند. امیدوارم شرکت ها پس 
از نابودی خود را به بازار بین الملل برســانند. 
اقتصاد ما اقتصاد مثبتی نیست و مارجین های 
بانک ها برای پرداخت هزینه بسیار کم است. 
شــما در ســال آینده می بینید در وضعیت 
اقتصادما، بانک ها نابود می شــوند. خیلی باید 
احتیاط کنیم و دوران سختی است؛ فکر نکنیم 
در یک استخر افتادیم زیرا در عرض چند ثانیه 
کوسه ها ما را می خورند. باید به هم کمک کنیم 
بلوغ مان را افزایش دهیم، با هم رشــد کنیم و 
نخواهیم ظرف پنج سال آینده خیلی رشد کنیم. 
ذی نفعانی هستند که می خواهند در این دوره 
به صورت متفاوتی رشد کنند. آنها قطعاً زمین 
می خورند ولی اگر در این جبران عقب ماندگی 
گذشته به هم کمک کنیم، نتایج مثبت تری به 

دست می آوریم. 
اما عــده ای فقط بــه کســب و کار خود فکر 

می کنند.
بله. همه بــه فکر خود هســتند. البته الزمه 
کسب و کار هم همین اســت. به هر حال هر 
چقدر هــم که بخواهیم ملی فکــر کنیم باز از 
نظر برخی قابل قبول نیست. دنیای حرفه ای 
چنین چیــزی را نمی پذیرد. دولــت باید به 
بعضی چیزها فکر کند و من هم باید به کسب 

و کار خودم فکر کنم  
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میزگرد

شماره 2+31  دی 1394 ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت   

پیاده ســازی سیســتم یکپارچه بانکــی که این روزهــا برخی از آن با عنوان ســیب نــام می برند، 
موضوع جدیدی نیســت. تقریبًا در تمامی همایش های گذشــته میزگرد  یا پنلی تخصصی در 
مورد آن برگزار شــده است ، اما هر سال با نگاهی متفاوت به این موضوع پرداخته شده است. 
یک دوره لزوم پیاده ســازی core ، دوره ای چرایی شکســت برخی از بانک ها در پیاده سازی این 
سیســتم و حال با مطرح شــدن احتمال حضور شــرکت های خارجی در ایران، این دیدگاه مطرح 

می شود که آیا لزومی به حضور خارجی ها در این بخش بازار هست یا خیر. 

در این میزگرد که مســیح قائمیان مدیرعامل شــرکت توسعه نوآور شهر، علیرضا لگزایی معاون 
فناوری اطاعات بانک تجارت، مرتضی مقدســیان مدیرعامل ســابق شــرکت بهســازان ملت، 
امیــد ترابــی قائــم مقــام مدیرعامل شــرکت توســن و نیمــا امیرشــکاری مدیــر گــروه بانکداری 
الکترونیکــی  پژوهشــکده پولــی و بانکــی حضــور دارنــد، ســعی شــده بــه جوانب مختلــف این 

موضوع از دیدگاه کارشناسی پرداخته شود.

بررسی چالش های ورود نرم افزارهای ُکربنکینگ خارجی به ایران

مشکل ما بانکداری است

مجتبی محمودی مهرک محمودی
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 اگر اجازه دهید بحــث را از اینجا آغاز 
کنیم کــه گروهی معتقدنــد به دلیل 
عالقــه ای که برخــی مدیران شــرکت ها به 
محصــوالت خارجــی دارنــد، بســیاری از 
شرکت های داخلی ارائه کننده کربنکینگ این 
نگرانی را دارنــد که در پی گشایشــی که با 
برداشته شــدن تحریم ها ایجاد می شود، بازار 
خود را از دســت بدهند. به نظر شما بازار ایران 
چقدر آمادگی پذیرش شرکت های خارجی را 
در این زمینه دارد و از کدام بخش باید استفاده 

شود؟
قائمیــان،  مســیح   
مدیرعامــل شــرکت 
توسعه و نوآوری شهر: 
من در مورد کربنکینگ 
طرز فکر متفاوتی دارم. به 
نظر من اوالً باید به شدت به خارجی ها نزدیک 
باشــیم و اصاًل دلیلی ندارد بترســیم و فاصله 
بگیریم. دوم اینکه گفته می شود بهترین صنفی 
که حتــی در دوران تحریم حرفــه ای و خوب 
رفتار کرد، صنف آی تی بانکی است. برای مثال 
کربنکینــگ یک صنعــت پیچیده اســت و 
خودروسازی هم بیزینس مشابه همان است. 
ما در کربنکینگ هزینه نجومی  ای نکرده ایم اما 
جایگاه مان را نسبت به خودروسازی و خرجی 
که برایش می شود، مقایسه کنید. استاندارد ما 
در سطح اول دنیاســت و دوستان خارجی من 
بسیار تعجب می کنند از پیشرفتی که داشته ایم. 
چند وقت پیش یکی از دوســتانم برای انجام 
کاری از خارج از کشور به ایران آمده بود. اتفاقًا 
با هم قرار شام داشــتیم و ایشان از من پرسید 
اینجــا ویزاکارت قبول می کننــد؟ گفتم نه. او 
خیلی تعجب کرد و گفت پول نقد همراه ندارد. 
گفتم نگران نباشد و یک کارت بانکی به او دادم و 
زمانــی که نیاز داشــت ظرف چنــد ثانیه به 
حسابش پول منتقل کردم. او از اینکه استاندارد 
مکانیسم های ما این قدر باالست بسیار تعجب 
کرد. شما به خارج بروید ببینید می توانید از یک 
حساب ظرف چند ثانیه پول منتقل کنید؟ اصاًل 
ممکن نیست. کاری ندارم که عملیاتی نیست یا 
نمی خواهند ایــن کار را انجــام دهند. در هر 

صورت االن این خدمت ارائه نمی شود.
 علیرضا لگزایی، معاون 
فناوری اطالعات بانک 
تجــارت: البتــه فرض 
جناب مهنــدس احتماالً 
این است که اگر کسب و 
کار این را بخواهد و این خواسته انتهای انتظار و 
خواســت برای جابه جایی پول هست، در حال 

حاضر در ایران در حال انجام شدن است اما اگر 
ریسک پذیری کسب و کار باال برود، می تواند 
درخواســت کند که حواله آنالین  ۲۴ ساعت 
دیگر فعال شود. دســتور را می گیرد ولی فعال 

نمی کند.
 پس قبول کنیم که این به 
خاطــر تــوان نرم افزار 
داخلــی هم هســت؛ و 
کوشش مهندسان ایرانی 
که تــالش کرده اند و به 
اینجا رسیده اند. از همین رو من به شدت موافق 
خارجی ها هستم. ما با خواب نما شدن به اینجا 
نرســیده ایم، بلکه به دســت خارجی ها نگاه 
کرده ایم. بچه های ما باهوش هستند. ما در بانک 
مرکزی اسناد و جزییات زیادی از شرکت های 
خارجی گرفتیــم و در آن زمان دکتر فاطمی  و 
دیگر متخصصان جوان آن  زمان آنها را مطالعه 
کردند و مرحله به مرحله آن را بهبود بخشیدند. 
آیا این انتهای کار اســت؟ نه بــاز هم اتفاقات 
خوبــی در دنیا افتاده اســت کــه بچه های ما 
می توانند با الگو گرفتن از خارجی ها ترقی ایجاد 
کنند. تبلور این قضیه در قراداد ما با الجیکا بود 
که آمد یکسری عملیات بین بانکی راه  انداخت؛ 
که با ســرعت خوبی هم انجام می شــود. 1۴ 
میلیون هم خرج داشت که به نسبت خروجی ای 
کــه گرفتیم می ارزید. کاری کــه او کرد هنوز 
ادامه دارد اما ما هر روز به او پول نمی دهیم بلکه 
بچه های ما سوار بر کار شده اند و روند را ادامه 
می دهند. خیلی خوب است که با خارجی ها کار 
کنیم و یک عده کارکشــته را باالی سرشــان 
بگذاریم، آن قدر کــه وقتی با آنها کار می کنند 
احساس کنند با استادشان کار می کنند و بتوانیم 
آنچه را آنها ســال ها با هزینه زیاد به دســت 
آورد ه اند، بیاموزیــم و از اینجا ادامه دهیم. این 
ارتباط داشتن و اســتفاده کردن از اسنادی که 
آنها ناچارند به ما بدهند به نفع ماست. هر چه 
یاد بگیریم مثل ویروس بین مان پخش می شود. 
اما همان طور که گفتم این اتفاق در خودروسازی 
نیفتاد. ما اتومبیل هــا را خریدیم و آوردیم ولی 
چیــزی یاد نگرفتیم. حاال بــرای تعویض یک 
چراغ هم به آنها احتیــاج داریم. من خیلی دور 
می نشینم به عنوان کاربر محصول را سفارش 
می دهم و می بینم هیچ چیزی کم ندارد. اما در 
خارج از کشــور کارهایی انجام می شــود که 
بچه های مــا نمی دانند، نه اینکــه نمی توانند 
بفهمند، بلکه امکان صــرف آن هزینه وجود 
ندارد. یکی از گرفتاری های ما در کشــور این 
اســت که به راحتی آن قدر عددها را کوچک 
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صورت نمی گیرد.
 آقای مقدسیان شــما هم با این نظرات 
موافقید؟ آیا این خطر وجود ندارد که 
نرم افزار کربنکینگ خارجی به صورت کامل 

پیاده شود و دانشی انتقال پیدا نکند؟
 مرتضــی مقدســیان، 
ســابق  مدیرعامــل 
شرکت بهسازان ملت: 
من قــرار اســت مدافع 
ایرانی  بانکــی  نرم افزار 
باشم، بنابراین اگر کارم را در این میزگرد خیلی 
خوب انجام دادم بر من خرده نگیرید! به نظرم 
آقای قائمیان خواب بوده اند و چند سالی از قافله 
عقب مانده اند. ما سال هاست از خارجی ها یاد 
گرفته ایــم و خودمــان دانش را به دســت 
آورده ایم. حتــی االن می توانم بگویم که از آنها 
جلو هم زده ایم. نکات بسیاری می توانم بگویم 
که ما در آنها بســیار بهتر عمل کرده ایم و در 
بسیاری موارد پیشرو هستیم. برای مثال همین 
واریز آنی که آقای قائمیان مثال زدند و بسیار 
کم نظیر اســت و ریســک زیادی هم داشت. 
دوســتان بانکی مان پذیرفتند ریسک کنند و 
محاســبات را انجام دادند. بعد از محاسبات 
طوالنی و هفته ها کار، تصمیم گرفتیم این طرح را 
تســت کنیم و تمام داده ها را محاسبه کردیم و 
مشکالت را در نظر گرفتیم. طوری که صدای 
بانک مرکزی درآمد کــه چطور این حجم باال 
تراکنش انجام می دهید. خدمت دوســتان و 
مدیران آن زمان آوردیم و گفتیم بروید جلو ما  
تا حدی این ریسک را می پذیریم. مدیریت این 
کار را طوری انجام دادیم که پولشــویی یا خلق 
پول صورت نگیرد و عماًل منبع و منشاء آن را در 
نظر گرفتیــم. در آن زمان کارت های ما دبیت 
بود که در دبیت خلق پول معنی نداشــت. در 
یک لحظه پول قدرت خرید در بیش از یک جا 
نداشت. به دوســتان خود هم گفتیم ما تسریع 
جابه جایی پول کرده ایم ولی خلق پول نکرده ایم. 
از همیــن رو معتقــدم دیگر زمــان تکیه بر 

خارجی ها نیست.
 یعنــی شــما کامــاًل مخالــف ورود 
نرم افزارهای بانکی خارجی به شــبکه 

بانکی هستید؟
 من اصاًل خیانت می دانم 
که کسی نرم افزار خارجی 
را بر ایرانی ترجیح بدهد و 
وارد کند. چند روز پیش 
یکی از نشــریات بسیار 
معتبر خارجی قیمت نفت را تحلیل کرده بود و 
نوشته بود این قیمت کاهش می یابد و کاهش 
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آن تا پایان ۲01۶ ادامه خواهد داشت.  در این 
زمان با توجه به مشــکالتی کــه پیش پای ما 
می گذارند، نمی توانیم فروش خود را باال ببریم. 
اگر خوب نگاه کرده باشــید امریکا صادرات 
نفت خود را آزاد کرده و با تکنولوژی های جدید 
نفت را استخراج می کند. تا پیش از این به  اندازه 
کافی برگ برنده داشــت که به دیگران فشار 
وارد کند اما االن می بیند وقتش اســت از آن 
جهت هم فشار خود را وارد سازد. یعنی امریکا 
می خواهد همه چیــز را مدیریت کند. طوری 
دالر را پایین می کشد که به ما فشار وارد کند. از 
این به بعد مــا دالر کم خواهیم داشــت. من 
می گویم دالری که با این شدت و با روش های 
ســخت منتقل می کنیم، چرا باید به خارجی ها 
بدهیم؟ چه نیازی داریم این کار را بکنیم؟ فکر 
می کنیــم باید کمی  غیرت ایرانی هم داشــته 
باشــیم. در بعضی جاها حق می دهم، می شود 
رفت جلو، آن هم اگر بررســی کنیم می بینیم 
مدیریت ما مشکل داشته؛ من بیشتر مشکالت 
مملکــت را مدیریتی می بینم که اگر مشــکل 
داشته باشــد کارمندان و همه نیروها به هدر 
می روند. به نظر من اگر جایی از کار مشکل دارد 
حتماً مدیر مشــکل دارد. به عقیده من حیف 
است دالری را که این همه به زحمت به دست 
می آوریم بدهیم به خارجی هــا، آن هم به این 
مقدار زیاد؛ بابت لیسانس هزینه ای می دهید، 
باید ســاالنه حدود یک پنجم هم حق لیسانس 
بدهید. نکته ای که باید دقت کنیم این است که 
بــه طــور نرمــال حــدود ۵0 درصــد 
نرم افزارکربنکینــگ مربوط به تســهیالت 
می شود و درصدی هم مربوط به خدمات دیگر 
مثل چک بانکی و کلــر و کارهایی از این قبیل 
است. اینها را که جمع بزنیم می بینیم قطعاً بیش 
از ۵0 درصد از آن دســته خدماتی اســت که 
خارجی ها به ما خدمــات نمی دهند و خدمات 
آماده ندارند و راه حلی که می خواهند بدهند به 
درد ما نمی خورد. آخرین باری که پرســیدم 
دوستان گفتند ۶0 درصد نرم افزار را بازنویسی 
کرده ایم. در قســمت ســپرده ها حداقل 10 
درصد تغییر ایجاد شــد و قسمت های دیگر را 
اصاًل نداشــتند و از ابتدا نوشتیم. در شتاب هم 
همین طور نیاز به ویژگی سازی داریم. مطمئن 
باشید هر نرم افزاری بیاورید، باید بیش از ۵0 
درصد در آن تغییرات ایجاد کنید. قســمت 
دیگر خود استقرار اســت که عمدتاً ابزارهایی 
می دهنــد که باید از آنها اســتفاده شــود. اما 
قراردادی که شما با یکی از شرکت ها می بندید، 
ســه جانبه اســت؛ یک طرف کارفرماست و 
دیگری شــرکتی کــه کار  اســتقرار را انجام 

می دهد و شــرکت ارائه دهنده نرم افزار. باید 
قرارداد ببندید که برای شــما توســعه بدهد. 
تقریباً سایر شرکت ها هم به همین نحو هستند. 
برخی شــرکت های خارجی می گویند ما عقود 
اسالمی  را داریم اما عقود اسالمی شان  مربوط به 
برادران اهل سنت است؛ یعنی قسمت زیادی 
از آن را باید دوباره تغییر دهیم. پس کســی که 
باید اســتقرار را انجام دهد نقش ۲۵ درصدی 
دارد. بخــش دیگر باید این روش ها را در بانک 
بهینه سازی کند که هزینه زیادی می برد و حتمًا 
باید انجام شــود. اگر قرار اســت از خارجی ها 
کمک بگیریم باید در اینجا باشــد، که آن هم 
نباید به صورتی انجام گیرد که فرمان دســت 
آنها باشد بلکه باید خودمان هم دخیل باشیم. 
قسمت بعدی قسمت مهاجرت یا کوچ است. 
در ایــن کوچ قســمت تســهیالت بدترین و 
ســخت ترین بخش است. با دوســتان بانک 
صادرات که صحبت می کردم می گفتند هنوز 
نتوانسته اند قسمت تســهیالت را کامل کوچ 
دهند، در حالی که از ســال ۷۸ این کار را شروع 
کرده اند. من این کار را تجربه کرده ام؛ بســیار 
کار طاقت فرسایی است و در جای دیگری که 
کار می کردم پروســه آن هشت سال به طول 
انجامید. یک چهارم این کار توســط نرم افزار 
خارجی انجام می شود که یک دوم نتیجه را هم 
به مــا نمی دهد. پــس باید برای یک هشــتم 
نرم افزار خارجی، نرم افزار ایرانی را از بین ببریم 
و به ســمت خارجی برویم؟ خب همین را هم 

خودمان انجام می دهیم.
 آقای لگزایی شــما به عنوان کسی که 
سال هاســت در بانــک هســتید و از 
خدمات کربنکینــگ ایرانی بهــره برده اید، 
معتقدید واقعاً باید پای طرف خارجی را ببریم و 

سمت آن نرویم؟
من هم با آقــای قائمیان 
موافقــم هــم بــا آقای 
مقدسیان. از منظر انتقال 
دانش فنی بــا نظر آقای 
مقدسیان مخالفم. با اینکه 
از نظر معماری در لبه تکنولوژی هستیم چندان 
موافق نیستم. هرچند پیشرفت زیادی کرده ایم. 
در مورد اینکه باید این دانش فنی وارد کشور ما 
شود با نظر جناب قائمیان بیشتر موافقم. به نظر 
من ورود شــرکت های خارجی بــرای بازار 
شرکت های آی تی نمی تواند یک تهدید جدی 
باشــد. علت آن را هــم در توضیحات آقای 
مقدسیان شنیدیم. شرکتی که در آن سه چهارم 
به بلوغ کافی رســیده است شرکتی را انتخاب 
خواهد کرد که تجربه جدی در سه بخش دیگر 

مفهوم کربنکینگ داشــته باشــد؛ اما نکات 
دیگری هم وجــود دارد، از منظر کاربر یعنی 
بانک، ریســک این کار خیلی باالست؛ ریسک 
استفاده از محصول خارجی به دلیل شرایطی که 
در این دو سه دهه اخیر عوامل محیطی و خارجی 
به وجود آورده اند. یعنی عواملی که شرکت ها و 
همکاران ایرانی در آن دخالت نداشته اند. با آن 
قسمتی که به لحاظ اقتصادی آقای مقدسیان 
گفتند کاماًل موافقم ولی بــه نظر من به عنوان 
بخشی از این جامعه الزاماً دلیلی ندارد تک تک 
بخش هــا نگران این ســهم کم درآمد دالری 
کشورمان باشــیم. جای این تصمیم گیری ها 
نهادهای حاکمیتی اســت، فکــر می کنم اگر 
حاکمیت صالح می داند جمع ورودی کشــور 
خیلی محدود می شود، او باید سیاستگذاری کند 
و مثاًل برای این صنعت اجازه ندهد دالر خرج 
شود. باالخره آقای مقدسیان در مورد غرور ملی 
و وفاداری به کشــور صحبت هایی کردند که 
نمی شــود با آنها مخالفت کرد. ولی من از نگاه 
بانک می گویــم و باورم این اســت که حضور 
خارجی ها می توانــد به انتقال دانش فنی کمک 
کند و معتقد هم هستم به این نیاز داریم. اما اینکه 
چقدر نیاز داریم با آقای مقدسیان اختالف نظر 
دارم. ایشــان می گویند یک درصــد هم نیاز 
نداریم ولی من می گویــم از نظر بانک که تمام 
زندگی این بانک و حیات و بقای آن بستگی به 
یک محصول - یا بهتر است بگوییم یک راه حل- 
دارد،  انتخاب آن نیز ریسک باالیی دارد. اینکه 
برای ادامــه کار می توان به طرف خارجی که تا 
آخر راه کنار ما هســت یا نه، اعتماد کرد، کمی 
 جای بحث دارد. اگر به دلیلی شرکت خارجی از 
فردا بگوید به ایــران نمی آید و جای دیگری را 
تعیین کند یا ریسک مالی ای که برای بانک دارد 
و ممکن است برخالف پیش بینی ها هزینه  های 
سرســام آوری به مــا تحمیل شــود، کل کار 
سیســتم به هم می ریزد. چون ما تجربه خیلی 
زیادی در رابطه با محصــول خارجی در ایران 
نداریــم نگرانی هایی حــس می کنیم. پس به 
عقیده مــن ورود خارجی ها از منظــر بازار و 
شرکت ها مساله مثبتی است ولی اشاره جناب 
مهندس قائمیان می تواند خیلی مهم باشد که 
شرکت های ما بدون اینکه بازار قطعی را هدف 
بگیرند قطعاً توان مشــارکت بــا یک وندور 
خارجــی را ندارند، یعنی حتماً سفارشــی کار 
خواهند کرد؛ به لحــاظ همین بنیه ضعیفی که 
حتی شــرکت های بزرگ ما دارند. یا ریسک 
نمی کنند که بــا یک وندور بــرای بانک های 
مقیاس بزرگ یک محصول را بومی ســازی و 

سپس عرضه کنند.
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 جنــاب ترابی همان گونه که شــما هم 
شــنیدید نظرات مختلفی در خصوص 
لزوم یا عدم لزوم خارجی ها به بازار کربنکینگ 
ایران مطرح شــد؛ چنان که جنــاب لگزایی 
معتقدند ورود شــرکت های خارجــی بازار 
شــرکت های داخلی را با تهدید جدی مواجه 

می کند، چقدر با این گفته موافق هستید؟
 امید ترابــی، قائم مقام 
مدیرعامــل شــرکت 
توسن: از دو دیدگاه بانک 
و شرکت ها می توان به این 
موضوع نگاه کرد. حاال اگر 
بانک را بگذاریم کنار، بســتگی دارد درباره چه 
شــرکتی حرف می زنیم. شــخصاً در توسن 
وظیفه ام صادرات بود و همه تالشم این بود که 
بفروشیم. واقعیت این اســت که فکر می کنم 
موفق هم بودیم؛ ما یک سال جایزه صادرکننده 
برتر نرم افزار را بردیم، امسال هم یک قرارداد 
1۲ میلیــون دالری بســته ایم که در ســه تا 
دیتاسنتر خارج از ایران نرم افزارمان را نصب 
کنیــم. یعنی باالخــره یک گــردش مالی در 
سخت ترین شرایط داشته ایم. من که این کار را 
کرده ام و سختی آن را کشیده ام می دانم چقدر 
مســاله برندینگ و شــراکت با یک خارجی و 
گردش کار بیرون ایران اهمیت دارد. حاال این 
غیرت و غرور ملی و اعتمــاد به نفس به جای 
خــود، ما به دلیل مســائل محیطــی که با آن 
مواجهیم نمی توانیم همه این کار را از ابتدا انجام 
دهیم. یعنی بحث برند و شبکه یک بحث خاص 
اســت. االن فرآیند انتخاب کر در یک بانک 
خارجی به این صورت اســت که یک شرکت 
معتبر وارد می شود؛ که چند شرکت و فرد هم 
بیشتر نیســتند. مثاًل در جنوب شرق آسیا که 
من هم فعال بودم بیش از 1۵ نفر این کار را انجام 
نمی دهند. شما اصاًل نمی توانید وارد این زنجیره 
بشــوید. برای اینکه این اتفــاق بیفتد باید یک 
راهکار دیگر چید. واقعیت این است که ما بحث 
شــراکت با خارجی ها را در عین این چهار سال 
دنبال کرده ایــم اما تحریم به ما ایــن اجازه را 
نمی داد. من به شــدت با نظر آقای مقدسیان 
موافقم که آنچه ما کر می دانیم، یک چهارم سبد 
محصوالتی است که در توسن داریم. شاید کل 
آن سه چهارم به درد خارج از ایران نخورد ولی 
حتی اگر یک چهارم آن مفید باشــد، با توجه به 
اختالف قیمت نرم افزار که در خارج حداقل 10 
برابر ایران اســت، اگر بتوانیم فقط یکی از این 
یک چهارم را در این شــرایط بفروشــیم، این 
تصمیم از نظر من درست است. بستگی به این 
دارد که چه شرکتی با چه ویژگی و دیدگاهی کار 

کند. ما ســعی کردیم به سمت شراکتی با یک 
شرکت که اکوسیســتم ایجاد کرده، برویم. ما 
نرم افزاری درســت کرده ایم کــه اطالعات 
بانک های اســالمی  را دارند. مــن بانک های 
اســالمی  را خیلی خوب می شناسم، تقریباً هیچ 
یک از این بانک ها از نرم افزار بانکداری درجه 
یک اســتفاده نمی کنند و بازار بســیار خوب و 
بکری وجود دارد که می توانــد برای ما مفید 
باشد. با یکی از شرکت های بزرگ تولیدکننده 
کر صحبت می کردم، آنها می گفتند برای خرید 
چند شرکت غیرایرانی که نرم افزار بانکداری 
اســالمی  تولید می کنند، تا پای قــرارداد هم 
رفته اند ولــی می گفتند راهکارهــای آنها هم 
کارآمد نبوده . اینجــا به نظر من وقتی در مورد 
یک بنگاه صحبت می کنیم چشم انداز این بنگاه 
و استراتژی و شــرایط آن اهمیت زیادی دارد. 
اگر راجع به بانک ها صحبــت کنیم، به عنوان 
کسی که 1۶ سال اســت نرم افزار بانکی تولید 
می کند و هــر روز با بانک ها ســر و کار دارد، 
دوســت دارم بانک ها ما را بــا بنچ مارک های 
خارجی مقایســه کنند و خدمــات و کیفیت و 
قیمت ما را ببینند؛ متاســفانه تاکنون این گونه 
بوده که می خواسته ایم ســوار اتومبیل ایرانی 
نشویم ولی همان پول را بدهیم، پس رفته ایم و 
خودرو چینی آورده ایم. این خودروهایی هم که 
اینجا وجود دارند در هیچ  جای دنیا حتی در خود 
چین هم نیســتند. االن هم کرهایــی در ایران 
هســت که در هیچ جای دیگر دنیا نیســت. 

امیدوارم این مشکالت رفع شود.
 آقای امیرشــکاری بانک هــا چطور 
می توانند بیــن کر ایرانــی و خارجی 

محصول بهتر را انتخاب کنند؟
 نیما امیرشکاری، مدیر 
بانکــداری  گــروه 
الکترونیکی پژوهشکده 
پولی و بانکی: مشکلی که 
فکــر می کنــم اکثــر 
بانک های ما دارند این اســت که بانکداری بلد 
نیستند. البته هر کسی و هر واحدی کار خود را 
خوب بلد است ولی هیچ مغز متفکری که بانک، 
و صفر تا صد بیزینس بانک را بشناسد و بداند 
بانک چــه می خواهد که بتوانــد بخرد، وجود 
نــدارد. در خصوص توســعه کامــاًل با آقای 
مقدســیان هم عقیده ام، ما خودمان بسیاری از 
بازنویسی ها را انجام داده ایم، در توسعه مشکل 
خاصــی نداریم ولــی چه کســی کارفرمای 
توسعه دهنده است و کل کار را به او می گوید؟ 
اکنون می بینیم که مثاًل در استانداردســازی 
مفاهیم جدید آمده و همه از یکپارچه ســازی 

صحبت می کنند. اما مــا از ابتدا اعتباراتی مان 
اعتباراتی بوده و تا آخر ۳0 سال نیز همین کار را 
کرده و نهایتاً یکــی دو حوزه دیگر را هم تجربه 
کرده باشد. مغز متفکری که پشت این صنعت 
باشد به نظر من کم بوده. حداقل من در این چند 
بانکی که بوده ام ندیده ام توتالیته سیســتم را 
بداند. همیشه یک نفر بوده، آی تی محصول را 
در نظــر گرفته و مثاًل معماری آن را بررســی 
کرده، فرد دیگری از نظر عقود اســالمی آن را  
بررسی کرده و افراد دیگر هم به همین صورت. 
مثاًل وقتــی یک نجــار می خواهد یک چکش 
بخرد، وقتی بداند چــه کاری می خواهد با آن 
انجام دهد، می تواند چکش مناسب را انتخاب 
کند. انتخــاب ابزارهــای پیچیــده ای مثل 
کربنکینگ به شــدت سخت اســت و بانک 
نمی داند چه باید بکند. در این شــرایط با آقای 
قائمیان موافقم. االن ۳0 و چند ســال است که 
درها بسته بوده و هیچ کس نیامده حرف جدید 
بزند، یکســری ابــزار مالی داریــم که اصاًل 
نمی شناسیم کجا باید از آنها استفاده کنیم. در 
تجربه ســاتنا کــه الجیــکا آمد بــرای ما 
پیاده سازی اش کرد، شخصاً دو سال سابقه کار 
داشــتم و در آن تیم با تجربه کــم حضور پیدا 
کردم. چون چیــزی بلد نبــودم و چیزی هم 
نمی گفتــم، آنها کار خود را به درســتی انجام 
می دانند. خیلی وقت ها ما از ندانستن کارهایی 
می کنیم که طرف خارجی نه کار خود را انجام 
می دهد نه کاری که ما می خواهیم. در تعامل با 
تولیدکننده خارجی باید سبک و سیاق خاصی 
داشته باشــیم. طرف معامله اول باید محصول 
خود را بیاورد و یک سال در اختیارمان بگذارد تا 
ما بگیریم و هم زبان بشویم، بعد سفارشی سازی 
کنیم. در سال های آینده می توانیم پیاده سازی و 
اضافه  کردن ویژگی ها را انجام دهیم. ولی وقتی 
دائم در حرف یکدیگر بپریم نه او می تواند کار 
خود را درست انجام دهد و به ما محصول کامل 
ارائه کند نه ما می توانیم کامل به او بگوییم. در 
غیر این صورت محصولی که همه جا درســت 
کار کــرده اینجا کار نمی کند. مشــکل من در 
انتخاب این اســت که می گویم اول باید ابزار 
خود را بشناسیم و حرف کامل را بزنیم، اگر بلد 
نیستیم یکی از آنها را بیاوریم و بگوییم کل کار را  
انجام بده؛ این می شــود همان ریسک پذیری. 
کسی باید یک بار این ریسک را بپذیرد  و هزینه 
و نیروی انســانی را اختصاص دهد. بعد افراد 
بگویند اینها چه تفاوت هایی با بخشــنامه ها و 
اوامر ما دارد، ســپس اگــر ناهماهنگی بود آن 
قسمت ها را اصالح و بهینه سازی کنیم. یک نقل 
قول از آقای شالباف معاون پژوهشکده پولی و 
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بانکــی می آورم؛ ایشــان مثال خوبــی دارد و 
می گوید چطور ما در تیم های فوتبال مان مربی 
خارجی می گذاریم، چرا در موارد مدیریتی یک 
مدیر بانک خارجی را نمی آوریم تا با او قرارداد 
ببندیــم و برای  مــا کار کند؟ اگــر یک مدیر 
خارجی بیاوریم که ســه چهار سال مدیر یک 
بانک ما باشــد، از کنار او بعد از چند ســال، هم 
دانش فنی هم افراد تربیت شده و مدیران درجه 
یک و دو ســه برایمان باقــی می ماند. چرا این 
ریســک را نمی کنیم؟ این صنعت و این مساله 
کمتر از فوتبــال و هزینه های میلیاردی ای که 

برای آن می شود، اهمیت ندارد.
 آقــای قائمیان به نظر شــما بانک های 
ایرانی توانایی پذیرش ریســک آمدن 
نرم افزار خارجی را دارند؟ با توجه به اتفاقی که 
بــرای بانک کشــاورزی افتــاد و تجربه های 
دیگری هم که داشته ایم می دانیم ممکن است 

خارجی ها ناگهان باز هم کار را رها کنند! 
 بله قطعاً ممکن است این 
اتفاق بیفتــد و اصاًل بعید 
نیست. ریسک همکاری 
بــا خارجی ها فقــط این 
نیســت که محصول آنها 
درست کار نکند یا جواب ندهد. اصاًل چرا تمرکز 
می کنید روی یک سکتور نرم افزار بانکی؟ هزار 
ســکتور دیگر وجــود دارد. ســخت افزار و 
نرم افزاری را که با سختی به کشورمان می آوریم 
چشم بسته انتخاب می کنیم. محصوالت دست 
دوم و ناکارآمد را که آنها نمی خواهند می خریم و 
می آوریم و کســی نمی گوید خیانت کرده ایم. 
عددها هم قابل مقایسه نیست. اینجا خیانت را 
فراموش می کنیم، در حالــی که بحث صدها 
میلیون دالر است؛ به کل مساله نگاه کنید. وقتی 
الجیکا آمد ایــران ml ما جمع شــد و در دنیا 
می گفتند ما ml نداشــتیم یا نداریم؟ به دلیل 
اینکه الجیکا آمده همه گفتند اگر الجیکا اینجا 
آمده پس  ml  نیست. به نظر من حرفی که آقای 
ترابی زد، خیلی مهم اســت. فکر نکنید فقط در 
ایران پارتی بازی هست؛ همه جای دنیا به همین 
صورت کار می کنند. طرز فکرها یکی است. فکر 
نکنیم همه دنیا خوبند و فقط ما بدیم. نه این طور 
نیست. ممکن اســت ما کمی  آشکارتر باشیم و 
آنها زیرزمینی تر. 10 نفر هســتند که تصمیم 
می گیرند از کجــا بخرند. در همه بیزینس های 
جدی زمان صرف شام و نوشیدنی، تصمیم ها و 
گفت وگوها عنوان و قراردادها بســته می شود؛ 
کجا در اتاق کنفرانس جلســه می گذارند که 
چیــزی را بخرند؟ اما بعــداً ارزیابی می کنند؛ 
این طور نیست که اگر چیزی خراب شد دیگر 

رهایش کنند. من معتقدم خوشبختانه در بخش 
نرم افزار بانکی بهتر عمل شده است. پس فقط 
درباره کر صحبت نمی کنم، بلکه همه بخش ها را 
می گویم که کر بخش کوچکی از آن اســت. در 
حوزه هــای دیگری مثل نفت، یــک نرم افزار 
خارجــی می خریــم و صد میلیــون دالر پول 
می دهیم، پنج شش سال هم دور آن می چرخیم 
بعد به هیچ جا نمی رسیم و آن را می گذاریم کنار. 
چطور آنجا خیانت نیســت؟ وقتــی در مورد 
نرم افزار بانکی حرف می زنیم خیلی خوشحالم 
که می گوینــد کار را دســت خودمان بدهید، 
خودمان همه کار انجام می دهیم. من هم افتخار 
می کنم اما می گویم وقتی می گویید همه کار یعنی 
آن همه کاری که بشــود در دنیا آن را فروخت. 
نمی شــود دور آن خط بکشــیم و بگوییم این 
قسمت را انجام می دهیم و این قسمت را نه. باید 
این گونه نگاه کنیم. اگر همه مسئولیت با من بود 
این رفتاری را که االن دارم را نداشتم، بلکه پول 
بیشتری به شرکت ها می دادم. االن بسیاری از 
شرکت ها با مشکل مواجه هستند، ما باید آینده 
را هــم در نظر بگیریم. هر اتفاقی ممکن اســت 
بیفتد. باید محصول کارآمدی درست کنیم که 
بشود آن را با تغییرات جزیی در سایر کشورها 

هم فروخت. 
 یعنی شــما فکــر می کنید بــا آمدن 
خارجی هــا شــرکت های ایرانی هم 

بزرگ می شوند؟
 بلــه حتماً. دیگــر هیچ 
خارجــی ای  شــرکت 
نمی تواند بیاید در ایران به 
تنهایــی کار کنــد. هر 
شرکتی که بیاید باید کر 
خود را بگذارد و بخش هایی از آن را فعال نکند و 
بگویــد غیرممکــن اســت. دیگــر از آنها 
نمی پذیریم. این حرف درست است که ما دیگر 
از آن نقطه گذشته ایم. قباًل به ما می گفتند یک 
کاری ممکــن اســت یــا غیرممکــن، ما هم 
نمی فهمیدیــم و قبول می کردیــم. اما االن به 
وســیله خود ما ممکن شده و کار می کند. دیگر 
می توانیم بگوییم اگر نمی توانید انتظارات ما را 
برآورده کنید، محصول دیگری می خریم. منتها 
مکانیسم خرید باید کمی  درست شود. مثاًل اگر 
مدیری که می خواهد بخرد بگوید من به تنهایی 
جــرات نمی کنم ایــن خرید را انجــام دهم و 
می خواهم این جنس را بخرم ولی به کمک یک 
ایرانی؛ یک ایرانی کارکشــته که همین کار را 
انجام داده باشد. آن وقت شرکت ایرانی در این 
بخش بزرگ می شــود. اگر جــرات کنیم پنج 
شــرکت بزرگ در این زمینه داشــته باشیم 

زندگیمان درست می شود. آقای مقدسیان! با 
توجه به همــه توانمندی هایی که در این بخش 
وجود دارد نگرانی چیست که اجازه نمی دهیم 

خارجی ها بیایند.
 مقــام معظــم رهبری 
دورنمایــی بــه عنوان 
اقتصاد مقاومتــی به ما 
دادند و به عالوه آمارها و 
دالیلی وجــود دارد که 
وضع بهتر از این نخواهد شــد. اگر هم بشــود 
این طور نیســت که به راحتی دســت از سر ما 
بردارند و راه تجارت ما آزاد شود. غربی ها خیلی 
سمج هســتند و پیگیرند. در آنجا نوبلیست ها 
تصمیم گیرنده هســتند. در چنین جاهایی یک 
برنده نوبل تصمیم گیرنده اســت که آنها هم 
زیــاد دارند و با کالس باال شــرکت می کنند. 
ببینیم برای اقتصاد مقاومتی چه کرده ایم؟ فکر 
می کنم با کاری که ما انجــام می دهیم حدود 
هزار مهندس را بیکار می کنیم. اما اگر این کار را 
ایرانی ها انجام بدهند، هــزار مهندس را بیکار 
 نمی کنیم کــه دائما به فکر رفتــن به آمریکا و 
اســترالیا و اروپا باشــند، بلکــه همین جا کار 
می کنند. من می گویم این دالرهای باارزش را 
برای جوانان خودمان، برادر و خواهر و فامیل و 
آشــنای خودمان صرف کنیم. باید ببینیم چه 
کاری می توانیم انجام بدهیم که محتاج خارج 
نباشیم. آلمانی ها بسیار افراد متعصبی هستند 
کــه از نرم افــزار خارجی به ندرت اســتفاده 
می کنند، آنها مشکالت ما را ندارند اما با غیرت 
و غرور با محصول داخلی خودشــان برخورد 
می کنند. از نظــر دانش ما از آنهــا هم فراتر 

رفته ایم.
 اگر فراتــر رفته ایم چرا بــازار جهانی 

نداریم؟
ما اگر مشــکل مدیریت 
پــروژه و مدیریــت کار 
داشته باشــیم که داریم، 
عمــاًل هیــچ کار خوبی 
بیرون نمی آید، مگر فرقی 
می کند به مدیر بــد، نرم افزار خارجی بدهم یا 
ایرانی؟ آنهایی که نرم افــزار خارجی گرفتند 
االن در چه وضعی هســتند؟ دوســتانی که از 
مالزی جنس گرفتند، هنوز ۵0 درصد کارشان 
پیش نرفته ولی پنج ســال اســت به دنبال آن 
هستند. بنابراین خیلی دنبال این نباشید که به 
دست مدیر ناکارآمد، مشــکالت ما با آمدن 
خارجی ها حل می شــود. ضمن اینکه مســاله 
بســیار مهم تر مشــکل بانک مرکزی است. 
مشکل ما نه نرم افزار است نه مدیر ایرانی. بانک 
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مرکزی ما هر لحظه تغییر ایجاد می کند. روی 
ارز که ما حساب کرده بودیم و میانگین گرفته  
بودیم، هفتــه ای دو تا بخشــنامه می آمد. در 
مســاله کارت اعتباری نسخه ۶.۲ آمده است. 
یعنی شش بار تغییرش داده، حاال فکر می کنید 
چه کسی می تواند از پس 10۲ بخشنامه بانک 
مرکزی بربیاید؟ ما به شرکت های داخلی مان 
ظلم می کنیــم و پول به آنهــا نمی دهیم و آنها 
همیشه گرفتار حقوقی هستند که باید بدهند. 
این مقدار کاری هم که می کنند با کمی  تحقیق و 
هزینه نه چندان زیاد به نتیجه رســیده و تالش 
زیــادی کرده اند. اگر یــک  R&D  ۵00 هزار 
دالری یا یک میلیون دالری ظرف پنج سال به 
آنها داده بودیم، االن یکی از بهترین کرهای دنیا 
را داشتیم. توسن تاکنون ســه میلیارد تومان 
خرج خارج از کشــور خود کرده است. ببینید 
خارجی ها چه خرجی کرده اند و ما چه هزینه ای. 
ما به این شــرکت ها پول نمی دهیم و باورشان 
نداریم و تحت فشار هم هستند؛ بعد می گوییم 
چــرا محصول تــان را در خــارج از کشــور 

نمی فروشید.
 من فکر می کنــم حلقه 
مفقــوده ایــن صنعت 
شــرکت های مشــاور 
صنایــع هســتند. هم 
بانک هــا مقصرنــد هم 
شرکت های آی تی. شــرکت آی تی به خاطر 
بنیــه مالــی ای کــه نــدارد، نمی توانــد 
ســرمایه گذاری کند و به بانک بگوید من یک 
BPN مستندســازی کــرده ام و نقشــه های 
فرآیندهای تو را درآورده ام و مهندسی مجدد 
انجام داده ام و این سولوشــن برای شماست. تا 
االن این شرکت ها همیشه پرسیده اند چه نیاز 
دارید. اینجاســت که صحبت مدیریت پیش 
می آید. در هر پروژه  هر بانک، شرکت واحد در 
یک بانک موفق تر بوده تا در سه بانک دیگر. آن 
ســه چهارم خیلی مهم تر از یک چهارم است. 
حاال این سوءمدیریت ســهل انگاری است یا 
عدم توجه. من کمی  باالتر می روم و معتقدم در 
سطح استراتژی مشــکل داریم. نگاه بعضی از 
بانک ها به صنعت آی تی و صنعت نرم افزار در 
زمینه بانک یک نگاه مشــارکتی نیست، نوع 
نــگاه پشــتیبان اســت. توجــه نمی کنــد 
هدایت کننده کسب و کار او همین نرم افزار و 
ســخت افزار اســت که مهندســان طراحی 
می کنند. کر که همه مســائل ما نیست. یک 
خارجی هــم بیاید ما با همان مشــکل مواجه 
هستیم. چه شریک داشــته باشد چه نداشته 
باشــد، تا آنجا که من می دانم ما یک BPMSیا 

BPMN در بانک هــا نداریــم. بــه تازگــی 
پژوهشکده پولی و بانکی دارد با IFW یک پروژه 
مطالعاتی شــروع می کند. این پروژه بزرگی 
است و هر کسی در آن سرمایه گذاری نمی کند. 
نکته  دیگری هم هست که من به سوال شما نقد 
دارم. متاسفانه ما هر کاری را که می خواهیم در 
ایران شــروع کنیم، هنوز کار را درست انجام 
نداده ایم نگاه مان به بازار بیرون است. این اتفاق 
در بازار ســرمایه افتاده است.  به بازار سرمایه 
دنیا نــگاه کنید مثاًل در امریکا شــش تا هفت 
صنعت در بازار سرمایه حضور دارند. االن در 
بازار ســرمایه مــا از نخود و لوبیا هســت تا 
پتروشیمی و خودرو. یعنی استراتژی نداریم و 
همــه هــم دوســت داریــم صــادر کنیم. 
خودروسازمان در ونزوئال و سوریه هم سایت 
زده. دلیلی ندارد در هر کسب و کار نگاه به بازار 
خارجی داشته  باشیم. من می گویم مگر چقدر 
ســهم داریم؟ من از این انحصــار می خواهم 
TIME TO MARKET  را بــاال  ببــرم، این یک 
استراتژی اســت که ممکن است کسی آن را 
انتخاب نکند. ایرادی که در شرکت های بزرگ 
وجــود دارد، همین اســت. بانک ها پول کافی 
نمی دهند و شرکت هم فقط عطش دارد و فاقد 
استراتژی اســت. می گوید هر کس را گرفتی 
بگیر. تعداد طرف های قرارداد زیاد می شود. 
کیفیت را می آوریم پاییــن. بعد نفر اولی که با 
کمک همین شــرکت به یک توسعه  رسیده، 
طوماری از شکایت از شرکت دارد که جواب 
درست نمی گیرد. هنوز اینجا به بلوغ نرسیده ایم 
دنبال شرکت بعدی هستیم و بعضاً در بیرون 
مــرز دنبالش می گردیم. چرا رونــق در بازار 
سرمایه پیدا نمی کنیم؟ چون همه چیز در این 
بازار هســت. در کجــای دنیــا این طور کار 
می کنند؟ این سوال اشتباه است که از شرکت 
ایرانی می پرسیم کری را که تولید کرده ای به 
کســی فروخته ای؟ اگر نفروخته باشد یا فقط 
یک مشــتری داشته باشــد از او نمی پذیرند. 
مشکل ما در واقع ساختاری است و به محصول 

داخلی و خارجی ربطی ندارد.
 آقــای ترابی همان گونه که شــنیدید 
آقای لگزایــی می گویند چون NTT ها 
زیادند کیفیت کم می شــود و اگر NTTها کم 
باشند شرکت به سوددهی نمی رسد؛ نظر شما 

چیست؟
 بلــه این همــان بحث 
بنچ مارک است که قباًل 
هم گفتــم. آرزوی ما این 
است که بنچ مارک های 
خارجی داشــته باشیم تا 

بتوانیم مقایســه کنیم. در مــورد نارضایتی 
بانک های ایرانی آمار مشــخصی نداریم ولی 
یک آمار رســمی  هســت که بــا ۵00 بانک 
خارجی مصاحبه شــده و حــدود ۶۵ درصد 
گفته اند می خواهند کر بانکــی خود را عوض 
کنند. از این آمار می توان میزان نارضایتی از این 
مســاله و عالقه به تغییــر را فهمید، یعنی این 
مساله یک مســاله عام اســت که بانک ها از 
شــرکت های ارائه کننده نرم افــزار ناراضی 
باشــند؛ فقط مختص ایران نیست. دالیل این 
عالقه بــه تغییر یکی کاربردپذیری بیشــتر، 
دیگری اســتاندارد شدن سرویس ها و سومی  
استراتژی آینده بانک است. واقعیت این است 
که مثاًل وقتی شما ناگهان از یک مشتری به ۲0 
مشتری می رســید، مدل برخوردتان عوض 
می شود. تحلیل خود ما این است که استراتژی 
RELEASE مــا از همه رقبــای خارجی مان 
سریع تر است. یعنی زیر شش ماه است. در واقع 
باز اینجا بحث بنچ مــارک پیش می آید که ما 
نمی دانیم خوب چیست. ما در شرکت خودمان 
قبول داریم خوب نیستیم ولی می گوییم بهتر از 
ما به چه قیمتی و به چه صورتی قابل اجراست؟ 
اقتصاد مقاومتی هم کــه صحبت آن به میان 
آمد، یک بحث عام است که پیش از آن  هم در 
اقتصاد حرفــی از آن نبوده. مــا داریم درباره 
اقتصاد حرف می زنیم. اتفاقاً برداشــت من از 
اقتصاد مقاومتی این است که باید اکوسیستمی  
در خارج از ایران ایجــاد کنیم که نتوانند ما را 
زمین بزنند. مثل ســری النکا کــه فقط یک 
پاالیشگاه نفت داشت که از سال ها پیش روی 
نفت ایران تنظیم شــده بود. یا یک شــرکت 
ایتالیایی در پارس جنوبی سرمایه گذاری کرده 
بود که باید پول خود را از پول نفت می گرفت. 
اینها استثنائاً تحریم شدند. من معتقدم باید به 
هر قیمتی شــده اکوسیستم ایجاد کرد. درباره 
موضوعی که جنــاب لگزایی فرمودند که چرا 
اصاًل باید به فکر صادرات در این حوزه باشیم؛ 
ما درباره یک بنگاه صحبــت می کنیم. ما که 
سیاستگذار کشور نیســتیم، هر بنگاهی به این 
بلوغ رسید باید به سمت آن برود که کسب و 
کار خود را گسترش بدهد و با اختالف قیمت 
نرم افزار این مســاله می تواند بســیار به نفع 
شرکت ها باشــد و ارز هم وارد می شود. یکی از 
مســئوالن اقتصــادی تعریــف می کرد که 
می خواستند به هر خودروساز یک کد بدهند 
که متشــکل از کد کشور و یک عدد تک رقمی 
 بود. اما چون تعداد خودروساز های ما از ۹ عدد 
بیشــتر بود، تقاضا کردیم به ما کد بیشــتری 
بدهند. ایشان می گفتند برای خارجی ها سوال 
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بود که کشــورهای پیشــرو این صنعت مثل 
آلمان و امریکا کمتر از 10 خودروســاز دارند، 
چطور ما این همه خودروساز داریم؟! وضعیت 
نرم افزارنویس های ما هم به همین شکل است؛ 
تعــداد کرنویس هــای ما بــه ۴0،۳0 عدد 
می رســد. اگر شــرکتی فکر می کند می تواند 
صادر کنــد اجازه دهید ایــن کار را بکند، چه 

اشکالی دارد؟ باید نت ورک ایجاد کنیم.
آقای ترابــی توجه کنید 
شــرکت های دیگر که 
تژی  اســترا بــدون 
بلندمــدت دســت به 
صادرات زدنــد به چه 
سرنوشــتی دچــار شــدند. مثــل همیــن 
خودروســازها و دیگر صنایــع؛ فکر می کند 
می تواند صادر کند امــا آخر چه دلیلی دارد؟ 

باالخره باید مزیت رقابتی باشد یا نه؟ 
خودروســازها  آیــا   
شــرکت های خصوصی 
بودنــد که با حســاب و 
کتــاب به ســمت آن 
صنعت رفتند یا به دالیل 

دیگر؟
 آقای امیرشکاری، بحث شرکت های 
مشاور پیش آمد و اشاره شد که تاکنون 
این شرکت هاشــکل نگرفته اند؛ به نظر شما 
علت این مساله چیســت و آیا اصاًل بانک ها و 
شرکت ها در صورت وجود شرکت مشاور به 

حرف این مشاوران گوش خواهند داد؟
 دقیقاً درد دل ما هم همین 
اســت. ببینید از ابتدا که 
بانک در ایران تاســیس 
شــد و حتی قبل از آنکه 
بانک هــای خارجی در 
ایران فعالیت را شــروع کردنــد، ادبیات و 
زیربنای صنعت توســط خارجی ها به ایران 
آورده شــد و همه اصول و روش ها متعلق به 
خود آنها بود. ما کار کردن با آنها و با هم پیش 
رفتن را شروع کردیم؛ اما ناگهان یک وقفه ۲0 
ســاله در روابط ما به وجود آمــد و کارمان را 
مشکل کرد. آنها با همان روند و سرعت به کار 
خود ادامه دادند اما ما جا ماندیم و االن روندها 
و راهکارهای آنها دیگر به ما نمی خورد، حتی 
ادبیات مان هم متفاوت شده و دیگر نمی توانیم 
ارتباط درســت برقرار کنیم. حال ما شرایطی 
هــم داریم که به آنها تحمیــل می کنیم؛ مثاًل 
بانکداری اســالمی می خواهیم که مخصوص 
خودمــان اســت و بانکداری های اســالمی  
کشورهای دیگر متفاوت اســت. اینجا دیگر 

مشاوره هم نمی تواند برای ما صورت بگیرد؛ 
چون مشاور یعنی کســی که این کار را انجام 
داده و بلد باشد، وقتی کسی نیست که بلد باشد 
شرکت مشــاور چگونه شکل بگیرد؟ من فکر 
می کنم بانک ها و مدیــران و فرهنگ ما نوعًا 
مشاوره پذیر نیست یا در فضاهایی است که از 
10 نفر مشــاور و با 10 فضای فکری متفاوت 
برداشــت خاص خود را می کنــد و کاری که 
صالح می داند را انجام می دهد. مشاوره های ما 
کامل نیســت بلکه هــر قســمتی از یک جا 
برداشته می شود و نظر مدیر و رئیس و کارمند 
و همــه دخیل می شــود تا ســرانجام کاری 
صورت گیرد. اما باز هــم فکر می کنم فضا در 
حال باز شــدن اســت و  روش های علمی تر و 
جدیدی آمده که نظر مدیران را جلب کرده و 
ضرورت مشاوره هایی از این نوع بیشتر حس 

می شود.
 اگر اجازه دهید جمع بندی کنیم. آقای 
قائمیان نظر شــما درباره موضوعات 

مطرح شده چیست؟
 من همان حــرف اولم را 
دوباره تکــرار می کنم. 
خیال تان راحت باشد؛ ما 
از نظر نرم افزار مشکلی 
نداریــم و جایمان خوب 
اســت. یعنی یک خارجی نمی تواند به راحتی 
بیاید و کار کند. فقط از بانک ها می خواهم پول 
خود را دور نریزند، اگــر می خواهند قرارداد 
ببندند این کار را درست انجام بدهند. کار را به 
کسی بدهند که تجربه و توانایی این کار را دارد 
و انجام کار توســط او عملی است. شاید کمتر 
بانکی در دنیا باشــد که به قــدر بانک های ما 
شعبه داشته باشــد. باالخره بانکی هست که 
100 شــعبه دارد و بانکی هم هست که چهار 

هزار شعبه دارد.
 من فکــر می کنم نفس 
محصــول خارجــی و 
ندارد.  ایرادی  آمدنش 
دیگر اینکه آنها که فکر 
می کنند مشکل شــان با 
محصول خارجی حل می شود، احتماالً اشتباه 
می  کنند. نمی توانــم به طور قطعی بگویم. اگر 
آسیب شناســی کنیم می بینیم شکست ها و 
ناکامی هــای موجود ناشــی از عواملی چون 
حلقه های مفقوده ای مثل شرکت های مشاور 
bpm، نبــود نقشــه راه و فرآینــد، عــدم 
ریســک پذیری، عدم سرمایه گذاری محکم 
برای اینکه کار جدی صورت بگیرد، اســت. 
نکته مهمی  که در تکمیل فرمایشات دوستان 

بایــد بگویم این اســت که چه شــرکت ها 
ریسک های این مساله را به خوبی شناسایی، 
ارزیابــی و مدیریت کننــد -نمی گویم قابل 
احتراز اســت اما حتمًا قابل مدیریت است-، 
چه شــرکتی که می خواهد همکار شــرکت 
خارجی شود و چه برای بانکی که می خواهد از 
این مدل همکاری محصول خارجی اســتفاده 
کند؛ قطعًا ریسک هایی دارد که باید شناخته 

و بر اساس منویات مدیریت شود.
 از نظر من نگرانی خیلی 
بزرگی وجود ندارد. وقتی 
ما توان و دانش و نیروی 
متخصــص را داریــم 
باالخره یا با شــراکت یا 
رقابت یا به هر روشی، راه خود را پیدا می کنیم. 
نه ما قرار است پرسنل خود را بیکار کنیم و نه 
بانک ها این مساله را می پذیرند که ما باشیم و 
خارجی ها بیایند و کار را از نیروهای ما بگیرند. 
 نکته اول این است که اگر 
بدترین محصــول را به 
مدیر خــوب بدهید هم 
محصــول را اصــالح 
می کنــد هم شــما را به 
مقصد می رساند. حاال شما بهترین محصول را 
به مدیر بد بدهید؛ هم محصول خراب می شود 
هم شما را به مقصد نمی رســاند. نکته دیگر 
اینکه حاکمیت ها و دولت ها باید از طفل های 
نوپای صنعت که در کشــورها وجود دارند، 
حمایــت کنند. مهنــدس جراحــی از یک 
کنفرانس در چین برگشته بودند و می گفتند 
همه معتقد بودند دولت چین با غیرت و اراده 
پشــت صنایع داخلی ایســتاده و چین همان 
چیزی شــده اســت که امروز می بینیم جلو 
صنایع بزرگ دنیا درآمده است. ما هم باید از 
صنایع داخلــی حمایت کنیم تا پــا بگیرند و 
تقویت شوند و ســرپا بمانند. این شرکت ها 
باید بتوانند برای R&D خود هزینه کنند تا اول 
به خود ما ســرویس بهتر بدهند و پا از مرزها 
بیرون بگذارند. مــا موقعیت خوبی داریم که 
بســیاری از آن برخــوردار نیســتند؛ در 
افغانستان و تاجیکستان فارسی زبان داریم که 
می توانند از محصوالت ما اســتفاده کنند، در 
ازبکستان هم چند درصد فارسی زبان هستند 
و بــا آنهــا و کشــورهایی مثل ارمنســتان 
قرابت هــای فرهنگــی داریــم. در ترکیه و 
آذربایجان هــم می توانیــم کار کنیم، چون 
باالخره درصد زیــادی از مردم ما ترک زبان 
هستند. این کار ممکن اســت اما باید اول از 

محصول داخلی خود حمایت کنیم
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هم اکنون شرکت هایی شکل گرفته اند که نه 
PSP  هستند نه شرکت فروشــنده کاال؛ بلکه 
به شــرکت های کوچک در حــوزه تجارت 
الکترونیکی، خدمات واسطه ای ارائه می دهند. 
در تقســیم بندی ها این شرکت ها در کجا باید 

قرار بگیرند؟
این شــرکت ها به هر حال فروشــنده خدمت 
هســتند و در مقطعی با عنوان واســطه های 
پرداخــت خطاب می شــدند. اما بــه دالیل 
گوناگونی عنوان دقیقی ندارند چون کســب 
و کاری که این شــرکت ها شــروع کرده اند 
واسطه گری پرداخت نیست که اگر بود عنوان 
PSP می گرفت. اما این شــرکت ها به گونه ای 
نقش پردازش گری و واســطه گری پرداخت 
را ایفا می کنند. در حال حاضر با بررســی های 
صورت گرفته نام متمرکزکننده های پرداخت 
Payment concentrator را بــرای آن 
انتخاب کرده ایم. مدل مشــابه متمرکزکننده 
پرداخــت در دنیا نیــز وجــود دارد. مفهوم 
پایه ای آن دســتمایه مدل هــای تجارت در 
کشــورهای مختلف دنیا شــده و نکته جالب 
اینکــه Pay pal  مفهوم مدل تجاری آن مبتنی 
بر payment concentrator  اســت. پس 
مدل شناخته شدهای اســت و تاکید می کنم 
ایــن مفهــوم در مدل های تجــاری مختلف 
نمودهای مختلفــی دارد. ایده اصلی آن هم این  
اســت که مجموعه ای از پرداخت ها در جایی 
متمرکز می شوند و بر اســاس استانداردهای 
مشــخصی که مدل تجاری اش را خودشــان 
تعیین می کنند، سرویس هایشــان به دست 
ســرویس گیرنده هایی که نیازهایــی دارند، 

می رسد.
اما Pay pal  در ســطح بین الملل مطرح شده؛ 

تقریباً شبیه PSP بزرگ عمل می کند.
یک PSP نیست. اصاًل فعالیتش پی اس پی گری 

نیســت. به هر حال در دنیا تامین کننده های 
 payment( پرداخــت  ســرویس های 
  pay pal ها( را داریم اماservice provider
پیاســپی نیســت. مدل تجاری اش مبتنی بر 
تمرکزدهندگی اســت و می دانید چرا؟ چون 
می توانید در سرویس های خود ارزش افزوده 
ایجاد کنیــد. البته PSPها هم اگــر بخواهند 
می توانند چنین خدماتی ارائــه دهند؛ اما این 
مفهوم در دنیای مدرن و کاماًل الکترونیکی شکل 
می گیرد که در دنیای سنتی مابه ازای مستقیم 
ندارد. مــا آرام آرام با تجــارت الکترونیکی 
خالص مواجه می شــویم. چون شــرکت های 
مبتنی بر تجارت الکترونیکی دو دسته هستند؛ 

یک دسته کارهای ســنتی انجام می دهند و در 
کنارش هم تجارت الکترونیکی. مانند فروشگاه 
شهروند که ســال ها پیش شهروند آنالین هم 
راه اندازی کرد؛ اشکالی ندارد، زیرا اگر اینترنت 
نباشد تجارت اصلی آنها ســر جای خود باقی 
می ماند. به این نوع، تجارت الکترونیکی ترکیبی 
می گویند. اما تجــارت الکترونیکی خالص هم 
داریــم. برخی تجارت ها اگــر فضای مجازی 
قطع شــود، تجارت دیگری ندارند. در این بعد 
از تجارت الکترونیکی با مفاهیمی مواجه هستیم 
که مابه ازایی در فضای سنتی ندارند. البته گاهی 
برخی کسب و کارها در فضای سنتی مغازه ای 
ندارند و از ایــن رو تجارت الکترونیکی خالص 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:

مدل ایران با دیگر کشورها متفاوت است
محمــد گرکانی نــژاد از جملــه مدیران دولتی اســت کــه تقریبًا با لباس های اســپورت در دفتر کارش حاضر می شــود. ســعی می کند هم روحیــه خصوصی بودن خــود را حفظ کند و هم 
بتوانــد بــه عنــوان یــک مدیر دولتی بــه وظایفش عمل کند. هــر چند چهره خندانی دارد و حس افراد بدون اســترس را به مخاطــب منتقل می  کنــد اما این گونه نیســت. اگر مدتی با او 
بــه گفت وگــو بنشــینید متوجه می شــوید بــرای همه چیز نگران اســت؛ تمام پروژه هایــی که هم اکنون مرکز توســعه تجــارت الکترونیکی مســئول پیگیری و پیشــبرد آنهاســت. با رئیس 

مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی این بار در خصوص تجارت هــای نوظهور در ایران صحبــت کردیم؛ تجارتی که وی نــام متمرکز کننــده پرداخت را به آنها داد. 

رو در رو
لیال حنارود
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رو در رو

هســتند اما همچنان مابه ازا در فضای سنتی 
دارند )مثاًل فروش تجهیزات مبتنی بر فناوری یا 
فروش تجهیزات مبتنی بر تکنولوژی(. کسب و 
کار تمرکزدهنده پرداخت کسب وکاری است 
که نه تنها تجارت الکترونیکی خالص است بلکه 
مابه ازا در فضای ســنتی ندارد؛ مدل جدیدی 
است که در فضای مجازی و اینترنت معنی دار 
می شــود. اما پی اس پی گری نیست. PSPها 

تعریف دیگری دارند و مدل دیگری هستند.
این شــرکت ها باید زیرمجموعه شرکت های 

PSP قرار گیرند؟
باید از PSPها خدمت سرویس پایه پرداخت 
را بگیرند اما قرار نیست خودشان سرویس پایه 
پرداخت ارائه دهند. این دو به هم ربطی ندارند. 
نکته دیگر اینکه ساز و کار  pay pal چیست؟ 
سرویس ارزش افزوده ای که pay pal می دهد 
چیست؟ ساز و کار Pay pal  به صورت خیلی 
کلی اگر بخواهیم بیان کنیم، استفاده از خدمات 
تضمین از طریق سایت escrow.com  برای 
تضمین کردن تعامالت پولی اســت که شما 
قصد خرید از جایی یا انتقال پول به جایی دارید 
و می خواهید پرداخت کنیــد اما طرف مقابل 
را نمی شناسید و او هم شــما را نمی شناسد. از 
طریق این ســایت ســرویس می گیرید. ایده 
پایه ای و محوری سایت هایی که ما اسم شان را 
متمرکزکننده پرداخت گذاشــته ایم بر همین 
اساس است و اعتقاد داریم این خدمات مرتبط 
با PSP به معنای عامش نیســت. البته انواع و 
اقســام مدل های آن در ایران به وجود آمده، 
فعاًل کاری نداریم خوب است یا بد. مجاز است 
یا غیرمجاز. اول باید ببینیم در مورد چه مفهومی 
صحبت می کنیم بعد مقرراتش را تنظیم کنیم و 

بقیه کارها.
در ایران این چرخه ای که شما ترسیم کردید 
شگل نگرفته اســت، شرکت های مطرحی که 
اکنون فعال هستند این گونه فعالیت نمی کنند. 

هر کشوری شــرایط خاص خود را دارد. یک 
تا دو ســال آینده هم ما به جایی می رسیم که به 
تضمین هایی مانند escrow نیاز خواهد شــد. 
البته هنوز به آن مرحله نرسیده ایم زیرا  تجارت 
الکترونیکی ما با فاصله ای زیاد از کشوری مانند 
کانادا در حال حرکت بوده اســت، هرچند به 
تدریج ایــن نیاز ایجاد خواهد شــد. نکته بعد 
اینکه ما قرار نیست بر پایه متمرکز کننده های 
 pay pal پرداخت ضرورتاً ســرویس مشابه
و تضمین ارائه دهیم. این حوزه انواع و اقســام 
خدمات ارائه می دهــد. می خواهم یک مثال 
در خصوص وضع موجود د ر کشــور خودمان 
بزنم، البته نمی گویم مجاز اســت یا نه، شــاید 

روزی اعالم کنند که این کار غیرمجازاست اما 
به عنوان مثال شما وبالگ دارید، در چارچوب 
قانون کار می کنید و اهل طبیعت هم هستید و از 
طبیعت عکاسی می کنید و می خواهید عکس 
خود را روی وبالگ بفروشید؛ مسلماً نمی توانید 
از ســرویس یک ارائه دهده خدمات پرداخت 
اســتفاده کنید چرا که PSP هــا ماژول هایی 
می دهند که اگر صاحب سایت نباشید امکان 
اتصال برقرار نمی شود. ما با Entityهایی تحت 
عنوان انســان ها یا حتی مواردی که شخصیت 
حقوقی هستند مواجه هستیم که ممکن است 
تحت شــرایط خاصی قرار بگیرنــد و نتوانند 
به صورت مستقیم ســرویس مورد نیاز برای 
مدل تجاری خــود را از PSP ها دریافت کنند 
و از ســویی PSP ها هم نمی توانند با این حجم از 
تقاضاها روبه رو شوند؛ منطقی هم نیست. البته 
در آخر، متمرکزکنندگان پرداخت نیز تراکنش 
خود را از کانال پیاسپی رد می کنند و سرویسش 
را دریافــت می کنند. به عنوان یک مثال دیگر، 
 کســب و کارهای خانگی عموماً نمی توانند با
PSPهــا بــرای دریافــت ســرویس وارد 
تعامل شــوند. در کشــور ما در حــال حاضر 
متمرکزکننده هــای پرداخت عمدتــاً به این 
قسمت از بازار سرویس می دهند. پس نگوییم 
چرا در ایران مثل pay pal  نیست. هر کشوری 
برای خودش شــرایط خاصی دارد. اگر روزی 
بــه آن هم )مدل پی  پــل( نیاز پیــدا کردیم، 

سرویسش را ارائه می دهیم. 
در این صورت اصــالً لزومی به تنظیم مقررات 

برای آنها وجود دارد؟
این کسب و کاری اســت که باید معلوم شود 
مجاز است یا نیســت. نمی توان ضوابط تعیین 
نکرد. زیرســاخت حاکمیتی باید مشــخص 
کند که فعالیت هــر چیزی که تصور می کنید، 
مجاز اســت یا نه. پس حتماً باید تعیین تکلیف 
کنیم. االن هم نمی توانیم بگوییم مجاز اســت 
یا خیر. ما فعاًل در حال مشــخص کردن دقیق 
صورت مســاله هســتیم و تعیین اینکه با چه 
پدیدهای مواجهیم؛ پس از آن  با دســتگاه های 
متولی این حوزه در مــورد وضعیت این گونه 

فعالیت ها به یک جمع بندی خواهیم رسید.
جنس کارشان تعیین شده است؟ بانکی است 

یا پرداختی؟
صد درصد تجارت الکترونیکی است.

پس الزم نیست بانک مرکزی برای آنها قانون 
تعیین کند؟

کســی که کار صرافی می کند، اگر آنالین کار 
کند فعالیتش تجــارت الکترونیکی خواهد بود 
امــا باید از بانک مرکزی مجوز بگیرد. شــاید 

فعالیت متمرکزکنندگان پرداخت نیز این گونه 
شود. در شــرایط فعلی نمی توانم دقیق بگویم 
چه می شود زیرا هنوز در حال تدوین مقررات 
هســتیم و من هم نمی خواهم پیشگویی کنم. 
شــاید نیاز باشد آن شــرکت تضمین هایی به 
بانک مرکزی بدهد. البته این بدین معنا نیست 
که فعالیتش در حوزه بانکی است. کار صرافی 
هم کار بانکداری نیست اما طبق مقررات باید 
از جایی مجوز بگیــرد. به عنوان مثال فردی در 
حوزه تولید محتوا کار می کنــد و محتوا تولید 
می کند و می فروشد. فعالیت او در حوزه تجارت 
الکترونیکی اســت اما باید از وزارت ارشاد هم 
مجوز بگیــرد. این بدین معنا نیســت که کار 
وزارت ارشادی می کند، بلکه او کاری می کند 

که مجوزش را باید از وزارت ارشاد بگیرد.
در اصل می گویید شاید الزم باشد از بخش های 

مختلف مجوزهای الزم را بگیرد.
امکان دارد نیازمند دریافت مجوز از بخشــی 
مانند بانک مرکزی نیز باشــد یا شــاید اصاًل 
الزم نباشــد. در حال تدوین این قانون هستیم. 

نمی خواهم پیش بینی کنم.
تاکنون چند شرکت شناسایی کرده اید که این 
کار را انجام می دهند؟ تعدادشان زیاد است؟ 

فکر کنم حدود ۲0 تا ۲۵ شرکت ایده مفهومی و 
محوری این کار را گرفته اند و فعالیت می کنند. 
نکته جالبی بگویم و آن اینکهmarket place ها 

هم نوعی متمرکزکننده پرداخت هستند. 
چرا؟

 market چرا نه؟ به طور معمول مگر مــا در
placeچه می کنیم؟ آدرس سایت می دهیم تا 
هر کس تمایل داشت اجناسش را برای فروش 
بگذارد. بعد از آن صاحب مارکت بنا بر دالیلی 
از قبیل حفظ خوشــنامی برند خود، مقرراتی 
برای عرضه کنندگان در مارکت اعالم می کند 
و برای اطمینــان خود و امــکان حفظ حقوق 
مشــتریان مراجعه کننده بــه مارکت، مبالغ 
خرید را پس از تایید مشــتری به عرضه کننده 
منتقل می کند. پس این یک نوع متمرکزکننده 

پرداخت است.
 business( تجــارت   متمرکزکننــده 
 concentrator(یــا متمرکزکننده پرداخت

(payment  concentrator)؟

در مثال فوق هــر کدام از ایــن دو می تواند 
باشــد اما در بخش مربوط به پرداخت، یک 
متمرکزکننده پرداخت اســت. چرا؟ برای 
اینکه یک سایت Market Place نمی تواند 
۳0 حســاب به مشــتری یــا بازدیدکننده 
خود بدهد. مجبوراســت آنهــا را تجمیع و 
بعــد پخش کند. ایــن دقیقًا معــادل وظیفه 
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متمرکزکننده پرداخت اســت. حال ممکن 
اســت در پلــه دوم  متمرکزکننده پرداخت 
یک پاســاژ الکترونیکی ایجاد کند. درســت 
اســت که این فعالیت کاماًل متفاوت اســت 
اما نباید از آن نیز غافل شــویم. نباید سرگرم 
چند سایت شویم؛ باید دید بازتری نسبت به 
این فعالیت پیدا کنیم. ابتــدا فکر می کردیم 
باید در مورد همین چند ســایتی که فعالیت 
می کنند تصمیم بگیریــم اما هم اکنون تالش 
می کنیم صورت مساله را دقیق تر، عمیق تر و 
فنی تر ببینیم و متوجه شــویم این زیرساخت 
کاربردهای مختلفــی دارد. آن گاه باید برای 

این گستره کامل چارچوب تعیین کرد.
پس مجدداً باید یک فضاسازی انجام گیرد؟

فضاسازی مجدد صورت نمی گیرد بلکه باید 
همین فضا با نگاه جامع، سازماندهی شود.

مدل تجارتی این فعالیت ها متفاوت است. 
ســازماندهی می کنیم تا دقیقًا مشخص شود. 
برخی از اینها مجاز هستند و برخی نیستند. ما  
بر اساس سازماندهی بازتعریفی از سایت ها و 

فعاالن حوزه تجارت می کنیم.
 شــرکت هایی که اکنون فعالیــت می کنند، 
همچنان می تواننــد به فعالیت خــود ادامه 

دهند؟
به ســرعت با ســازمان های متولی، در حال 
تصمیم گیری هســتیم و تــالش می کنیم در 
مــورد مقرراتی که مجاز یــا غیرمجاز بودن 
آنهــا را تعیین می کنــد، به توافق برســیم. 
البته در برخی از این ســایت ها بی دقتی ها و 
بی توجهی به قوانین صورت گرفته و این گونه 
اســتفاده ها باعث ایجاد حساسیت در برخی 
از بخش های کشور شــده و به کل این مفهوم 
صدمه زده است. ما در حال فرموله کردن این 
مساله هستیم. البته بسیاری از این شرکت ها 
غیرمجاز هســتند و آنها را اعــالم کرده ایم. 
اکنون نیز مشخص شده چه تعداد غیرمجاز 
هســتند و در خصوص بقیه هم بــه این معنا 
نیســت که مجازند بلکــه در چارچوبی قرار 
گرفته اند که در حال تصمیم گیری برای آنها 

هستیم. 
خطری در ایــن زمینه وجــود دارد؛ زیرا در 
فضای جدیدی که به وجود می آید، شرکت ها 
کســب و کاری ایجاد می کنند کــه به نظر 
خودشان قانونی اســت، بعد از مدتی دولت 
تصمیــم می گیرد قانونگــذاری کند و اعالم 
می کند این فعالیت ها غیرقانونی هستند. این 
فرد سال ها برای کسب وکارش تالش کرده 

اما اعالم می شود غیرقانونی است. 
در ابتدا تــالش کردیم این اتفــاق نیفتد اما 

پیشتاز و پیشــرو بودن همیشه ریسک های 
خودش را دارد و این یک واقعیت اســت.اگر 
توجه کرده باشــید به طور معمول فناوری از 
رگولیشن جلوتر اســت و این اجتناب ناپذیر 
است. مطمئنًا کســانی که در حوزه نوآوری 
مبتنی بر تکنولوژی فعالیت می کنند، ریسک 
این کار را پذیرفته انــد. در دنیا ده ها یا صدها 
طرح فناورانه مطــرح و بــا هزینه های باال 
تولید می شوند اما شکست می خورند یا اصاًل 
تجاری نمی شوند. وقتی شــما در لبه فناوری 
حرکت می کنید، ریســک آن را می پذیرید. 
ما تمــام تالش مــان را می کنیــم در حوزه 
تجارت الکترونیکی با هماهنگی دستگاه های 
مربوطه به ناحق کســی که مسئولیتش را به 
درستی انجام داده و مســئولیت کار خود را 
نیز پذیرفته و فعالیتش بــا چارچوب قوانین 

مغایرتی ندارد، دچار مشکل نشود. 
آیا نمی توان یک قانون کلی برای آنها تدوین 
کرد نه ممنوعیت؟ به عنوان مثال تعیین کنید 
اگر سایت شان برای تولید محتوای غیرمجاز 
اســتفاده شود ممنوع اســت یا اگر  پولشویی 
اتفاق بیفتد، ممنوع است. در غیر این صورت 

آزاد است. 
صورت ساده کاری که دنبالش هستیم همین 

است. اما موضوع کمی پیچیده است. 
منظورم این اســت که نباید برای هر کسب و 

کار کوچکی قانون تدوین کنید. 
مــا نمی خواهیم برای هــر خرده تجارتی که 
ایجاد می شــود قانــون تعیین کنیــم. البته 
ایــن موضــوع خرده تجارت نیســت. این 
یــک موضوع فراگیر اســت و بــا مثالی که 
زدم market placeها هــم درون آن قرار 
می گیرند. این موضوع بزرگ و جدیدی است 
اما یک نکته بسیار اهمیت دارد؛ صاحبان این 
نوع کسب و کار باید نسبت به کار خود درک 
داشته و مســئولیت پذیر باشند. باید متوجه 
باشند در قبال فعالیت هایی که در سایت شان 
صورت می گیرد، مســئولیت تضامنی دارند. 
البتــه pay pall  هم به نوعــی چنین کاری 
انجام می دهد اما یک پوشــش سیستماتیک 
به آن داده است. در این زمینه شما چه پاساژ 
 market place الکترونیکی درست کنید چه
، اهمیتی ندارد. بلکه مهم ترین کلید برای فهم 
این کار، مسئولیت تضامنی است و باید متوجه 
باشید اگر از طریق سایت تان خالفی صورت 
پذیرد، ایــن خالف در مســئولیت تضامنی 
شما قرار می گیرد. پس باید در مورد کسانی 
که ســرویس می گیرند یا آنچه از طریق این 
ســایت رد و بدل می شود، شــناخت کافی 

داشته باشید.
االن pay pall  طبــق قانــون خاصــی عمل 
می کند؟ چون فکر نمی کنــم قانون خاصی 

برای آن وجود داشته باشد. 
این یک مثال مع الفارق اســت. آنچه به طور 
معمــول در حوزه های فنــاوری در امریکای 
شمالی اتفاق می افتد، کمی با بقیه دنیا متفاوت 
اســت، به عنوان مثال در حوزه پرداخت در 
امریکای شمالی بانک مرکزی تنظیم مقررات 
نمی کند و دو شــرکت بزرگ این کار را انجام 
می دهند اما هیچ کجای دنیا این گونه نیست. 
در اروپــا بانک مرکــزی و آن بدنه ای که به 
این منظور ایجاد کرده اند، رگولیت می کنند. 
این حرف اشــتباهی است که بگوییم چون در 
امریکای شــمالی قانونگذاری برای پرداخت 
وجود نــدارد، پس ما هم نبایــد به دنبال آن 

برویم. باید قانونگذاری کرد. 
آیا این کســب و کار در کشورهای دیگر نیز 
شکل گرفته است؛ شما مدلی دارید؟ البته نه 
در سطح بین المللی اش، بلکه در سطح محلی.

اگر مفهوم پایــه ای این ایده را در نظر بگیریم، 
پاســاژهای الکترونیکی و market placeها 
در دنیا ایجاد شده اســت. اما برای این مدلی 
که در کشــور ما استفاده می شــود نمی توان 
تشابه یک به یکی پیدا کرد. آنچه به طور قاطع 
می توانم بگویم این اســت که پایه و محور این 
ایده در بسیاری از کشــورها دستمایه ایجاد 
مدل تجارتی قــرار گرفته اما به یاد داشــته 

باشیم، این مدل تجاری فقط مخصوص ایران 
شکل گرفته اســت و دلیلی ندارد مانند این 

مدل در کشورهای دیگر ایجاد شود.
چه زمانی تصمیم گیری برای این شــرکت ها 

به نتیجه می رسد؟
فکــر می کنم با این مدل بندی طی دو یا ســه 
ماه آینده تفاهمی میان دســتگاه های مختلف 
دخیل در این موضوع بــه وجود آید، پس از 
آن مشخص می شــود که این نوع تجارت با 
توجه به مدل شکل گرفته اش در ایران اجازه 

فعالیت خواهد داشت یا خیر

ما نمی خواهیم برای هر خرده تجارتی که ایجاد 
 می شود قانون تعیین کنیم.
البته این موضوع خرده تجارت نیست. این یک 
موضوع فراگیر است
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بانک مرکزی در آخرین دســتورالعملی که 
برای دریافت کارمزد صــادر کرد، پرداخت 
آن را وظیفه بانک پذیرنده دانست. بسیاری از 
بانک ها با این دســتورالعمل مخالفت کردند؛ 

دلیل این اقدام بانک مرکزی چه بود؟

در برخی از شــبکه های اجتماعی انتقادات را 
دیده ام. اما اگر ســال گذشــته را به یاد داشته 
باشید، زمانی  که قرار شــد کارمزد را پذیرنده 
بدهد، هیچ  کــس از بانک مرکــزی حمایت 
نکرد. بانک مرکزی و شــاپرک در این راه تنها 

ماندند. همه از جمله بانک ها نشستند تا ببینند 
 چه پیش می آید. بررســی ها نشــان می دهد

PSP ها در وضعیت خوبی نیســتند. با بررسی 
دقیق وضعیت مالی و با وجود تمام پرداخت هایی 
که به پی اس پی ها شــده بود و هزینه های آنها، 
متوجه شدیم وضعیت مناسبی ندارند. هزینه ها 
و بدهی هایشان با فعالیت های جاری هماهنگ 
نبود. در این زمینه گــزارش محرمانه ای نیز 
تهیه شده که نشان دهنده وضعیت شرکت های 

ارائه دهنده خدمات پرداخت است.
پس این حجم تبلیغات انبوه و پرهزینه از جانب

PSP ها چگونه صورت می گیرد؟
ببینید تبلیغات ابزار جذب مشتری است. وقتی 
مدیرعامل می بیند کسب و کار با مشکل مواجه 
شــده به تبلیغات متوسل می شود. اینکه کسی 
زیاد تبلیغ می کند به معنــی ثروتمند بودن او 
نیست. البته گاهی ممکن است درآمد شرکت 
زیاد شود و تبلیغات هم بیشتر صورت گیرد اما 
همیشه هم به این معنی نیست. طبق گزارشی 
که تهیه کردیم تمام این شــرکت ها سودآور 

نیستند اما همه با مشکل مواجهند. 
آیا چاره کار تغییر مدل کارمزدی است؟

وقتی حمایتــی صورت نمی گیــرد باید راهی 
برای کســب درآمد پیدا کرد. اینکه وضعیت 
بانک و PSP و رابطه آنها چگونه باشــد بستگی 
به حساب وکتاب های بین آنها دارد. بانک هم 
یک بنگاه اقتصادی است که باید هزینه و فایده 
خود را بررسی کند. اینکه بانک تا کی می خواهد 
برای آوردن حســاب به بانک پول بدهد و چه 
زمانی می تواند به این نقطه برســد که مشتری 
خودش بخواهــد در بانک حســاب باز کند، 
بستگی به مدل کسب و کاری بانک دارد. وقتی 
یک بانک از جانب مشــتری انتخاب می شود 
یعنی آن بانک سرویسی ارائه می دهد که برای 
مشتری جالب اســت. در این میان رقابتی هم 
بین PSPها به وجــود می آید. ما در حال آماده 
کردن زیرساخت هایی هستیم تا پذیرنده بتواند 
انتخاب کند حسابش را کجا نگه دارد یا در کدام 
بانک حساب باز کند. اکنون در حال پیگیری و 
اجرایی کردن این طرح هستیم. این کار باعث 
به وجود آمدن رقابت بیــن بانک ها و PSPها 

خواهد شد و این رقابت سازنده است.
موضوع اینجاســت که چرا این کارمزد را باید 

بانک پذیرنده بدهد؟
اینکه بانک پذیرنده باید بخشــی از هزینه ها را 
متقبل شود، درست اســت؛ این بانک مختار 
است امتیازاتی به پذیرنده ها بدهد. مگر پیش 
از به وجود آمدن بانکــداری الکترونیکی پول 
پذیرنده به جایی غیر از بانک می رفت؟ االن با 

مدیرعامل شرکت شاپرک:

هیچ  کس از طرح کارمزد حمایت نکرد
محســن قادری مدیرعامل شــاپرک به ســواالت بســیار کوتاه پاســخ می گوید. به اصطاح ُلب مطلب را می  گوید و حاشــیه نمی رود 
اما بســیار پرانرژی صحبت می کند. از انرژی ای که برای ســخن گفتن می گذارد مخاطب نیز انــرژی می گیرد و پابه پای او صحبت 
کــردن را ادامــه می دهد. گفت وگوی زیر با وی در خصوص دســتورالعمل های متفاوتی اســت که بانک مرکــزی تقریبًا ظرف مدت 

یــک ماه برای حوزه پرداخت صادر کرد و وضعیت این بازار را به  صورت کامل تغییر داد.

بهناز توحیدی
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هزینه ای که بانک ها برای ایجاد زیرساخت های 
بانکداری  الکترونیکی پرداخته اند، پذیرنده تنها 
ســود می برد و یکی از مهم ترین مزایا برای او 

امنیتی است که به دست آورده.
بانک زیرســاخت را فراهم کرده و حال باید 

کارمزد هم بدهد.
پذیرنده از سرویس هایی که بانک ها می دهند 
اســتفاده می کند و مراجعاتش به بانک و این 
قبیل دردسرهایش کمتر شده است. پذیرنده 
حتی دســتگاه پوز را نمی خــرد و حتی بابت 

نگهداری و سرویس آن هم مبلغی نمی پردازد.
البته پذیرنده می گوید بانــک پول را دریافت 
می کند و ســود آن را می برد و باید هزینه اش 

را بپردازد.
این سود پیشــتر هم وجود داشــت. ولی چرا 
پذیرنده قباًل توقع خدمات دیگر را نداشــت؟ 
االن چرا خدمات باید رایگان باشد؟ شاید این 
بحث وجود دارد که پذیرنده به خدمات مجانی 
عادت کرده اســت. آیا بانک کسی را مجبور 
کرده پولش را نزد آن بگذارد؟ حتماً این ماندن 
پول یک معامله دوسر سود است. قباًل هم پول 
در بانک بود و ســود نیز به آن تعلق می گرفت. 
امــا االن سرویســی بانک ها ارائــه می دهند 
که  عالوه بــر موارد فوق ســرعت و امنیت را 
برای پذیرنــدگان به ارمغان آورده اســت و 
طبعاً هزینه ای هم باید بــرای دریافت کننده 

سرویس ها در برداشته باشد.
در اصل به یــک موضوع اشــاره می کنیم؛ در 
دستورالعمل اشاره شــده که بانک پذیرنده 
باید کارمزد بدهد، امیدوار هستید که این روند 

تغییر کند؟
امیدواری مــن به کنار، این انتخــاب بانک، و 

کسب و کار بانکی و ساز و کار اقتصادی است.
اگر دوباره از طــرف بانک ها حمایت صورت 

نگیرد و...
اگر این اتفاق بیفتد برای سیســتم بانکی و شبکه 
پرداخت کشــور اتفاق نامیمون و مضری است. 
اما من نمی توانم تصمیمــات مدیران بانک ها 
را پیش بینــی کنم آنها قطعاً آنچــه را که برای 
بنگاه شان بهتر باشــد در پیش خواهند گرفت. 
امیدوارم بر اساس هزینه و فایده، بانک ها به این 
نتیجه برسند که ســرویس های خود را تا جایی 
ارتقا دهند که خود مردم همین ســرویس ها را 
بخواهند. اگر تمرکز روی بهبود کیفیت خدمات 
باشــد ســرویس های متنوع حتی غیررایگان 
می تواند مردم را جذب کند. این اتفاق می تواند 
بسیار خوب و رقابت برانگیز باشد. ببینید زمانی 
بدون ســر و صدا و تبلیغ زیاد یکــی از بانک ها 
برای مشتری روبه روی باجه صندلی گذاشت و 

این احساس را منتقل کرد که مشتری از احترام 
زیادی نزد بانک برخوردار است. خیلی سریع و 
خزنده دیدیم همه بانک ها به این سمت رفتند. 
فکر می کنید دلیل این امر چیســت؟ مشتری 
می بیند که در یک بانک با او به طرز متفاوتی رفتار 
می شود و او هم طبعاً به سمت همان بانک گرایش 

دارد. این گرایش از جانب رقبا هم دیده می شود.
ایــن کارمزد روی تمــام کانال های پرداخت 

اعمال خواهد شد؟
بلــه روی تمــام کانال های پرداخــت برای 
سرویس خرید اعمال می شــود. البته مساله 
خودپردازها در حوزه شــاپرک نیســت و من 

نمی توانم در این باره نظری بدهم.
یکی دیگر از مــواردی که اخیراً بانک مرکزی 
و شــاپرک دســتورالعملی بــرای آن صادر 
کرده اند، نحوه به کارگیری Mpos است؛ سال 
گذشته با شما صحبت می کردم، گفتید هرگز 
اجازه نخواهید داد این طرح اجرا شود اما امروز 

ظاهراً نظر شما تغییر کرده  است؟
اشــتباه نکنید، من این طرح »ام پوز« را نگفتم. 
آنچه قــرار بود تحت عنوان ام پوز اجرا شــود 
تنها یک نام بود نه بیشــتر. اگر به ســایت آن 
مراجعه کنید دســتگاهی اســت برای دارنده 
کارت و استاندارد PCI را نداشت. ما هر چیزی 
را که بتوانیم ارائه دهیم و اســتانداردهای روز 
دنیا را دارا باشــد، دریغ نمی کنیم و مخالفتی با 
ســرویس های جدید نداریم. پیش از این هم 
این مســاله را بارها نشان داده ایم. سال گذشته 
دیدیم دســتگاه MPOSی به بازار عرضه شد  
که بعضاً اســتانداردهای روز دنیا را هم گرفته  
بودند. دستگاهی که قباًل در ایران عرضه شده 
بود در هیچ کجای دنیا به شــکلی که دوستان 
می خواســتند آن را مورد استفاده قرار بدهند، 
استفاده نمی شــود. توجه داشــته باشید هر 
وسیله ای که به شــبکه پرداخت مرتبط باشد، 
توســطPSP ها به کار گرفته می شــود و باید 
دارای اســتاندارد های الزم باشد. در این راستا 
شرکت شاپرک هیچ تعهدی در به کار گیری 

این دستگاه ها به فروشندگان آنها ندارد.
همان طور که می دانید با اجرایی شــدن برجام 
امکان اتصال شــبکه بانکی ایران با شبکه های 
بین المللــی فراهم خواهد شــد، برای محقق 
شدن این هدف به نظر می رسد شبکه پرداخت 
کشــور باید تغییراتی را تجربه کند. هم اکنون 
شبکه پرداخت تا چه میزان آمادگی اتصال به 

شبکه های بین المللی را دارد؟
اینکه چه شکافی وجود دارد و اینکه می خواهیم 
چه کنیم و کی به آن نقطه برســیم یک بحث 
دیگر است. پیاده سازی استانداردهایی مانند 

EMV و PCI یکی از الزامات اتصال به شبکه های 
بین المللی است که بســیار زمان بر می باشند. 
در حال حاضر  پروژه هایــی وجود دارند که بر 
آن اســاس بانک مرکزی در برنامه 1۴00 و 
ما حرکت خودمان را شــروع کرده ایم. برای 
این کار ابتدا الزم اســت شکاف ها را شناسایی 
و تحلیل کنیم. وقتی از ایــن فاصله و کمبودها 
اطالع جامعی در دست نداریم چطور می توانیم 
برنامه ریزی و نیازســنجی دقیقی انجام دهیم. 
البته برای شناسایی این شــکاف ها اقدامات 
الزم در حال انجام می باشــد. اولویت بندی و 
زمان بندی ها پس از تعیین شکاف ها مشخص 
می شــوند. اما بدانیــد ناگزیر ایــن پروژه ها 
هزینه های ســنگینی برای کشور در بر خواهد 
داشت و شاید یکی از دالیل مهم تاخیر در پیاده 
سازی اســتاندارد  EMVحتی در کشورهایی 
مثل امریکا کــه تازه پیاده ســازی الزامات را 

شروع کرده اند، همین باشد .
پس اگر مذاکــرات احتمالی با شــبکه های 
بین المللی شروع شود چه زمانی برای به نتیجه 

رسیدن آن پیش بینی می کنید؟
همه ما نیاز به تغییراتی داریــم که کم و بیش 
باید اعمال کنیــم ولی پیش از هــر چیز باید 
مطالعات کافــی انجام گیرد تا بر بســتر آنها 
بتــوان برنامه ریزی کرد. بایــد کار را در کنار 
شــرکت های معتبر و توانا شــروع کنیم. ما از 
حدود شش ماه پیش پروژه اتصال به شبکه های 
بین المللــی را در دســتور کار قرارداده ایم که 
یکی از الزامــات آن نیز رعایت اســتاندارد 
EMV  اســت. از ایــن رو نباید انتظار داشــته 
باشــیم به زودی آن را در کشــور پیاده سازی 
کنیم. ما حداقل در مرحله ابتدایی، شناسایی و 
مستند سازی شکاف ها و اقدامات الزم در هر 

حوزه به یک سال زمان نیاز داریم.
این گفته شــما به این معنی است که ورود ویزا 
و مستر به کشــور نیازمند صرف زمان طوالنی 

خواهد بود؟
البته نیــاز به زمان دارد ولی این بســتگی به 
مذاکــرات دارد که چقدر در آن منســجم 
باشیم. در حال حاضر بانک مرکزی راه خوبی 
را در پیــش گرفته که  به صورت منســجم 
پای میز مذاکره برویــم. این موضوع  قدرت 
چانه زنی ما را بیشــتر خواهد کــرد. اگرچه 
منافع غول های بین المللــی در مذاکره با هر 
یک از بانک های کشــور به صورت جداگانه 
اســت. چرا که آنها نه تنها می توانند برای هر 
ســرویس جداگانه هزینه دریافت کنند بلکه 
در خصوص کارمزد جدی هستند و مشخص 

برخورد می کنند 
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فکر می کنم با بــازار بانکی ایران خیلی خوب 
آشنا هستید. برداشــت اولیه تان چطور بوده 

است؟
من پیش از این دســت کم چهار بــار به ایران 
ســفر کرده ام و با افتخار می گویم همیشه در 
ایران چیزهای زیادی یاد گرفته ام و دوســتان 
خــوب و محترمی پیدا کــرده ام. وقتی با یک 
محیط فرهنگی و اقتصادی کاماًل متفاوت کار 
می کنید، کار برایتان همیشه چالش های مثبتی 
دارد. انــدازه بازار ایران و آلمــان تقریباً برابر 
اســت. طبیعتاً در مقایسه بین بازاری که بیش 
از نیمی از جمعیت کمتر از ۳0 ســال دارند، با 
کشوری که به سرعت در حال پیر شدن است، 

همه امور به نحو جالبی متفاوت هستند. 

با این حســاب مــن دیگر چنــدان هم جوان 
نیستم.

اگر به من نگاه کنید حتماً هســتید. پس بهتر 
است پای مرا وسط نکشید!

همیشه از ما پیرتر هم هست. از شوخی گذشته 
فکر می کنید با این تفاصیلی که بحث را شروع 
کردیم، سیستم بانکی ما آن قدر بالغ هست که 
بتواند شــیوه های نوین بانکی ای را که شما در 
آن تخصص دارید، در دل خودش هضم کند؟

بگذارید همین ابتدای گپ مان خیلی صادقانه 
بگویم که از دید من ایــران نه تنها برای هضم 
این رویکردهای جدید آماده اســت بلکه در 
دریافت آنها حتی مزایــای خاصی هم دارد. 
وقتی به جریانی که در حال حاضر در بانک های 

غربی وجــود دارد، نگاه می کنید می بینید آنها 
به ســختی در حال تالش برای تغییر مســیر 
شیوه های سنتی شان به ســمت رویکردهای 
مدرن هستند. برای مثال همین دویچه بانک 
به عنوان یک بانک کاماًل آلمانی در سال های 
اخیر اعدادی سه رقمی بر حسب میلیون دالر 
هزینه کرده تا شیوه های مدرن بانکی را جذب 
کند و هنوز هم برای انطباق با آنها درگیر است. 
در ایــران بانک ها جوان تر، چابک تر و شــاید 
باورتان نشود ولی بسیار بیشتر فناوری محور 
هستند. بانک های شما درســت در بازه ای از 
تاریخ شــکل گرفته اند که فناوری های بانکی 
خودشــان را تثبیت کرده اند. بانک های غربی 
هنوز هم تا حدود زیادی مبتنی بر شیشه و آجر 

هستند و بسیار شعبه محور کار می کنند. 
ببینید وقتی من به این مقایسه نگاه می کنم فکر 
می کنم این فناوری ها اغلب در سطح مانده اند 
و کمتر لزوماً به یک خدمــت جدید و فراگیر 
تبدیل شــده اند. با در نظر گرفتن زیرساخت 
فعلی کشــور آیا این فقط یک مــد تبلیغاتی 

نیست؟
اجازه دهید با شــما موافق نباشــم. دست کم 
برداشت من این نیســت؛ چون طی این چهار 
ســال همواره در مذاکرات ما بــا بانک های 
ایرانی، مســاله فناوری در رده اول ماجرا بوده. 
شاید سوال تان را بتوانم دقیقاً به شکل دیگری 
تفسیر کنم، آن هم این است که در برخی مواقع 
بانک های ایرانی بیش از حد روی راه حل های 
فناورانه خودشان تمرکز کرده اند بدون اینکه 
از خودشان بپرســند در حقیقت چه ارزشی به 
مشتریان شــان ارائه می دهند. طبیعی است 
فناوری وقتی به درد شما می خورد که بتوانید با 
بهره گیری مزیت رقابتی را تشخیص دهید ولی 
با این وجود در نهایت قاطعیت به شما می گویم 
که بانک های ایرانی آمادگی بســیاری برای 
به کارگیری شیوه های نوین بانکی دارند، حتی 

بیشتر از همتایان غربی شان. 
وقتی زیرساخت فرهنگی، قانونی و مخابراتی 

را در نظر می گیرید، چطور؟
اگر خاطرتان باشــد اول حرف هایــم به این 
نکته اشــاره کردم که در ایــران بیش از نیمی 
از جمعیت زیر ۳0 ســال هســتند و این یعنی 

قائم مقام مدرسه اقتصاد مونیخ:

ایران حتی از غرب هم مهیا تر است
گفت وگو با کارســتن بارش هرچند در عصر یک روز خاکســتری با اینترنتی که بســیار عذاب آور بود، از طریق اسکایپ انجام شد ولی 
در نهایــت یــک گپ تاریخی بود با کســی که بســیار فضــای بانکی ایران را می شناســد و به آن امیــد فراوانی هم دارد. پروفســور بارچ 
قائم مقــام مدرســه اقتصاد مونیخ و ســوپروایزر لیــگ متروپولیتن بریتانیاســت، در الیپزیک و میان عضو هیات علمی اســت و انبوه 
پروژه هایی را چه در ایران و چه در خارج در زمینه های مشــتری محور برای بانک ها هدایت کرده است. نقطه طایی درباره کارستن 
این نکته اســت که او اکنون در مونیخ مســئول استارت آپ های منطقه باواریاست که یکی از بهشت های فناوری اروپا برای نوآوران 
عرصه بانکی را خلق کرده. در این مصاحبه کوتاه با ما همراه باشید که شما هم کمی در این ایران دوستی، خوش بینی و امیدواری وی 

به همکاری میان جوانان و حاکمان عرصه بانکی ایران سهیم شوید. 

آرش برهمند
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بخش عمده ای از بازار بــا فرهنگ الزم برای 
به کارگیری اینترنت بزرگ می شــوند. همین 
موتــور می تواند به ســرعت جامعه شــما را 
به ســمت فناوری های بانکی جدید ســوق 
دهد. فرهنگ ایران و مذهــب ایران نیز با در 
نظر گرفتــن الگوهای بانکداری اســالمی در 
کشــورهایی مانند مالزی یا امارات هنوز جای 

بسیاری برای توسعه دارد. 
راستش ســوالم بیشتر متوجه بســتر قانونی 
بود. همیشه کســب و کارهای جدیدی که در 
حوزه بانکی ایران شــکل می گیرند، بسیار از 

قانونگذاران جلوترند.
در کمــال صداقــت باید بگویم خــود من به 
شــخصه هنوز هیچ کشــوری را ندیده ام که 
اســتارت آپ های بانکی اش بســیار جلوتر از 
قانونگذارانش نباشــند، پس ایران هم در این 
زمینه استثنا نیست. کل ماجرا یک بده بستان 
تاریخی اســت. اگر ایران هم مثل هر کشــور 
دیگــری می خواهد در بازار مالــی و اعتباری 
جهانی نقش ایفا کند، ناچار اســت به ســمت 
قوانین جدید برای فضــای بانکی اش برود. از 
این دید دوبی می توانــد حتی در زمینه قوانین 
بانکی هم یک الگوی مناسب منطقه ای باشد. در 
همین نقطه از جهان می توانید هم زیستی موفقی 
میان بانک های اسالمی، بانک های بین المللی، 
فناوری های بانکی و سایر مسائل ببینید. به نظر 
من دیر یا زود ایران نیز به برداشــت خودش از 
این هم زیستی می رســد. قبول دارم برای این 
مهــم نیاز به تغییراتی مهــم در فرهنگ و دید 
قانونگذاران بانکی است که به کسب و کارهای 
جدید بومی فرصت فعالیــت بدهند ولی باید 
به آنها هم فرصت داد. خود کســب و کارهای 

جدید هم نیاز به فرصت دارند. 
به نظر شما کدام یک از این شیوه ها برای قانونی  
شدن استارت آپ های بانکی مناسب تر است؟ 
سرمایه گذاری مشــترک، خرید آنها توسط 

بانک ها یا مثالً رویکردی مانند ارائه API؟
بدون شــک در این برهه کــه حرف می زنیم 
ارائه API بهترین گزینه ممکن اســت. وقتی 
مســائلی مانند بانکداری باز مطرح باشــند 
استفاده باز از API بانکی در ایران نه تنها کمک 
می کند کســب و کارهای جدید و خالقانه با 
سرعت بیشتری در این فضا پا بگیرد، بلکه این 
زیرساخت را هم فراهم می کند که بانک های 
ایران با مهیا کردن استانداردهای الزم در این 
زمینه بیشــتر برای ورود به بــازار بین المللی 
آماده باشند. سرمایه گذاری مشترک یا خرید 
هم که شما به آنها اشــاره کردید، وقتی برای 
ورود اســتارت آپ ها به فضــای بانکی مفید 

خواهند بود که محصول اولیه آنها ارائه شده و 
پا گرفته باشد. وقتی این کسب و کارهای جدید 
با اســتفاده از API باز توانسته باشند محصولی 
خلق کنند که برای آن هنوز قانون یا شــریکی 
پیدا نشده، بازیگران کلیدی این بازار شروع به 
دیدن و خریدن آنها می کنند. استارت آپ ها 
کمک می کنند یک بخش از بــازار در زمینه 
فنــاوری جهش پیــدا کند. معمــوالً بازی با 
خرید بخش کم و زیادی از سهام شرکت های 
جوان توســط بانک ها آغاز می شود و در پایان 
راه ممکن اســت به یک خرید بــزرگ و کلی 
هم منجر شــود. پس API معمــوالً قدم اول، 
سرمایه گذاری مشــترک، قدم دوم و خرید یا 

ادغام، اقدام سوم است. 
فکر نمی کنید به درســتی بایــد نگرانی های 
امنیتی را هــم در مورد این بازیگران جوان تر و 

دسترسی شان به API در نظر گرفت؟
البته کــه امنیــت دغدغه اول این بــازار در 
سراســر جهان اســت. حتی تحقیقات نشان 
داده بیش از نیمی از کاربران اروپایی در مورد 
انتشــار همه جزییات شــخصی زندگی شان 
به صورت آنالین واقعاً نگران هســتند. تازه 
این نسبت درباره شــیوه های رایج بانکداری 
اســت و بنابراین می توان بــا قاطعیت گفت 
ایــن نگرانی در دل همه کاربــران وجود دارد 
و به طور محسوســی روند توسعه شیوه های 
نوین بانکــداری را کند می کند. وقتی شــما 
چنین ســوالی را می پرســی بیشــتر از آنکه 
متوجه بدنه بازار باشــد، متوجه بخش پولدار 
ولی محافظــه کار آن اســت. در اروپا هم این 
بخش ثروتمند از افرادی که بیش از ۵0 ســال 
دارند، تشــکیل شده که بســیار در استفاده از 
فناوری های نوین بانکی مردد هســتند. فقط 
حتماً باید این مولفه را در نظر گرفت که باالخره 
نسل جوان فعلی با استفاده از همین شیوه های 
نوین در حال رشــد هســتند و ترس بخش 
محافظه کار بازار نیز به تدریج خواهد ریخت 
همان طور که با شــیوه جدید دیگر هم تطبیق 

پیدا کردند. 
بیشــتر دنبال این بودم که یک دستورالعمل 
بدهید که چطــور یک کســب و کار جدید 
می تواند در حوزه حساس بانکی ایران اطمینان 

مشتریان را جلب کند. 
متوجه هستم. ببینید ما دو گونه اعتماد داریم. 
اعتماد معلول و اعتماد عاملی. در سطح جهان و 
حتی ایران می شود دید که به تدریج ابزارهای 
مبتنی بر فناوری های بانکی دارند تاثیر بیشتری 
پیدا می کنند و در سمت دیگر می شود دید که 
بانک های ایران از نزدیک تحوالت بانکی را در 

کشورهای دیگر دنبال می کنند و هیچ عالقه ای 
به عقب  ماندن از قافله جهانی ندارند. این عالقه 
مدیران و کاربران ایرانی به فناوری های بانکی 
در بین بازیگران جهانی مشــهور است ولی در 
عین حال باید بــه تصمیم گیران فضای بانکی 
و به ویژه قانونگذاران ایــن اطمینان را داد که 
دلیلی برای نگرانی در ایــن بازار وجود ندارد. 
این نوع اعتماد معلول را می توان با اســتفاده از 

بررسی و معرفی نمونه های متعدد جهانی که 
هیچ یک تاکنون منجر به فاجعه نشــده است، 

به دست آورد. 
در مورد اعتماد عاملی چطور؟

به دست آوردن اعتماد عاملی کار سخت تری 
اســت. بخش بزرگی از تصمیم گیران کلیدی 
بانکی در اغلب کشورها مدیرانی کم و بیش ۶0 
ساله هستند که وقتی به استارت آپی در زمینه 
بانکی می رسند، باید دیدگاه و حرف های یک 
بچه بیست و اندی ساله را بفهمند؛ پس برای به 
دست آوردن اعتماد آنها باید روی یک شکاف 
نســلی و ادبی و منطقی بسیار عمیق پل بزنید. 
باز هم به ابتــدای صحبت هایم برمی گردم و 
تاکید می کنم که به نظر من در ایران این اتفاق 
به مراتب ســریع تر و راحت تــر از غرب رخ 

خواهد داد. 
واقعاً چرا این قــدر اطمینان دارید که در ایران 
این مهاجــرت و اعتماد بــه بازیگران جدید 

آسان تر از غرب است؟
دلیلش ساده  اســت؛ در غرب بانک ها بسیار 
متکی به مفاهیم ســنتی و حیاتی بانکی مانند 
ســود و ســرمایه، در یک کالم بانک محور 
هســتند، در ایران بانک ها آن قدر درگیر آن 
مفاهیم نیســتند و بیشــتر فناوری محور نگاه 
می کنند. نشانه اش هم اینکه شما به هر بانک 
ایرانی نگاه کنیــد برای خود دارای یک بخش 
فناوری اطالعات است که قدرت و اختیارات 
زیادی هم دارد؛ همین نشان می دهد فناوری 
در ذات بانک ها هســت و اســتارت آپ ها 
می توانند با استفاده از همین دروازه ها به فضای 

جدی بانکی ایران وارد شوند

امنیت دغدغه اول در سراسر جهان است. 
تحقیقات نشان داده بیش از نیمی از کاربران 
اروپایی در مورد انتشار جزییات شخصی 
زندگی شان واقعًا نگران هستند
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رو در رو

هم اکنون موضوع اتصال شــبکه پرداخت به 
شــبکه بین المللی مطرح شده  است اما پیش از 
آن شبکه پرداخت باید استانداردهای الزم را 
در زیرمجموعه خود پیاده کند و به نظر می رسد 
این شبکه نیاز به نوســازی دارد. شما وضعیت 

شبکه پرداخت را چگونه ارزیابی می کنید؟
صنعت پرداخت متاســفانه بــدون متولی و 
رگوالتور فعالیتش را شــروع کــرد. از همین 
رو به صورت افسارگســیخته و بدون شــکلی 
رشــد کرد و نتیجه تبدیل شدن به یک موجود 
عجیب الخلقه شد. در حال حاضر بیش از چهار 
میلیون پوز در کشــور داریــم در حالی که به 
گفته ای دو میلیون و به گفته دیگری ۷۵0 هزار 
واحد اقتصادی که قابلیت نصب پوز را داشــته 
باشــند، وجود دارند. همین باعث شده در هر 
فروشگاهی چند پوز وجود داشته باشد و بعضی 
از این پایانه های فروش اصاًل اســتفاده نشوند. 

همزمان باز به دلیل نبــود متولی هر نوع پایانه 
فروشی وارد کشور شد. به همین خاطر است که 
هم اکنون بسیاری از پایانه ها استاندارد الزم را 
ندارند. در دنیا اســتانداردهای PCI برای دوره 
کوتاه مدتی روی پایانه تعریف می شــود و اگر 
از آن زمان بگذرد پایانه فروش باید تغییر کند. 
هم اکنون PCI PED1 مدتش به اتمام رســیده ، 
  PCI PED3 تا ۲01۷ اعتبــار دارد و  PCI PED2

تا ۲0۲0. متاســفانه تعداد زیادی از دستگاه ها 
که توســطPSP ها، به خصوص شرکت های 
قدیمی تر یا به اصطالح شرکت هایی که خاک 
بازار را خوده اند، نصب شــده، دیگــر از دوره 

اعتبار خارج شده اند. 
چه تعداد؟ آماری دارید؟

زیاد اســت اما من اطالع دقیقی از تعدادشان 
ندارم؛ با کمی احتیاط می تــوان گفت کمتر از 

نیمی از پوزها باید بالفاصله عوض شوند.

آیا این پوزها توسط شــرکت های ارائه دهنده 
خدمات پرداخت از رده خارج خواهند شد؟

تا این حد هم راحت نیســت. ایــن کار نیاز به 
سرمایه بسیاری دارد و ثروت زیادی باید دور 
ریخته شــود. الزم اســت ارز زیادی از کشور 
خارج شود تا دستگاه های جدید وارد شوند. اما 
شــاپرک تصمیم عاقالنه ای گرفته و ازpsp ها 
خواســته برنامه مهاجرت خود را اعالم کنند و 
اینکه چقدر زمان الزم دارند تا پوزها را نوسازی 
کنند. اما این کار مســاله بی اعتباری برخی از 
پایانه ها را رفع نمی کنــد، PSPهایی که قصد 
حضــور در بازار جهانی را دارنــد باید پوزها را 
عوض کنند. اگــر از این بخش بگذریم از لحاظ 
شبکه های زیرساختی چندان بد نیستیم. نقطه 
ضعف زیادی نداریم امــا تاکنون برای اتصال 
به شبکه های جهانی و پیروی از استانداردهای 
آنها الزامــی روی دوش مان نبــوده، از همین 

روست که باید دست به نوسازی بزنیم.
امــا اینجا دو بحــث وجود دارد؛ یکــی ابزار و 
دیگــری دانش فنی. از نظــر دانش فنی در چه 
وضعی هستیم؛ آیا نیاز به مشاور خارجی وجود 

دارد؟
به نظر می رسد متاســفانه این دوره تحریم کار 
خود را کرده  اســت. به دلیل اینکــه نیازی به 
دانستن یا پیاده ســازی استانداردهای جهانی 
جدید نداشتیم، بســیاری از کارشناسان نیز به 
تبع آن آشنایی کافی با این استانداردها را پیدا 
نکرده اند و به روز نیستند. قطعاً نیاز به آموزش و 
مشاوره خارجی در این مورد احساس می شود. 
در این صنعــت از نظر آموزش و دانش  فنی در 
وضعیت ضعیفی قرار داریم. این هم از ضایعات 
تحریم است، چون نیاز نداشــته ایم دنبال  آن 
نرفته ایم. پس نیاز داریم آموزش ببینیم و سعی 

کنیم از ابتدا خشت اول را کج نگذاریم. 
آیا شــرکت ها آمادگی ورود کارشناســان 
خارجی را دارند و مذاکراتی انجام شده است؟

بگذارید کمی به عقب تــر برگردیم. درد ما در 
pspها این بود که بیزنس مدل یا مدل تجاری 
مشــخصی نداشــتیم. در بیزنس پلن یا طرح 
تجاری همه ما اســتادیم؛ بیزنس مدل نداریم، 
آن هم به دلیل تغییر ناگهانی برنامه هاســت. 
بر اساس این تغییرات شرکت های خصوصی 

مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش:

قدیمی ترها باید بیشتر سرمایه گذاری کنند
اتاق صادق فرامرزی مدیرعامل شــرکت کارت اعتباری ایران کیش اتاق جذابی است، از تزیینات روی میزش گرفته تا ساعتی که به 
دستش بسته است. عاوه بر اینکه به فناوری عاقه مند است به برند نیز توجه خاصی دارد. می داند چه بپوشد یا چگونه هماهنگ 
بپوشد. این گفت وگو زمانی انجام شد که دستورالعمل پرداخت کارمزد از سوی بانک پذیرنده به تازگی اباغ شده بود؛ از همین رو 

نگران نتایجش بود اما سعی می کرد امیدوار باشد.

ملیحه آگاهی
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نمی تواننــد هر ماه مدل خــود را عوض کنند. 
همین داســتان در بحث ورود به بازار جهانی 
نیز وجود دارد.PSP هــا و تا حدودی بانک ها، 
نمی دانند چه کار قرار است انجام دهند. چیزی 
که می دانیم این اســت کــه پوزها باید عوض 
شوند، ســوئیچ ها باید با استانداردهای جهانی 
منطبق شــوند و این اســتانداردها را در همه 
نرم افزارها پیاده کنیم. طبیعی اســت بخشی از 
این پیاده سازی اســتانداردها از عهده ما خارج 
اســت، قســمتی از این کار باید توسط ویزا و 
مسترکارت و آن هم با هزینه زیاد برای ما انجام 
شود و البته این کار بسیار زمان بر است. به نظر 
می رسد بهتر است طرحی داشته باشیم که به 
صورت خوشــه ای به کارها بپردازیم تا در این 
فاصله یک شبکه نو و منطبق با مختصات خوب 
به دست بیاید. اما در پاسخ به سوال شما، مشاور 
خارجی اولین سوالی که می پرسد این است که 
از چه طریقی قرار است وصل شویم. ما جواب 
آن را نمی دانیم! آیا قرار است با شاپرک وصل 
شویم یا مستقیم یا از طریق شتاب. آخرین خبر 
این اســت که قرار اســت با یک کالود وصل 
شویم. اما این باید مشــخص شود تا ما بتوانیم 
مذاکره ها را شروع کنیم. در حوزه زیرساخت 
و پایه تالش مان را می کنیم و می دانیم که بقیه 
شــرکت ها هم در همین تکاپو هستند. اما نبود 

بیزنس مدل ما را دچار دردسر می کند.
این فقدان اطالعات را چگونه پر می کنید؟

واقعیت این اســت که نمی توانیم پر کنیم. باید 
بپرسیم و برنامه بگیریم و زمان زیادی الزم است. 
اما تا اینجای کار و تا زمانی که مشــخص شود 
برنامه چیســت هم بیکار ننشسته ایم. حداقل 
این است که تصمیمات و راه حل های جدید ما  
EMV را ساپورت می کنند و بدون استاندارد کار 
جدید انجام نمی دهیم. از شرکت های دیگر خبر 
ندارم اما امیدوارم آنها هــم همین کار را انجام 
دهند. حداقل از اینجا به بعد چیزی را از دست 
نمی دهیم. می دانیم بانک  مرکزی هم در تالش 
است و از مشاورهایی استفاده می کند. به هر حال 
کار آسانی نیســت و باید صبور باشیم. در هیچ 
کجای دنیا هم کار راحتی نبوده و به یکباره انجام 
نشده و تصمیم بســیار سختی است. ما هم مثل 
دیگران صبر می کنیم ولی منتظر نمی شویم بازار 

بر ما غلبه کند.
فکر تامین سرمایه را کرده اید؟

اگــر از روش های جایگزیــن -مثل کاری که 
ترکیه انجــام می دهد- اســتفاده کنیم، فکر 
نمی کنم حجم ســرمایه گذاری عاقالنه بسیار 
زیاد باشــد. در غیر این صورت اعداد بســیار 
نجومی خواهند شد که شاید اصاًل نیاز به این کار 

نباشد. به هر حال همه مردم که نیاز به مبادالت 
بین المللی ندارند و توریست های چندان زیادی 

هم نداریم. 
یکی از مشــکالتPSP ها در ســال های اخیر 
کســب درآمد بود که بحران هــای زیادی به 
وجود آورده  اســت. آیا با آمــدن برنامه های 

جدید مشکل PSPها حل خواهد شد؟
نمی دانم. می تواند بیشتر شود. داستان این است 
که به سمت چالشی کشــیده  شده ایم که قرار 
نبود واردش شویم. ما در یک فضای غبارآلود 
به ســر می بریم که نمی دانیم چــه اتفاقی قرار 
است بیفتد. مشکل اینجاست. سیاست عوض 
شــد و من نمی توانم بگویم خوب است یا بد. در 
حقیقت اصاًل نمی دانم چه خواهد شد، باید صبر 
کنیم و ببینیم. روی کاغذ درآمدم این اســت و 
این قدر اضافه می شــود، ولی معلوم نیست این 
اتفاق بیفتد. قرار بوده طبــق قرادادمان تعداد 
پوزها را افزایش دهیم اما شاید االن الزم باشد 
تعدادشــان را کم کنیم. ایــن ناپایداری برای 
یک بنگاه دار بســیار سخت است. ولی به بانک 
مرکزی حق می دهیم، به هر حال ما هم بخشی از 
این بدنه  هستیم. بانک مرکزی به عنوان بخشی 
از بدنه پرداخت الکترونیکی این وظیفه را به ما 
محول کرده و ما هم بــه آن عمل می کنیم. اگر 
بدانیم آینده همین است و تصمیمات ناگهانی 
و یکباره گرفته نمی شود و استراتژی ما را به هم 
نمی ریزد، چه اشــکالی دارد. ما به وظایف مان 
عمل می کنیم اما کارشناسی و ثبات هم برایمان 

حیاتی است. 
در اصل شما ثبات سیاســت را در بازه زمانی 
مشــخص می خواهید که بتوانید بیزنس مدل 

خود را تدوین کنید.
بله دقیقًا. حداقل این اســت کــه اتفاقی در 
سمت کارمزد افتاد. ما کاری نداریم چه کسی 
 PSP  باید کارمزد را پرداخت کند. به عنوان
باید کارمزد می گرفتیم؛ در این بحثی نیست. 
دغدغه ضمنی ما این اســت که چون با بانک 
قرارداد داریم، ممکن است با آن وارد چالش 
شویم. کار سختی اســت اما چاره ای نداریم. 
اتفاقی ناگهانی بود و چون مدل کســب و کار 
عوض می شــود چالش برانگیز اســت. خود 
من حدســم این اســت که این طرح اصالح 
خواهد شــد و بانک مرکزی هم فکر می کند 
باید چکش کاری  شــود. در شــرایطی که به 
وجود آمده  است به مشــتری با تراکنش باال 
غیرمنصفانــه نگاه می شــود و نمی توان یک 
مشــتری با تراکنش چندمیلیونــی را با یک 
مشتری ســوپرمارکتی که چند هزار تومان 
خرید دارد، یکی دید. این اشــکالی است که 

من از نظر فنی وارد می دانم. اما از جنبه  دیگر 
ما کارمزد می خواســتیم کــه می گیریم و در 
حوزه های دیگر که مربوط به ما نیست اظهار 

نظر نمی کنیم. 
طی ســال های گذشته همیشــه شرکت های 
ارائه کننده خدمات پرداخت از وضعیت شان 
گله کرده اند اما نکته اینجاست که ظاهرشان 

بسیار پولدار است.

در ایــن ماجراهــا معلوم می شــود ما چقدر 
مظلوم واقع می شویم. همیشه طیف پرداخت 
الکترونیکی به عنــوان یک گروه پولدار که پول 
راحت به دســت می آورند و کار خاصی انجام 
نمی دهند، شناخته می شوند. همیشه می گویند 
چند پوز گذاشته اند و تند تند پول در می آورند 
و ســاختمان می خرند. اما هیچ  کــس از این 
جنبه به ما نگاه نکرده که ما به مســئولیت های 
اجتماعی مــان کاماًل واقف و پایبند هســتیم. 
دنبال ادبیات پوپولیستی نیستیم اما می خواهیم 
مردم از این جنبه هم ما را ببینند و بتوان با مردم 
درباره اش حرف زد. اگر پرداخت الکترونیکی 
نبود ترافیک در این  شهر آلوده پنج برابر می شد. 
حضور ما و این صنعت حداقل چنین فایده هایی 
دارد. ما با این حرمــت تالش کردیم آموزش 
را از کودکان شــروع کنیم. می خواهم بدانید 
که از این کار نه پولــی درآورده ایم نه تبلیغات 
آنچنانی ای کرده ایــم در حالی که جای زیادی 
برای تبلیغ داشــتیم. ما برای ایــن کار نیاز به 
حمایت داریم و دوســت داریم مردم بفهمند 
داریم چــه کاری انجام می دهیــم. مردم باید 
بدانند تمام بخش های سازمان ما از جمله مالی، 
اداری، امنیت و منابع انسانی و غیره سخت ترین 
کارها را انجام می دهند؛ منابع انسانی ما صبح تا 
شب در بازار می گردند و با افراد مختلف سر و 
کله می زنند. امنیتی ترین بخش ها را ما داریم و 
از نظر فنی باید روی لبه تکنولوژی حرکت کنیم. 
ما دنبال این هســتیم که جایگاه محترم خود را 
پیدا کنیم. من از همکارانــم می خواهم کمک 
کنند و به عنوان ژست تبلیغاتی به این موضوع 

نگاه نشود

این دوره تحریم کار خود را کرده  است. به دلیل 
اینکه نیازی به دانستن یا پیاده سازی استانداردهای 
جهانی جدید نداشتیم، بسیاری از کارشناسان 
آشنایی کافی با این استانداردها را پیدا نکرده اند
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شما به خاطر محل کار و زندگی تان از نزدیک 
آشــنایی خوبی با بازیگران بین المللی حوزه 
بانکی دارید. فکر می کنید آنها چقدر مایل به 

حضور در بازار ایران هستند؟
اگر بخواهیم منطقی بــه وضعیت فعلی بازار 
ایران نگاه کنیم در کنار هم شرایطی را می بینیم 
که پرخطر ولی بسیار وسوســه کننده است. 
ابعاد، ارقــام و ثروت موجــود در بازار بانکی 
ایران در حال حاضر بســیار جذاب هســتند 
ولی وقتی کمــی عمیق تر بــه آن می نگرید 
متوجه می شــوید با بازاری که توسعه  یافته 
ولی در عین حال به شــدت بسته بوده است، 
مواجه هســتید. بنابراین وقتــی از دید یک 
بازیگــر خارجی به بازار ایــران نگاه می کنید 
باید تالش تان را بکنید تــا از بخش هایی که 
توسعه یافته و اصطالحاً آینده دار هستند، بهره  
ببرید و در کنارش بخش هایی را که از جدایی 
سیستم بانکی ایران از نظام پولی بین المللی رنج 

برده اند، مدیریت کنید.
با این حســاب مزیت های غیربانکی ایران در 
ابعاد اقتصــادی برای این موسســات مالی و 

اعتباری چیست؟
مزیت های زیــادی داریم. مثاًل می شــود از 
جمعیت باالی دانش آموختــه ایرانی، منابع 
طبیعی عظیــم غیرنفتی ایــران و پایگاه های 
متعدد کشــور برای تولید و صادرات شروع 
کرد و در طول زمان به ثبات سیاسی کشور در 
یک منطقه کاماًل آشوب زده، و نفوذ قابل توجه 

ایران بر همسایگانش از طریق زبان و فرهنگ 
رسید. منطقه آسیای مرکزی با سرعت قابل 
توجهی در حال رشــد اســت و ایران به تمام 
این دالیل می تواند نه تنهــا یک بازار جذاب 
بلکه یــک پایگاه عالی برای موسســات مالی 

منطقه ای باشد. 
در حــوزه بانکی چطور؟ چــه جذابیت هایی 

وجود دارد؟
اتفاقاً دوســت داشتم این ســوال را بپرسید 
چون با توجه به تخصص من، باید پاســخش 
کمــی مفصل تر باشــد. ببینید جــواب این 
پرسش تان با توجه به زمینه فعالیت آن نهاد 
مالی می تواند بسیار متفاوت باشد. برای مثال 
اگر بازیگر خارجی شــما از جنس بانک های 
سرمایه گذاری باشد، توجهش به فرصت های 
متعدد بــازار ایران به لحاظ مشــاوره جلب 
خواهد شد؛ از جذب ســرمایه جانبی گرفته 
تا خرید و ادغام ها یا بازســازی ساختارهای 
ســازمانی و حتی قرض الحســنه ها. در مورد 
بانک های تجاری قضیه به کل متفاوت است؛ 
زیرا اول با این سوال مواجه می شوند که باید با 
یورو در بازار ایران حضــور پیدا کنند یا ریال. 
چون نظر شخصی من این اســت که احتماالً 
حضور بر اســاس ارز رایج ایران بسیار دشوار 
باشد، به نظرم به سراغ تامین مالی پروژه های 
بزرگ به ویــژه در زمینه های زیرســاختی 
می روند که شرکت های بزرگ نیمه دولتی در 
آنها حضور دارند. طبیعتاً پروژه ها یا کســب  و 

کارهایی که بازگشت باالی سرمایه ای داشته 
باشند، برای آنها دارای اولویت هستند. 

اصاًل به اینکه ایرانی ها هم در بازارهای بیرون 
سرمایه گذاری کنند، فکر نمی کنید؟

اتفاقــاً چرا. یکــی از فرصت هــای خوبی که 
برای موسســات خارجی در زمینه مدیریت 
دارایــی وجــود دارد، همین اســت که هم 
نهادهای خصوصی و هم دولتی ایران دوست 
دارند در کشــورهای دیگر ســرمایه گذاری 
کننــد و این خــودش یک فرصت اســت. 
شــیوه ســرمایه گذاری اســالمی در زمینه 
خرده فروشــی هنوز چنــدان در ایران فعال 
نشــده و به همین دلیل شــاید در گذر زمان 
خرده فروشــی هم یکی از نکات جذاب باشد 
ولی زمان خواهد برد. تردید نکنید ســاختار 
مالی ایران در کنار تمــام این مزیت ها دارای 
چالش های قابل توجه و شناخته شــده ای هم 
هســت و همین موضوع باعث می شود وقتی 
درباره حضور خارجی ها در بازار ایران حرف 
می زنیــد، در نهایت امکان خریــد برخی از 
بازیگران بانکی ایران توسط خارجی ها را نیز از 

نظر دور نگه ندارید. 
دقیقاً می خواستم همین را بپرسم. این طور که 
شــما تصویر کردید بازار ایران فقط فرصت 

است ولی به تهدیدات اشاره نکردید. چرا؟
االن به آن بخش ماجرا هم می رســیم. طبیعتًا 
نقاط ابهــام هم کم نیســتند. مثــاًل حضور 
تجــاری برخی از ایــن بازیگــران در ایران 

متخصص بازار سرمایه بین المللی:

کسی به خاطر زود آمدن مزیت ندارد
هومــن ثابتــی رحمتی خــودش را یکی از فعــاالن و متخصصان پیشــگام بازار ســرمایه بین المللی و به خصوص بازار ســرمایه اســامی 
می داند.او ســابقًا یکی از شــرکاي Allen & Overy -از جمله برترین بنگاه هاي حقوقی جهان- و در دفاتر ســنگاپور، لندن و نیویورك 
آن ســازمان مســتقر بود و طی آن دوره با بســیاري از دولت ها، بانک هاي تجاري و ســرمایه گذاري بین المللی و شــرکت هاي ســهامی 
عام بزرگ در آســیا، اروپــا و امریکا، در خصوص طرح و اجراي روش هــاي گوناگون تامین مالی از بازارهــاي بین المللی همکاري کرده 
 ،)ABS( اســت. ایــن معامات عمدتًا شــامل طراحی و انتشــار اوراق قرضــه و صکــوك، اوراق بهادار مبتنی بــر دارایی هاي گوناگــون
عرضه اولیه عمومی ســهام )IPO( و عرضه ثانویه، تامین مالی هاي گوناگون منطبق با شــریعت، عرضه اوراق قرضه و سهام به صورت 
خــاص )Private Placement( و طراحــی و اخــذ تســهیات بانکــی بوده اســت. همچنیــن به عنوان اســتاد پاره وقت در دانشــگاه 
مدیریت ســنگاپور حقوق بازار ســرمایه را تدریس کرده و به طور مرتب در جایگاه ســخنران در زمینه بازار سرمایه و مالی اسامی در 
کنفرانس هاي بین المللی و دانشــگاه ها حضور دارد. او به عنوان یک حقوقدان پیشــگام در مراجع و راهنماهاي حقوقی معرفی شده 
اســت کــه از آن جمله می توان به مرکز مطالعات اســامی دانشــگاه دوک اشــاره کرد. ثابتــی فارغ التحصیل همان دانشــگاه و دارای 
مدرک لیســانس از دانشــگاه تولین در رشته هاي ریاضیات و حقوق اســت. با وی درباره عاقه خودش و دیگران به ورود به بازار ایران 

صحبت کوتاهی داشتیم. او با خانواده در تعطیات سال نو میادی بود و ما پشت لپ تاپ در تهران. 
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زمان قابــل توجهی می برد چون هــم با بازار 
ایران آشنا نیســتند و هم ریسک باالیی برای 
ســرمایه گذاری در ایران وجود دارد. برخی 
تحریم های مالــی در مورد ایــران همچنان 
پس از توافقات هم پابرجــا می مانند و بعضی 
از آنها هم ممکن است برگردند. تردیدها نیز 
در این میان کم نیســت؛ از تردید در شفافیت 
قراردادها و پشتوانه قانونی اعمال آنها گرفته 
تا فضای قانونگذاری و سیاســتگذاری. شک 
درباره اینکه آیا باالخــره از حضور خارجی ها 
هم در بازاری مانند این بازار در ایران استقبال 
می شود یا نه، ابهامی بسیار جدی است. اخالق 
و فرهنگ حرفــه ای در ایران هــم نیازمند 
زمان است تا رشــد کند و به استانداردهای 

بین المللی در این زمینه برسد. 
چه زیرســاخت قانونی یا فنــی ای می تواند 
حضور این بازیگران را در ایران تسهیل کند؟

در زمینه بانکی که نیازمندی های بازار ایران 
کم نیست. برای مثال باید حتمًا ساختار بانکی 
ایران استانداردهای بسیار مهمی مانند بازل، 
اســتانداردهای قانونی FATF برای مقابله با 
پولشــویی و اقدامات تروریستی، و استاندارد 
IOSCO را برای بازارهای سرمایه اش اعمال 
کند. ایجاد نرخ ارز واحد و تعریف شیوه های 
انتقال و تبدیل واحــد برای ریال نیز ضروری 
است. باید یک ارتباط مداوم و دوجانبه میان 
بانک هــای ایرانی و خارجی برقرار شــود و 
طبیعتًا ارتباط با شبکه های مالی جهانی مانند 
ســوئیفت و یورو کلیر هم بخشی مهمی از آن 
اســت. باید برای دولت و نهادهای اقتصادی 
ایران یک نظــام اعتباری بین المللی نیز ایجاد 
شــود که دســتگاه اطالعاتی خود را داشته 

باشد. 
در زمینه اقتصادی چطور؟ چه زیرســاختی 

الزم است؟
در این زمینــه خیلی جــای کار وجود دارد. 
مثاًل باید بازیگران واقعــی و خصوصی بازار 
هــم در فرآیند تصمیم گیری وارد شــوند تا 
رگوالتوری این حوزه به شــکل شــفاف تر 
و منصفانه تــر و کارآمدتری انجــام گیرد. 
باید ارتباط بهتری هــم میان مراجع مختلف 
تصمیم گیــری در ایــران برقرار شــود که 
همــه می دانیم در اختیــارات و وظایف آنها 
هم پوشــانی و تداخــل باالیی وجــود دارد. 
نظام عقد قراردادها در ایــران نیز باید کمی 
منعطف تر شــود تا بانک ها و موسسات مالی 
بتوانند مطابق دیدگاه خودشان از کسب  و کار، 
قراردادشــان را تنظیم کنند. اعمال قانون در 
این زمینه و نظام حل اختالف هنوز جای کار 

دارد و البته راهبری ســازمانی، گزارش های 
مالی و اســتانداردهای حفظ اطالعات هم در 
ایران هنوز رشــد الزم را نداشته  است. هنوز 
ارتباط کافی بین بانک هــای تصمیم گیر در 
ایران با رگوالتورهــای بانکی خارجی برقرار 
نشــده و بایــد نهادهای حامی صــادرات، 
بانک های چندملیتی و بانک های صادراتی و 

وارداتی وارد این عرصه شوند. 
این بخش آخر را کمی بازتر می کنید؟ قوانین 

باید چگونه باشند؟
به طــور خالصه نباید سیســتم رگوالتوری 
بانکی به گونه ای باشــد که بازیگران خارجی 
احســاس کنند خرید یا ادغام در موسسات 
و بازیگران ایرانی برای آنها دشــوار است یا 
حتی تبعیضی علیه بازیگــران خارجی وجود 
دارد. باید در نظام بانکی ایران به ویژه در رده 
تصمیم گیر دیدگاهی رقابتی وجود داشــته 
باشــد تا بتواند خارجی ها را به این بازار جلب 
کند و حس نهادینه شدن قانون وجود داشته 

باشد. 
به این ترتیب می توان گفت بانک های شرقی 
به ویژه بانک های اسالمی در وهله اول شانس 

بیشتری برای حضور در بازار ایران دارند؟
بله بدون شــک. از همین ابتدا مشخص است 
بانک های امریکایــی نمی تواننــد در بازار 
ایران حاضر باشند و مســلمًا زمان می برد تا 
همتایان اروپایی آنها هم با بازار ایران آشــنا 
شوند. پیش بینی من این است که در گام اول 
مهم ترین بازیگرانی که وارد بازار بانکی ایران 
می شوند از ترکیه، هند، امارات متحده  عربی، 
کره جنوبی، ژاپــن و به ویژه چین خواهند بود. 
این کشــورها چون پیش از این هم شــرکای 
تجاری بزرگی بــرای ایــران بوده اند حتمًا 
اتصــال، ارتباطات،  اطالعــات و حتی انگیزه 
بیشــتری برای حضور در بازار ایران دارند. 
وقتی شــرکت های بزرگی در ایران هستند 
که از این چند کشــور پت گرفته اند، طبیعتًا 
برای  آنها آسان تر اســت که هم وطنان شان 
را پشــتیبانی کنند؛ چین و هند هم که به همه 

بازارهای مالی این منطقه عالقه دارند. 
در مورد اسالمی بودن چطور؟

در مورد اســالمی بودن بایــد بدانید خیلی 
از بانک هایــی که رویکــرد بین المللی دارند 
می توانند کسب و کارهایی را بر این پایه شکل 
دهند ولی مثاًل بانک های چینی در این زمینه 
کمی لنــگ می زنند. البته با تاســیس بانک 
بین المللی زیرساختی آسیایی یا همان AIIB  و 
بانک چینی مرکز آسیا، تالش دارند این مدل 
کسب و کار را هم درک و خأل را جبران کنند. 

جالب اســت که از دید من این فرصتی برای 
فقهای ایرانی است تا بتوانند حضور و شهرت 
بین المللی خودشــان را تقویت کنند، چون در 
این شرایط بانک های خارجی برای همخوان 
شــدن با فضای ایران نیاز به کمک و تخصص 
آنها دارند و از دست دادن این فرصت به هیچ 

وجه منطقی نیست. 
خود شــما چه الگویی برای حضور خارجی ها 
در بازار ایران توصیه می کنید؟ شــراکت؟ 

خرید؟ تاسیس استارت آپ؟
این سوال در این شــرایط فعلی، سوال بسیار 
کلی و مشــکلی اســت ولی اول بر این تاکید 
می کنم کــه باید دید هدف نهایــی هر نهاد 
بانکــی از حضور در بازار ایران چیســت. در 
حالت کلی نباید فرصت کار کردن با افرادی 
را از دســت داد که تجربه و شناخت کافی از 
بازار بین المللی دارنــد و می فهمند فرهنگ 
کاری جهانی به چه ترتیبی است. این خودش 
بسیار زمان می برد و بنابراین تجربه شخصی 
من این است که باید قانونگذاران و بازیگران 
اصلی را شــناخت، ارتبــاط و دانش به وجود 
آورد، تیم قابل اطمینانی تشکیل داد که دانش 
خوبی از شرایط داشته باشند و روی شیوه های 
ســرمایه گذاری کار کرد؛ پــس همکاری با 
بانک های بومی بهترین راه برای ورود به بازار 

در شرایط فعلی اســت. در بازاری به بزرگی 
بــازار ایران لزومًا همیشــه اول بودن مزیت 
شما نیســت. همچینین وقتی می خواهید به 
بازاری مانند ایران وارد شوید باید تحقیقات 
کافی انجام دهید تا با طیف درستی از مشتری 
وارد بازار شــوید. طبیعتًا یکــی از الگوهای 
جاافتاده برای شــناخت این بازار این اســت 
که شما از دانش آموخته های صاحب تجربه 
که خاســتگاه ایرانی دارند ولــی در خارج از 
کشــور زندگی می کنند، اســتفاده کنید تا به 
سرعت روی این شــکاف فرهنگی پل بزنید. 
در کل یک چهره محلی برای سرمایه گذاری 
خارجــی بیشــتر و بهتر پذیرفته می شــود 

هرچند لزومًا اجبار قانونی در کار نیست

از همین ابتدا مشخص است بانک های امریکایی 
نمی توانند در بازار ایران حاضر باشند و مسلمًا 
زمان می برد تا همتایان اروپایی آنها هم با بازار 
ایران آشنا شوند
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رو در رو

مجوزهای جدیدی در بخش ارتباطی کشــور 
 .MVNO و FCP صادر شده اســت، مانند مجوز
شــاید در نگاه اول هیچ کــدام از این مجوزها 
ارتباطی به شــبکه بانکی نداشــته باشند اما 
می توانند تحوالت بسیاری در شبکه های بانکی 
و ســرویس های بانکداری ایجاد کنند. اکنون 
شبکه بانکی چگونه باید وارد این سرویس های 
جدید شود و ســراغ مجوزهای جدید برود و 

اساساً چگونه به این موضوع نگاه کند؟
بیل گیتس جمله معروفی دارد:»بانکداری باقی 
می ماند ولی بانک نه.« در حال حاضر به تدریج 
به سمتی می رویم که بانک ها باید تصمیم خود 
را بگیرند؛ می خواهند باقــی بمانند یا نه. چون 

به تدریج و خواه ناخواه روش های دیگری برای 
انجام این کارها در حال به  وجود آمدن اســت. 
رگوالتوری هم برای مدتــی می تواند جلو آن 
را بگیرد ولی واقعیت این اســت که نمی توان 
در برابر نــوآوری مقاومت کــرد. آنچه ما به 
آن نیاز داریم، باز بودن اســت. البته معنی باز 
بودن، خود را باختن، پذیــرش هر چیز جدید 
یا نداشــتن حرفی برای گفتن نیست، بلکه به 
معنی تاثیرپذیری و تاثیرگذاری اســت. باید 
قدرتمند شوید تا بیشتر از اینکه تاثیر بگیرید، 
تاثیــر بگذارید. اولین الزمه بــاز بودن در این 
حوزه ها، طرز فکر باز اســت، بعد باید به سراغ 
پلتفرم های باز، منابع بــاز، بانکداری باز و غیره 

برویم. االن همه چیز به این سمت می رود. همه 
چیز در حال باز شدن و اشتراک گذاری است. 
کسی در گوشه ای عکسی می گیرد و در لحظه، 
خوب یا بد، به ســرعت منتشر می شود. در این 
فضای باز اتفاقاتی در حوزه کســب  و  کار شبکه 
و بانکداری در حال رخ دادن اســت. تبلور آن 
بیشتر در بانکداری باز است. تبلور آن در حوزه 
ارتباطات هم در ماجرای FCP و MVNO  است. 
سازمان تنظیم به درستی متوجه شد باید بازی 
جدیدی را در این حوزه شــروع کند. البته این 
بازی باید با تحوالت روز دنیا و فرهنگ خودمان 
هم همخوانی داشته باشــد. سازمان تنظیم دو 
  MVNO و  FCPبازی جدید طراحی کرد کــه
هستند. از یک سو این ســازمان صدها مجوز 
داده بود که در تنظیم و نظارت بر آنها به مشکل 
برخورد. در عین حال تمایل داشــت بازیگران 
قدرتمندی وجود داشــته باشند و بازار را اداره 
کنند تا رقابت ویژه ای هم با مخابرات به وجود 
بیاید. چون مخابرات ویژگی باز  بودن را ندارد، 
انحصاری عمــل می کند و حوزه تخصصی اش 
شبکه های زمینی است. سازمان تنظیم این بازی 
جدید را ابتدا در حوزه زمینی آغاز کرد و اعالم 
کرد هر کس قصــد دارد در این حوزه فعالیت 
کند، تقاضــا بدهد تا به او مجوز  دهیم. این بازی 
به گونه ای چیده  شــد تا دریافت مجوز در گرو 
مشــارکت باشــد. به  این  ترتیب بزرگ ترین 
مشــارکت تاریخ کســب  و  کار ایران در سال 
 IRAN ۹۴ تحقق یافت و کنسرســیومی به نام
FCP  متشــکل از حدود 1۷0 شرکت فعال در 
این حوزه به وجــود آمد. بازی خیلی خوبی بود 
و افــراد از کنج تنهایی خود بیــرون آمدند؛ نه 
به دلیل تغییر روحیات بلکــه به این خاطر که 
منفعت آنها در بازی جمعی و مشــارکت بود. 
برای امتیازگیری در بــازی MVNO  نیز باید 
مشارکت هایی صورت گیرد. مثاًل اگر شرکت 
خدمات بتواند به تنهایی ایــن امتیاز را بگیرد 
هرگز قصد مشــارکت نخواهد داشــت. ولی 
االن امتیازدهــی را به نحــوی ترتیب داده اند 
که باید به سراغ FCPها، MVNOهای خارجی 
و شرکت های ســرمایه گذاری برویم و با آنها 
صحبت کنیم، نسبت به همه کسانی که در این 
حوزه هستند هوشیار باشیم تا خوب بازی کنیم 
و موفق شــویم. این یعنی باز  بودن در حال رخ 
دادن اســت. نقطه کلیدی ماجرا همین است، 
نه وارد  کردن تکنولوژی های جدید مانند 3G  و 
4G  به کشور. چون اینها دیر یا زود می آیند. شما 

از تکنولوژی های جدید صحبت کردید اما من 
از بازی های جدید می گویم؛ بازی هایی که در 
حال تغییر دادن ذهن هاست. بازار هم به سمت 

مدیر شبکه شرکت خدمات انفورماتیک:

من از بازی های جدید صحبت می کنم
وقتی وارد اتاقش می شــوید تلویزیون های بزرگی که روی دیوار اتاقش جا گرفته ســرگرم تان می کند. می توانید متوجه شوید شبکه 
بانکی کشــور در چه وضعیتی قرار دارد و بر فرض برای کدام بانک مشــکلی پیش آمده اســت. مهران محرمیان مدیر شــبکه شــرکت 
خدمــات انفورماتیک مردی اســت عاقه مند به تاریــخ. با وجود عاقه اش به فناوری همیشــه در میان صحبت هایــش به تاریخ نیز 
اشــاره ای می کند. او در ابتدای این گفت وگو به کتابی که شب گذشته  می خوانده اشاره کرد: »تاریخ تحوالت سیاسی و اجتماعی 
ایــران«. او بــا نقل گوشــه هایی از این کتاب یادآوری کرد که ایرانیان همیشــه در مقابل فناوری مقاومت می کننــد اما به تدریج آن را 

می پذیرند. او بسیار خوش بین است و آینده کسب و کار ایران را بر پایه نوآوری می داند.

مینا نوبهار
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بازتر شدن می رود.
آیا این اتفاق در ایران می افتد؟ چون با توجه به 
شرایط کنونی بازار، احتمال موفقیت FCPها و 
MVNOها خیلی کم است. FCPها روی زمین 
فعالیت می کنند اما زمین دیگر سودآور نیست. 
برای MVNOها هم شاید سرمایه گذاری روی 
هوا خیلی گران باشــد؛ ممکن است احتیاج به 
مشاور و ســرمایه گذار خارجی داشته باشند. 
همه اینها احتمال شکســت آنهــا را افزایش 

می دهد.
نمی گویم این مواردی که شــما گفتید، کاماًل 
درست است اما چالشــی است که وجود دارد 
و اگر به آن توجه نکنند قطعاً احتمال شکســت 
آنها خیلی بــاال خواهد رفــت. صحبت از این 
اســت که دیگر نوع بازی تغییر کرده اســت. 
شــما اگر بخواهید با مخابــرات رقابت کنید 
-مخابراتی که این همه سرمایه و چند 10 سال 
سابقه، مس و فیبر زیر زمین دارد- باید حرف 
جدیدی برای گفتن داشته باشید. در تحقیقات 
شرکت  GEM )دیده بان نوآوری جهانی( یکی از 
پارامترهای سنجش میزان نوآوری کشورها، 
تعداد افرادی اســت که در آن کشور مجبور 
شده اند کســب و  کار خودشــان را راه اندازی 
کنند. از این منظر ما یکــی از بهترین های دنیا 
بوده ایم؛ یعنــی مجبوریم نوآوری کنیم، خوب 
باشیم و کارآفرینی کنیم. اگر یک راه تقلب در 
سیستم بانکی قرار دهیم، مردم به  سرعت آن 
را یاد می گیرند چــون مجبورند و عالقه دارند 
پولدار شوند. باید این اجبار را در حوزه نوآوری 
قرار دهیم تا به جای صرف نو آوری در نفوذ به 
سیستم های بانکی و تقلب، از آن در کارآفرینی 
استفاده کنند. بسیاری از افراد نمی توانند شغل 
پشت میز نشینی داشته باشــند، مجبورند به 
حوزه کارآفرینی بیایند و نــوآوری کنند. آن 
شیوه سنتی که می گفت من ارتباطات را فراهم 
می کنم یا از اپراتور بخشــی از ســرویس ها را 
به  صورت  bulk )انبــوه( می خرم و با تخفیف 
می فروشم، دیگر شکست خورده  است. اگرچه 
با شــما موافقم اما اگر نوآوری بــه میان بیاید، 

معتقدم اتفاقات خوبی خواهد افتاد. 
اینها در اصل خطوط ارتباطی و کانکشن هستند. 
به شــبکه بانکی چه ارتباطی دارند؟ چرا این 
تحوالت باید بــرای بانک مهم باشــد؟ چرا 
شرکت هایی مثل شما باید به فکر مشارکت با 

FCPها و MVNOها بیفتند؟ 
در بازی MVNO هفت بانک متقاضی شده اند، 
البته ایــن تعداد عالوه بر شــرکت هایی مثل 
ماســت که به بانک ها سرویس می دهیم. آنها 
حتماً متوجه ســودی شده اند. اگر قضیه بیشتر 

ادامه می یافــت، تعداد بانک هــای متقاضی 
باالتر هم می رفت. البته در این میان بانک هایی 
هم هستند که روی شــرکت هایی که به آنها 
ســرویس می دهند -مثل شرکت ما- حساب 
باز کرده اند. اما در نهایت همه بانک ها به طور 
مستقیم یا غیر مستقیم درگیر این بازی هستند. 
اگر وارد این بازی نشــوند، دیگر باقی نخواهند 
ماند، یعنی ضامن بقاست. مگر می توان چیزی 

را بدون ارتباطات تصور کرد؟
چرا این ســرویس ها را نخــرد؟ چرا خودش 

سرمایه گذاری کند؟
اینجا بحث ارزش افزوده مطرح اســت که در 
مشــارکت به وجود می آیــد. در همین حوزه 
بانکی، ممکن اســت بانک ها بیایند به صورت 
بسته ای )باندلینگ(، ســیم کارت را با موبایل 
به مشتری بدهند، سیستمی هم روی آن فعال 
کنند تا مشتری بدون نیاز به کلمه عبور و صرفًا 
با فرمان صوتی، به صورت امن به حساب های 

بانکی خود دسترسی داشته باشد. 
یعنی در شبکه بانکی باندلینگ کنند؟

در ســرویس های بانکی باندلینگ کنند. خود 
بانک ها هم برخالف اینکــه به نظر می آید در 
این حوزه پیشروی می کنند و وارد بازار سایرین 
می شوند، عقب نشــینی خواهند کرد. البته نه 
به معنای منفی آن، بلکه ســر جای خودشان 
می نشینند، یکســری کر )CORE(  با فضای باز 
ارائه می دهند تــا جوانان نوآور و کارآفرین هم 
روی ایــن پلتفرم ها قرار  بگیرنــد. در مجموع 
فقط بانک وجود ندارد، تعداد بســیار زیادی از 
شرکت های کوچک هم هستند که در این میان 
انواع مختلفی از ســرویس های ارزش  افزوده 

بانکی را ارائه می دهند.
به همین دلیل ســوال کردم کــه چرا بانک ها 
باید ســرمایه گذاری  کنند؟ چرا سرویس را 
نمی خرند؟ چون بانک ها باید ســر جای خود 
بنشینند، آن سرویس را با چیزی که به آنها ارائه 

می شود، بخرند.
مشــارکت می کنند. در این حالت یا ســهام 
یکدیگر را دارند، یا چیزی که اجازه می دهد در 
این حوزه با این فرد خاص به خوبی پیش بروند. 
مانند وضعیتی کــه االن در حوزه تلفن همراه 
میــان اپراتورها و شــرکت های ارائه دهنده 
خدمات ارزش افزوده تا حدودی اتفاق افتاده 
اســت. همراه اول سال گذشــته حدود هزار 
میلیارد تومان بازار خدمــات ارزش افزوده 
داشــته که حدوداً ۳00 میلیارد تومان آن به 
خودش رســیده، ۳00 میلیارد به رگوالتوری 
 VAS و ۳00 یا ۴00 میلیارد هم به ۸0 شرکت
داده است؛ شــرکت هایی که کوچک هستند 

اما در این حوزه فعالیــت می کنند. همراه اول 
نمی تواند بگوید وارد حوزه VAS  نمی شــوم و 
به من ارتباطی ندارد، بلکه یک معاونت برای 
این کار ترتیب می دهد، وارد می شود، با برخی 
از آنها مشارکت می کند و قراردادهای خاصی 
هم می بندد. بانک هــم در حوزه بانکداری باز 
نمی تواند بگوید به مــن ارتباطی ندارد و من 
یک پلتفرم می گذارم و باقی را شــما خودتان 
انجام دهید. باید یکســری زیرســاخت های 
کسب و کاری در این میان فراهم شود تا در آن 
زمین، شــرکت های جوان، نوآور و کارآفرین 

بازی کنند.
اینها به بانکداری باز کمک می کند؟

بله. به این نکته هم دقت کنید که اپراتورها نیز 
می خواهند انحصار خودشــان را داشته باشند. 
یعنی اگر بانک وارد این حوزه نشود، اپراتورها 
طبیعتاً به دنبال منافع خودشان هستند، چنانچه 

بانک هم در پی منافع خودش است.
دو بازیگر قدرتمند بازار اقتصاد ایران، بانک ها 
و اپراتورها هستند؛ هر دو هم انحصارطلب. این 
نگرانی به وجود می آید که ممکن است در این 
میان هیچ شرکت کوچکی دیگر توان فعالیت 
یا حتی مشارکت پیدا نکند؛ اتفاقی که به عنوان 
مثال برای PSPهــا افتاد. در ابتــدا قرار نبود 
بانک ها سهامدار PSPها شوند، آنها را بخرند 
یا تاســیس کنند. بلکه قرار بود شرکت هایی 
باشند که به بانک ها سرویس می دهند. اکنون 
ممکن اســت همین اتفاق برای MVNOها هم 

بیفتد.
بله، ممکن اســت و من این را رد نمی کنم. البته 
قانون، ســهامداری اپراتورهــا در MVNOها 
را ممنوع کرده اســت. ولی من مشــکلی در 
MVNOهــای بانکی یا خصوصــی نمی بینم. 
حتی در MVNOهای بانکی هم گاهی بخشــی 
از سهام متعلق به شرکت های خصوصی است. 
همان طور که گفتم بازی را به نحوی چیده اند تا 
از انحصار خارج شود و همه در آن سهیم شوند. 
البته دعوای بانک ها و اپراتورها مختص ایران 
نیســت، بلکه دعوایی جهانی است. در اغلب 
نقاط دنیا نیز هیچ کدام از آنها برنده نشــده اند. 
در جاهای معدودی مثل کنیا، اپراتورها برنده 
شــده اند، در جاهایی هم ممکن است بانک ها 
برنده شده  باشند اما در مجموع اغلب در حال 
زور آزمایی همدیگر هســتند. در جاهایی هم 
با یکدیگر به توافق رســیده اند و به جلو پیش 
می روند. این اتفاقی است که در ایران هم خواهد 
افتاد یعنی چاره ِ دیگری نیست. مزیت فضای 
مشارکت این اســت که افراد بازی برد-برد را 

یاد می گیرند 
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چندین سال است موضوع بانکداری شبکه های 
اجتماعی مطرح شــده اما تاکنــون به صورت 
جدی در ایران پیاده نشده؛ حتی نمونه هایی که 
تاکنون اجرا شده اند نیز جزو نمونه های موفق به 
شمار نمی آیند. این در حالی است که در سایر 

کشورهای دنیا از این مدل بانکداری استفاده 
می شود. به نظر شــما چرا این مدل بانکداری 
یعنی بانکداری مبتنی بر شــبکه های اجتماعی 

در نظام بانکی ایران شکل نگرفته است؟
همان طور که مشــخص اســت شــبکه های 
اجتماعی بیش از هر چیز دیگری کانال ارتباطی 
بین اعضای شبکه است. سیستم بانکی به دلیل 
اینکه ارتباط با مشتری در محور کسب و کارش 
نیست، نمی تواند به خوبی به اهمیت این کانال 
ارتباطی پی ببرد. در اصل اینجا مساله تکنولوژی 
نیســت. فناوری و تکنولوژی در کشور وجود 
دارد، آن را داریــم. آی تی مــن یا تکنیکال من 
وجود دارد؛ مهم این اســت که بیزینس من یا 
آشــنا با تجارت نداریم. برای اینکه بانکداری 
شــبکه های اجتماعی مورد توجــه قرار گیرد 
باید ارتباط با مشتری، رفع نیازهای او و کسب 
اطالعات مشــتری برای رفع نیازهایش، مدل 
کسب و کاری بانک قرار گیرد، در این شرایط 
است که بانکداری شبکه های اجتماعی اهمیت 

پیدا خواهد کرد.
منظور از مدل کســب و کار بانک چیســت و 
چرا مدل کســب و کار بانک ها با شــبکه های 

اجتماعی هماهنگ نیست؟
هر کسب و کاری مدل و ساختار مشخصی دارد 
و بر یک منطق اقتصادی سوار است. کسب و کار 
بانک های ایرانی و مدل کسب و کار بانک های 
ایرانی مدل به روزی نیست، قدیمی است. این 
مدل بانکداری مربوط به ۵0 سال پیش است. 
مدل کسب و کار بانک های ایرانی تولیدمحور 
و فروش بر اســاس تبلیغ محصول است. این 
مدل مدلی است که به  طور عام در همه کسب 
و کارها بعد از جنــگ دوم جهانی غالب بوده  و 
همه از این مدل استفاده می کردند. این مدل در 

آن زمان مدل کارآمــدی بود چرا که به اندازه 
کافی محصول در بازار نبــود و تقاضا برای هر 
نوع محصول تولیدشــده وجود داشت. سطح 
زندگی مردم پایین تر از ســطح اشباع بود. اما 
وقتی بازارها از تولید اشباع شدند و تبلیغ برای 
فروش محصول کارآمدی خود را از دست داد، 
مدل کسب و کار بانک ها و بسیاری از کسب و 
کارهای دیگر، محوریــت خودش را از تولید و 
فروش بر مبنای تبلیغات یا به کمک تبلیغات 
بر محور نیازها و ارتباط با مشتری سوار کردند. 
در این مدل اطالعات مشــتری، ارتباط پایدار 
با مشــتری، تکرار فروش به مشتری، فروش 
متقاطع و فروش کاالهای دیگری که مشتری 
به آنها نیاز دارد، اهمیت پیدا می کند. کســب 
و کارها به  جای اینکه تولید را محور کســب و 
کار قرار دهند ارتباط با مشــتری را محور قرار 
می دهند: ارتباط به منظور کشف نیاز مشتری. 
در این مدل به جای اینکه کسب و کار بر اینکه 
چند حســاب جاری وجود دارد یا باز شــده، 
متمرکز  شــود بر اینکه یک مشتری چند سال 
با آن بانک در ارتباط است، سوار می شود. چند 
درصد مشتری ها با او زیر یک سال ارتباط دارند 
و چند درصد باالی پنج سال و اینکه چه  مقدار از 
محصوالت منطبق با نیازهای مشــتریان بوده 
است، از اهمیت بیشتری برخوردار خواهند شد. 
واضح است که در این مدل کسب و کار جدید 
مشتری و نیازها مشــتری و ارتباط با مشتری 
مرکز تمام توجهات و مرکز مدل کســب و کار 
است. به طور خالصه مدل تولیدمحور به مدل 
مشتری محور تبدیل می شــود. در بانک های 
بزرگ دنیا در بعضی مواقع حتی تا ۲00 رکورد 
اطالعاتی از مشــتری در بانک ها ثبت شــده 
اســت. بانک های بزرگ به خوبی مشــتریان 
خود را می شناســند، نیازهای آنان را می دانند 
و بر اســاس نیازهای آنان به مشتریان شــان 
ســرویس می دهند. هر طور به سیستم بانکی 
ایران نگاه کنید و رفتار آن را زیر ذره بین بگیرید 
متوجه می شــوید سیســتم بانکی ایران هنوز 
تولیدمحور اســت؛ سیستمی که به  جای اینکه 
برنــدش را تبلیغ کنــد کاال و محصوالتش را 
تبلیغ می کند. سیستمی که از بازاریابی در ۹0 
درصد مواقع فقط مفهوم تبلیغ را می فهمد. در 
صورتی که در مدل کسب و کار جدید بانک ها، 
بازاریابی به مفهوم کشــف نیازهای مشتری 
است. بازاریابی بر محور تولید عمدتاً کاالیی را 
که فروش نمی رود می فروشــد در صورتی  که 
در مدل کســب و کار جدید بازاریابی کشف 
و پاســخگویی به نیازهای مشــتری و تضمین 

ارتباط پایدار با مشتری اهمیت دارد.

مدیر پیشین HSBC در ایران:

امروز فروش مهم است نه تولید
وقتی گفت وگو تمام شد گفت امیدوارم یک چیزی یاد گرفته باشی. ابتدای مصاحبه وقتی در مورد کلیات موضوع گفت وگو یعنی 
دالیل شــکل نگرفتن بانکداری شــبکه های اجتماعی در ایران با ناصر هماپور صحبت کردم ابتدا گفت بگو بدانم چه بلدی و نظرت در 
ایــن خصوص چیســت و می خواهــی از انجام این مصاحبه به چه نتیجه ای برســی. همان موقع بود که متوجه شــدم در کاس درســی 
نشسته ام و قرار است به استادم جواب پس دهم. از همین رو بود که گاهی در میانه گفت وگو جای مصاحبه کننده و مصاحبه شونده 
تغییر می کرد.پیشــینه بانکداری ناصر هماپور چشمگیر است، 1۰ ســال در investment bank کار می کرده و 1۵ سال نیز به عنوان 
مدیــر HSBC در ایــران مشــغول به فعالیت بوده  اســت. وقتی از او ســوال کردم تا چه زمانــی مدیر HSBC در ایران بودید گفت تا ســال 

2۰14. هنگامی که تعجب مرا دید گفت این بانک نیازی به شعبه ندارد. بسیاری از کارهای خود را بدون شعبه پیش می برد.

لیال حنارود
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یعنی مدل کسب و کار بانک ها باید تغییر کند؟
بله مدل کسب و کار باید تغییر کند. باید منطق 
کسب و کار از تولیدمحوری به مشتری محوری 
تغییر کند. ارتباط با مشتری درجه اول اهمیت را 
دارد. اولین مشکلی که در سیستم بانکی ایران و 
سایر کسب و کارها به آن برمی خوریم این است 
که هیچ تصور روشنی از مشتری و خواسته های 
آن وجود ندارد. بانک ها صرفاً یک حساب برای 
مشــتری باز کرده اند. فقط نام و نام  خانوادگی، 
کدملی، نام پدر و آدرس آن را می دانند و هیچ 
اطالعاتــی برای اینکه بتواننــد مفاهیم جدید 
مدل کســب و کار را در آن پیاده کنند، ندارند. 
بانک ها باید بتوانند نیازهای مشتری را درک 
کنند؛ کارهایی که برای مشــتری مهم نیست 
دور ریخته شــود. نخواهند محصوالتی را که 
برای مشــتری اهمیت نــدارد به کمک تبلیغ 
به وی بفروشــند. قدم اول در این تغییر کشف 
مشتری، طبقه بندی بر حسب نیازهای مشتری 
و کوشش برای ســودآور کردن کسب و کار 
است. واضح اســت هنگامی که مشتری ها را 
طبقه بنــدی می کنیم کســب و کار ما در یک 
سطح بازار قرار نخواهد گرفت، در چندین بازار 
تقسیم می شــود. در اینجا بازار مشتریان خرد 
از مشتریان تجاری، از شــرکت های بزرگ، 
مشتری های متوسط از مشــتری های پولدار 
جدا می شــوند و بازارهای متفاوتی را تشکیل 
می دهند. در این مدل باید کوشــش شود در 
هر یک از بازارها کســب و کار سودآور باشد. 
در مدل فعلی ما چون مشــتری ها و به تبع آن 
بازارها را طبقه بندی نکرده ایم متوجه نمی شویم 
کجا پول درمی آوریم و کجا پول درنمی آوریم، 
کدام بخش برای ما سودآور است و کدام بخش 
نیست. به راحتی می توان نشان داد بانک های 
ایــران در بســیاری از بخش هــا و بازارهای 
مشتری ضرر می دهند و در پاره ای از بخش ها 
ســودآورند. در مدل فعلــی نمی توان فهمید 
بخش هایی که ضرر می دهند کدام ها هستند 
تا چاره اندیشی کنیم. وقتی بازارها را طبقه بندی 
کردیم و تشخیص دادیم کجا زیان آور است آن 
وقت است که اهمیت تکنولوژی برای منطقی 
کردن هزینه آشــکار می شــود. در آن زمان 
تکنولوژی های جدیــد اهمیت پیدا می کنند و 
شبکه های اجتماعی برای ارتباط با مشتری از 

اهمیت ویژه ای برخوردار می شوند.
قبل از این مرحله یعنی اســتفاده از شبکه های 
اجتماعی، جمــع آوری اطالعات اهمیت دارد. 
همان طور که خودتان گفتید در شــرایط فعلی 
هیچ گونه اطالعاتی از مشتریان در نظام بانکی 
ما وجود ندارد. در چنین شــرایطی جمع آوری 

اطالعات باید به چه صورتی انجام شود؟
مهم تریــن منبــع اطالعات مشــتری، خود 
مشتری اســت. از چند راه می توان اطالعات 
پیدا کرد. پرسشــنامه. تحقیقــات میدانی با 
نمونه گیــری. آمار و اطالعــات جانبی. یکی 
از منابــع آمار و اطالعات جانبی شــبکه های 
اجتماعی اســت. دلیل اصلی نیاز به کســب 
اطالعات از مشــتری درک نیازها و عالیقش 
است. در شــبکه های اجتماعی افراد در مورد 
عالیق شان صحبت می کنند. می دانیم یکی از 
منابعی که در دنیــای امروز می توان اطالعات 
مردم را از آنها به دست آورد، سوپرمارکت ها 
هستند. بسیاری از ســوپرمارکت های بزرگ 
اطالعات مشتریان خود را می فروشند. عالیق 
آنان و میزان خریدشــان در این فروشــگاه ها 
مشخص می شــود. کارت های اعتباری دیگر 
منابع اطالعاتی هســتند. اهمیــت اطالعاتی 
کارت های اعتباری کمتر از اهمیت سودآوری 
بهره ای آن نیســت. کارت اعتبــاری میزان 
مصرف شخص را مشخص می کند، با بررسی 
اطالعــات این کارت نوع رفتار این شــخص 
مشخص می شود؛ شبکه های اجتماعی نیز که 

یک منبع اطالعاتی و ارتباطی هستند. 
برای همه مشــتری ها باید به شبکه اجتماعی 

مراجعه کرد؟
خیر. شبکه های اجتماعی بیشتر برای بانک ها 
در زمینه بانکداری شــخصی بــه  کار می رود؛ 
جایی که شــما با میلیون ها آدم سر و کار دارید 
و نمی توانید با تک تک آنها ارتباط برقرار کنید. 
ارتباط با مشــتری در بخــش تجاری و بخش 
بانکداری شرکتی در ۹۹ درصد موارد از طریق 

مدیر ارتباط تعیین می شود. 
منظور شما از مدیر ارتباط چه شخصی است؟ 

آیا در بانک های ایرانی چنین سمتی داریم؟
مدیر ارتباط وقتی پدیدار می شود که ارتباط با 
مشتری اهمیت داشته باشد. در سیستمی که 
تولید و فروش محصول از طریق تبلیغ اهمیت 
دارد، مدیر ارتباط نقشــی ندارد. امروز فروش 
مهم اســت نه تولید، کســانی می توانند از این 
بازار پول دربیاورند یا موفق باشــند که فروش 
را بلد هســتند. در این کسب و کار جدید مدیر 
ارتباط نقش اساسی ای برای مشتری های مهم 
بازی می کند. در سیســتم مشتری محور برای 
هر مشتری ارزش تمام طول زندگی اش برای 
 customer life time(بانک محاسبه می شود
value( و ارتباط بانک با مشتریانی که باالترین 
ارزش طــول زندگــی را برای بانــک دارند، 
فوق العاده قــوی و تنگاتنگ خواهد بود. واضح 
است که شرکت های بسیار بزرگ و اشخاص 

خیلی پولــدار جزو این طبقه هســتند. امروزه 
در مدل کســب و کار جدید ممکن است حتی 
یک شــعبه را به یک مشتری اختصاص دهند. 
 account بعضی افراد در بانک های ایرانی میان
 realationship manager و manager
تفاوتی نمی گذارند. بین این دو خیلی فرق است. 
account manager  )مدیر حســاب( کسی 
است که به حساب و کتاب مشتری رسیدگی 
می کند و realationship manager  )مدیر 

ارتباط( ارتباط با مشتری را در اختیار دارد. 
در بانکداری شــبکه های اجتماعــی میزان 

سرمایه شخص اهمیت دارد؟
اگر از طریق شبکه های اجتماعی متوجه شدی 
مشتری ات سرمایه دار است نوع رابطه را با وی 
تغییر می دهی. رابطه شخصی با او برقرار می کنی. 
برای بانک طول زندگی مشــتری با بانک مهم 
است. کشف این مدل مشــتری ارزش باالیی 
دارد. اینکه بدانیم چه کســی است و کجاست، 
راه های مختلفی دارد. شبکه های اجتماعی در این 
میان می توانند نقش مهمی بر عهده گیرند. چرا 
که در این شبکه ها مشخص می شود فرد چند تا 
سفر رفته و چه ماشینی سوار می شود. این مدل 
رفتار برای کســب و کارهای جدید خیلی مهم 
است. زمانی متوجه این نوع اطالعات می شوی 
که بتوانی با مشتری ارتباط برقرار کنی، سپس 
می توانی آن مشتری را به کانال ارتباطی دیگر 
راهنمایی کنی و با او ارتبــاط برقرار کنی و نوع 

رابطه ات را تغییر  دهی.
این شــبیه ارتباطــات شــعبه محور قدیم 

بانک هاست؟
شــعبه محدود بــود. افــراد محــدودی را 
می شناخت. در شبکه های اجتماعی کل اجتماع 
را می شناسی؛ حتی ایرانی های خارج از کشور. 
دامنه و توان ارتباط برقرار کردن شــبکه های 

اجتماعی قوی تر و ارزان تر است. 
در این صورت چرا از این شــبکه ها اســتفاده 

نمی کنیم؟
برای اینکه ارتباط با مشــتری اهمیت ندارد. 
فقط می خواهی کاال را بفروشــی، ارتباط زمانی 
مهم است که نیازهای مشــتری اهمیت پیدا 
کند؛ چیزی که او نیاز دارد تولید شــود. شبکه 

اجتماعی کانال ارتباطی مهم است.
می توان نتیجــه گرفت تا مدل کســب و کار 
بانک هــا تغییر نکنــد بانکــداری مبتنی بر 

شبکه های اجتماعی نیز شکل نخواهد گرفت؟
این نوع بانکداری اصاًل بدون اســتفاده است. 
حداکثر استفاده ای که می شود از آن کرد تبلیغ 
محصوالت است. اما شــبکه اجتماعی وسیله 

ارتباطی است نه تبلیغی  
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رو در رو

بانک ها در دنیای امروز به ســمت دیجیتالی 
شــدن پیش می روند؛ این دیجیتالی شــدن، 
بانکــداری را عمــاًل  وارد زندگــی روزمره 
مشــتریان می  کند. شما این فرآیند را چگونه 

بررسی می کنید؟
این روند بدون شــک ادامه پیدا خواهد کرد. 

تصور من این اســت که ما رشد قابل  توجهی 
را در ابزار و تجهیــزات پرداخت الکترونیکی 
در ایران تجربه کردیم و مردم به نحو بســیار 
مناســبی از بانکداری الکترونیکی اســتفاده 

می کنند.
اما نقد من این اســت کــه در برخی مباحث 
تخصصی دو بحث بانکــداری الکترونیکی و 
دیجیتالی هر یــک در جای خود به کار گرفته 
نمی شــوند. حتی گاهی از فناوری اطالعات 
صحبــت می کنیم امــا مرز میــان فناوری 

اطالعات و دیجیتال را مشخص نمی کنیم.
من معتقــدم بانکداری الکترونیکی توســعه 
می یابد. ما نیز ناگزیر یــک تغییر پارادایمی 
به نام بانکــداری دیجیتالی را تجربه خواهیم 
کرد. به نظر من ســوال مهم این است که چرا 
این اتفاق روی خواهد داد؟ زیرا نســل آینده 
ما نســل دیجیتال اســت و بومیان دیجیتال 
هستند. نسل آینده ما متولدین دهه های ۷0 
و ۸0 کشور یا نســل Y هستند. این دهه راجع 
به اینترنت فکر نمی کنند، اینترنت و گوشــی 
همراه و کانال های دیجیتال در زندگی شــان 
جاری اســت و با آن زندگی می کنند، با آن از 
خواب بلند می شوند، با آن قرار می گذارند. در 
واقع این نســل مخاطبان آینده بانکداری اند 
و در دنیــا نیز مخاطبان بانکداری این نســل 
هســتند و ما ناگزیریم نیازهای آنها را پاسخ 
دهیم. به همین دلیــل می گویم این تغییر رخ 
خواهد داد. تغییر رفتــاری بانک ها در قبال 
مشتریان شــان اتفاق خواهد افتاد. در ایران 
هم از پیامدهای این مــوج اجتماعی مصون 

نخواهیم ماند.
اشاره کردید ابزارهای پرداخت تغییر کرده 
است اما تحول بانکداری را که در دنیا بررسی 
می کنیــم، فقط تغییر و تحــول در ابزار اتفاق 
نیفتاده؛ رفتــار بانکدار و رفتار مشــتری هم 
تغییر کرده اســت. این در حالی اســت که 

در ایران هنــوز این تغییر رفتــار در بانکدار 
مشاهده نمی شود. این شرایط را چگونه تغییر 

دهیم؟
در ایــران افــراد از ابزارهای پیشــرفته در 
)Front - Ends( استفاده می کنند. چند هفته 
پیش وزیر ارتباطات گفت ۲۷ میلیون گوشی 
هوشــمند در اختیار مردم قــرار دارد و طبق 
آمار وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات، 
حدود 1۳ میلیون ایرانی از انواع شــبکه های 
مجازی مانند تلگرام اســتفاده می کنند. پس 
در سمت مشتری با سیستم های پیشرو همه 
امکانات فراهم اســت، یعنی وقتی آمارهای 
ضریب نفوذ اینترنت در کشــور را که باالتر 
از ۵۷ درصد است یا ضریب نفوذ تلفن همراه 
که گفته می شــود بیش از ۸۵ درصد اســت، 
بررسی کنیم، درمی یابیم که همه  چیز داریم؛ 
اما در پشــت صحنــه بانکداری پیشــرفتی 
 Back( نداشته ایم. در پشت صحنه بانکداری
Ends -(که بحث بانکداری دیجیتالی است، 
موضوع بــزرگ داده را داریم. ما هم در مورد 
بزرگ داده ها ســمینار برگــزار می کنیم اما 
حداقل من بــه  عنوان فردی که در این عرصه 
کار می کنم از فعالیت هایی که بانک ها در این 
خصوص انجام می دهند، خبری ندارم. وقتی 
صحبت از داده های کالن بــه میان می آید، 
پردازش ما باید به ســمت پــردازش ابری و 
موازی و غیره برود؛ اما من اطالعی ندارم که در 
خصوص داده های کالن در کشورمان اتفاقی 
افتاده باشــد. بک آفیس های ما هنوز آماده 
نیست و مانند همیشه مشــتریان از بانک ها 
جلوتر هستند. آنها دقیقاً می دانند چه خدمتی 
می خواهند. مشــتریان خدماتــی باکیفیت، 
امن و مطمئــن می خواهند. یکی از بحث هایی 
که در بانکداری دیجیتالی مطرح می شــود، 
موضوع امنیت اطالعات است. ما باید فعالیت 
گســترده ای در بحث امنیت اطالعات انجام 
دهیم. هنوز هکرهــای بین المللی وارد ایران 
نشــده اند، بنابراین تجربه خیلــی عجیب  و 
غریب و بدی نداریم. البته دو سه بار اشتباهاتی 
شــکل گرفت اما بــه نظر من اشــتباهات 
فردی بود و خوشــبختانه هنــوز به  صورت 

سازماندهی شده با هکرها برخورد نکرده ایم.
باید کار جدی ای در بحث امنیت و اطالعات 
انجام دهیم. به  عبارت  دیگر بانک ها کماکان 
نگاه سنتی خود را دارند و خزانه دار مشتریان 
هســتند و مــا با مفاهیــم تجربه مشــتری 

بیگانه ایم.
چرا  این اتفاق افتاده است؟

من فکــر می کنم چالــش اصلــی در بدنه 

مشاورمدیرعامل بانک آینده:

مشتریان از بانک ها جلوترند
اســتفاده از ابزارهــای هوشــمنددر کســب وکارهاو  شــهروندان ایرانی فراگیر شده اســت. اماســوال این اســت آیا به همــان اندازه که 
اســتفاده از این ابزارها فراگیرشــده اند، کسب وکارهای فعال در ایران از این هوشــمندی و مدرنیزه شدن برخوردار شده اند؟ صنعت 
بانکداری ایران در دوران تحریم اگر چه در اســتفاده از ابزارهای نوین تمام تاش خود را به کار بســت اما مدل بانکداری ایرانی هنوز 

دچار تحول اساسی نشده است؛ موضوعی که با احمد مرآت  نیا مشاور مدیرعامل بانک آینده در مورد آن  به بحث نشسته ایم:

بهناز توحیدی
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بانک هاســت. کاربران باجه مــا در بانک ها 
تربیت شــده و آموزش  دیده اند تا ســپرده 
و منابع جمــع کنند و بابت ایــن هم پاداش 
می گیرنــد. آنهــا آمــوزش ندیده اند که 
خدمات به مشــتریان عرضه کنند و درصد 
عمــده ای از هزینه های بانــک را از طریق 
کارمزد جبران کنند. این تغییر رفتار باید رخ 
دهد. شــعب بانک های ما باید به محلی برای 
عرضه خدمات مختلف بانکی تبدیل شود، نه 
جذب سپرده و احیانًا فروش تسهیالت. زیرا 
همان طور کــه می دانید بانک ها در خصوص 
فــروش تســهیالت ســختگیرانه برخورد 
می کنند و عالقه دارند با نرخ های متناســب 
بــازار، ســپرده ها را جلب کنند. بر اســاس 
تجربیات مــن باجه ها عالقــه ای به عرضه 
خدمــات الکترونیکی ندارند، زیــرا به گونه 

دیگری تربیت  شده اند.
قاعدتًا مدیریت، این ساختار را ایجاد نکرده 
اســت تا آموزش الزم را به ایــن افراد بدهد؛ 
یعنی ایــن تغییر پارادایم بــرای مدیر اصلی 
بانک ایجاد نشده تا به افرادش آموزش دهد. 
حال این تغییر چطور باید برای مدیران اتفاق 

بیفتد؟
به نظــر من بانک هــا باید بخشــی از عمده 
هزینه هایشــان را از طریــق کارمزد جبران 
کنند؛ همان طور که در دنیــا اتفاق می افتد و 
بیشــتر از ۵0 درصد منابع بانک هایشان از 
طریق کارمزد تامین می شود و بخش کوچکی 
از تســهیالت یا سود تســهیالت به دست 
می آیــد، اما این موضــوع در ایران برعکس 
اســت. در بانک های ما عمده منابع از طریق 
سود تسهیالت به دست می آید و بخش بسیار 
کوچکی از طریق کارمزد کسب می شود. من 
فکر می کنم نهادهای نظارتی باید بانک ها را به 
این ســمت ببرند، سپس از آنها حمایت و بعد 
نظارت کنند؛ اما در یــک فضای غیررقابتی 
برخی همان کارمزد ناچیــزی که بانک ها از 
ارائه خدمــات دریافت می کنند را هم حذف 
می کنند؛ زیرا به کارمــزد احتیاجی ندارند و 
این باعث می شود بانک های بخش خصوصی 

با چالش های جدی مواجه شوند.
شــاید به مجمع بانکدارها نیاز داریم تا این 

شرایط را به وجود آورند؟
ما چنین مجامعی داریم اما هماهنگی و انسجام 
بیــن آنها وجود نــدارد. کانــون بانک های 
خصوصی و شورای هماهنگی بانک ها را داریم 
و آنها با هم روابط صمیمانه  دارند و سابقه شان 
هم طوالنی مدت است، ولی وقتی وارد فضای 
رقابتی می شوند متاسفانه انسجام و هماهنگی 

ندارند. همه اعتقاد دارند دستور جدید بانک 
مرکــزی در خصــوص گرفتــن کارمزد از 
بانک ها، دستور مناســبی نیست و من هم در 
جلســات متعددی گفته ام بانک مرکزی 10 
سال پیش اگر می خواست بخشنامه ای صادر 
کند، قبل از آن با بانک هــا رایزنی و صحبت 
می کرد؛ و حداقل، شرایط را فراهم می کرد و 
بعد بخشنامه صادر می کرد اما هم اکنون ۲۸ 
آذر این دستور را ابالغ کرده تا از اول دی ماه 
اجرا شــود. این برای نظام بانکــی ما خوب 
نیســت. بانک ها همه معترض هســتند ولی 
انسجام الزم را ندارند. به  عبارت  دیگر برای 
این تغییر پارادایم، نیازمند انســجام بین نهاد 
سیاســتگذار و دیگر بازیگران هستیم که این 
بازیگران لزومًا بانک ها نیســتند بلکه PSPها 
و کلیه شــرکت های تامین کننده محصوالت 
بانکی را نیز دربر می گیرد. این  یک مساله ملی 
اســت و هر گونه حرکت در این زمینه به نفع 

همه خواهد بود.
چقدر موضوع تحریم ها باعث این رفتار سنتی 
شده است؛ یعنی بانک های ما در بخش کاربر 
نهایی ناگزیر تحریم را دور زدند تا تجهیزات 
مــورد نیازشــان را فراهم کننــد، چنان که 
می شنویم خارجی ها که بعد از مذاکرات وارد 
ایران شــده اند از این نوع بلوغ فناوری که در 
پرداخت ایجاد شــده است، تعجب می کنند؛ 
اما در بخش بک آفیس دچار چالش هستیم. 
آیا تحریم ها باعث شــده زبــان مدیریتی و 

دانش فنی کسب  و کار انتقال پیدا نکند؟
همان طور که اشــاره کردید مــا نرم افزارها 
و تجهیزات را وارد کرده ایــم اما خودمان را 

بی نیاز از تجربه می دانیم.
بی نیاز دانستیم یا نتوانستیم کسب کنیم؟

نه. بی نیاز دانستیم. ما نخواستیم از مشاوران 
استفاده کنیم؛ مشاوری که تمام مسائل را در 
کشورش تجربه کرده است. سال گذشته در 
نهادی به نام ایکوبیگ همایشی برگزار کردیم 
و از سرشناس ترین افراد مانند کریس اسکینر 
دعوت کردیم. اگر یــک مجموعه خصوصی 
بدون حمایت دولت می تواند چنین همایشی 
را برگزار کند، به  طریــق  اولی بانک مرکزی 
هم می توانــد این کار را انجام دهد. بخشــی 
که به نظر من پازل را ناتمام گذاشــته، انتقال 
تجربه، دانش فنی، اســتراتژی و آینده نگری 
بلندمدت در نظــام بانکداری اســت. فکر 
می کنم ما بدون شــک نیازمند دریافت این 

تجربیات هستیم.
یعنی بــرای اینکه این تغییــر پارادایم اتفاق 
بیفتد تجربیات باید منتقل شود وگرنه دوباره 

نگاه مان ابزارمحور است.
ما با عالقه به سراغ ابزارها می رویم. با هیجان 
عجیب  و غریبی به دنبالmpose  هســتیم. 
همه منتظرند کارت ویزا و مســتر وارد ایران 
شــود؛ اما بانک مرکزی باید تصویر بســیار 
واضح و تعریف شــده ای برای سه سال آینده 
داشــته باشــد. باید تعیین شــود برای بعد 
از تحریم چــه فعالیتی انجام دهــد. آیا فقط 
ســوئیفت را وصل کنیم یا ابزارهای دیگر را 
وارد کنیم؟ یا ببینیم تجربیــات نظام بانکی 

دنیا چگونه است؟
شــما چند بار بر این موضــوع تاکید کردید 
که میان بانکــداری الکترونیکی و دیجیتالی 

تفاوت وجود دارد؛ این تفاوت چیست؟
به نظر مــن تفاوت بانکــداری الکترونیکی و 
دیجیتالی این است که بانکداری الکترونیکی 
رفتار انفعالی با مشتری دارد. مشتری از ابزار و 
تجهیزات بانک استفاده می کند اما بانکداری 
دیجیتالی یک برخورد فعال با مشتری دارد. 
وقتی شما به سراغ خرید لوازم خانه می روید 
و تراکنش را انجام می دهیــد، در بانکداری 
دیجیتال کالن داده را پردازش سریع می کند 
و فوری برای مشــتری پیامک می فرستد تا 
تســهیالت کم بهره را به او ارائه دهد. در این 
مدل، بانک رفتار مشــتری را پی می گیرد و 
متناســب با رفتار او خود را تنظیم می کند و 
خدمات را تغییر می دهد؛ امــا در بانک ها از 
ابتدا فهرستی از خدمات را در اختیار مشتری 
قرار می دهند تا اگر خواســت از آنها استفاده 
کند وگرنــه بانک خود را عــوض کند، حتی 
بانک ها از خدمات یکدیگر کپی می کنند. اگر 
من کارت هدیه مخصوص کریســمس ارائه 
می کنم، تمام بانک ها کارت های هدیه با شکل 
و شمایل متفاوت ارائه می دهند؛ اما بانکداری 
دیجیتالی متناسب با شرایط، خدمات خود را 

به مشتری عرضه می کند.
یعنی هر بانک بر اســاس نوع مشتری شرایط 
را فراهم می کند، نه اینکه فکر کنیم مشــتری 
یکسان است و محصوالت مان شبیه هم باشد.

محصوالت سفارشــی می شــود. حتی برای 
مشتریان شرکت های بزرگ، نوع تسهیالت 
و راه حل ها سفارشی شــده اســت. بانک ها 
ارائه کننده راه حل خواهنــد بود و این چیزی 
است که در دنیا اتفاق افتاده است؛ برای همین 
می گویم تجربیات را باید به ایران وارد کنیم. 
به  جای اینکه به دنبال پوز موبایلی برویم، باید 
به دنبال تامین کننده های راه حل باشیم. باید 
بررسی کنیم آنها بانک هایشــان را به کدام 

سمت می برند 
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EMV از حــروف ابتدای اصطالح 
 Euro نام سه شــرکت
pay، MasterCard، Visa تشــکیل شده است 
که اســتاندارد EMV را ایجــاد کرده اند. در حال 
حاضر مدیریــت و نگهداری این اســتاندارد بر 
عهده شرکت EMV اســت. استاندارد EMV یک 
استاندارد فنی مبتنی بر تکنولوژی کارت هوشمند 
است که روال ارائه خدمت به کارت های هوشمند 
و انجام تراکنش با آنها را در پایانه های فروشگاهی 
و همچنیــن دســتگاه های خود پــرداز توصیف 
 ،EMV می کند. ظهور کارت هوشــمند مبتنی بر
یک حرکت در حال رشــد در صنعت پرداخت را 
موجب شده است. استاندارد EMV در سال ۱۹۹۰ 
میالدی راه اندازی و با آغاز سال ۲۰۰۵ میالدی، 
به عنوان یک اســتاندارد در سراســر اروپا به کار 
گرفته شده است. میزان رشد پایانه ها و کارت های 
مبتنی بر EMV در کشــورهای توسعه یافته یا در 
حال توسعه، نشــان دهنده این واقعیت است که 
مهاجرت بــه ســمت آن  را در صنعت پرداخت 

الکترونیکی نمی  توان نادیده گرفت.
مهاجرت بــه EMV به عنوان یک اســتاندارد 

جامع در صنعت، نیاز به زمان دارد و الزم اســت 
برای آن برنامه ریزی شــود. برای آگاه ســازی 
ذی نفعان در صنعت الزم اســت میزان آمادگی 
مورد نیاز برای مهاجرت اطالع رسانی شود. عالوه 
بر آن تولیدکننده های مجموعــه نرم افزارهای 
پرداخــت، پایانه های پرداخــت، پذیرنده های 
 EMV کارت هــای بانکی باید بــه اســتاندارد
تجهیز شــوند و برای این منظــور انجام عملیات 
و فعالیت های مــورد نیاز الزامی اســت. در این 
میان دریافــت گواهینامه های مورد نیاز در طول 
اجرای پــروژه و همچنین نگهداری ســامانه در 
چرخه حیــات آن، ضــروری می نماید. اطالع از 
توانمندی هــا و میزان آمادگــی بازیگران برای 
مهاجرت به EMV یکی از پارامترهای مهم اســت 
که باید در شــرکت های پرداخت الکترونیکی و 
بانک های صادرکننده و همچنین سایر ذی نفعان 

در نظر گرفته شود. 
در ایــن مقاله با فرض اینکه خواننده شــناخت 
و آشــنایی کافی در حوزه پراخــت الکترونیکی و 
ســامانه های مبتنی بر کارت و اســتانداردهای 
آن دارد، ســعی شده اســت ابتدا وضعیت فعلی 

شــبکه پرداخت الکترونیکی و بانکی کشور مورد 
بررســی قرار گیــرد و فرصت هــا و تهدیدهای 
موجود در آن مرتبط با ابزارهای مورد اســتفاده 
برای ارائــه خدمت پرداخت در شــبکه توضیح 
داده شــود. در ادامه تصویری از شبکه پرداخت 
و بانکی بعد از مهاجــرت و فرصت هایی که برای 
ارائه خدمت جدیــد برای بازیگــران به وجود 
می آید، ارائه می شــود. برای انجام یک مهاجرت 
موفق الزم است شرایط محیطی به دقت مطالعه 
و بررســی و برنامه ریــزی برای انجــام فازهای 
مختلف مهاجرت ارائه شــود. قطعًا بدون وجود 
برنامه ریزی، انجام پروژه مهاجرت اگر غیرممکن 
نباشد، هزینه بسیار زیادی را حین اجرا و حتی پس 
از آن به شبکه تحمیل خواهد کرد. از این رو برای 
جلوگیری از هزینه های پیش بینی نشده و همچنین 
اســتفاده بهینه از منابعی که در حــال حاضر در 
صنعت محدود هستند، باید با انجام برنامه ریزی 
درست و شــناخت کافی از زیست بوم صنعت و 
آگاه سازی ذی نفعان، از منابع موجود برای نیل به 

هدف استفاده کرد. 
 

شناخت وضعیت فعلی سامانه شبکه 
پرداخت الکترونیکی کشور

در حال حاضر بر اســاس آخرین آمار ارائه شده 
از طرف بانک مرکزی، قریــب به ۷۰ هزار پایانه 
شــعب و بیــش از ۴۰ هزار دســتگاه خود پرداز 
در شــبکه بانکی و بالــغ بر چهار میلیــون پایانه 
فروشگاهی در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور 
نصب و راه اندازی شــده و به بیش از ۲۵۰ میلیون 
کارت نقدی1 که در اختیار شهروندان قرار دارد، 

سرویس دهی می کنند.2
کارت هــای معتبر در شــبکه بانکــی از نوع 
مغناطیسی اســت و از طرف صادرکننده که همه 
آنها بانک های فعال در شــبکه بانکی هســتند، 
صادر می شود و در اختیار مشتری قرار می گیرد. 
اعتبارســنجی این نوع کارت ها و دارنده آنها در 
شــبکه پایانه های فروشــگاهی و خودپردازهای 
بانکی، با اســتفاده از پارامتر رمز اول و اطالعات 
شــیار دوم کارت بوده و بر اســاس اعتبارسنجی 
انجام شــده مجوز انجام تراکنش صادر می شود. 
مشــابه آن در فضای مجازی از اطالعات کارت 
به همراه رمــز دوم، برای انجام عملیات پرداخت 

برنامه ریزی برای مهاجرت به EMV در صنعت پرداخت کشور
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و خرید کاال و خدمات استفاده می شود. در شبکه 
پایانه های فروشگاهی و خود پرداز، تراکنش های 
مورد نیاز با حضور فیزیکی کارت قابل انجام است. 
شــبکه پرداخت عمدتًا خدماتی از نوع خرید کاال 
و خدمــات یا اطالع از موجــودی کارت را انجام 
می دهــد و در کنار آنها، ســایر خدمات همچون 
خدمت موسســه های ســوم مانند خرید اعتبار 
برای تلفن هــای همراه و پرداخــت قبوض ارائه 
می شــود. در کنار این خدمات، در شبکه شتاب 
خدمات برداشت و انتقال وجه، پرداخت قبوض، 
اطالع از موجودی کارت و خرید اعتبار برای تلفن 
همراه پشتیبانی می شود. البته در خودپرداز های 
صادر کننــده، خدماتی مدیریتــی کارت مانند 
صورت حســاب و تعییر رمز نیز انجام می شــود 
که محدود به کارت های صادرکننده است. الزم 
به ذکر اســت منظور از کارت مغناطیسی در این 
مقاله، کارت های نقدی بوده و ســایر کارت های 

اعتباری یا هدیه و بن کارت مد نظر نیستند. 

ویژگی های کارت مغناطیسی
ابزار موجود در شــبکه بانکی و پرداخت کشور، از 
نوع کارت مغناطیسی است که به همراه رمز اول 
در فضای شبکه فروشگاهی و خود پرداز، با استفاده 
از رمز دوم در فضای مجازی مورد اســتفاده قرار 
می گیرد. برای آشنایی بیشــتر با شرایط موجود 
در شــبکه پرداخت و بانکی کشور، مزایا و معایب 
کارت مغناطیســی که در حــال حاضر به عنوان 
اولین و اخرین ابزار پرداخت رسمی مورد استفاده 
قرار می گیرد، توصیف می شــود. مزایا و معایب 
ذکرشــده عمدتًا به پارامترهای فیزیکی و جسم 
کارت برمی گردد کــه در بعضی موارد با افزودن 
قابلیت هایی در پردازشــگرهای مرکزی پوشش 

داده می شود. 

مزایا
از جملــه مزایــای کارت هــای مغناطیســی و 
سامانه های کارت مبتنی بر آن، می توان به موارد 

زیر اشاره کرد: 
gg هزینه پاییــن در عملیات صدور کارت برای 

صادرکننده ها
gg هزینه پایین تامین جسم کارت 
gg تولید و پیاده ســازی سامانه های ستاد و صف 

برای ارائــه خدمات پرداخــت و مدیریت 
کارت با هزینه کم در قیاس با ســامانه های 

مبتنی بر کارت هوشمند
gg لزوم ارتبــاط با مرکــز و انجــام تراکنش 

به صــورت برخــط بــرای تراکنش های 
طراحی شده در شــبکه و اعتبارسنجی دارنده 

کارت و کارت در هر تراکنش

gg امکان جلوگیری از انجام تراکنش کارت های 
مسدود و مفقود که در سیستم ثبت شده اند، 

به دلیل برخط بودن تراکنش. 

معایب 
gg )امکان تهیه نمونه مشابه از آن )کپی برداری 

با استفاده از حداقل امکانات 
gg عدم پشــتیبانی از کیف پــول الکترونیکی 

و تراکنش هــای برون خــط در صورتی که 
دسترسی به صادرکننده وجود نداشته باشد.

gg عــدم امکان دسترســی سیســتماتیک به 
اطالعــات کارت و دارنــده کارت در نقطه 
پذیرش مانند تاریخ انقضا، نام دارنده کارت 

و غیره 
gg لزوم وجود هولوگرام روی کارت که از طرف 

صادرکننده برای تضمین اصالت جسم کارت 
ارائه می شــود و باید در نقطه پذیرش توسط 
پذیرنده کنترل شــود. در حــال حاضر این 
قابلیت در همه کارت های بانکی وجود ندارد. 

gg عدم امکان اســتفاده در کســب و کارهای 
مشترک با کسب و کارهای بانکی و پرداخت

کارت مغناطیســی با همــه مزایایی که ممکن 
است برای ذی نفعان داشته باشد، در حالت کلی به 
عنوان یک ابزار پرداخت امن در صنعت پرداخت 
شناخته نمی شود و شــکاف های امنیتی زیادی را 
می توان در سامانه های پرداخت مبتنی بر کارت 
مغناطیســی ایجاد کرد که عماًل تهدیدی جدی 

برای عملکرد شبکه به حساب می آید. 

تهدیدهای موجود در شبکه پرداخت و 
بانکی

با توجه به معایب ذکرشده کارت های مغناطیسی، 
خألهای امنیتی متنوعی در سامانه های پرداخت 
الکترونیکی مبتنی بر آن ایجاد می شــود که از بین 
بردن آنها هزینه های زیادی را به شــبکه تحمیل 
می کند. بــا توجه بــه وضعیت موجــود، عمده 
تهدیداتی که شبکه کارت کشور را تهدید می کند 
و تا به حال بار ها در قالــب تقلب در نقاط مختلف 
پذیرش رخ داده، کپی برداری از اطالعات کارت و 
تهیه معادل آن به راحتی و با استفاده از ساده ترین 
ابزار هاست. با توجه به تهدید موجود، الزم است 
ضعف های موجــود در ابزار پرداخــت، با ایجاد 
مولفه ها و حتی ســامانه های جامع کشــف تقلب 
پوشش داده شود. راه اندازی و اجرای سامانه های 
جانبــی بــرای مدیریــت تقبل بــا کارت های 
مغناطیســی، خود هزینه های سنگینی را به شبکه 
تحمیل می کند. به عنوان مثــال با کپی برداری از 
کارت می تــوان در مکان هــای مختلف اقدام به 
انجام تراکنش کرد و فقــط در صورتی می توان از 

تراکنش با نمونه کپــی کارت اصلی جلوگیری به 
عمل آورد که ســامانه پــردازش تراکنش را به 
قابلیت تشــخیص تقلب مجهز کرد تــا بتواند با 
تشــخیص موقعیت پایانه خدمــات، مانع انجام 
تراکنش شود. این سامانه برای راه اندازی هزینه 
زیادی می طلبــد و با تنــوع پایانه های پذیرش، 
پیچیدگی تشخیص تقلب بیشتر می شود. به عنوان 
مثال در صورت انجام تراکنش با کارت کپی شده 
در شــبکه مجازی یا با استفاده از پایانه های همراه 
که مستقل از مکان هستند، عماًل امکان جلوگیری 

از انجام تراکنش وجود نخواهد داشت. 
عالوه بــر تهدیدهای حوزه فنــی و تکنولوژی، 
تهدیدی در حوزه کســب و کار هم برای شــبکه 
وجــود دارد و آن نیز برخط بودن همه تراکنش ها 
در شــبکه اســت. در حال حاضر امکان استفاده 
از کارت هــای بانکــی بــه دلیل برخــط بودن 
اعتبارســنجی آنها و همچنین عدم پشــتیبانی از 
کیف پول الکترونیکی، سبب جلوگیری از توسعه 

کیف پول در شبکه بانکی شده است. 

فعالیت های انجام شده در حوزه 
کارت های هوشمند در کشور

 تقریبًا یک دهه قبل، همزمان با راه اندازی شــبکه 
شتاب در کشــور که با هدف اشــتراک در نقاط 
پذیرش در شــبکه بانکی و پرداخت الکترونیکی 
آغاز شــد، صــدور کارت های بانکــی مبتنی بر 
EMV در یکــی از بانک های کشــور به صورت 
جدی آغاز شــد ولی به دالیــل مختلف، متوقف 
و ادامه عملیــات صدور کارت، بــا کارت های 
مغناطیســی جایگزین شــد. از عمده دالیل عدم 
اقبــال کارت های هوشــمند در آن برهه زمانی، 
می توان به نوپا بودن شبکه شتاب در آغاز پروژه، 

باال بودن هزینه تامین و راه اندازی سامانه صدور 
و مدیریت کارت و تراکنش مبتنی بر EMV و نوپا 
بودن صنعت پرداخت الکترونیکی اشــاره کرد. 
یکی از دالیل مهم نیز عدم تجهیز شــبکه شتاب 
به اســتاندارد EMV، در آغاز کار اســت. در آن 
زمان کارت های صادرشــده با تراشه هوشمند، 
فقط قابل پذیرش در شبکه صادرکنندگی بودند 

در حال حاضر قریب به ۷۰ هزار پایانه شعب 
و بیش از ۴۰ هزار دستگاه خود پرداز در شبکه 
بانکی و چهار میلیون پایانه فروشگاهی در شبکه 
پرداخت الکترونیکی کشور نصب شده است
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و قابلیت هــای ارائه شــده از طــرف بانک برای 
کارت هوشــمند، تنها در داخل آن شــبکه معنی 
پیدا می کرد. در حال حاضر بعد از گذشــت بیش 
از یک دهه از آغاز صــدور اولین کارت مبتنی بر 
EMV در کشــور، شبکه پرداخت و بانکی کشور از 
منظر خدمات و زیرساخت مخابراتی و پردازش 
تراکنش، به وضعیت بلوغ نســبی رسیده است و 
می  توان مهاجرت به EMV را در دستور کار شبکه 

صادرکنندگی یا پذیرندگی قرار داد. 

توصیف وضعیت شبکه پرداخت 
الکترونیکی و بانکداری بعد از مهاجرت 

EMV به
از مزایای مهاجرت به EMV می توان به دو نتیجه 
اصلی اشاره کرد که با وجود کارت های مغناطیسی 
در شــبکه پرداخت، امکان رسیدن به آنها وجود 
ندارد. اولین مزیت اســتفاده از کارت های مبتنی 
بــر EMV، افزایــش امنیت زیرســاخت انجام 
تراکنش در شــبکه و کاهش تقلب است. دومین 
قابلیت، پشــتیبانی از امکان انجام تراکنش های 
برون خط در شــبکه اســت. این دو قابلیت دلیل 
اصلی به کارگیری کارت های هوشــمند در شبکه 
بانکی و پرداخت الکترونیکی هســتند که به تبع 
آنها، خدمات مختلف می تواند در سامانه تعریف 
شــود و مورد بهره برداری قرار گیرد. کارت های 
هوشــمند دارای قابلیت ذخیــره اطالعات در 
داخل تراشــه بوده و می تواند با مکانیســم های 
امنیتی طراحی شده در اســتاندارد EMV از تولید 
کارت های کپــی جلوگیری کند. با اســتفاده از 
کارت  هوشــمند برخالف کارت  مغناطیســی، 
امکان تعریف چندین کاربــرد برای یک کارت 
فیزیکی در داخل تراشــه آن وجــود دارد و با هر 

کاربرد می توان خدمات مورد نیاز در یک کسب 
و کار را پوشش داد. اولین مزیت تعدد کاربرد در 
کارت هوشمند، جلوگیری از حمل فیزیکی چندین 
کارت مغناطیسی توســط شهروند است. دومین 
مزیت، طراحی خدمت مبتنی بر کارت هوشمند 
با محوریــت کاربردهــای متنوع، اســتفاده از 
پایانه های پذیرش به عنوان زیرساخت مشترک، 

برای ارائه خدمات به کســب و کارهایی است که 
اشتراک در کسب و کار یا خدمت دارند. 

شــبکه پذیرش کارت هــای بانکی در خدمت 
شــبکه پرداخت و ارائه خدمــات به کارت های 
بانکــی در داخل کشــور، مشــابه یک شــبکه 
حلقه بســته در مقیــاس بزرگ اســت و امکان 
پذیرش کارت های شــبکه در ســایر شبکه ها یا 
پذیرش کارت هایی از شــبکه های خارجی وجود 
ندارد. به دلیل بســته بودن حلقه خدمات در یک 
دهه اخیر، همه خدمات تعریف و اجراشــده در 
صنعت، با وجود اینکه در طراحی و پیاده ســازی 
آنها از اســتانداردهای بین المللی و معتبر استفاده 
شده اســت، کماکان اســتفاده داخلی دارند. در 
صورتی که با توجه به شــرایط حال حاضر، امکان 
اشتراک در شبکه پذیرش به صورت متقابل بین 
شبکه پرداخت و بانکی داخل کشور با شبکه های 
خارجی وجود دارد. برای پذیــرش متقابل الزم 
اســت اســتانداردهای طرفین با یکدیگر تبادل 
شود. ورود به چنین مشارکتی توسط طرفین نیاز 
به انجام فعالیت هایی دارد. با توجه به گســترده 
 EMV بودن شــبکه پذیرش کارت های مبتنی بر
یا ســایر اســتاندارد های فراگیر، باید تمهیدات 
الزم در داخل کشور در شــبکه پذیرندگی برای 
تجهیز شــبکه پایانه ها جهت پذیرش کارت های 
مذکور در نظر گرفته شــود و بــر عکس آن، در 
صــورت نیاز مشــتریان بانک ها به اســتفاده از 
کارت های بانکی خود در شــبکه هایی مانند ویزا 
و مستر، بهتر اســت برای تامین امنیت اقدام به 
 EMV صدور کارت های بانکی مبتنی بر استاندارد
کنند. این دو عامل یعنی تجهیز شبکه پذیرندگی 
و ســامانه های صدور و مدیریت کارت مبتنی بر 
EMV، دو فعالیت عمده ای است که می بایست در 
نهاد ها و ارگان های داخلی برای رسیدن به اهداف 
تعریف شده، برای انجام آنها برنامه ریزی صورت 
گیرد تا بتوان با اطالع از چشــم اندازی روشن و بر 
پایه یک توجیه اقتصادی و تجاری، زیرســاخت 
شبکه پرداخت و بانکی کشور را برای مهاجرت به 

EMV آماده کرد. 

برنامه ریزی برای مهاجرت از کارت 
مغناطیسی به کارت هوشمند

گســتره دانــش مدیریت پــروژه، پــروژه را 
مجموعه ای فعالیت های موقت که منجر به تولید 
محصول یا ارائه یک خدمت یا حصول یک نتیجه 
منحصر به فرد اســت، معرفی می کند. با توجه به 
تعریفی کــه از وضعیت موجود در شــبکه بانکی 
و پرداخت ارائه شــد و تصویری که از آن بعد از 
مهاجرت ترسیم می شود، الزم است برای نیل به 
آن هدف پروژه مهاجــرت در قالب مجموعه ای 

از عملیات و فعالیت ها، برای حصول نتیجه مورد 
نیاز تعریف شود. بر اســاس استاندارد مدیریت 
پروژه، فرآیندهــای مدیریت پروژه برای حصول 
نتیجه مورد انتظار، به شرح زیر در قالب پنج گروه 
فرآیندی نقســیم بندی می شــود. این فرآیند ها 
جریــان موثر پروژه در طول بقــای آن را تضمین 
می کند که با مدیریت پروژه و به کارگیری دانش، 
مهارت ها، ابــزار و تکنیک های مرتبط قابل انجام 

است. 
1( گروه فرآیندهای آغازین 

فرآیندهای آغازین، مجموعه ای از فرآیندهاست 
که در راســتای تعریف یک پروژه با دریافت مجوز 
شروع پروژه، انجام می  شوند. فرآیندهای آغازین 
شــامل تهیه منشور پروژه و شناســایی ذی نفعان 
است. این فاز مهم ترین مرحله از پروژه بوده که در 
آن مجوز انجام پروژه صادرشــده و نیازمندی های 
اولیه ای که انتظارات و نیازهای ذی نفعان را تامین 
می کند، در قالب یک سند آماده می شود. شرح کار 
پروژه، توجیه تجاری و اقتصادی و فاکتورهای محیط 
از جمله مواردی هســتند که باید در تهیه منشور 
پروژه مهاجرت مشخص شــوند. توجیه تجاری و 
اقتصادی پروژه مهاجــرت در اولین قدم می تواند 
اقدام به تامین امنیت زیرساخت انجام تراکنش های 
بانکــی با هدف جلوگیری از تقلب باشــد و در قدم 
بعــدی ارائه خدمات متنوع با تکیــه بر تکنولوژی 
کارت هوشمند در قالب های تماسی و غیرتماسی، 
که می تواند حوزه های کســب و کار پرداخت خرد 

مانند حمل و نقل عمومی را پوشش دهد. 
عاله بر توجیــه تجاری و اقتصادی، شــناخت 
کامل زیســت بوم و شــبکه پرداخت کشــور 
شــامل تجهیزات پرداخت در قالــب پایانه های 
فروشگاهی و همچنین دســتگاه های خود پرداز، 
از الزامات فاز شناخت به شــمار می روند. برای 
پشــتیبانی از کارت هــای مبتنی بــر EMV در 
شــبکه پذیرش الزم اســت به عنوان پیش نیاز، 
الزامات الیه اول و دوم اســتاندارد EMV از طرف 
تولیدکننده، در پایانه فروشــگاهی یا خود پرداز 
بانکی ارائه شــده باشد. در قدم بعدی پیاده سازی 
نرم افزارهــای پایانــه بــر اســاس روال انجام 
 EMV تراکنش های بانکی و پرداخــت مبتنی بر
است که توسط شرکت های تولیدکننده نرم افزار 
و فعال در صنعت بانکی انجام می شــود. از جمله 
مزیت راهکارهای ارائه شــده توسط شرکت های 
تخصصی، در این مرحله آشــنا بودن شــرکت و 
مجموعه منابع انســانی آن به حوزه EMV یا حتی 
آماده بودن محصول آن مبتنی بر EMV اســت. 
همــکاری با شــرکت های تخصصــی در حوزه 
پرداخــت و ســامانه های کارت، از هزینه های 
آموزش داخلی پرســنل برای شناخت، تحلیل و 

شبکه پذیرش کارت های بانکی در خدمت 
شبکه پرداخت و ارائه خدمات به کارت های 

بانکی در داخل کشور، مشابه یک شبکه 
حلقه بسته در مقیاس بزرگ است
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طراحی ســامانه های مبتنی بر تکنولوژی جدید 
به شدت می کاهد و در مســیر حرکت به سمت 
تکنولوژی، شــرکت های بهره بردار و کارفرما را 

جلو می اندازد. 
قدم بعدی در فرآیند های آغازین، شــناخت 
ذی نفعان پروژه است. با توجه به ابعاد و گستردگی 
قابل توجه شبکه پرداخت و خود پرداز در کشور، 
می بایست دقت الزم در شناسایی شبکه ذی نفعان 
انجام شود. شــناخت دقیق ذی نفعان در قالب و 
گروه نهاد هــا و ارگان های دولتی، شــرکت های 
ارائه کننــده خدمــات پرداخــت الکترونیکی، 
شــرکت های تخصصی خارجی و داخلی در حوزه 
ارائه راهکار، شــرکت های ممیــزی تکنولوژی و 
کیفیت خدمت، بانک های فعال در شــبکه بانکی، 
دارندگان کارت و مشــتریان بانکی، پذیرندگان 
کارت های بانکی، فروشگاه های بزرگ که امکان 
ارائه خدمــات مکمل مانند وفــاداری را دارند، 
سند ارائه شــده از ابعاد پروژه را دقیق تر می کند 
و برنامه ریزی برای آن را تســهیل می بخشــد. 
با شــناخت کامل و دقیــق ذی نفعــان، میزان 
آمادگی در شــبکه برای انجام پروژه مهاجرت، 
امکان سنجی و پتانســیل های موجود در صنعت 
برای انجام فعالیت ها شناسایی می شود. اطالع از 
وضعیت ذی نفعان در زیست بوم پروژه، به تدوین 
اســتراتژی مدیریت ذی نفعــان در طول اجرای 

پروژه کمک می کند. 
2( گروه فرآیند های برنامه ریزی

فعالیت های مــورد نیاز بــرای تدوین محدوده 
پروژه، اصالح اهداف و تعریف مســیر اقدامات 
الزم برای دســتیابی به اهداف پروژه را شــامل 
می شــوند. فرآیندهــای برنامه ریــزی، برنامه 
مدیریت پروژه و مستندات پروژه را که در انجام 
فعالیت های پروژه مورد اســتفاده و بهره برداری 
قرار می گیرند، توســعه می دهد. برنامه مدیریت 
پــروژه، تمام جنبه های پروژه را شــامل مواردی 
مانند محدوده، زمــان، هزینه، کیفیت، ارتباطات، 
ریسک و تدارکات را مورد بررسی قرار می دهد. 
در این ارتباط، اهــم فرآیند های زیرمجموعه در 

ادامه توضیح داده شده است:
 الف- محدوده

محــدوده اجرای پــروژه می تواند بر اســاس 
نیازمندی های ذی نفعان و همچنین سیاست های 
اجرایی که از طــرف نهادهای مجری و رگوالتور 
ارائه می شود، مشــخص شود. در تعیین محدوده 
پــروژه، قطعــًا بایــد توانایی و میــزان آمادگی 
ذی نفعان با توجه به شرایط حاضر در نظر گرفته 
شــود. تفکیک محدوده به دو حوزه پذیرندگی و 
صادرکنندگی به عنوان دو وظیفه اصلی شــبکه 
بانکی کشــور، در تعیین محــدوده پروژه اهمیت 

بســیار دارد. همزمانی یــا تقدم و تاخــر در دو 
وظیفه فوق می تواند اجرای پــروژه را با خطرات 
جدی مواجه کند. البته الزم به ذکر اســت شبکه 
پذیرندگی در خدمات پرداخت الکترونیکی، تابع 
تصمیم شــبکه بانکی اســت و موظف است ابزار 
صادرشده در شــبکه را پذیرش کند ولی اطالع از 
میزان آمادگی شبکه و نهاد ناظر آن، در موفقیت 
یا شکست پروژه ارتباط مستقیم خواهد داشت. در 
این فاز پروژه، اطالع از کسب و کارهایی که منافع 
مشترک با شــبکه بانکی یا حوزه پرداخت دارند، 
می تواند در ایجاد زیرســاخت جامــع و مانع در 
ارائه خدمات مشترک نقش بسزایی داشته باشد. 
به عنوان مثال کســب و کارهایــی مانند صنعت 
بیمه یا ســامانه های وفاداری می تواند در تجمیع 
نیازمندی ها و تعیین محدوده در ارائه خدمات، به 

موفقیت پروژه در آینده کمک شایانی کند.
ب- برنامه ریزی کیفیت و ارائه گواهینامه

از جمله موارد مهم برای اجرای پروژه، تعریف 
برنامه ریــزی کیفیت و روال ارائــه گواهینامه به 
محصوالتی اســت کــه نامزد ارائــه خدمت در 
شــبکه با ابزار جدید پرداخت هســتند. بالطبع 
شــرکت های پرداخت الکترونیکی و بانک ها به 
عنوان ذی نفعان الیــه اول که وظیفه بهره برداری 
از ســامانه را دارند، باید برای دریافت گواهینامه 
محصوالت و ابزارهای مورد استفاده اقدام کنند. 
این برنامه شامل شرکت های ارائه دهنده راهکار 
و تولیدکننده های تجهیزات پرداخت هم می شود 
و باید بتواننــد از نهادهای ذی ربــط، گواهینامه 

استفاده در شــبکه بانکی و پرداخت را با توجه به 
محدوده خدمات دریافت کنند. 

ج- هزینه
از اهــم فعالیت هــای برنامه ریــزی، هزینه و 
مدیریــت آن در اجــرای پروژه اســت. تعیین 
هزینه به صــوت واقعی باعث می شــود بودجه 
تعیین شــده برای پــروژه دارای خطای کمتری 
باشــد. برخورداری از بودجه واقعی که همه ابعاد 
پــروژه از جمله ریســک های پــروژه را در نظر 
گرفته باشــد، مدیریت پروژه و نیــل به اهداف 
آن را تســهیل می کند. از جمله مــواردی که در 
برنامه ریزی برای مدیریــت هزینه باید در نظر 
گرفته شــود، تهیه برنامه منابع انســانی است. 
شــرایط اقتصادی و اجتماعی در شــیوه تربیت و 
به کارگیری منابع انســانی تاثیر بســیاری دارد. 
از آنجایی که حــوزه پروژه از جملــه حوزه هایی 
اســت که تکنولوژی روز و فنــاوری در آن نقش 
بسزایی دارد، الزم اســت منابع انسانی فعال در 
صنعت، دوره های آموزشــی در این خصوص را 
بگذرانند و بــرای حضور در برنامه مختلف پروژه 
چه در شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت 
و بانک ها و چه در شرکت های ارائه دهنده راهکار، 
آموزش هــای الزم را دریافت کننــد. برگزاری 
دوره های آموزشــی و همچنیــن تربیت نیروی 
انســانی متخصص در حوزه های تولیــد، اجرا و 
بهره بــرداری، از دغدغه های اصلــی این پروژه 
به شــمار می رود و میزان آمادگی شــرکت های 
فعال در این حوزه با میزان دارایی سرمایه انسانی 
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آنها در این خصوص رابطه مســتقیم دارد و قطعًا 
شرکت هایی در این حوزه موفق خواهند بود که از 

سرمایه انسانی متخصص برخوردار باشند. 
ه- کیفیت 

اطالع از نیازهای کیفی، اســتانداردهای پروژه 
و مستندســازی چگونگی انطباق با اهداف پروژه 
از دیگر گام هایی اســت که باید توسط نهادهای 
متولی، برای آن برنامه ریزی شــود. پیاده سازی 
نرم افزار ها و ابزارهای مدیریت برای بهره برداری 
در سامانه بر اساس اســتاندارد های بین المللی و 
تعریف شده در چارچوب پروژه، به عنوان الزامات 
پروژه در نظر گرفته شــده و الزم اســت توسط 
رگوالتورهای حاضر در پروژه و همچنین فازهای 
بهره برداری، کنترل و بازرســی شود. البته بعد از 
اتمام پروژه در قالب فرآیند های بازبینی و کنترل 
کیفیــت و نظارت، این فرآیند ها اجرا می شــود و 
فقط ممکن است روال و نحوه اجرای آن متفاوت با 

اجرای آن در حین پروژه باشد. 
و- ارتباطات

تعریــف رویکردهــای ارتباطــی، ایجــاد 
بیــن ذی نفعــان  کارگروه هــای مشــترک 
بهره بــردار و  علی الخصــوص شــرکت های 
تولیدکننده، در اجرای موفق پروژه تاثیر بسیاری 
دارد. مدیریت ارتباطــات بین ذی نفعان، جاری 
شدن اطالعات در ســازمان پروژه را تسهیل و به 

اجرای موفق پروژه کمک می کند. 
ز- تدارکات

برنامه ریــزی بــرای تامیــن تجهیــزات، 

مستندســازی تصمیمــات خرید و شناســایی 
فروشــندگان و تامین کنندگان بالقوه در پروژه، 
در مرحلــه برنامه ریــزی انجام می شــود. البته 
برنامه ریزی تدارکات بــرای همه ذی نفعان در 
طول اجرای پروژه مورد نیاز است و هر ذی نفع به 
فراخور نیاز خود اقــدام به برنامه ریزی تدارکات 
می کنــد. شناســایی شــرکت های تولیدکننده 
ابزار، تولیدکننده نرم افــزار، ارائه دهنده فناوری، 
ارائه دهنــده راهــکار، تولیدکننــده پایانه های 
فروشــگاهی، تجهیــزات خود پــرداز، از جمله 
مواردی هستند که می بایســت به دقت بررسی 
شوند و در فرآیند برنامه ریزی تدارکات مد نظر 

قرار گیرند. 
۳( گروه فرآیندی اجرا

این گروه شامل مجموعه فرآیند هایی است که 
در راستای کار تعریف شــده در برنامه مدیریت 
پروژه، برای تامین مشــخصه های پــروژه انجام 
می شود. فاز اجرا برای پروژه، مهم ترین بخش آن 
است و عملی شــدن اهداف پروژه و فعالیت های 
آن که در مراحــل قبلی برنامه ریزی شــده اند، 
در ایــن مرحله اتفاق می افتــد. در ادامه تعدادی 
از مهم تریــن فرآیندهای اجرایــی، توضیح داده 

می  شود. 

هدایت و مدیریت اجرای پروژه
فرآینــد اجــرای فعالیت های تعریف شــده در 
منشــور پروژه در این مرحله انجام می شــود. در 
هر کدام از گــروه ذی نفان در ســازمان پروژه، 

فعالیت های اجرایــی مختلفی وجود دارد که باید 
در این مرحله تکمیل شــوند. اهم گروه ذی نفعان 

در این پروژه به شرح زیر است: 

نهادهای رگوالتور و قانونگذار 
تبیین خدمــات در قالب اســتاندارد در صنعت 
و انتشــار مســتندات و آیین نامه های مرتبط با 
فعالیت های اجرایی از جملــه فعالیت های قابل 
اجرا در این محدوده اســت. عــالوه بر آن الزم 
اســت رگوالتور گواهینامه های الزم را در اختیار 
صادرکننده هــا قرار دهــد. ارائه شناســه های 
واحد برای کاربردهای کارت هوشــمند با توجه 
به مجموعــه صادرکننده های فعال در شــبکه 
و همچنیــن ســازماندهی پذیرنده هــا، بر عهده 
رگوالتور اســت. تشــکیل کمیته های پیگیری و 
کارگروه های تصمیم گیری متشکل از ذی نفعان 
در پــروژه از جمله وظایف هماهنگــی و اجرایی 

رگوالتور به شمار می رود. 

شرکت های ارائه دهنده راهکار 
انتخــاب چارچوب هــای تولید و پیاده ســازی 
نرم افزار، پیاده ســازی نرم افزار و توســعه آنها با 
توجه به نیازمندی های تجمیع شــده در نرم افزار 
به عنوان هسته اصلی فعالیت های اجرایی قلمداد 
می شود. تعامل با شبکه بانکی، نهادهای رگوالتور 
و شــرکت های پرداخت الکترونیکــی، در تولید 
ابزار ها و نرم افزارهــای مورد نیاز می تواند کمک 

شایانی به شرکت های ارائه کننده راهکار کند. 

 بانک های صادر کننده 
تامین کارت های هوشمند برای ارائه به مشتریان، 
تامین زیرساخت برای تجهیز مراکز صدور کارت 
هوشمند برای مشــتریان، تجهیز شعب منتخب 
برای صدور کارت هوشــمند در شــعب )صدور 
آنی کارت در شــعبه(، تدوین فرآیند های تولید 
توزیع رمز برای مشــتریان، تجهیز دستگاه های 
خود پرداز به نرم افزارهــای پذیرنده کارت های 
هوشــمند و دریافت گواهینامه صدور و مدیریت 
کارت هوشــمند مبتنی بر کاربردهای توافق شده 
در شبکه بانکی، از جمله وظایف اجرایی بانک های 

عضو شبکه به شمار می روند. 

شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت 
الکترونیکی 

عالوه بــر فعالیت های تعریف شــده در بخش 
شــرکت های تولیدکننده نرم افزار، فعالیت های 
اجرایی در محیط کارفرما هــم نیاز به اجرا دارد. 
اجرای آزمایشــی و تجهیز نقــاط پذیرنده های 
منتخب در پروژه، نیازمند دقت الزم و کافی است. 
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در این مرحله نرم افزار های تولیدشــده به مرحله 
بهره برداری می رسند و دریافت نتایج آنها برای 
کنترل کیفیت عملکرد ابزارهای تولیدشده مورد 

نیاز است. 

 دارندگان کارت بانکی
جلــب رضایت دارنــدگان کارت هــای بانکی، 
هدف اصلی این پروژه اســت. ارائه ابزار مناسب 
بــا نیازمندی هــای دارنده کارت، بــرای انجام 
تراکنش های برون خط و اســتفاده از قابلیت های 
کیف پــول الکترونیکی در کنــار انجام تراکنش 
در بســتر امن، از جمله فعالیت هــای قابل انجام 
توسط دارندگان کارت بانکی است. این مجموعه 
می تواند گروهی منتخب از مشتریان شبکه بانکی 
باشــد که در قالب اجرای آزمایشی از کارت های 

بانکی استفاده می کنند. 

تضمین کیفیت
از تضمین کیفیت، ممیــزی نیازمندی های کیفی 
و ســنجش نتایج کنترل کیفیت اطمینان حاصل 
می شــود که استانداردهای مناســب در اجرای 
پــروژه مورد اســتفاده قرار می گیــرد. دریافت 
بازخورد از شــبکه اجرا و ذی نفعــان مختلف و 
بررســی و تحلیل آنها توســط ســایر ذی نفعان 
در شــبکه می توانــد ممیــزی نیازمندی های 

تعریف شده در پروژه را انجام دهد. 

مدیریت تدارکات
ارتباط بــا ذی نفعان، مدیریت انتظــار آنان برای 
تامین نیازهای شان و توجه به مشکالت اجرا باید در 
این مرحله مد نظر قرار گیرد. تشکیل کارگروه های 
هماهنگی در اجرای پروژه و همچنین ایجاد شــبکه 
ارتباط بین ذی نفعــان، در این مجموعه فعالیت ها 
صورت می گیرد. تبیین نیازهای مشترک و انتظار 
ذی نفعان، ارائه یک تعریف مشــترک از خدمات 
طراحی شده در سامانه، از جمله سایر فعالیت هایی 

است که با این عنوان انجام می شود. 
4( گروه فرآیندی نظارت و کنترل

فرآیندهــای نظارت و کنتــرل مجموعه ای از 
فرآیند ها هســتند که برای پیگیــری، بازنگری، 
کنترل پیشرفت و عملکرد پروژه، مورد نیازند. هر 
کدام از ذی نفعان الزم است فعالیت های قابل اجرا 
در پروژه را برنامه ریزی کننــد و در فرآیندهای 
نظــارت و کنترل، بــر آن نظــارت کنند. عالوه 
بر اجــرای فعالیت های نظــارت در محیط های 
ذی نفعان، می بایست در ســطح کالن -معموالً 
از طرف نهادهــای قانونگــذار و رگوالتور- در 
پــروژه نظارت کنترل در اجــرای پروژه صورت 
گیــرد. برای ممانعت از انحراف پروژه از مســیر 

طراحی شــده و همچنین نظارت بر اجرای آن در 
مسیر درست و مبتنی بر منشــور پروژه، تدوین 
برنامه های زمان بندی برای انجام تست های فنی 
داخلی و یکپارچه سازی و نیز نظارت بر اجراهای 
آزمایشی، از جمله وظایف مورد انتظار در مرحله 
نظارت و کنترل پروژه به شمار می رود. در حالت 
کلی مراحل زیر در ایــن مجموعه فرآیند ها اجرا 

می شود: 
gg نظارت و کنترل فعالیت های تعریف شده در

پروژه در محیط هر کــدام از ذی نفعان برای 
انطباق آنها بر خدمات تعریف شده در پروژه

gg کنترل تغییرات یکپارچه و محتمل در اجرای
پــروژه، ترکیب خدمات کســب و کارهای 
محتمل با شــبکه پرداخــت الکترونیکی و 

همچنین ایجاد یکپارچگی در خدمات
gg کنترل و تایید محدوده پــروژه و ممانعت از

خروج از آن برای هدایت پروژه در مسیر آن 
gg کنترل زمان بندی فعالیت های تدوین شــده

در خدمــات مختلــف و انتقال بــه محیط 
عملیات

gg کنتــرل هزینه هــای اجرایــی و عملیاتی و
سرمایه گذاری بر اساس منشور پروژه 

gg کنترل کیفیت خدمات در پروژه بر اســاس
اســتاندارد ها و فرآیندهای تدوین شــده در 

اجرای پروژه.
5( گروه فرآیندی خاتمه

 فرآیندهایی هستند که برای به پایان رساندن 
تمام فعالیت های گروه های فرآیندی پروژه انجام 
می شــوند تا پروژه به صورت رسمی خاتمه یابد. 
در صورت تکمیل فرآیند های پروژه بر اســاس 
برنامه ریزی انجام شــده، اتمام پــروژه کلید زده 
می شــود. مراحل زیر در اتمام پروژه و خاتمه آن 

اجرا می شوند: 
gg اخــذ پذیــرش از نهادهــای قانونگذاری و

رگوالتــوری بــرای تکمیــل فعالیت های 
تدوین شده توسط ذی نفعان در پروژه

gg مستندات سازی پروژه و انتشار مستندات
gg .بایگانی مستندات

یکی از فعالیت های مهم و جامع که در این مرحله 
از پــروژه می تواند در قالــب فرآیند های اتمام و 
اختتامیه صورت پذیرد، انجام ممیزی خدمات و 
زیرساخت از ذی نفعان با توجه به ابعاد توافق شده 
در ابتدای پروژه است. انجام ممیزی های دوره ای 
با رویکرد ایجاد بهبود در شبکه پرداخت، می تواند 
کیفیت خدمات را با اســتناد به برنامه ریزی های 

انجام شده در ابتدای پروژه تضمین کند. 

نتیجه گیری
مهاجرت از کارت مغناطیسی به کارت هوشمند، 

نیازمند تعامــل ذی نفعان زیــادی از حوزه های 
دانشــگاهی، رگوالتــوری، اجرایــی و نظارت، 
قانونگذاری، کاربری و کســب و کارهای داخلی 
و خارجی اســت و کامل ترین سناریو برای جلب 
مشــارکت  همه ذی نفعان، ایجاد یک زیست بوم 
بــرای حضــور آنها در اجــرای پــروژه و انجام 
فرآیندهای مرتبــط خواهد بود. اشــتراک در 
شــبکه های پذیرش داخل کشــور، لزوم اجرای 
پروژه از طرف نهادی باال تــر و قانونگذار را بیش 
از پیش آشــکار می کند تــا بتواند بــا ارائه یک 
چشم انداز، حضور سایر ذی نفعان علی الخصوص 
شــرکت های ارائه دهنــده خدمــات پرداخت 
الکترونیکی و بانک هــای صادرکننده را تامین و 
تضمین کند و بر تدوین چارچوب اجرایی پروژه و 
ابعاد آن، فرآیندهای اجرا و اختتامیه آن نظارت 
داشــته باشــد. اجرای پروژه مهاجرت از کارت 
مغناطیســی به کارت هوشــمند در شبکه های 
پرداخت و بانکی که در حال حاضر با اســتفاده از 
کارت مغناطیســی، پایداری در خدمات شبکه 
دارند و خدمــات خود را به حجــم قابل توجهی 
از دارنــدگان کارت های بانکــی و پذیرنده های 
فروشگاهی ارائه می کنند، پیچیدگی خاص خود را 
دارد و بــدون برنامه ریزی و انجام مطالعه دقیق و 
عدم اطالع از پتانسیل ها و توانمندی های داخلی 
و خارجی و قابل تامیــن، کاری غیرممکن خواهد 
بود. انتخاب مجموعــه ای منتخب از پذیرندگان 
و دارنــدگان کارت های بانکی هوشــمند برای 
شروع اجرای آزمایشــی اولید قدم در اجراست 
و با ادامه آن، پروژه می توانــد مراحل بعدی را با 
موفقیت طی کند. اســتناد به چارچوب مدیریت 
پروژه و برنامه ریزی برای اجرای آن بر اســاس 
گروه  فرآیند هــای تعریف شــده در چارچوب 
پروژه،  شــناختی جامع و کامل از سازمان پروژه را 
به ذی نفعان ارائه می دهد و عالوه بر آن با تعریف 
فرآیندهــای برنامه ریزی، اجرا و کنترل می تواند 

اجرای موفق پروژه را تضمین کند 

پی نوشت:
Debit Card -۱

۲- آمار و اطالعات ارائه شــده مربــوط به آمار 
مهرماه ســال ۱3۹۴ است که از ســایت بانک 
http://www.( مرکزی جمهوری اسالمی ایران

cbi.ir( دریافت شده اند.

منابع:
PMI، (۲۰۰۹)، PMBOK ۴ ،۲۰۰۸th Edition، Tehran، 
AyanaGhalam
Payment System page، Data and statistics، 
URL: http: //www. cbi. ir/section/۱۴۸۱. aspx
EMV is، URL: https: //www. emvco. com/
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یک نیاز اســت اما بانک ها بانکداری 
نه! ایــن جملــه معروف 
بانکداران را به این اندیشه وا داشته است که چگونه 
می توانند در پارادایم شــیفت پیش رو پیش قدم 
باشــند و از قافله عقب نمانند. فــارغ از ابهام هایی 
همچون »فضــای قانونی و نظارتــی«، »تغییرات 
اقتصادی«، »جهانی شــدن تجــارت«، »رقبای 
نوظهــور«، »بحران های مالــی«، »نقش فناوری« 
و »توانمند شدن صدای مشــتری«، نداشتن یک 
استراتژی مشخص و عدم انجام اقداماتی جدی در 
جهت ایجاد ارزش افزوده برای مشــتریان تجاری 

بانک ها، فضا را بــرای غیربانکی های چابک فراهم 
می کند تا نیاز های مشــتریان بانکی را پاسخ داده و 

سهمی از بازار را به خود اختصاص دهند. 
از گذشته بســیار دور، نقش اصلی بانک ها نقل 
و انتقال پول و نیز تســهیل تجارت و صنعت بوده 
اســت. به بیان ســاده وظیفه اصلی بانک ها، ایجاد 
بســتر های امن و الزم بــرای ارزش آفرینی دیگر 
صنایــع بوده اســت. در چند ســال اخیر تجارت 
الکترونیکی روزبه روز بیشــتر مــورد اعتماد قرار 
گرفته و با ایفای نقشــی پررنگ تر و موثرتر سبک 
زندگی مردم را متحول ســاخته است. با توجه به 

تغییرات صورت گرفتــه و تغییرات پیش رو که به 
صورت نمایی و جهانی در حال شکل گیری هستند، 
نقش بانک ها برای ایجاد بستر های ارزش آفرینی 
چیست و چه زیرساخت هایی برای بقا الزم دارند؟

در این مقاله پس از تعریف خدمات ارزش افزوده 
تجاری برای مشتریان بانکی، متغیر ها و ابهام های 
پیش روی بانک ها بررســی می شــود و سپس با 
تعریف وضعیت های احتمالی آینده برای بانک ها 
در چهار ســناریو »اســتمرار وضعیت موجود«، 
»وقوع مشــکالت مالی«، »رشد بازار های جدید« 
و »تغییــرات پی در پی« رویکرد های پیشــنهادی 
برای زیرســاخت های الزم به منظور ایجاد و ارائه 

خدمات جدید بانکی مورد مطالعه قرار می گیرد.

خدمات ارزش افزوده تجاری
در دنیای کســب و کار، »ارزش افزوده« اشاره به 
ویژگی ها و قابلیت هــای فوق العاده یک محصول 
یا خدمت دارد که فراتر از انتظارات رایج باشــد و 
اصوالً در قبال دریافت هزینه اضافه یا شــرایطی 

خاص به مشتریان ارائه شود. 
 Commoditization۱ ،در صنعت بانکــداری
در حال وقوع اســت و با این اتفاق بانک ها تبدیل به 
بســتری برای دیگر صنایع می شوند و تنها تقویت 
ســطح خدمات و ارائــه خدمــات ارزش افزوده 
می تواند موجب ایجــاد مزیت رقابتی بین بانک ها 

شود.
اکثر محصوالت بانکی از قبیل تسهیالت، سپرده 
و خدمات پرداخت در اکثر بانک ها در سرتاســر 
جهان یکسان می شــوند. بانک ها و موسسات مالی 
  )Service Levels( فقط با تقویت سطح خدمات
و ایجاد تنوع و سهولت در ارائه خدمات می توانند 
مزایای رقابتی بــه وجود آورند و بقای خود را حفظ 

کنند. 
با اســتماع بیانات مقام معظم رهبری و مطالعه 
»سیاســت های کلی برنامه ششــم توســعه«2 و 
»سیاســت های کلی علــم و فنــاوری«۳ موارد 

راهبردی زیر حائز اهمیت هستند:
ggافزایش صادرات محصوالت 
ggدانش بنیان کردن شیوه  تولید و محصوالت 
gg نشان ســازی تجــاری و تقویــت حضور در 

بازارهای منطقه و جهان.
ارائه خدمــات ارزش افزوده تجاری توســط 

خدمات ارزش افزوده تجاری و زیرساخت های بانکی

تغییرات، گریز ناپذیر هستند

سید سینا قاضی دزفولی
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بانک ها هم راســتا با موارد راهبردی فوق می تواند 
پــس از کســب درک درســت از ابهامــات و 
سناریوهای پیش  رو، تاثیر موثر و مستقیم بر اقتصاد 

و موقعیت سیاسی کشور داشته باشد.

متغیر ها و ابهامات پیش روی بانک ها
فضای قانونی و رقابتی: در پــی بحران های مالی، 
تغییرات نظارتی متعددی اجرا یا پیشــنهاد شده 
است. فضای نظارتی آینده همچنان نامشخص و پر 
از ابهام است. در دو سناریو از چهار سناریو محتمل، 
فضای نظارتی بسیار شــبیه فضای امروزی فرض 
شده و در دو سناریو دیگر مقرراتی بسیار دشوارتر 

وضع خواهد شد.
تغییرات اقتصادی: بازارهایی همچون بازارهای 
چین، هنــد، برزیل، آفریقای جنوبی و روســیه در 
حال رشد هســتند و به احتمال زیاد سهم بیشتری 
از فعالیت های اقتصادی جهان را کسب می کنند. 
این تغییر در قدرت اقتصادی، می تواند فرصت ها و 
چالش هایی برای بانکداری ایجاد کند. در دو سناریو 
بازارهای در حال رشد نســبتاً آهسته و با سرعت 
رشد تدریجی فرض شده اند و دو سناریو دیگر تغییر 
عمده در مراکــز جدید قدرت اقتصادی را تخمین 
زده اند که عامل قابل توجهی در تعیین چشم انداز 

بانک ها طی ۱۰ سال آینده خواهد بود.
جهانی شــدن تجارت: امروزه در بســیاری از 
صنایع، شرکت ها در بازاری جهانی رقابت دارند. 
در حالی که تجارت جهانــی می تواند تاثیر مثبتی 
بر افزایش درآمد داشــته باشــد، از سوی دیگر 
نیز می تواند فشــار اقتصــادی و رقابتی نا عادالنه 
ایجاد کنــد و در نتیجه میزان انتقــاد مردمی در 
مورد مشاغل ازدست رفته را افزایش دهد. در دو 
سناریو، جهان شاهد رشــد جهانی شدن تجارت 
و یکپارچه ســازی بازارها فرض می شــود. یکی 
از ســناریوها ایجاد چترهــای حمایتی به صورت 
منطقه ای و کشوری را فرض کرده و آخرین سناریو 
پیدایش چتر هــای حمایتی در سراســر جهان را 

متصور شده است.
نوع و شــدت رقابت: بانک ها با رقبای جدیدی 
از جمله موسســات مالی در بازارهــای نوظهور 
و شــرکت های غیربانکــی ماننــد آب و بــرق، 
فروشگاه های زنجیره ای و ارائه دهندگان خدمات 
تلفن همراه روبه رو هستند. در یک سناریو تاثیری 
محدود فرض شــده، در ســناریو دیگر فرض بر 
این اســت که رقبای نوظهور به ســوی بازارهایی 
اختصاصی و جذاب تر حرکــت می کنند. در یکی 
دیگر از فرضیات چنین تصور شده که رقابت به طور 
عمده در بازارهای در حال ظهور قابل توجه خواهد 
بود. آخرین ســناریو افزایش رقابت چشــمگیر 

غیربانکی ها را در سراسر جهان متصور شده است.

بحران های مالی: طی دهه گذشــته دو بحران 
اقتصادی در ســطح جهان رخ داد. ابهام اینکه آیا 
این گونه بحران ها در آینده تکرار شوند، وجود دارد. 
یک سناریو وقوع بحران مالی معمولی در طول ۱۰ 
سال آینده را فرض کرده و در یکی دیگر از سناریو ها 
بحرانی عظیم بــا تاثیر در سراســر جهان فرض 
می شود. در سومین سناریو بحران هایی کوچک با 
تاثیر محدود متصور شده اند و در نهایت چهارمین 
سناریو فرض کننده بحران عظیم و بسیار تاثیرگذار 

عمدتاً در کشور های توسعه یافته است.
پشــتوانه دولتی: دولت ها و بانک های مرکزی 
در مقابل چندین بحران اخیــر مخصوصاً بحران 
بدهی اروپا و بازار وام و ســقوط قیمت مســکن در 
ایاالت متحده امریکا، وارد میدان شــدند و با ارائه 
حمایت های دولتی به تقویت سیستم مالی برآمدند. 
دو سناریو فرض بر این دارند که دولت ها همچنان 
به حمایت خــود ادامه می دهنــد، در حالی که دو 

سناریو دیگر نظر کاماًل متفاوتی دارند.
وضعیت بدهی ها: بدهی های دولتی یک مساله 
جدی در ایاالت متحده و اروپاســت که همچنان 
رو به افزایش اســت. در بسیاری از موارد دولت ها 
تکیه ای به بخش خصوصی از جمله بانک ها دارند. 
دو سناریو فرض می کنند بدهی ها در سطوح قابل 
کنترل خواهند ماند. ســناریو دیگر تا حدی بدتر 
شدن وضعیت بدهی ها را متصور است و چهارمین 
سناریو وضعیت را به طور چشمگیری بدتر فرض 

می کند.
بازار اوراق بهادار: در پــی بحران مالی جهانی، 

عرضه اوراق بهادار و مشــارکت بخش خصوصی 
در ایاالت متحده متوقف شد و تنها اوراق مشارکتی 
که حمایت دولت را دارا بوده اند، برقرار هســتند. 
مقررات جدیدی برای تشویق داد و ستد این اوراق 
در بورس ها تدوین شــد. برخی کارشناسان انتظار 
دارند مقررات جدید موجب کاهش ســود اوراق 
بهادار شود. یک سناریو فرض بر این دارد که بازار 
اوراق بهادار خصوصی بهبود می یابد. دومین سناریو 
فرض می کند بازار اوراق بهادار همچنان که هست 
ادامه خواهد یافت اما بــا دامنه ای محدودتر، و دو 

شکل 2- متغیرها و ابهامات پیش روی بانک ها در یک نگاه

شکل 1-  تغییر در فراوانی و دسترسی پذیری خدمات بانکی
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سناریو آخر تعادل را در جایی مابین دو سناریو اول 
پیدا می کنند.

صندوق های بازنشســتگی: در کشــور های 
توســعه یافته افزایش جمعیت سالخورده موجب 
افزایش میزان تقاضــا از برنامه های دولتی تامین 
اجتماعی و بازنشستگی شده است. دو سناریو فرض 
بر این دارند که با اینکه فشــار زیــادی به دولت ها 
می آید اما آنها قــادر خواهند بود به بســیاری از 
خدمات وعده داده شده عمل کنند. دو سناریو دیگر 

حکایت از سقوط صندوق های بازنشستگی دارند.
نقش فناوری: پیشرفت فناوری اجتناب ناپذیر و 
کاماًل غیرقابل پیش بینی است. پیشرفت فناوری در 
هر دو نوع راهکارهای عملیاتی و پشتیبانی موجب 
کارآمدتر شدن فرآیندهای بانک ها شده و با فراهم 
کردن دسترســی به تحلیل های برخط فرصت ها 
و خطرات در لحظه قابل تشــخیص می شوند. یک 
سناریو، پیشرفت مستمر و محدود در راهکارهای 
عملیاتی و پشتیبانی را فرض می کند. یکی دیگر از 
سناریوها پیشــرفت های قابل توجهی در ارزیابی 
ریسک و بهبود راهکارهای پشــتیبانی را متصور 
شده است. سومین سناریو تبدیل و تحول سراسری 
عملیات بانکداری را به واسطه رشدنمایی فناوری 
فرض می کند و چهارمین سناریو می پندارد تحول 

عمدتاً در راهکارهای عملیاتی صورت می گیرد.
توانمندســازی صدای مشــتری: اینترنت به 
واسطه ایجاد شــفافیت در هزینه ها و انتشار آسان 
نقد و بررسی ها توسط کارشناسان و مشتریان دیگر 
موجب تقویت صدای مشتریان و مصرف کنندگان 
در همه اصناف از جملــه بانک ها و ارائه دهندگان 
خدمات مالی شده است. یک سناریو، فضایی کمتر 
رقابتی برای افزایش صدای مصرف کننده متصور 
است. دو سناریو فرض بر باال بودن میزان رقابت و 
نگرش خصمانه مصرف کنندگان را فرض می کنند 
و چهارمین ســناریو مصرف کنندگان را بســیار 

قدرتمند تصور می کند.

ضمانــت ســپرده ها: در جریــان بحران  های 
مالی، حمایــت مالی دولت ها بیشــتر معطوف به 
طلبکاران، صاحبان اوراق قرضه و اوراق بهادار شد، 
در شرایطی که دارندگان سهام با ضرر و زیان های 
زیادی مواجه شدند. منتقدان استدالل می کنند در 
آینده، طلبکاران نیــز در زمان بحران باید در ضرر 
و زیان شریک باشــند. در دو سناریو فرض بر این 
اســت که حقوق طلبکاران کماکان کم خواهد بود 
و دو ســناریو دیگر فرض بر ایــن دارند که میزان 

حمایت افزایش می یابد. 
 

 چهار سناریو پیش  رو
  سناریو A ؛استمرار وضعیت موجود: در این سناریو 
فرض می شــود محیط نظارتی آینــده تغییرات 
چندانی نخواهد داشت و تغییرات قدرت اقتصادی 
در کشــور های در حال رشــد و در حال توسعه به 
صورت متوازن خواهد بود. رقابت قابل مالحظه ای 
از سوی رقبای جدید مانند مجموعه های غیربانکی 

شاهد نخواهیم بود.
از دیگر مشــخصه های این سناریو خوش بینی 
نســبت به عدم وقوع بحــران مالی، اســتمرار 
حمایت هــای  دولتــی، بقــای صندوق هــای 
بازنشستگی و احیای بازارهای اوراق بهادار است. 
در حوزه فناوری تغییر و تحــول عمده ای فرض 
نشــده و توانمندســازی صدای مصرف کننده 
تا حدودی شــکل می گیرد و حقــوق طلبکاران 
به مراتــب کمتر از امروز وجود خواهد داشــت. 
گزیده ای از استراتژی های پیشنهادی در صورت 

به وقوع پیوستن این سناریو به شرح زیر هستند:
gg تمرکز بــر محصوالت و خدمــات بی نیاز از 

سرمایه های زیاد 
gg افزایش حضور در بازار های در حال توسعه
ggتمرکز بر مدیریت ثروت
gg سرمایه گذاری در فناوری اطالعات
gg.افزایش کیفیت خدمات و محصوالت

ســناریو B ؛ وقوع مشــکالت مالی: این سناریو 
فرض کننده یــک جهان به چالش کشیده شــده 
است. در مقایسه با ســناریو A تفاوت اصلی، وقوع 
یک بحران مالی گســترده و شدید و وضع مقررات 
سنگین توسط دولت هاست. پشتوانه های دولتی در 
این سناریو قادر به حمایت خواهند بود. بدهی های 
دولتی و خدمات بازنشستگی باقی می ماند و تغییر 
قابل توجهی در قدرت اقتصادی بازارهای نوظهور 
قابل لمس اســت. گزیده ای از اســتراتژی های 
پیشنهادی در صورت به وقوع پیوستن این سناریو 

به شرح زیر هستند:
gg جست وجوی فرصت ها در بازارهای در حال

توسعه
gg بازارهــای تمرکــز ســرمایه گذاری در 

توسعه یافته
gg افزایش کنترل بر روند مدیریت هزینه ها
gg کســب تحلیل دقیق تر در همــه حوزه های

کسب و کار
gg .بازخورد چابک و تصمیم سازی

سناریو C؛ رشــد بازار های جدید: این سناریو 
در حالی که متصور چالش هایی شدید، مخصوصًا 
بدهی های دولت های غربی اســت، به واســطه 
رشــد اقتصادی کشــور های در حال توســعه 
فرصت های زیادی را فرض می کند. فروپاشــی 
نظام بازنشســتگی در جهــان توســعه یافته و 
ورشکستگی دولت ها به دلیل باال رفتن بدهی های 
دولتی، از دیگر شرایط متصورشده در این سناریو 

به شمار می روند.
از ســوی دیگر حمایتــی از تولیــدات محلی 
صورت نخواهد پذیرفت و محیط نظارتی بســیار 
شــبیه امروزه خواهد بود. یک بحران مالی با تاثیر 
محدودی به  وقوع می پیوندد و پشتوانه های دولتی 
در کشور های غربی قادر به حمایت نخواهند بود. 
گزیده ای از استراتژی های پیشنهادی در صورت 

به وقوع پیوستن این سناریو به شرح زیر هستند:
ggافزایش حضور در کشور های در حال توسعه 
ggکاهش عملیات در کشور های توسعه یافته
ggتمرکز شدید بر مدیریت ثروت
gg تشــکیل یا همکاری نزدیک با شــرکت های

فناوری 
gg خرید بانک یا موسســات مالــی کوچک در

کشور های در حال توسعه 
ســناریو D ؛ تغییرات پی در پی: آخرین سناریو 
شرایطی به مراتب تغییرکرده متصور است در آن 
قوانین و مقررات سنگین وضع می شوند، تغییرات 
اقتصادی در کشورهای در حال توسعه فرصت ها 
و چالش های بزرگــی ارائه خواهد کرد و حمایت از 
تولیدات در بسیاری از کشورها وجود دارد. در این 
سناریو شاهد رقابت گسترده از سوی شرکت های 

غیربانکی خواهیم بود. 
در کشور های توســعه یافته،  یک بحران عظیم 
مالی را می توان فــرض کرد و دولت هــا قادر به 
حمایــت خواهند بــود. وضعیت بدهــی دولتی 
شــدید خواهد بود و سیستم بازنشستگی در جهان 
توسعه یافته متالشی خواهد شــد. توانمندسازی 
صدای مشتری قوی تر می شود و مشتریان نگرش 
خصمانه به سمت موسسات مالی خواهند داشت. 
حقــوق اعتباری محافظت می شــود و بازار اوراق 
بهادار تا حدودی ســالم تر از امــروز خواهد بود. 
گزیده ای از استراتژی های پیشنهادی در صورت 

به وقوع پیوستن این سناریو به شرح زیر هستند:
gg انتقال وســیع منابع و تمرکز بــر بازارهای در 

حال توسعه

شکل ۳- سناریوهای محتمل پیش  رو
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gg انتقال دفتر مرکزی به کشــور هایی با قوانین
آسان تر

gg خریــد شــرکت ها و بانک های مســتقر در
بازار های در حال توسعه

ggچابکی و سرعت در اعمال تغییرات
gg .واقع بینی با تمرکز بر توانمندی های اصلی

رویکردهای پیشنهادی
استراتژی های متنوعی برای هر یک از سناریوها 
پیشنهاد شــده اما در کل می توان سه استراتژی 
زیر را به عنوان جامع ترین رویکرد ها جمع بندی 
کرد که در اکثر شــرایط پیش رو می توانند برای 

بانک ها مفید و موثر واقع شوند. 
تغییــر نــگاه بــه فنــاوری اطالعــات و 
سرمایه گذاری گســترده: به منظور پاسخگویی 
به الزامات متغییر مراجع قانونی همچون بانک های 
مرکزی، تامین نیاز و انتظارات مشتریان، رقابت با 
غیربانکی های چابک و کســب سریع تحلیل های 
آماری به بانک ها پیشنهاد می شــود با تغییر نگاه 
به فناوری و ســرمایه قلمداد کردن آن به صورت 
گسترده اقدام به سرمایه گذاری در این حوزه کنند. 
ایجاد فرهنگ چابک در همه ســطوح: با همه 
تحلیل ها و بررســی ســناریو های مختلف،  آینده 
همچنان نامشــخص اســت و جز خداوند متعال 
هیچ کس نســبت به آینده آگاه و واقف نیست. با 
این حال برای آمادگی مواجهه با شــرایط مختلف، 
ایجاد فرهنگ چابک در همه سطوح کاری پیشنهاد 
می شــود. چابک بودن یا نبودن یک بانک می تواند 

تاثیر مهمی  در بقا یا ورشکستگی آن داشته باشد. 
افزایش مــراودات و همکاری هــای بانکی و 

تجاری با کشــور های در حال توسعه: به بانک ها 
پیشنهاد می شود به منظور گسترش بازارهای خود، 
کاهش ریسک های مرتبط با تک بازاری و افزایش 
هم افزایی در اقتصاد کالن کشــور نسبت به ایجاد 
خدمات ارزش افزوده   تجــاری به منظور افزایش 
مراودات و همکاری های تجاری با کشــورهای در 
حال توســعه اقدام کنند و ســرمایه گذاری انجام 

دهند.

جمع بندی
صنعت بانکــداری و فناوری مرتبــط در ایران 
به رغــم چالش هایی که طی ۱۰ ســال گذشــته 
پیش رو داشــته ) از جمله محدودیت دسترسی 
به دانش، نرم افزار و ســخت افزار به روز( توانسته 
به یکی از معدود کشــورهای خودکفــا و دارای 
ســطح خدماتی قابل قبول در این عرصه تبدیل 
شــود. از مهم ترین ویژگی های نظام بانکداری در 
ایران، پیروی از اصول اسالمی است که با ریسک 
توقف یا ورشکستگی به مفهوم آنچه در بانکداری 
غیراسالمی متداول است، مواجه نخواهد شد؛ چرا 
که تاکید بر فعالیت بانک ها طبق اصول اســالمی 
و رعایت مضمون آیه شــریفه  »اَحــلَّ اهللُ الَبیع و 
َحّرَم الِربا« است. جالب اســت بدانیم بانکداران 
در دنیای غرب بــه دنبال فراگیــری روش ها و 
استانداردهای بانکداری اســالمی هستند و این 
را می توان از میــزان افزایش دوره های تخصصی 
برگزارشــده با موضوع بانکداری اســالمی در 

دانشگاه های غربی متوجه شد.
مجموع ابزارهــا، تجربیــات و روش هایی که 
طی این ســال ها ایجاد شــده و هم اکنون به بلوغ 

نســبی رسیده، فرصت مناســبی فراهم ساخته تا 
بتوان در عرصه هــای بین المللی نیز فعالیت کرد 
و اســتانداردهای بانکداری ایرانی که هم اسالمی 
هســتند و هم مدرن را به جهانیان عرضه کرد. از 
آنجا که دسترســی به بازارهای جهانی به ســبب 
وجود اینترنت بسیار آسان شده و مدل های نوین 
کســب و کار اعــم از  4SaaS در حال رونق گیری 
هســتند، امیدواریم در آینــده ای نه چندان دور 
راهکارها و خدمات شرکت ها و کارآفرینان خالق 

ایرانی را در عرصه بین المللی شاهد باشیم 

پی نوشت:
۱- فرآیندی کــه کاال ارزش اقتصادی خود را که 
به واسطه مولفه هایی همچون قابلیت ها و برند به 
دست آورده، از دست می دهد. در نتیجه در نگاه 
بازار و مشــتری نهایی، به کاالیی معمولی و ساده 
تبدیل می شــوند. مصرف کننــده نهایی در این 
زمان فقط به قیمت محصــول یا خدمات اهمیت 

می دهد.
2- 30128http://farsi.khamenei.ir/
news-content?id=
3- 27599http://farsi.khamenei.ir/
news-content?id=
4- Software as a Service
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جدول 1- مقایسه وضعیت برخی از ابهامات و سناریو های پیش  رو

D تغییرات پی در پیC رشد بازارهای جدیدB وقوع مشکالت مالیA استمرار وضعیت موجودابهام

دشواربدون تغییردشواربدون تغییرفضای قانونی و رقابتی

قابل توجهقابل توجهمتعادلمتعادلتغییرات اقتصادی

حمایت جهانیجهانی شده و یکپارچگیحمایت منطقه ایجهانی  شده و یکپارچگیجهانی شدن تجارت

گسترده و غیربانکیکشور های در حال توسعهبازارهای جذاب تررقبای محدودنوع و شدت رقابت

بزرگ با تاثیر در غربکوچک با تاثیر کمبزرگ با تاثیر زیادعدم وقوعبحران های مالی

عدم توانمندیعدم توانمندیتوانمندتوانمندپشتوانه دولتی

سقوط شدیدسقوط خفیفقابل مدیریتقابل مدیریتوضعیت بدهی ها

تا حدودی احیاشدهتا حدودی محدودمحدوداحیاشدهبازار اوراق بهادار

سقوط در غربسقوط در غربقابل مدیریتقابل مدیریتصندوق های بازنشستگی
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شماره 2+31  دی 1394 ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت   

یــب کالهبرداری  فر یــک 
غیرقانونی اســت 
که شخصی با انجام عملی ضدقانونی، مالی را بدون 
اجازه به دست می آورد و کالهبرداری الکترونیکی 
از جمله جرائم کالسیکی اســت که امروز در حال 
رشد است و مسئوالن ذی ربط تاکنون نتوانسته اند 
این جرائم را ریشــه کن کنند. منظور از کشــف 
کالهبرداری مالی در واقع عبارت است از شناسایی 
داده های مالــی کالهبــرداران از داده های مالی 
افراد عــادی. با ظهور فناوری هــای نوین، طریقه 
ارتکاب این جرائــم متنوع تر و به دام انداختن آنها 
و اثبات جرم شان سخت تر شــده است. گزارش 
۱/۴۴ میلیارد کالهبرداری که در سال ۲۰۱3 در 
بانک های اروپایی به وقوع پیوســته و افزایش نرخ 
رشد هشت درصدی نسبت به سال ۲۰۱۲ گویای 
موضوع تسریع رشــد کالهبرداری الکترونیکی 
 European( خصوصاً در صنعت بانکداری است

 .)۲۰۱۴ ،Central Banking
از جهت کســب و کار بانکی نیز امــروزه یکی 
از راهکارهــای افزایش وفاداری مشــتریان در 
بانکداری، اســتفاده از سامانه باشــگاه مشتریان 

اســت. در این ســامانه مشــتریان بــا توجه به 
فعالیت هــای مالــی و باشــگاهی ای کــه انجام 
می دهند، امتیازاتی می گیرند و به واسطه امتیازات 
کسب شــده، اعتباراتی از بانک دریافت می کنند. 
همچنین با توجــه به ظهــور فناوری های جدید، 
کالهبــرداری نیز در حــوزه بانکــداری در حال 

افزایش است. 
داده کاوی )Han، et al.، ۲۰۱۱( در حوزه هــای 
مختلفــی مانند تشــخیص بیماری هــای قلبی 
)Homayounfar، et al.، ۲۰۱۴(، متــن کاوی 
)Sebastiani، et al.، ۲۰۰۲(، طراحــی معماری 
نرم افــزار )Hasheminejad، et al.، ۲۰۱۵( و 
غیره به کار گرفته شــده است. یکی از کاربرد های 
داده کاوی در تشــخیص کالهبــرداری اســت. 
کالهبردای شامل جرائم تراکنش کارت اعتباری، 
پولشویی و غیره است. در واقع استفاده از داده کاوی 
کمک می کند ســناریو های ناهنجار شناســایی 
شــوند. داده کاوی به عنوان یک راهکار می تواند 
بــا اســتفاده از داده های کالهبرداری گذشــته، 
الگوهایی را یادگیری و سپس با استفاده از آن الگو ها، 

کالهبرداری های آینده را پیش بینی کند. 

روش های تشــخیص کالهبرداری مالی مبتنی 
بــر داده کاوی در حوزه بانکــی را می توان به چهار 
دســته کارت اعتباری، پولشــویی، تراکنش های 
جعلی و حســاب های تقلبی تقســیم کرد. از جمله 
 کارهای ابتدایــی در این حوزه، می توان به پژوهش

 )Syeda، et al.، ۲۰۰۲( اشــاره کــرد که در آن 
روشی برای تشخیص کالهبرداری در کارت های 
اعتباری با روش منطق فازی ارائه شــده اســت. 
بیشــترین مقاالت در حوزه کالهبــرداری مالی 
مربوط به کالهبرداری کارت اعتباری بوده و طبق 
 )۲۰۱۰ ،.Phua، et al( مطالعات انجام شــده در
 بیشترین مقاالت مربوط به الگوریتم شبکه عصبی 

است. 
 Duman،( در ســال ۲۰۱۱ دومان و همکارانش
et al.، ۲۰۱۱(  از الگوریتم ژنتیک برای شناســایی 
کالهبرداری کارت اعتباری اســتفاده کردند. در 
)Duman، et al.، ۲۰۱۱( بــه هر تراکنش امتیاز 
داده می شود و بر اســاس این امتیاز، تراکنش ها با 
عناوین قانونی یا غیرقانونی دسته بندی می شوند. 
در این روش هدف آن است که تعداد تراکنش هایی 
که به طور اشتباه دسته بندی می شوند، کاهش یابد. 
در پژوهشــی دیگــر )Gupta، et al.، ۲۰۱۲( دو 
الگوریتم قوانین انجمنی و خوشه بندی به کار رفته 
و این دو الگوریتــم برای یک مجموعه داده از ۱۱۴ 
شرکت اعمال شده اســت. همچنین در پژوهش 
)Kumari، et al.، ۲۰۱۴( از مدل مارکوف پنهان 
به منظور تشخیص کالهبرداری در تراکنش های 

جعلی استفاده شده است. 
در این پژوهــش برای اولین بار روشــی جهت 
تشخیص کالهبرداری در سامانه باشگاه مشتریان 
مبتنی بــر داده کاوی ارائه شــده اســت. در این 
پژوهش فرض بر آن است که کالهبرداران سعی 
دارند با اســتفاده از تراکنش های غیرعادی، تبانی 
و ارتباطات ســاختگی، اقدام بــه کالهبرداری در 
سامانه باشگاه مشتریان کنند. در روش پیشنهادی 
این پژوهش، بر اســاس نمونه داده های امتیازات 
مشتریان سامانه باشگاه مشــتریان بانک سامان، 
دســته بندهایی1 یادگیری می شــود و سپس این 
دســته بندی  ها مورد ارزیابی قــرار می گیرند. در 
روش پیشنهادی هم از رویکرد خوشه بندی و هم از 

رویکرد دسته بندی استفاده شده است. 
نوآوری های این پژوهش عبارتند از: 

روشی برای تشخیص کالهبرداری در باشگاه مشتریان، مطالعه موردی سامانه باشگاه مشتریان بانک سامان

چالشی جدید پیش  روی بانک ها

 سید محمدحسین
هاشمی نژاد

سید حسین قریشیمرتضی بحیرایی
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gg ارائــه یک روش تشــخیص کالهبرداری در
سامانه باشگاه مشتریان

gg ارائه یــک بردار ویژگی مبتنــی بر امتیازات 
مشــتری و یک بردار ویژگی پنجره امتیازی 

برای تجمیع امتیازات مشتریان
gg شناســایی بهتریــن روش دســته بندی در 

تشــخیص کالهبرداری از بیــن چهار روش 
دســته بندی 3OCSVM، KNN4 ،2SVM و 

 .)۲۰۱۱ ،.Han، et al( C4.5
در ادامــه این پژوهش، ابتدا ســامانه باشــگاه 
مشــتریان ســامان در بخش دو معرفی می شود، 
سپس روش پیشــنهادی در بخش سه به تفصیل 
بیان می شــود. در بخش چهار، نتایج ارزیابی روش 
پیشنهادی ارائه می شود و در   نهایت در بخش پنج 
نتیجه گیری انجام گرفته و کارهای آتی بیان شــده 

است.

سامانه باشگاه مشتریان سامان
در راستای وفاداری مشتریان بانک، سامانه باشگاه 
مشــتریان طی فروردین ســال ۱3۹۲راه اندازی 
شد. در این سامانه تالش می شود از بستر آن رتبه 
وفاداری مشتریان افزایش یابد و بتوان ارتباط موثر 
و منظمی با مشتریان برقرار کرد و با ارائه خدمات 
نوین و خدمات متناســب با نیاز های مشــتریان، 
رضایت و وفــاداری آنها را افزایش داد. ســامانه 
باشگاه مشــتریان سامان برای مشــتریان ویژه و 
خرد بانک سامان طراحی شــده است. مشتریان 
با فعالیت در بانک ســامان و استفاده از درگاه های 
مختلف همچون اینترنت بانک، خود پرداز و غیره 
به کسب امتیاز می پردازند. هنگامی که امتیازات 
کسب شده به حدود از پیش تعریف شده ای برسد، 

کارت وفاداری مشتریان شارژ می شود. همچنین 
در صورت رســیدن به حد نصاب هــای از پیش 
تعریف شــده برای خرید به مشتریان تخفیف نیز 
اعطا می شــود. برای کسب امتیاز از درگاه خاص و 
رفتاری خاص امکان قرعه کشی و اهدای جایزه به 

مشتریان نیز در نظر گرفته شده است. 
سامانه باشگاه مشتریان سامان دو پنل مشتری و 
مدیریتی )شعب و ستاد( دارد که در ادامه به برخی 

از مهم ترین ویژگی های آن پرداخته شده است؛ 
ویژگی های اصلی پنل مدیریتی: 

ggتعریف و مدیریت کاربران
ggتعریف و مدیریت انواع سپرده ها 
gg ،تعریف و مدیریت انواع الگو های ســپرده ای 

تراکنشی و فعالیت باشگاهی
gg مدیریت تنظیم های ســامانه اعم از مشخص 

کردن مبلغ کارمزد ثبت کارت، حساب انتقال 
واریز مبلغ کارمزد و غیره 

gg ثبت گروهی و تکی مشــتریان خاص توسط 
بانک و صدور و چاپ رمــز گروهی و تکی در 

شعب.
ویژگی های اصلی پنل کاربری: 

ggتکمیل اطالعات پروفایل 
ggثبت و مدیریت کارت 
ggدعوت از دوستان 
ggاخبار 
ggمشاهده امتیاز های کسب شده 
ggنظام مصرف امتیاز 
ggصدور و مدیریت کارت وفاداری 
ggجلوگیری از تقلب و کالهبرداری 
gg.گزارش های مدیریتی 

روش پیشنهادی

در این بخش یک روش پیشنهادی برای تشخیص 
کالهبــرداری ارائه می شــود. برای تشــخیص 
کالهبرداری ها، در این پژوهش روشــی مبتنی بر 
داده کاوی ارائه شده که شــکل ۲ شمای کلی این 
روش را نشــان می دهد. روش پیشنهادی شامل 
هشت گام اســت: ۱- پیش پردازش، ۲- تشکیل 
بردار ویژگی مبتنی بر پنجره، 3- ایجاد دو مجموعه 
داده آمــوزش و آزمــون، ۴- تفکیــک داده های 
کالهبرداران از مشتریان عادی، ۵- خوشه بندی، 
 ،OCSVM ۶- یادگیری چند دســته بند دودویی
۷- یادگیری دســته بند چند کالســه بــه ازای 
هــر یــک از روش هــای SVM، KNN و C4. 5 و 
۸- ارزیابی دسته بند ها. در گام اول، روی نمونه های 
امتیازات مشــتریان ســامانه باشــگاه مشتریان 
پیش پردازش هایی شــامل جایگزینی داده های 
ازدســت رفته و حذف نویز و داده های پرت انجام 
می شــود. در گام دوم بر اساس امتیاز هر مشتری، 
بردارهای ویژگی مبتنی بــر پنجره های امتیازی 
ساخته می شود. در واقع ورودی داده کاوی در روش 
پیشنهادی، بردار ویژگی مبتنی بر پنجره است که 
از روی امتیازات هر مشــتری ساخته می شود. در 
گام ســوم، کل مجموعه داده به دو مجموعه داده 
آموزش و آزمون تقســیم بندی می شود. به طور 
معمول بــرای این تقســیم بندی، ۷۰ درصد کل 
داده ها به عنوان مجموعه آمــوزش و 3۰ درصد 
مابقــی داده ها به عنوان مجموعــه آزمون در نظر 
گرفتــه می شــود. الزم به ذکر اســت در فرآیند 
یادگیری، داده های آزمون نباید مورد استفاده قرار 
گیرد و این داده ها فقط در ارزیابی دســته بندهای 
یادگرفته شــده به کار گرفته می شــوند. در گام 
چهارم روش پیشــنهادی، داده های کالهبرداران 

شکل 2- شمایی از روش پیشنهادی

مجموعه داده 
آموزش

مجموعه داده 
آزمون

نتایج دسته بندی ارزیابی دسته بند ها

یادگیری چند دسته بند 
OCSVM دودویی خوشه بندی

تفکیک داده های 
کالهبرداران از مشتریان 

عادی

مجموعه داده  
کالهبرداران

یادگیری دسته بند چند 
کالسه به ازای هریک از 
روش های KNN و SVM  و

4.5 C

کل مجموعه داده های 
امتیازات باشگاه مشتریان

1پیش پردازش

8 7 4

56

تشکیل بردار ویژگی
مبتنی بر پنجره

2 ایجاد دو مجموعه داده 
آموزش و آزمون

۳ ٪70
داده ها

٪۳0
داده ها
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از مشــتریان عادی به منظور شناســایی الگوهای 
پنهان در آنها تفکیک می شود. در گام پنجم، بردار 
ویژگی پنجره های امتیازی داده های کالهبرداران 
خوشه بندی می شود. نکته قابل توجه در این بخش 
آن است که تعداد خوشــه ها در روش پیشنهادی 
به صورت خودکار مشــخص می شوند و نیازی به 
تعیین آنها توسط متخصص نیســت. در این گام 
مجموعه داده آموزش دوباره برچســب گذاری 
می شوند و دســته های جدید مورد شناسایی قرار 
می گیرند. در گام ششم بر اساس دسته های جدید 
مجموعه داده های آموزش، دسته بندهای دودویی 
با روش OCSVM یادگیری می شود و در گام هفتم 
نیز فقط بر اســاس دو دســته داده کالهبرداران و 
 SVM، مشتریان عادی، دسته بندهایی با روش های
KNN و C4.5 یادگیری می شــود. در گام هشــتم، 
دسته بند های یادگیری شده با استفاده از مجموعه 
آزمون ارزیابی می شود. در بخش های بعد هر یک 

از گام ها به تفصیل آورده شده است. 
 1- پیش پردازش

برای انجــام یک داده کاوی مطلوب می بایســت 
نخست مقادیر مفقوده جایگزین، داده های مزاحم 

شناســایی و به نحوی مناســب با آنها برخورد و 
ناپایداری ها اصالح شــوند. در ایــن گام از روش 
پیشــنهادی، دو فعالیــت اصلی انجام می شــود: 
۱- جایگزینی داده های ازدســت رفته و ۲- حذف 
نویــز. مقادیر مفقوده داده هایی هســتند که به هر 
دلیلی هنگام تحلیل داده  ها در اختیار تحلیلگر قرار 
ندارند. وجــود چنین داده هایی تحلیــل داده  ها را 
دشوار می ســازد. در صورت وجود مقادیر مفقوده 
در داده  هــا می بایســت به گونه ای مناســب در 
مورد آنها تصمیم گیری شــود. برای انجام چنین 
جایگزینی ای داده های ازدست رفته برای هر نمونه 
 امتیــاز، در این پژوهش از رگرســیون خطی ابزار
 Weka (Hall، et al.، 2009) اســتفاده می شــود. 
وجود نویز و داده های پرت همــواره تاثیر بدی بر 
نتایج خوشــه بندی و دســته بندی می گذارد، به 
همین دلیل در اســتفاده از روش هــای داده کاوی 
ابتدا تالش می شــود این نمونه ها از مجموعه داده 
پاک شود. داده های پرت در واقع انحرافی تصادفی 
یا غیرتصادفــی در یک متغیر اندازه گیری شــده 
هستند که به عنوان نمونه می  توانند نتیجه  خطای 
اندازه گیری یا یــک اثر پنهان باشــند. در روش 

پیشنهادی، برای حذف نمونه های نویز و داده های 
 RemoveMisclassified روش  از  پــرت 
 We k a ر ا بــز ا ر  د ه  ی شــد ز ه سا د پیا
 (WEKA ،RemoveMisclassified ،2015)

استفاده می شود.
2- تشکیل بردار ویژگی مبتنی بر پنجره

بردار ویژگی به منظور نمایــش یک نمونه امتیاز 
مورد اســتفاده قرار می گیرد. در این پژوهش ابتدا 
از روی هر امتیازی که در سامانه باشگاه مشتریان 
به یک مشتری داده می شود، ۱۴ ویژگی استخراج 
می شــود. این ویژگی ها در جــدول ۱ نمایش داده 

شده است. 
نکته قابل توجه این اســت که از روی یک امتیاز 
نمی توان کالهبرداری را تشــخیص داد و معموالً 
کالهبرداری از طریــق توالی از امتیــازات قابل 
تشخیص اســت. به همین دلیل در این پژوهش، 
تعدادی ویژگــی جدید و نوآورانــه از روی توالی 
از امتیازات ارائه شــده که قابل محاســبه از روی 

ویژگی های جدول ۱ است. 
در ایــن پژوهش، بــرای تشــخیص امتیازات 
کالهبرداران یک پنجره امتیازی پیشــنهاد شده 

جدول 1- ویژگی های استخراج شده برای یک امتیاز

نام اختصارینام التیننوع ویژگینام ویژگی

Score TypeSCTشمارشی )شامل سه حالت: مبتنی بر حساب، مبتنی بر کارت و مبتنی بر فعالیت های باشگاهی(نوع امتیاز

AmountAMNعددیمبلغ

Transaction TypeTRTشمارشی )شامل: خرید، پرداخت قبض، خرید شارژ و انتقال(نوع تراکنش

Account TypeACTشمارشی )شامل: جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت و بلندمدت(نوع سپرده

Account BalanceACBعددیمقدار مانده حساب

Port TypePOTشمارشی )شامل: نت بانک سامان، Pos، شعبه، ATM ، تلفن بانک و سامانک(نوع درگاه

Customer Group TypeCGTشمارشی )شامل: عادی، خاص، ویژه و افتخاری (نوع گروه مشتری

Acquire Account عددیشماره کارت یا حساب مقصد
Number

AAN

DateDATزمانتاریخ

TimeTIMزمانساعت

Introduce FriendFRIدودویی )1: معرفی دوست جدید(معرفی دوست

Register CartRCAدودویی )1: ثبت کارت جدید(ثبت کارت مشتری

RegisterREGدودویی )1: ثبت عضو جدید(عضویت

Customer ProfileCUPدودویی )1: ثبت اطالعات پروفایل(تکمیل پروفایل مشتری
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است. منظور از پنجره امتیازی در واقع ویژگی های 
کلی تری است که از روی مجموعه ای از امتیازات 
 N فرد محاسبه می شود. پنجره امتیازی دارای اندازه
است و منظور از اندازه پنجره، تعداد امتیازاتی است 
که ویژگی های پنجره امتیازی از روی آنها محاسبه 
می شــود. در جدول ۲ فهرســت ۱۲ ویژگی کلی 
قابل محاسبه از روی توالی امتیازات یک مشتری 
-به عنوان ویژگی های پنجره امتیازی- ارائه شده 
است. همان طور که در جدول ۲ مشاهده می شود، 
ویژگی های هر پنجــره امتیازی قابل محاســبه 
روی توالی از امتیازات یک مشــتری هستند و این 
ویژگی ها، تجمیعــی برای ویژگی هــای N امتیاز 

مشتری است. 
همچنین در جدول ۲ مشاهده می شود بعضی از 
ویژگی ها به اندازه پنجره وابسته است، این ویژگی ها 
شامل: نسبت تعداد تراکنش خرید به اندازه پنجره، 
نسبت تعداد تراکنش انتقال به اندازه پنجره، نسبت 
تعداد شارژ خریداری شده به اندازه پنجره، نسبت 
تعداد قبوض پرداخت شده به اندازه پنجره، نسبت 
تعداد ثبت کارت و تکمیل پروفایل به اندازه پنجره 
و نسبت تعداد دوست معرفی شده به اندازه پنجره 
اســت که در همه آنها تعداد فعالیت انجام شده بر 
اندازه پنجره به منظور نرمال سازی تقسیم می شود. 
پس از اســتخراج ویژگی های جدول ۲ از روی 
ویژگی های N امتیاز یک مشــتری، یک برچسب 
برای هر بردار ویژگی در نظر گرفته می شــود که 
نشــان دهنده کالهبردار بودن پنجــره امتیازی 
یا عادی بودن پنجره امتیازی اســت. در شــکل 3 
نمونه ای از یک پنجره امتیــازی با اندازه ۴ نمایش 
داده شده اســت. همان طور که در شکل 3 نمایش 

داده شده، برچسب ۱+ نشان دهنده پنجره امتیازی 
مشتری کالهبردار و برچســب ۱- نشان دهنده 

پنجره امتیازی مشتری عادی است.
الزم به ذکر اســت حداقل اندازه پنجره امتیازی 
برابر با یک است اما برای کشــف اندازه موثر این 
پنجره امتیازی بایــد حالت های مختلفی را آزمون 
کرد تا بهترین اندازه شناسایی شود. در بخش ۴ این 
پژوهش، ارزیابی برای کشــف اندازه موثر پنجره 

امتیازی ارائه شده است.
۳- ایجاد دو مجموعه آموزش و آزمون

در روش پیشنهادی پس از انجام پیش پردازش 
و ایجاد بــردار ویژگی، مجموعــه داده آزمون و 
آموزش تعیین می شود. معموالً برای تعیین این دو 
مجموعه داده، ۷۰ درصد داده ها به عنوان مجموعه 
آموزش و 3۰ درصد به عنوان مجموعه آزمون به 
صورت تصادفی انتخاب می شــود. هدف از ایجاد 
مجموعه آموزش، یادگیری دســته بند ها و هدف 
از ایجاد مجموعه آزمون ارزیابی دســته بند های 

یادگیری شده است.
 4- تفکیــک داده هــای کالهبــرداران از 

مشتریان عادی
همان طور که در شــکل ۲ مشاهده می شود، پس 
از ایجاد مجموعه داده آموزش، به منظور تشخیص 
الگوهای پنهان از داده هــای کالهبرداران، نمونه 
داده های کالهبرداران از نمونه داده های مشتریان 

عادی جدا و به گام خوشه بندی ارسال می شود.
5- خوشه بندی

همان طور که در شــکل ۲ مشاهده می شود، گام 
پنجم روش پیشــنهادی، خوشــه بندی مجموعه 
داده های کالهبرداران است. هدف از این گام این 

است که برچسب های مجموعه داده کالهبرداران 
دوباره برچســب زده شوند. دلیل این امر آن است 
که به دلیل اینکه ممکن اســت الگو های پنهانی در 
نمونه های کالهبرداران باشد، با انجام خوشه بندی 
می توان به وجود آنها پی برد و برچســب گذاری 
داده هــا را اصالح کرد. در ایــن مرحله نمونه های 
کالهبرداران در چند خوشه قرار می گیرد و به ازای 
کالهبرداری های مختلف الگوهای مختلفی کشف 
می شــود، ســپس در مرحله بعد به ازای هر الگو، 
یک دسته بند با روش OCSVM یادگیری شود که 
نماینده آن الگو در شناسایی کالهبرداری است. در 
واقع با کمک روش خوشه بندی می توان الگوهای 
متعددی را که نماینده گروهی از نمونه ها هستند، 
شناسایی کرد و سپس در مرحله دسته بندی )گام 
ششم روش پیشنهادی مطابق با شکل ۲( برای هر 
خوشه یک دسته بند یادگیری می شود و شناسایی 
کالهبرداری توسط رای گیری بین این دسته بند ها 

انجام می گیرد. 
روش های متعددی تاکنون برای خوشــه بندی 
داده مانند K-means، K-mediods و غیره ارائه 
 )۲۰۰۹ ،.Hruschka، et al( شده اســت که در
مورد بررســی قــرار گرفتند. از بیــن روش های 
خوشه بندی معرفی شده، روش های خوشه بندی 
تکاملی از دقــت باالتری برخوردار هســتند. به 
همین دلیل در روش پیشنهادی از این نوع روش ها 
استفاده می شــود. در ضمن در روش پیشنهادی، 
نیازمند الگوریتمی برای خوشــه بندی هســتیم 
که در آن نیــازی به تعیین k )تعداد خوشــه ها( 
قبل از انجام خوشه بندی نباشــد. بنابراین باید از 
روش های خوشــه بندی که به صــورت خودکار 

جدول 2- ویژگی های استخراج شده برای پنجره امتیازی

نام اختصارینام التیننوع ویژگینام ویژگی

Average Time Between ScoresATTعددیمیانگین فاصله بین امتیازات در پنجره

Average Amount of TransactionsAATعددیمیانگین مبلغ تراکنش ها در پنجره

Average Balance of AccountsABAعددیمیانگین مانده حساب در پنجره

Difference Rate of Acquire Account NumbersDRAعددینرخ تنوع شماره کارت یا حساب مقصدها

Customer Group TypeCGTشمارشینوع گروه مشتری

Difference Rate of PortsDRPعددینرخ تنوع درگاه ها

The Number of Purchase Transactions to the Window SizeNPTعددینسبت تعداد تراکنش خرید به اندازه پنجره

The Number Transfer Transactions to the Window SizeNTTعددینسبت تعداد تراکنش انتقال به اندازه پنجره

عددینسبت تعداد شارژ خریداری شده به اندازه پنجره
 The Number of Charging Purchase Transactions to the Window

Size
NCT

The Number of Bill Paid to the Window SizeNBPعددینسبت تعداد قبوض پرداخت شده به اندازه پنجره

عددینسبت تعداد ثبت کارت و تکمیل پروفایل به اندازه پنجره
 The Number of Registration Card and Complete Profile to

the Window Size
NRC

The Number of Introduced Friends to the Window SizeNIFعددینسبت تعداد دوست معرفی شده به اندازه پنجره
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مقدار بهینه k را تعیین می کنند، اســتفاده شــود. 
یکی از روش های جدید خوشــه بندی که محققان 
ایــن پژوهش نیــز در ارائه آن نقش داشــته اند 
روش خوشــه بندی مبتنی بر الگوریتم PSO است 
کــه 7CPSOII (Masoud، et al.، 2013) نامیده 
شــده اســت. دلیل اینکه در روش پیشنهادی از 
الگوریتــم CPSOII برای خوشــه بندی مجموعه 
داده کالهبرداران اســتفاده شــده، این است که 
ایــن الگوریتم دقت باالیی دارد و در مقایســه ای 
کــه در )Masoud، et al.، ۲۰۱3( انجام گرفته، 
نشــان داده شــده این الگوریتــم از روش های 
خوشــه بندی کالســیک ماننــد K-means و 
روش های خوشــه بندی تکاملی مانند الگوریتم 
ژنتیــک بهتر عمل می کند. دلیــل دیگر انتخاب 

الگوریتم CPSOII در روش پیشــنهادی این است 
که این الگوریتم می تواند تعداد بهینه خوشه ها را 
به صورت خودکار بیابد. نکته مهمی که باید در این 
بخش ذکر شود این است که خوشه بندی فقط روی 
مجموعه داده های کالهبرداران صورت می گیرد 
و مجموعه داده های آزمون و داده های مشتریان 

عادی در انجام خوشه بندی دخالتی ندارند. 

6- دسته بندی
به منظــور شناســایی کالهبــرداران از روی 
مجموعه داده آموزش دســته بند هایی یادگیری 
می شود. دســته بند یک مدل اســت که توسط 
آن می توان به ازای داده هــای جدید )مجموعه 
داده آزمون( برچســب آنها را پیــش بینی کرد. 
در روش پیشــنهادی از دو رویکرد دسته بندی 
دودویی و چندکالسه استفاده شده است. خروجی 
خوشــه بندی داده های کالهبــرداران به روش 
دســته بندی دودویی OCSVM )گام ششم روش 
پیشنهادی مطابق با شکل ۲( تحویل داده می شود. 
روش دســته بندی OCSVM برای یادگیری یک 
دســته بند نیازی به داده ها با برچسب ۱- ندارد 
و فقط با استفاده از داده ها با برچسب ۱+ می تواند 
دسته بند را یادگیری کند. در رویکرد دسته بندی 
چندکالســه )گام هفتم روش پیشنهادی مطابق 
با شــکل ۲( از تمام نمونه های مجموعه آموزش 
اســتفاده می شــود و در آن فقط دو برچسب ۱+ 
برای داده های کالهبرداری و ۱- برای داده های 
مشتریان عادی استفاده می شود. پس از یادگیری 
این دســته بند ها، در گام هشتم روش پیشنهادی 
مطابق با شکل ۲، هر نمونه از مجموعه آزمون، به 
همه دسته بند ها داده و نظر آنها پرسیده می شود و 
سپس با برچسب واقعی آن نمونه مقایسه صورت 
می گیرد و طی آن عملکرد هر یک از دســته بند ها 

مورد ارزیابی قرار می گیرد.
نکته ای که باید به آن توجه شــود این است که 
تاکنون روش های دسته بندی متعددی ارائه شده 
اما نمی توان چنین نتیجه گیری کرد که یکی از این 
روش ها، بهترین روش دســته بندی است. برای 
تشخیص بهترین روش دســته بندی در هر حوزه 

باید روش های متعدد مــورد ارزیابی قرار گیرد تا 
بهترین روش دســته بندی انتخاب شود. به همین 
منظور در پژوهش حاضر از روش های دسته بندی 
KNN، SVM، C4.5 و OCSVM استفاده شده و یکی 
از نوآوری های این پژوهش تشخیص بهترین روش 
دســته بندی برای مجموعــه داده کالهبرداران 

است. 

ارزیابی روش پیشنهادی
برای ارزیابــی روش پیشــنهادی این پژوهش، 
از ۱۸3۰ امتیــازی نمونــه ای کــه در ســامانه 
باشگاه مشــتریان ثبت شده، اســتفاده می شود. 
این امتیازات مربوط به ۴۵۰ مشــتری باشــگاه 
مشتریان بوده که از بین آنها ۲۸ مشتری اقدام به 
کالهبرداری کرده انــد و مجموع تعداد امتیازات 
آنها شامل ۶۵3 امتیاز اســت. بنابراین امتیازات 
مشــتریان کالهبردار با برچسب ۱+ و امتیازات 
سایر مشــتریان با برچســب ۱- در نظر گرفته 

شده است. 
در گام اول ایــن روش روی مجموعه داده های 
جمــع آوری  شــده، فیلترهای معرفی شــده در 
بخش پیش پردازش اعمال و تعــداد نمونه های 
این مجموعــه داده از ۱۸3۰ بــه ۱۷۸۹ نمونه 
تقلیل داده شده اســت. این روش در گام نخست 
۴۱ نمونه از ایــن مجموعه داده را به عنوان نویز یا 
داده پرت در نظر گرفتــه و آنها را حذف می کند. 
پس از حذف نویــز و داده پرت در گام دوم روش 
پیشــنهادی، اندازه پنجره ۴ در نظر گرفته شد که 
در نتیجه ســبب شــد کل نمونه های پنجره های 
امتیــازی برابر با ۷3۲ نمونه شــود. البته الزم به 
ذکر است برای مشتریانی که کمتر از چهار امتیاز 

نتایج ارزیابی های صورت گرفته در بخش ۴ 
این پژوهش نشان می دهد از بین دو رویکرد 

خوشه بندی دسته بندی دودویی دارای کارایی 
بیشتری است

شکل ۳- شمایی از ویژگی های استخراج شده برای هر امتیاز و ویژگی های تجمیع شده برای پنجره امتیازی با اندازه 4

بردار ویژگی هر پنجره امتیازی

برچسب بردار ویژگی نشان دهنده  مشتری کاله بردار یا عادی

12 ویژگی استخراجی در پنجره امتیازی با اندازه 4

14 ویژگی استخراجی از امتیاز141 ویژگی استخراجی از امتیاز142 ویژگی استخراجی از امتیاز14۳ ویژگی استخراجی از امتیاز4
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در سامانه باشگاه مشتریان سامان داشتند، اندازه 
پنجره بر اســاس تعداد امتیاز آنها محاسبه شد. 
در گام ســوم روش پیشنهادی، ۷۰ درصد داده ها 
شــامل ۵۱۲ نمونه به عنــوان مجموعه آموزش 
)۱3۹ نمونه مربوط به کالهبرداران و 3۷3 نمونه 
مربوط به مشــتریان عادی( و 3۰ درصد مابقی 
داده ها شــامل ۲۲۰ نمونه به عنــوان مجموعه 

آزمون در نظر گرفته شد. 
گام خوشــه بندی روش  ارزیابــی  بــرای 
پیشــنهادی، الگوریتم CPSOII بــا پارامترهای 
»تعــداد ذرات« بــا مقــدار ۱۰۰ و »ماکزیمم 
تعداد تکرار« بــا مقــدار ۲۵۰۰ روی مجموعه 
داده کالهبرداران آموزش اعمال شــده اســت. 
 ســایر پارامتر های الگوریتــم CPSOII مطابق با

)Masoud، et al.، ۲۰۱3( تنظیم شــده اســت. 
 CPSOII نکته مهمی که باید در استفاده از الگوریتم
در روش پیشــنهادی مدنظر قرار داد این اســت 
که از بین توابع برازندگی خوشــه بندی ارائه شده 
کدام یک برای بهینه ســازی در نظر گرفته شود. 
تاکنون ســه تابع برازندگی: ۱- مجموع مربعات 
خطــا )SSE(، ۲- معیار نــرخ واریانس )VRC( و 
3 - معیــار DBI، به صورت فراگیــر در ادبیات 
روش های خوشه بندی مورد استفاده قرار گرفته 
اســت. از بین این ســه روش برای کشف تعداد 
خوشه های مناســب به صورت خودکار پیشنهاد 
شده است که از معیار DBI استفاده شود. به همین 
دلیل در این پژوهــش، الگوریتم CPSOII از معیار 

DBI به عنوان تابع برازندگی استفاده می کند. 
اعمــال الگوریتــم CPSOII روی ۱3۹ نمونه 
گروه افراد کالهبــردار )۷۰ درصد کل امتیازات 
کالهبرداران در مجموعه داده آموزش(، ســبب 
شناسایی سه خوشــه متمایز می شود )خوشه اول 
شامل ۲3 نمونه، خوشه دوم شــامل ۵۶ نمونه و 
خوشه سوم شــامل ۶۰ نمونه است(. الزم به ذکر 
اســت الگوریتم CPSOII به صورت خودکار این 
نتایج را به دســت آورده و به آنها همگرا شده و در 
آن به صورت پیش فرض تعداد خوشه های کمینه 
)kmin( و تعداد خوشــه های بیشینه )kmax( به 
ترتیــب برابر با دو و کل تعداد نمونه ها اســتفاده 

شده است. 
نتایج حاصل از خوشــه بندی نمونه های گروه 
افراد کالهبردار توســط الگوریتــم CPSOII بر 
طبق معیار DBI برابر با ۰/۴۷ است. در الگوریتم 
CPSOII می تــوان از الگوریتــم k-means در 
تولید اولیه جمعیت ذره ها استفاده کرد. در شکل 
۴ همگرایی الگوریتم CPSOII برای خوشــه بندی 
نمونه هــای گروه افراد کالهبــردار نمایش داده 
شده است. در این شــکل الگوریتم CPSOII یک 
بار به همراه الگوریتم k-means و بار دیگر بدون 

اســتفاده از آن اجرا شده و این نتایج همان طور که 
انتظار می رفت حاکی از آن اســت که اســتفاده 
 CPSOII در الگوریتــم k-means الگوریتــم
سرعت همگرایی را بیشــتر می کند اما تاثیری بر 
دقت آن ندارد و الگوریتم CPSOII بدون استفاده 
از الگوریتــم k-means نیز می تواند جواب های 
بهینه یــا نزدیک به بهینه را شناســایی کند. باید 
گفت زمان اجرای الگوریتم CPSOII توســط یک 
رایانه با پردازنده هفــت Ci و حافظه اصلی چهار 
Gig، شــش دقیقــه و ۲۹ ثانیه طول کشــید که 
می تواند زمانی مطلوب برای پیش پردازش باشد. 
همان طور که مشــاهده شــد، پــس از اعمال 
الگوریتم CPSOII روی مجموعه نمونه های افراد 
کالهبردار سه خوشــه متمایز به صورت خودکار 
شناسایی شد. در گام ششــم روش پیشنهادی به 
ازای هر خوشه شناسایی شــده در گام پنجم، یک 
دســته بند با روش OCSVM یادگیری می شود. 
پس از یادگیری، این سه دسته بند توسط مجموعه 
آزمونی )شــامل ۲۲۰ نمونه( که در گام 3 روش 
پیشنهادی )مطابق شــکل ۲( انتخاب شد، مورد 
ارزیابی قرار می گیــرد. همچنین در گام ۷ روش 
پیشــنهادی، به ازای داده های مجموعه آموزش 
با ســه روش KNN، C4. 5 و SVM ســه دسته بند 
چندکالسه یادگیری شــد و پس از یادگیری این 
ســه دســته بند، مجموعه آزمونی )شامل ۲۲۰ 
نمونه( کــه در گام 3 روش پیشــنهادی )مطابق 
شکل ۲( انتخاب شد، مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
برای بررسی میزان اثربخشی روش پیشنهادی 
از معیارهای بازخوانی، دقت و صحت اســتفاده 
شده اســت. این معیار ها با استفاده از نتایج اعمال 

ایــن روش روی مجموعــه آزمون محاســبه 
می شــوند. در رابطه هــای ۱ تا 3 این ســه معیار 
معرفی شــده اســت. در این روابط TP به معنای 
تعداد نمونه ای است که کالهبرداری بوده اند  و به 
درستی تشخیص داده شده اند. FP نشانگر تعداد 
نمونه هایی اســت که کالهبــرداری بوده اند و به 
اشتباه عادی تشــخیص داده شده اند. FN نشانگر 
تعداد نمونه هایی اســت که عادی بوده اند ولی به 
 TN .اشتباه کالهبرداری تشــخیص داده شده اند
حاوی تعداد نمونه هایی است که عادی بوده اند و 

به درستی عادی تشخیص داده شده اند.

TP
TP + FP

= دقت )۱(

TP
TP + FN

= بازخوانی )۲(

TP+ TN
TP + TN +  FN + FP

= صحت )3(

نتایج ارزیابی دســته بند های یادگیری شده با 
چهار روش دســته بندی، در شکل ۵ نمایش داده 
شده اســت. همان طور که در شــکل ۵ مشاهده 
می شــود، از بین چهار روش دســته بندی مورد 
ارزیابــی، روش دســته بندی OCSVM بهترین 
نتایــج را بر طبــق معیار های دقــت، بازخوانی 
و صحــت و نرخ خطا به دســت آورد. مقایســه 
نتایج به دست آمده در شــکل ۵، نشان می دهد با 
خوشــه بندی نمونه های افراد کالهبردار صحت 
روش پیشنهادی بهبود پیدا می کند. از این ارزیابی 
چنیــن نتیجه گیری می شــود که با اســتفاده از 
روش های خوشه بندی به منظور کشف الگوهای 

CPSOII در همگرایی الگوریتم K-means شکل 4- تاثیر استفاده از الگوریتم
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پنهان در داده های کالهبــرداران، می توان نرخ 
تشخیص روش های دسته بندی را افزایش داد. 

چنان که در بخش ۲-3 ذکر شــد، اندازه پنجره 
امتیازی نقش موثری بر کارایی روش پیشنهادی 
دارد، بــه همیــن دلیــل در این بخش بــه ازای 
انــدازه پنجره ها با طول یک الــی 3۰، روش های 
دسته بندی مختلفی یادگیری شد و نتایج ارزیابی 
آنها در شــکل ۶ نمایش داده شده است. در شکل 
۶ فقط معیار صحــت مورد توجه قــرار گرفته و 
همان طور که مشاهده می شــود، زمانی که اندازه 
پنجره برابر با ۱۱ است، هر چهار روش دسته بندی 
مورد استفاده بیشترین کارایی را داشتند و باال ترین 

مقدار معیار صحت خود را به دست آوردند. 
در ادامــه بــه چنــد مــوردی کــه منجر به 
کالهبرداری شده اند و روش پیشنهادی با بررسی 
موضوع توانسته جلوی این گونه سوءاستفاده ها را 

بگیرد، پرداخته شده است:
1- کســب امتیاز از طریق دعوت دوستان: 
با توجه بــه اینکه مشــتریان می توانند با دعوت 
دوستان خود امتیاز کسب کنند، طبق بررسی های 
صورت گرفته این امکان وجود دارد که مشتریان 
با ارســال دعوتنامه به ایمیل های دروغین، امتیاز 
کســب کنند. به همیــن منظور، پس از کشــف 
این نوع کالهبرداری توســط روش پیشنهادی، 
در سامانه باشــگاه مشتریان ســامان زمانی به 
مشــتری دعوت کننده امتیاز تعلق می گیرد که 

فرد دعوت شــده، اولیــن کارت بانکی خود را در 
سامانه ثبت کند.

2- کســب امتیاز بر اســاس تراکنش های 
بانکی: مشتریان بر اســاس مبالغ تراکنش های 
کارت های ثبت شده در سامانه باشگاه مشتریان 
ســامان، می تواننــد امتیاز کســب کنند. طبق 
بررســی های صورت گرفته بعضی از مشتریان 
می توانند بر اســاس برخی از انواع تراکنش های 
مبالغ پایین )هزار ریالی( امتیاز کســب کنند. به 
همین منظور، بعد از کشف این نوع کالهبرداری 
توسط روش پیشــنهادی، با اعمال محدودیت بر 
مبلــغ تراکنش در زمان ثبــت تراکنش و نیز در 
زمان ثبت الگوی امتیازدهی بر پایه تراکنشی، جلو 

آن گرفته شده است. 
۳- کســب امتیاز بر اســاس خرید از طریق 
POS مشــتریان بر اســاس خریــد روی :POS

های ســامانی می توانند امتیاز کسب کنند. طبق 
بررسی های صورت گرفته مشــتریانی که خود 
دارای دستگاه POS هســتند، می توانند با تنظیم 
حساب شــان روی POS، تراکنش های متعددی 
را به عنوان خرید ثبت کننــد ولیکن در عمل این 
تراکنش ها انتقال وجه از حســاب خود به حساب 
دیگری اســت. به همین منظور پس از کشــف 
این نوع کالهبرداری توســط روش پیشنهادی، 
با ارائه ســامانه هشدار باشــگاه، اطالعات نحوه 
کســب امتیاز های افــراد پایان هر روز توســط 

روش پیشنهادی بررسی می شــود و در صورت 
احتمال وقوع کالهبرداری، اطالع رسانی صورت 

می گیرد.
4- کسب امتیاز بر اســاس مانده موجودی 
حساب های ســامانی: مشــتریان می توانند بر 
اســاس موجودی حســاب خود امتیاز کســب 
کنند. طبق بررســی های صورت گرفته مشتریان 
می  توانند در طول روز حســاب های خود را خالی 
کنند و با تکمیــل موجودی در پایان روز، امتیاز به 
دست آورند )سامانه امتیاز های افراد را به صورت 
شبانه و یک بار در روز محاسبه می کند(. به همین 
منظور بعد از کشف این نوع کالهبرداری توسط 
روش پیشنهادی، به جهت جلوگیری از این روش 
سوءاستفاده، امتیاز بر اساس حداقل مانده در هر 

روز محاسبه خواهد شد.
5- کســب امتیاز بر اســاس انتقال وجه از 
ســپرده: مشــتریان می توانند بر اساس الگوی 
تعریف شــده، در تراکنش های انتقال وجه امتیاز 
کســب کنند. طبق بررســی های صورت گرفته 
مشــتریان در صورتی که از حســاب سامانی به 
حســاب ســامانی دیگر انتقال وجه انجام دهند، 
بدون کارمزد این عمل صورت می گیرد که از این 

عملیات جلوگیری شده است. 
6- کسب امتیاز بر اســاس ثبت کارت های 
بانکی: مشــتریان می توانند بــا ثبت کارت های 
خود امتیاز کســب کننــد. طبق بررســی های 

شکل 6- تاثیر تغییر اندازه پنجره بر معیار صحت دسته بند ها

C 4.5 SVM OCSVMKNN
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صورت گرفته در صورتی که مشتری بتواند کارت 
خرید یا هدیــه ثبت کند، می توانــد بدون ایجاد 
ارزش افزوده برای بانک، امتیاز به دست آورد. به 
همین منظور پس از کشف این نوع کالهبرداری 
توسط روش پیشنهادی، از ثبت این گونه کارت ها 
در ســامانه باشگاه مشتریان ســامان جلوگیری 
شده است. همچنین هر فرد می تواند حداکثر ۱۰ 
کارت در حساب کاربری خود به ثبت برساند تا از 
ایجاد کالهبرداری بر پایه ثبت کارت هایی به جز 

کارت های متعلق به خود جلوگیری کند.
7- کســب امتیاز بر اســاس تراکنش های 
پرداخت قبض: مشــتریان بــا پرداخت قبض 
از طریق درگاه های ســامان، می تواننــد امتیاز 
کســب کنند. طبق بررســی های صورت گرفته 
بر نحــوه پرداخت قبــض برخی از مشــتریان، 

کالهبرداری های ذیل کشف شد: 
الف- ایجاد قبض های متعدد بر اساس فرمول 
ایجاد شناســه قبض و پرداخت از روی یک قبض 

اصلی
ب- پرداخت قبض هــای افراد عادی که عضو 
باشگاه نیســتند. معموالً بنگاه های ارائه خدمات 
بانکی از این روش کالهبرداری استفاده کرده اند. 

بعد از کشــف این نوع کالهبرداری ها توسط 
روش پیشنهادی، به همین جهت تعداد پرداخت 

قبض ها به ازای هر فرد در هر روز محدود شد. 

نتیجه گیری
تشــخیص کالهبردای در ســامانه های باشگاه 
مشــتریان یکی از چالش هــای جدید در صنعت 
بانکداری است. در این پژوهش یک روش جدید 
مبتنی بر داده کاوی برای تشخیص کالهبرداری 

ارائه شــده است. در روش پیشــنهادی دو مدل 
بردار ویژگی شــامل بردار ویژگی برای هر امتیاز 
مشــتری و بردار ویژگی تجمیعی پنجره امتیازی 
به منظور تشخیص کالهبرداری ارائه و بر اساس 
مجموعه داده گرفته شــده از پایگاه داده سامانه 
باشگاه مشتریان بانک سامان این بردار ویژگی ها 
ایجاد شد. سپس مجموعه داده ها به دو مجموعه 
آمــوزش و آزمــون تقســیم بندی و مجموعه 
آموزش با دو رویکرد: ۱( استفاده از خوشه بندی و 
روش دسته بندی دودویی OCSVM و ۲( استفاده 
 .SVM، C4 از روش های دســته بندی چندکالسه
5 و KNN یادگیری شــد. در پایان دسته بند های 
یادگیری شــده با اســتفاده از مجموعه آزمون 
ارزیابی شــد. نتایج ارزیابی هــای صورت گرفته 
در بخش ۴ ایــن پژوهش نشــان می دهد از بین 
دو رویکرد خوشه بندی-دســته بندی دودویی و 
دسته بندی چندکالســه، رویکرد خوشه بندی-

دسته بندی دودویی دارای کارایی بیشتری است. 
در ضمن اندازه پنجــره امتیازی تاثیری زیادی بر 
دقت روش پیشــنهادی دارد که با ارزیابی های 
انجام شــده در بخــش ۴، بهترین مقــدار اندازه 
پنجره امتیازی ۱۱ شناســایی شــد. در   نهایت، 
ارزیابی های صورت گرفته روی روش پیشنهادی 
نشــان می دهد روش پیشنهادی با اســتفاده از 
رویکرد خوشه بندی و روش دسته بندی دودویی 
OCSVM و انــدازه پنجره امتیــازی برابر با ۱۱ 
توانست شناسایی کالهبرداری را با معیار صحت 
برابر بــا ۰. ۸3 درصد انجام دهد. به عنوان یکی از 
کارهــای آتی در این زمینه، توصیه می شــود در 
روش پیشنهادی برای افزایش دقت از روش های 

انتخاب ویژگی نیز استفاده شود 

شکل 5- نتایج ارزیابی روش های مختلف دسته بندی به ازای اندازه پنجره برابر با 4
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امنیت

در شــرایط پیچیده و پردردسر بانک ها 
رشــد درآمد، ســعی دارند با 
اختصاص بودجه هایی به بخش فناوری، هزینه ها 
را کنترل کنند. بر اســاس گفته های مدیران ارشد 
فناوری اطالعات، اکثــر بانک ها با توجه به نیاز به 
سیستم های کامپیوتری امن، توسعه توانمندی های 

تحلیلــی )analytic capabilities( و افزایــش 
بسترهای مستقیم ارتباط با مشتری تصمیم دارند 
بودجه بخش فناوری را به طــور قابل توجهی در 
سال ۲۰۱۶ افزایش دهند. این افزایش بودجه، در 
بخش امنیت بسیار باال خواهد بود و اکثر مدیران 
میزان تخصیص بودجه به بخش امنیت را بیش از 

۱۰ درصد پیش بینی می کنند.
یافته های این گزارش، بر اســاس تحقیقی است 
کــه Source Media در قالب یک نظرســنجی 
آنالیــن از ۵۰ رئیس بخش اطالعــات بانکی و 
مدیران ارشد فناوری طی ماه جوالی سال ۲۰۱۵ 
انجام داده اســت. از آنجایی کــه بودجه فناوری 
عموماً در گزارش هــای مالی در اختیار مردم قرار 
نمی گیرد، ایــن تحقیق رویکــرد منحصربه فرد 
برنامه ریزی هــای موجــود را در رابطــه بــا 
اولویت های صنعت و بودجه ها نشــان می دهد. 
پاسخ ها از بانک هایی مختلف که درجه های کیفی 
مختلف دارند، دریافت شده است؛ بانک هایی که 
بیشترشان تخصصی درازمدت در رابطه با جهان 

فناوری اطالعات دارند.

اکثــر مدیران عامــل بانک هــا بودجه بخش 
فناوری شــان را عالوه بر امنیت، بــه بانکداری 
همراه و تحلیل داده اختصــاص خواهند داد. بین 
۴۰ تــا ۵۰ درصد از مدیــران پیش بینی می کنند 
افزایش بودجــه در بخش هــای انطباق پذیری، 
بانکداری آنالین، مدیریت »ابزار خودت را ســر 
کار بیاور« و نرم افزار پرداخت انجام پذیرد.حدود 
۲۸ درصد از مدیران فنــاوری اطالعات کاهش 
بودجه را در بخش کامپیوترهای شخصی طی سال 
آتی پیش بینی می کنند. ایــن آمار قابل توجه تر از 
پیش بینی آن دســته از مدیران فناوری اطالعاتی 
اســت که با رقم ۱۲ درصد، افزایش بودجه را در 
این زمینــه احتمال می دهند. حــدود ۱۸ درصد 
پیش بینــی می کنند که بودجه ســرورها کاهش 
یابد، اما به نظر ۲۲ درصد دیگر، بودجه این بخش 
افزایش خواهد یافت. عالوه بر رایانه های شخصی، 
تنها جایی که مدیران ارشد فناوری پیش بینی افت 
را دارند، سرمایه گذاری مدیریت داخلی فناوری 

است.
هیچ  کدام از مدیران فناوری احتمال نمی دهند 

بانک ها در سال ۲۰۱۶ در زمینه فناوری بیشتر سرمایه گذاری خواهند کرد؛ به  ویژه در بخش امنیت

امنیت،مسالهحیاتیسال۲۰۱۶

هری تریس

 BYODیا bring your own device به رویکرد اجازه اســتفاده 
دادن به دستگاه های شــخصی مثل تلفن همراه، لپ تاپ، تبلت برای 
دسترسی به اطالعات شــرکت و برنامه های کاربردی به کارمندان 
اشاره دارد. این خط مشی، یکی از سیاست ها و استراتژی های کسب  و 
کار است که به استراتژی BYOD شهرت دارد. کارکنان هرساله میل 
بیشتری به استفاده از دستگاه های خود در سر کارشان دارند. هدف 

از ایجاد این خط مشی، افزایش بهره وری و کاهش هزینه هاست  

BYOD چیست
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که سرمایه گذاری و هزینه در بخش امنیت کاهش 
یابد و آمار مدیرانی که احتمال کاهش را می دهند، 

رقمی بسیار ناچیز است: حدود دو تا شش درصد.
تقریبــاً ۱۳ درصد مدیــران، انتظــار دارند با 
کاهش میــزان بودجه تخصیص یافته به شــعب 
مواجه شــویم اما مدیران فناوری که آمارشان به 
۳۵ درصد می رســد، احتمال افزایش بودجه را در 
این شعب می دهند. بودجه شعب از سال ۲۰۰۹ و 
از زمانی که کانال هــای تلفن  همراه و آنالین جای 
تعامالت قدیمی در شــعب را گرفته اند، کاهش 
یافته اســت؛ اما شعبه ها در این ســال ها بیشتر به 
فناوری مجهز شده اند، حتی بانک ها دستگاه های 
خودکار پیچیده تری راه اندازی کرده اند و در مورد 
نیروی انســانی، تجهیزات و طراحــی به گونه ای 
تجدیدنظر کرده انــد که به آنها در طی مســیر 
کمک می کند. تقریباً یک ســوم پاســخ دهندگان 
پیش بینی می کنند بودجه اختصاص  داده شده به 
شــعب، حدود ۲۰ درصد افزایش یابد. این آمار 
نشــان می دهد بخش قابل  توجهــی از صنعت، 
برنامه و طرح ارتقای شــعب عمده را دارد. بخش 
قابل  توجهی از مدیران نیــز افزایش بودجه را در 
بخش تجزیه  و تحلیل احتمال می دهند و پیش بینی 

می کنند جهشی هم در این بخش اتفاق بیفتد. 
به هر حال با تمام اینها، میزان افزایش بودجه در 
بخش امنیت به نظر بســیار ویژه می آید. افرادی 
که افزایــش بودجه در این بخش را برای ســال 
۲۰۱۶ پیش بینی کرده اند، میزان افزایش بودجه 
را حدود ۱۰ تا ۱۹ درصد دانســته اند و تقریبًا ۴۰ 
درصد نیز میزان افزایش بودجــه را ۲۰ درصد 
تــا دوبرابر این رقم احتمال داده اند. در پاســخ به 
پرسشــی دیگر در رابطه با تعیین پنج چالش خود 
بر اســاس اولویت، ۴۲ درصد پاسخ دهندگان از 
»مدیریت بودجه« ســخن گفته انــد. ۶۰ درصد 
نیز به »مســائل مربوط به امنیت« رای داده اند. 
برنامه ریزی هــای بودجه هم ردیــف و هم تراز 
با بخش هایی اســت که مدیران ارشــد فناوری 
موضوع اصلی تمرکــز خود می دانند. مدیران نیز 
گزارش می دهند که فناوری ارتباط با مشــتری، 
امنیت و پشــتیبانی ابرداده و تحلیل  داده در راس 
اولویت های آنها قرار دارد.عالوه بر این، مدیران 
فناوری در قسمت پاسخ های تشریحی نظرسنجی 
اظهار داشته اند که سلســله اخیر نفوذ به داده ها، 
هزینه باالی شکســتـ  از جمله زیر سوال رفتن 
اعتبارـ  و بررســی مقررات )رگوالتــوری(، نیاز 
به اختصاص بودجه و هزینــه در بخش امنیت را 
مطرح می کند. یکی از این مدیــران تاکید کرده 
اســت که افزایش بانکداری دیجیتــال، میزان 
حمله ها را افزایش می دهد و »داده پول اســت و 

برای مشتری اهمیت دارد« 
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 Avast شــرکت یــک  کــه 
اســت  آنتی ویــروس 
تحقیقــی در ۱۱ کشــور انجــام داده و نکته های 
جالبــی در مورد اینکه چه چیــزی برای کاربران 
تلفن همــراه از نظر امنیتی اهمیت دارد، آشــکار 
شده اســت. در این تحقیق، حدوداً از ۲۵ هزار نفر 
نظرسنجی شده اســت و نتایج آن قدر حیرت آور 

است که حتی نمی توان حدس زد.
اکثــر کاربران تلفــن  همراه که از ۱۱ کشــور 
در تحقیق Avast شــرکت داشــته اند، ترجیح 
می دهند عکس های شخصی شــان بــه نمایش 
دربیاید، نه اطالعــات بانکی شــان. این تحقیق 
نشــان می دهد مردم فکر می کنند فاش شــدن 
اطالعات مالی شان بیشــتر دردسرساز است تا 
عکس های شخصی شــان. احتماالً جالب ترین و 
حیرت آورترین بخش این مطالعه، ترس کاربران 
تلفن  همراه از فاش شــدن اطالعات بانکی شــان 

است. 

افرادی که در سراســر این ۱۱ کشــور از آنها 
نظرسنجی صورت گرفته، فاش شدن عکس های 
خصوصی شــان را کم دردســرتر از فاش شدن 
اطالعات بانکی شان دانســته اند. این نظرسنجی 
نشــان می دهد در امریکا کمترین میزان نگرانی 
نسبت به لو رفتن عکس های شخصی وجود دارد. 
بریتانیا با رقم ۷۲ درصد، بعــد از امریکا در رتبه 
دوم قرار دارد. ایــن آمار در آرژانتین پنجاه  پنجاه 
اســت. نتایج کامل این تحقیق در نمودار شماره ۱ 

نشان داده شده است.
این نظرســنجی نکته های جالب دیگری را در 
مورد کشورهایی مثل ایاالت متحده امریکا، هند، 
فرانسه و جمهوری چک آشــکار می کند؛ ظاهراً 
اهالی این کشــورها، خجالتی ترین افراد در تاریخ 
ســرزمین خود هستند؛ مثاًل بیشــترین ترس در 
برزیل، هند و انگلیس این است که اگر همسر فرد 
در مورد وب ســایت هایی که او ســر زده ، چیزی 
بداند، راهی جز طالق وجود نخواهد داشــت. در 

جدول شــماره ۱ میزان رای افــراد در مورد این 
وضعیت مشخص شده است.

در نمودار شماره ۲ میزان خصوصی بودن انواع 
اطالعات کاربران از نقطه نظر خودشــان نشــان 
داده شده است. نکته جالب دیگر در این میان این 
اســت که اکثر این هراس ها را می توان با استفاده 
از گذرواژه ای مســتحکم یا استفاده از راه حل های 
امنیتی مثل اسکنر اثرانگشــت که در بسیاری از 
تلفن های همراه وجود دارنــد، از بین برد اما اکثر 
مردم حتی زحمت قفل کــردن صفحه نمایش را 
به خود نمی دهند. بر اساس تحقیق صورت گرفته 
مردم اپلیکیشــن های مربوط به بانک شــان را 
بیشتر از اپلیکیشــن های عکس قفل می کنند. این 
آمار نشان می دهد بیشــتر دغدغه آنها، امنیت 

مالی شان است.
اســپانیا، فرانســه و آلمان در بین کشورهای 
بررسی شــده، ملت هایی هستند که از نظر امنیت 
در سطحی باالیی از آگاهی قرار دارند؛ در حالی  که 

کاربران تلفن های هوشمند از فاش شدن اطالعات بانکی  خود، بیشتر از لو رفتن عکس های خصوصی شان می ترسند

خطقرمزکاربرها

برایان کالرک

جدولشماره1

روسیه بریتانیا جمهوری
چک آلمان فرانسه اسپانیا هند مکزیک آرژانتین برزیل ایاالتمتحدهامریکا

۳7/2 64/6 ۵0/۵ ۵6/۳ 4۳/8 60/4 44/0 ۵۵/0 60/1 47/7 67/0 اذیتنمیشوم)چیزی
)برایپنهانکردنندارم

40/6 20/4 ۳0/7 ۳0/۵ ۳6/7 ۳4/8 27/7 ۳۳/۳ ۳0/2 ۳7/2 17/6 عصبانی

19/4 12/8 16/۳ 11/2 17/1 ۳/9 22/0 9/9 7/1 11/2 1۳/7 شرمگین

2/2 0/9 1/8 1/۵ 2/0 0/۳ 4/4 1/1 2/0 2/9 1/1 طالقمیگیرم

0/6 1/0 0/6 0/8 2/0 0/6 0/4 0/۵ 0/7 1/۳ 0/6 اخراجمیشوم

امنیت
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جدولشماره2

آیاتلفنهمراهتانراقفلمیکنید؟

بله)درصد(کشور

87/6اسپانیا

79/6فرانسه

79/8آلمان

69/2جمهوریچک

67/۳7روسیه

6۵/4ایاالتمتحدهامریکا

6۳/۵هند

46/2بریتانیا

۳8/98برزیل

۳1/6مکزیک

27/1آرژانتین

٪60٪۵0٪40٪۳0٪20٪10٪0

نمودارشماره1-میلهای

روسیه

جمهوریچک

بریتانیا

اسپانیا

آلمان

فرانسه

هند

مکزیک

برزیل

آرژانتین

ایاالتمتحده

پیامهایمتنیاطالعاتبانکیعکسهایخصوصی

نمودارشماره2-دایرهای

اطالعاتبانکی

عکسهایخصوصی

هند

٪69
٪۳1

آلمان

٪72
٪28

ایاالتمتحده

٪77
٪2۳

فرانسه

٪67
٪۳۳

روسیه

٪6۵
٪۳۵

اسپانیا

٪62
٪۳8

جمهوریچک

٪61
٪۳9

آرژانتین

٪۵1
٪49

مکزیک

٪۵۳
٪47

برزیل

٪۵۳
٪47

بریتانیا

٪10
٪10

شاید بهتر باشد اهالی کشورهای برزیل، مکزیک 
و آرژانتین اصاًل تلفن  همراه هوشــمند نداشــته 
باشند )جدول شــماره ۲(. ایاالت متحده امریکا با 
۶۵/۴ درصد آمار قفل کردن گوشی تلفن همراه، 
در بین کشورهای روسیه و هند جای گرفته است. 
بر اساس این تحقیق، حدود ۴۰ درصد مردم حتی 
سراغ ساده ترین راه های قفل کردن تلفن شان هم 

نمی روند.
نکتــه حیرت آور دیگر این اســت که در کمال 
تعجب هیچ  کدام از پاســخ دهندگان دولت را به 
عنوان اولین عامل نفوذ در نظــر نگرفته اند. »در 
اکثر کشورها کاربران تلفن  همراه هوشمند بیشتر 
از همه  چیز، از جرائم ســایبری واهمه دارند. در 
کشــورهایی مثل آرژانتین، برزیل، فرانسه، هند 
و روســیه مادرها رتبه اول ترس  پاسخ دهندگان 
را به خــود اختصاص داده اند! جاسوســی دولت 
در کشــورهایی از جمله ایاالت متحــده امریکا، 
مکزیــک، آلمان و جمهوری چــک در رتبه دوم 
قرار گرفته اســت.« بدین ترتیب »اکثر کاربران 
گوشی های هوشــمند در مورد دسترسی فردی 
دیگر به اطالعات شان نگرانند؛ به  ویژه اطالعات 
بانکی. ایــن دغدغه کاربران موجه اســت؛ زیرا 
تعداد بســیاری از پاســخ دهندگان در گذشته، 
سرک کشیدن افراد به اطالعات شخصی شان را 

به هر نحوی تجربه کرده اند« 
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یا ماشــین؟ جــواب دادن به این انسان 
پرسش، هر روز سخت تر از دیروز 
می شود. پیشرفت های سریع و زودهنگام پزشکی، 
باعث یکپارچگی فناوری اطالعات و زیست شناسی 
شده است. بر اساس آمار و گزارش ها، هرساله ۳۰۰ 
هزار امریکایی ابزارهای خدمات پزشکی وایرلس را 
دریافت می کنند؛ از جمله ابزارهای پزشکی ایمپلنت 
)IMD(  می توان به این موارد اشاره کرد: ضربان ساز 
یــا پیس میکــر، دفیبریالتور، حلزونی شــنوایی، 
سیســتم های دارو رســانی و تحریک کننده های 
اعصاب. انسان و ماشــین به رایانه  تبدیل شده اند؛ 
رایانه هایی که روزبه روز بیشتر با فیزیولوژی بدن ما 

اتحاد می یابند و یکی می شوند.
حــدود ۲/۵ میلیون نفــر در امریکا بــا اتکا به 
ابزارهای پزشکی ایمپلنت یا همان IMDها زندگی 
می کنند. در تحقیــق  freedonia Group که در 
IMD سال ۲۰۱۲ انجام شد، هرساله میزان تقاضای

ها در ایاالت متحده آمریــکا ۷/۷ درصد افزایش 
می یابد و میزان هزینه های صرف شده در این زمینه 
انتهای سال ۲۰۱۵ به ۵۲ میلیارد دالر خواهد رسید.

IMDها در ابتــدا ابزارهایی مســتقل بودند که 
با جهان خــارج ارتبــاط برقــرار نمی کردند. اما 
امروزه بســیاری از فناوری های وایرلس می توانند 
بین IMD و ایســتگاه کنترل کننــده اش ارتباطی 

مســتقیم برقرار کنند. این سیســتم ها اطالعات 
فیزیولوژیکی را از IMD به پزشک بیمار می فرستند 
تا مدیریــت و نظــارت الزم انجام شــود. برخی 
سیســتم ها مثل مانیتورهای گلوکــز فقط پیغام را 
می فرســتند؛ اما برخی دیگر مثل دفیبریالتورهای 
ایمپلنت شــده، دو طرفه انــد و امکان فرســتادن 
دستورها را از کنترل کننده بهIMD  فراهم می کنند 
و باعث می شوند دستگاه عملی خاصـ  مثل شوک 

الکتریکیـ  را انجام دهد.
هیچ شــکی نیســت که بیشــتر این IMDهای 
حیرت انگیز هزاران زندگی را نجــات داده اند، اما 
آیا ممکن است عکس این هم اتفاق بیفتد؟ مساله، 

چه کسی کالبدشکافی را بر عهده خواهد گرفت؟

هکرهایبانکیبالیجان

مارک گودمن

امنیت
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نادرست عمل کردن دستگاه یا از کار افتادن دستگاه 
نیست؛ هرچند این امر هم توجه منتقدان را به خود 
جلب کرده است. مساله مهم این واقعیت است که 
در ســر و صدا و هیاهوی این ابزارها، توجه چندانی 
به امکان انجام جرائم جدید در بســتر این وسیله ها 
نشده است؛ حتی بعد از اینکه وزارت امنیت داخلی 
ایاالت متحده امریکا در مورد این امر هشــدار داد 
که تسهیالت پزشکی  به فروش رفته )بیش از ۳۰۰ 
ابزار( در ۴۰ نقطه، از بعضی جوانب صدمه پذیرند 
و افرادی با مقاصد بیمارگونه و شــیطانی می توانند 

به آسانی از این آسیب پذیری ها سوءاستفاده کنند.
تروریســت ها و جنایتکاران بارها ثابت کرده اند 
مهارت بسیاری در اســتفاده از فناوری های جدید 
و خرابــکاری  دارنــد. مثاًل رایانه های شــخصی با 
ویروس های کامپیوتری مورد حمله واقع می شوند، 
الگوریتم های رمزنگاری کارت های اعتباری و نقدی 
به تسلط مهندسی معکوس درمی آیند و تلفن های 
هوشمند نیز به طور دائم آلوده malware می شوند.

بحث هنگامی جدی می شود که توجه هکرها به 
IMDها جلب شود؛ متاســفانه باید اقرار کرد برای 
آنها هک کردن این ابزارها چندان هم دشوار نیست. 
با این وجود تاکنون هیچ حملــه جنایتکارانه ای به 
IMDها صورت نگرفته اســت امــا می توان ظهور 
دم  و دستگاه های جنایتکارانه را پیش بینی کرد که 
توجه شــان به رایانه های درون ما جلب شده است؛ 
حاال چه به دلیل منفعت مالی، چه برای جلب توجه یا 
ایجاد ترس. برخی از این حوادث با حمالت سایبری 
 botnet ســاده اتفاق می افتند؛ فقط یک حملــه
می تواند رایانه، تلفن  همراه و حتی یخچال خانه تان 
را به خدمت خود درآورد، بنابراین به دام انداختن 
پیس میکر یا ضربان قلب هوشمندتان اصاًل کاری 
 IP ندارد. ابزارهای پزشکی هک شده شبیه آدرس
در اینترنت اشیا هســتند و اگر یک  بار دفیبریالتور 
ایپملنت شده تان آلوده شود، ممکن است عمر باتری 
خیلی زودتر از آن چیزی که پیش بینی می شــده، 
تمام شــود و برای تنظیم مجدد دستگاه و بهبود به 

عمل جراحی فوری نیاز باشد.
بســیاری از فناوری های ارتباطاتی که IMDها از 
آن اســتفاده کرده اند، عموماً امنیت پایین دارند. 
محققان با اســتفاده از روش هــای مختلف حمله 
توانســته اند تنظیمات ابزارهــای IMD  را تغییر 
دهند، درمان را غیرفعال کنند و حتی دستور شوکی 
ناگهانی را به پیس میکر یا دفیبریالتور ایمپلنت شده 

بفرستند.
هکری مشــهور به »بارنابی جــک« ابزاری در 
کنفرانس ســال ۲۰۱۱ عرضه کرد که به گونه ای 
طراحی شده بود که می توانست در شعاع ۳۰۰ فوتی 
دستگاه پمپاژ انسولین را مکان یابی کند. این ابزار این 
امکان را فراهم می آورد کــه از راه دور و بالفاصله 

مقدار زیادی انسولین را در بدن فرد مورد نظر تزریق 
کند و به مرگ سریع او منجر شود.

این اولین بار در تاریخ اســت که بدن انسان سوژه 
حمالت سایبری شده. هر قدر بیشتر از رایانه های 
کوچک در بدن مان اســتفاده می کنیم و هر قدر که 
قصد داریم بر ســالمت خود نظارت داشته باشیم 
و روند درمان مان را بهبود بخشــیم، فرصت های 
بیشــتری برای دیگــران به وجــود می آوریم که 
بدن هایمان را هک کنند و ماشین های کاشته شده یا 
ایمپلنت شده در بدن هایمان را در قالب جرائم جنایی 
از کار بیندازند؛ مشخص است که قتل از مهم ترین 
دغدغه ها و نگرانی ها به شمار می رود. همان طور که 
مطرح شــد، می توان از راه دور دستور شوک را به 
پیس میکر داد و این امر ممکن است منجر به مرگ 
فرد شود. اگر گروه جنایتکاری به چنین وسیله هایی 
دسترسی یابند، می توانند ایمیل اخاذی )باج گیری( 
به قربانی شــان بفرستند و یک ســاعت به طرف 
فرصت بدهند که فالن  قدر وجه به یک حســاب  
بانکی در خارج از کشــور انتقال دهد و در غیر این 
صورت، با شوک الکتریکی مرگبار مواجه خواهد شد 
)ترور رئیس جمهور از طریق دستگاه های پزشکی در 

میهن، دور از ذهن نیست(.
عالوه بر این رشــد IMDها را می توان با افزایش 
آمار قابل  توجهی در بین جمعیت مشــاهده کرد؛ 
به همین دلیل ممکن اســت هدف صرفاً یک فرد 
نباشد، بلکه گروه های مختلفی باشند که از IMDها 
بهره می برند. برای مثال تپش الکترومغناطیســی 
خیلــی قوی ممکن اســت بــه تعداد زیــادی از 
افرادی که IMD دارند، آســیب بزند یا برایشــان 
مضر باشــد. عالوه بر این ســازمان جنایتکاری یا 
تروریستی می تواند زیرساخت را هدف قرار بدهد 
و سیستم های کنترلی بیمارستان و IMDها را در هم 
 Oak Ridge بریزد. بر اســاس یافته های محققان
 slammer کرم هــای  National Laboratory
و Conficker در ســال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۹ 
سیستم های بیمارســتانی را که مسئولیت نظارت 
قلب بیماران را داشــتند، آلوده کردند. باید توجه 
داشــت امروزه بدافزارها نسبت به آن روزها حتی 
پیچیده تر شــده اند و تروژان که با کدهای مخرب 
مهندسی شده، می تواند به بســیاری از بیماران در 
سراسر جهان آسیبی یکسان وارد کند. در حالی که 
جامعه کوچکی از محققــان و حتی مقررات دولتی 
مثل FDA و FTC پرســش هایی مهم درباره امنیت 
و حریم خصوصی در رابطه بــا پیامدهای ترکیب 
فناوری کامپیوتر و سیستم های بیولوژیکی مطرح 
کرده اند، قانونگذاران و مراکز مربوط به رسیدگی 
به جرائــم در این گفتمان ها غایب هســتند. با این 
حال هر روزه تعداد ابزارهای پزشکی ایمپلنت شده 
که در رابطه با تکنولوژی هستند، افزایش می یابد. 

این افراد ســرانجام خواهند مرد و بعد از مرگ شان 
IMDهای آنها در دفتر پزشکی بیمارستان مربوطه 
بررسی خواهد شــد تا علت مرگ مشخص شود. 
حال در این بین، وقتی جسد فرد به دفتر بیمارستان یا 
پزشکی قانونی آورده می شود، از کجا می توان علت 
مرگش را تشــخیص داد؟ آیا فردی که پیس میکر 
داشته، به دلیل طبیعی فوت شده است؟ آیا مرگش 
به دلیل اختاللی تصادفی در ابزار بوده اســت؟ آیا 
IMD مربوطه، با اهــداف جنایتکارانه از کار افتاده 
اســت؟ یا فرد با ایجاد اختالل در IMD خود، اقدام 
به خودکشی می کند و رنج و درد را پایان می بخشد 
و امیدوار است خانواده اش بیمه زندگی او را دریافت 
کنند؛ چون ظاهراً مرگش طبیعی بوده اســت؟ از 
آنجایی که پزشــکی مدرن هر لحظه بیشتر تکامل 
می یابد و گسترش IMDها روزبه روز افزایش پیدا 
می کند، این سوال می بایســت پرسیده شود: وقتی 
بدن در سردخانه قرار می گیرد، چه کسی قرار است 

کالبدشکافی را انجام دهد؟
مســلماً افراد زیــادی در این صحنــه حاضر 
خواهند شــد، غیر از افســران پلیس، دادستان  یا 
پزشــک قانونی هایی که مهندســی پزشــکی هم 
خوانده انــد. عالوه بر این، ظاهــراً باید در وضعیت 
فعلی مهندســان پزشکی یا پزشــکان، مطالعات 
مربوط بــه عدالت کیفری و کامپیوتر نیز داشــته 
 باشــند. از آنجایــی که تعــداد بیمارانــی که از
 IMDها اســتفاده می کنند رو به افزایش است، به 
هر دو مجموعه  این مهار ت ها بیشــتر نیاز خواهد 
شد. بازرسان آموزش دیده پلیس و پزشکی قانونی 
به تخصص مهندسان زیست پزشکی برای تعیین 
علت مرگ نیاز خواهند داشــت. مهم ترین مساله 
در این میان زمان اســت؛ باید پیش از آنکه چنین 
اتفاق هایی بیفتد زمانی را صرف برنامه ریزی های 

عملی کرد 

botnetها شــبکه هایی هســتند کــه با در اختیــار گرفتن 
مجموعــه ای از کامپیوترها که بات)bot(  نامیده می شــوند، 
تشکیل می شــوند. این شبکه ها توســط یک یا چند مهاجم که 
botmasters نام دارند، با هــدف انجام فعالیت های مخرب 
کنترل می شوند. به عبارت دیگر، بات ها کدهای مخربی هستند 
کــه روی کامپیوترهای میزبان اجرا می شــوند تا امکان کنترل 
کردن آنها از راه دور را برای botmasterها فراهم آورند و آنها 
بتوانند این مجموعه را وادار به انجام فعالیت های مختلف کنند.

botnet چیست
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پرداختدرلبهفناروی

پرونده

امــروزه الکترونیکــی شــدن ارائــه خدمــات بانکــی 
آن قدر رواج پیدا کرده است که دیگر یکی از اجزای 
اصلــی بانکــداری محســوب می شــود. بــا توجــه به 
افزایش میزان توجــه به پرداخت های الکترونیکی و 
اعمال آن در سیستم های بانکداری مدرن، مبحث 
امنیت بســیار پررنگ تر از همیشــه ظاهر می شــود؛ 
بــه ویــژه اینکــه در ســال 2۰1۵ میــزان تراکنش هــای 
جعلی بســیار باال بوده، مثاًل فقط طــی ماه مارس در 
انگلیس بیشــتر از 133 هــزار تراکنش جعلی گزارش 
شده اســت. عالوه بر این، یکی دیگر از دغدغه های 
تغییــر شــکل کالهبرداری هــا و  امــروز  امنیتــی 
باج گیری هاســت؛ امــروزه باج گیری هــا نیــز مدرن 
و دم دســتی شــده اند. ناشناســی بــا شــما تمــاس 
می گیــرد و تهدیدتــان می کنــد کــه یــا پــول بــه 
حســابش بریزیــد یا باتــری قلب تــان را هــک خواهد 
کــرد. کالهبــرداری وارد ســاحت های جدیــدی 
شــده کــه ترســناک تر و مهیب تر از هر زمــان دیگری 
اســت؛ بیشــتر بــه وحشــت می انجامــد و راه هــای 
پیگیــری اش نیز دشــوارتر شــده. حال در ایــن میان، 
مســاله اصلی بانکداری جدید، حفظ بیشتر امنیت 
پرداخت هــای الکترونیکــی بــا ســازماندهی جدید 
مقررات )رگوالســیون( و امتحان کــردن راه حل های 
جدید مثل پرداخت امن مســترکارت و غیره اســت. 
آیــا این تغییــرات، اوضــاع امنیــت را بهبــود خواهد 
بخشــید یا نه؟ باید دید تغییرات ایجادشــده چقدر 

موثر خواهد بود.
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اروپــا )EC( در راســتای کمیسیون 
بهبود و پیشــرفت امنیت 
آنالین پرداخت های تجارت الکترونیکی، مقرراتی 
وضع کرده است که بر اساس آن، کاربردهایی قابل 
 توجه برای چارچوب هایی ارائه می شود که طی آن، 
افراد و شرکت ها کسب  و کارشان را به شکل آنالین 

انجام می دهند.
این گزارش بر برخی مسائل امنیتی تمرکز دارد؛ 
البته باید توجه داشت مقررات فقط در مورد مساله 
امنیت نیستند؛ بلکه هدف شــان بیشتر این است 
که خدمــات پرداخت، تحت چارچــوب  قوانین و 
مقررات در آیند و در راســتای ورود تازه واردان به 

بازار یاری رسان باشند.
عمومــاً نفوذ بــه داده هادر اخبار پوشــش داده 
می شــود و این روزها نگرانی اکثــر مردم در مورد 
امنیت تجارت آنالین اســت. بر اســاس آخرین 
اطالعات، زیان های کالهبــرداری در کارت های 
اروپایی حدود ۱/۵۵ میلیارد یورو در ســال ۲۰۱۳ 
 card بوده است. بیشتر این کالهبرداری از طریق
not present بوده که تعدادشــان هرساله بیشتر 
می شــود. WorldPayـ  ارائه دهنــده خدمــات 
پرداختـ  بیش از ۱۳۳ هزار تراکنش های جعلی را 
فقط طی مارس ۲۰۱۵ در انگلیس گزارش می دهد 
که برابر با دزدیدن اطالعات کارت در هر ۲۰ ثانیه 

است.
مقامات اروپایی برای حل این مشــکل، ناظران 
ارائه دهندگان خدمات پرداخت )PSPs( و ناظران 
سیستم های پرداخت را در کمیسیون اروپا طی سال 
 european( ۲۰۱۱ گرد هم آورد و انجمن اروپایی
 )secuRe Pay( امنیت پرداخت خــرد )forum
را تشــکیل دادند. بانک مرکزی اروپا پیشنهادها و 
دستورالعمل های امنیتی پرداخت های اینترنتی را 

در ژانویه ۲۰۱۳ منتشر کرد.

دستورالعملهاییدربرابرکالهبرداری
آنالین

EBA راهنمایی ارزیابی را برای امنیت پرداخت های 
اینترنتی منتشــر کرده که هدف از ایجاد آن، تاکید 
بر وجود ارگان هایی اســت که مسئولیت نظارت و 
 )compliance( سرپرستی و ارزیابی انطباق پذیری
بــا توصیه هــای اینترنتی در کشــورهای عضو را 
 FCA .اســت FCA دارنــد. ایــن ارگان در بریتانیا

در وب ســایت خود تاکید می کند:»ما از تک تک 
دستورالعمل ها کاماًل پشتیبانی می کنیم و موافقیم 
که محافظت از کاربــران پرداخت های آنالین در 
مقابل کالهبرداری اهمیت بسیاری دارد... تضمین 
امنیت پرداخت ها و حفاظت از داده های حســاس 
کاربر، بخش مهم و اساسی زیرساخت سیستم های 

پرداخت قدرتمند است.«
یکی از توصیه های کلیدی این اســت که PSPها 
باید سیستم »احراز هویت قوی« را »برای مشتریان، 
هنگام ثبت حساب، انجام تراکنش های اعتباری و 

پرداخت  از طریق کارت ها پیاده کنند«.
»احراز هویــت قوی« به معنــای »تایید هویت 
  )two-factor authentication(  »دوعاملــه
است؛ یعنی ترکیبی از چیزی که کاربر می داند مثل 
PIN یا گذرواژه و چیــزی که آنها دارند مثل توکن، 
کارت هوشمند یا تلفن  همراه؛ یا چیزی که از آن خود 
کاربر است مثل نشانه ای بیومتریک. این دو عنصر 
می بایست مستقل از همدیگر باشند، به این ترتیب 
تضعیف یــا ایجاد اختالل در یکــی از این دو باعث 

نمی شود در دیگری هم خلل ایجاد شود.
یکی از دستورالعمل های جالب دیگر این است 
که تایید هویت »می تواند عناصری را دربر گیرد 
که تایید هویت را با میزان مبلغ مشخص و گیرنده 
وجه پیونــد می زند«. هدف از ایــن کار افزایش 
اعتماد به تراکنش هاســت اما ممکن اســت این 
طرح با برخی دشــواری های تکنولوژیکی مواجه 
شود. دســتورالعمل قابل  توجه دوم این است که 
PSPهای ایجادشده می بایست بین خرید آنالین 
و فرآیند پرداخت، تمایزی روشــن بگذارند و این 
امکان را بــرای کاربران فراهــم کنند که متوجه 
شــوند چه هنگام با پذیرنــده  در ارتباطند و چه 

.PSP موقع با

فرآیندهایپرداخت
در حال حاضــر اقدام های صورت گرفته با یکدیگر 
متفاوتنــد؛ اکثر PSPها گزینه هــای مختلفی را به 
پذیرنده ها ارائه می کنند تا تراکنش هایشــان را با 
گذر از ســایت پذیرنده به PSP انجام دهند. بعضی 
از این افراد ترجیح می دهند از فرآیندی اســتفاده 
کنند که سرور وب پذیرنده باعث می شود مرورگر 
وب مشــتری رمز را اجرا کند؛ رمزی که جزییات 
پرداخــت کارت راـ  بــدون اینکه با وب ســایت 

 PSP پذیرنده پیوندی داشته باشــدـ  مستقیماً به
می فرستد. در این روش عموماً مشتری نمی داند که 
پرداخت مستقیماً به PSP می رود؛ بنابراین تجربه ای 
یکپارچه ارائه می شــود. دیگر پذیرنده ها کاربران 
راـ  قبل از اینکه داده کارت خــود را وارد کنندـ  از 
سایت خود به ســایت PSP هدایت می کنند. ارائه 
iframe از PSP در وب سایت پذیرنده رویکردی 
واسطه ای است. عالوه بر این، برخی مزایای قانونی 
برای اســتفاده از iframe یا هدایــت وجود دارد 
ـ چنیــن رویکردهایی به پذیرنــده امکان می دهد 
 برای الزامــات کاهش یافتــه انطباق پذیری در
 payment card industry data security 
standard   و در مقایســه با رویکــری که کد را به 
مرورگر مشتری می فرستند یا خودشان پرداخت را 

بررسی می کنند، واجد شرایط باشد.
در هر حال دستورالعمل های EBA برای استفاده 
از iframe، ارائــه PSP در وب ســایت پذیرنده را 
یادآوری می کنند. در نتیجه به نظر می رسد گویی 
 ، PSPهدایت کامل از وب ســایت پذیرنده به وب
رویکرد مرجح آینده اســت. این امر نیازمند ایجاد 
تغییرات در فرآیندهای تجارت الکترونیکی را برای 
پذیرنده ها مطرح خواهد کــرد. همچنین احتمال 
دارد بر تازه واردان بازار PSP تاثیری عمده گذاشته 
شود؛ کســانی که الگوی تجاری شان بر اساس ارائه 
رمز به پذیرنده ها شکل گرفته است و بدین  وسیله 

مقررات اروپایی، پرداخت های آنالین را مجدداً بررسی می کند

سازماندهیمجدد:امنیتبیشتر

استفان هانکوک

دســتورالعمل های امنیتی در درجه اول بــه ارائه دهندگان 
خدمات پرداخــت و موضوع هایی که در زیــر به طور خالصه 

بدان ها اشاره می شود، می پردازند:
ggتفکیک وظایف فناوری اطالعات 
ggمقاوم کردن سرورها با تنظیمات مطمئن 
ggاعمال اصول »حداقل امتیاز« برای کنترل 
ggمحدود کردن تالش های متمادی برای ورود به سامانه ها 
ggرمزگذاری  از مبد أ تا مقصد
ggورود به سیستم 
gg.مدیریت تغییر و تحول 

مقرراتامنیتیچیست؟
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 PSP سرور وب پذیرنده ، اجرا و تراکنش پرداخت به
هدایت می شود.

دستورالعملخدماتپرداخت
EBA به دنبال اجرای مقررات امنیتی در چارچوب 
قانونی ای است که PSD کمیسیون اروپا تعیین کرده 
اســت. PSD در حال حاضر به روز شــده و با اعمال 
برخی تجدید نظرها، PSD2 و تغییرات مهم دیگری 
را با خود به همراه آورده اســت. PSD2 مقررات را 
با مشــمول کردن شــخص ثالث و ارائه دهندگان 

خدمات آغازیــن پرداخت )PISPs( گســترش 
داده اســت. این امر اشاره به زمانی دارد که بازرگان 
انتخاب انجام پرداخت از طریق شــخص ثالث را به 
کاربر ارائه می دهد؛ یعنی کسی که کاربر با او حساب 
دارد و کســی که متقاباًل وجوه اعتبــاری کارت و 
حساب بانکی مشتری را وصول می کند.  PSD2  این 
ارائه دهندگان را با چارچوب مقررات مشابه برقرار 
می سازد و کنترل های مشابه امنیتی را انجام خواهد 
داد. PSD2  نیــازی مبرم به یکپارچه ســازی میان 
تامین کننده ها و ارائه دهندگان خدمات پرداختـ  

به  ویژه در مورد تایید هویــت کاربرـ  دارد. در ماده 
۸۷ آمده اســت: »خدمات حســاب  ارائه دهنده 
می بایســت برای ارائه دهنده خدمــات پرداخت 
شــخص ثالث این امکان را فراهم آورد که در زمان 
عملـ  وقتی به عنوان نمایندگــی از ارائه  خدمات 
پرداخت عمل می کندـ  به روش های احراز هویت 
قبلی اتکا کند.«ترکیب احراز هویت  قوی برای انجام 
پرداخت ها و به اشــتراک گذاری فرآیندهای تایید 
هویت بین بانک ها، PSPها و PSPهای شخص ثالث 
چالش های تکنیکی، قانونی و فعلی تجارت خواهند 

بود.

گامبعدیچیست؟
جدول زمانی پیشــنهادی برای پیاده سازی برنامه 
به دلیل پیچیدگی فرآیند مقــررات اروپا و نیاز به 
تصویر مقررات در سطح ملی، ثابت و قطعی نیست. 
در هر حــال EBA تاریخ اجرای دســتورالعمل ها 
را آگوســت ۲۰۱۵ در نظر گرفته بــود. باید توجه 
 PSD داشــت دســتورالعمل ها پیوندی نزدیک با
دارد. دستورالعمل های EBA در مورد PSD به اجرا 
درآمده اســت و PSD2 نیز نهایی خواهد شد؛ البته 
احتماالً  PSD2  تا ســال ۲۰۱۷ قانونی نخواهد شد. 
در این فاصله ارائه دهنــدگان خدمات پرداخت و 
بازرگانانی که ممکن اســت تحت تاثیر این شرایط 
قرار بگیرند، نباید زمان را در ارزیابی تاثیرشــان بر 
فرآیندهای تجاری برنامه ریزی شــده ، از دست 
بدهند و می بایست با ارگان های صنعتی و مشاوران 

امنیتی کار کنند   

مسترکارت و ویزا طی همکاری با یکدیگر، 
روش تشــخیص هویت جدیــدی را برای 
پرداخت های آنالین ایجــاد کرده اند که به  
تدریج با استفاده از سیســتم »احراز هویت 
نامحســوس«، جای پروتکل امن سه بعدی 
را می گیــرد و باعث می شــود فعالیت های 
کمتری برای تایید گذرواژه ها و پشــتیبانی 
سیســتم های مختلــف بیومتریــک انجام 

پذیرد.
اســتاندارد جدیدی که از اواخر سال ۲۰۱۴ 
از سوی مســترکارت و ویزا ارائه شد و از سال 
۲۰۱۵ مورد اســتفاده قرار گرفــت، به زعم 
مســترکارت »بزرگ ترین ارتقــای امنیت 

پرداخت آنالین« تاکنون بوده است.

تاکیــد می کنــد:  پرداخت هــا  شــبکه 
»پرداخت های دستگاه های تلفن  همراه تا سال 
۲۰۱۸ حدود ۳۰ درصد از همه پرداخت های 
خرد آنالین را دربر خواهند گرفت. استاندارد 
 PC جدید زیرســاخت امنیت را فــرای دوره
می بــرد و از فناوری های نوظهور و نیازهای در 
حال  تغییر کاربران پشــتیبانی خواهد کرد. در 
رویکردی که مسترکارت به تشخیص هویت 
دارد، دارنده کارت ها قادر خواهند بود به جای 
حفظ کردن رمز عبور خود، هویت خودشــان 
را با اســتفاده از گذرواژه های یکبارمصرف یا 

بیومتریک های اثرانگشت تایید کنند.«
اجای بهاالـ  رئیس بخش ســرمایه گذاری 
راه حل هــای امنیتــی- می گوید:»همــه ما 

خواهان تجربه پرداختی هســتیم که در عین 
امنیت، ساده نیز باشــد؛ نه اینکه یا امن باشد یا 
ســاده. ما می خواهیم مردم را بشناسیم اما نه از 
طریق رمزی که مجبورند به خاطر بســپرند؛ 
امروزه رمزهای بســیاری داریــم و این حجم 
از رمزعبورها یا گذرواژه هــا، برای کاربران و 

تجارت ها مشکل ایجاد می کند.«
پروتکل جدید مسترکارت با تکیه بر شرکت 
ســازنده ابزارهــای بیومتریک پوشــیدنی-  
Bionym- ممکن شده است؛ دستبند ضربان 
قلب Nymi برای تشــخیص چهــره و صدای 
دارنده های کارت ساخته شده و روزبه روز در 

حال پیشرفت است.
nfcworld:منبع

سارا کالرکاستاندارد امنیتی جدید مسترکارت و ویزا

پرونده
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نمونه هــای اولیــه مسترکارت 
پرداخــت امن خود 
را در قالب حلقه ، دســتبند و دسته کلید هوشمند 
 NXP بعــد از همکاری با )car key fob( اتومبیل
 و Qualcomm  در راســتای توســعه فنــاوری

 chip-level عرضه کرد.
انتظار می رود این محصوالت طی سال آینده در 
امریکا قابل دسترس باشــند و Capital one  نام 
اولین کارت نقدی اســت که از برنامه پشتیبانی 

می کند.
اد مک الگلیــنـ  مدیــر ارشــد پرداخت های 
نوظهور در مسترکارتـ  می گوید:»همان قدر که 
اشیا بیشــتر به اینترنت وصل می شوند، امکانات 
نامحدودی در اختیار کاربران قرار می گیرد تا در 
زمان پرداخت به این فکر کنند که به چه روشــی 
پرداخت را انجام دهند و به این ترتیب احساس نیاز 
خواهند کرد که همه ابزارهایشان در کنار یکدیگر 

به طور یکپارچه کار کنند.«
ویدئو جدید مســترکارت چگونگی پرداخت 
امن با مچ بند را در کافی شــاپ نشان می دهد؛ در 
همین ویدئو، فردی که در همین تبلیغ اســت، از 
حلقه اش بــرای پرداخت کرایه متــرو در گیت 
ایســتگاه اســتفاده می کند و در نهایــت هزینه 
خواربار را با دســته کلید هوشــمند می دهد. در 
این ویدئو، مچ بند هوشــمند ساخت Nymi، حلقه 
هوشــمند از محصوالت Ringly و دســته کلید 
هوشمند  ســاخت GM اســت. از دیگر همکاران 
این مجموعه نیز می توان به آدام ســلمان، طراح 
لبــاس و  Track Rســازنده ابــزار موقعیت یاب 
بلوتوث اشاره کرد. Track R ابزارهایی را با امکان 
اتصال بلوتوثی ساخته که به کاربران امکان یافتن 
وسیله های گمشده شان را می دهد. اکثر نمونه های 
مســترکارت که تا امروز عرضه شدند، به فناوری 
 NFC وابســته اند. پیراهنی که به چیپ های NFC
متععدی مجهز است، یکی دیگر از چیزهایی بود که 
در نمایشگاه مسترکارت در کنفرانس پول ۲۰۲۰ 

ـ در الس وگاسـ  عرضه شد.
امنیت مسترکارت بر اساس فناوری توکن های 
دینامیک است که شــماره کارت متغیر یا توکن، 
جایگزین شماره کارت ۱۶ رقمی   می شود و می توان 
ایــن توکن را در تراکنش هــا و خریدهای آنالین 
استفاده کرد. در راســتای افزایش میزان امنیت، 

نوعی کد یکبارمصرف نیز وجود دارد که از طریق 
چیپی ایجاد می شــود که در ابزارهای پوشــیدنی 

تعبیه شده است.
سیستم های پرداخت پوشیدنی ها وعده امنیت 
بیشتر را نسبت به چیپ کارت هایی می دهند که 
هم اکنون از جانب بانک ها توزیع می شــود؛ چون 
سیســتم احراز هویت منحصربه فــردی در هر 
توکن و بــرای هر تراکنش وجود دارد. آویوا لیتان 
تحلیلگر گارتنر، توضیح می دهد که توکن ها با این 
شناســایی  کننده اضافه شــده »فناوری امن تری 
نسبت به P IN هســتند؛ P INها راحت تر دزدیده 
می شوند«. تحلیلگران می گویند فرصتی که بازار 
با پوشیدنی هایش در اختیار بانک ها و شرکت های 
کارت ها گذاشــته، امیدبخش است. لیتان تاکید 
می کند:»همه شــرکت ها با همیــن رویکرد به 
رقابــت خواهند برخاســت؛ یا در حــال رقابت 

هستند.«
  research 451یوردان مک کــی تحلیلگــر
بعــد از شــرکت در کنفــراس مســترکارت 
می گوید:»مســترکارت می خواهد خرید را برای 
هر چیزی که قابلیت اتصال به اینترنت دارد، ممکن 
سازد و اینترنت اشیا فرصتی را برای بانک ها فراهم 
مــی آورد تا بازار خود را توســعه دهند.« مک کی 
در ادامه بیان می کنــد که »هنور روزهای آغازین 
بازار اینترنت اشیاست و اینترنت اشیا به زمان نیاز 
دارد تا خود را نشــان دهد. نمایشگاه و کنفرانس 
مسترکارت، نشــان می دهد اشیا به کدام سمت  و 
سو هدایت می شوند و از مطرح شدن اختراع هایی 
می گوید که کمتر بر محور تلفن  همراه می چرخند 
و بیشــتر گرد ابزارهای خرید متصل به اینترنت 

هستند«.
 Visa Token بــر خدماتی بــا عنــوان Visa
Service تمرکز کرده اســت و انتظار می رود به 
 زودی با گروهی از شــرکایش، نمایشگاهی شبیه 

آنچه مسترکارت برپا کرده برگزار کنند.
 Moor Insights & پاتریک مورهد تحلیلگــر
Research می گوید امــروزه بانک در موقعیتی 
قرار گرفته که با داشــتن کارت های اعتباری که 
ابزارهای پوشــیدنی مختلف و دیگر دستگاه ها را 
به خدمت گرفته انــد، می تواند از نظر مالی میزان 
بســیاری ســود را از آن خود کند. ارائه دهندگان 
کارت هــا می خواهند مشــتریان، در درجه اول و 

»قبل از اینکه رقبا مجموعه ای از ابزارهای مختلف 
را به آنهــا ارائه دهنــد«، از کارت ارائه دهندگان 

استفاده کنند.
مســترکارت نامــی رســمی روی نمونه های 
اولیه ای که عرضه کرده، نگذاشــته؛ اما تاکید شده 
که این برنامه توســعه خدمات توانمندســازی 

دیجیتال است. 
جیمز اندرســون مدیــر اجرایــی پلتفرم های 
پرداخت های نوظهور در مســترکارت دلیل این 
امر را این می داند که حدود ۱۰۰ بانک در فناوری 
مسترکارت شرکت داشــته اند تا محصولی خلق 
کنند که پرداخت های NFC امن را با خود به همراه 

می آورد.
آندرســون در گفت و گــوی خــود تاکیــد 
می کند:»این امر بدین معناست که صدها میلیون 
مســترکارت در سراســر دنیا با یک ابــزار کار 
خواهند کرد. تولیدکنندگان بــا امکان اتصال در 
مکان می توانند ســریع تر عمل کنند و محصوالتی 
را در ســال ۲۰۱۶ معرفــی کنند؛ و البته شــاهد 
فعالیت های بسیاری در این زمینه در سال ۲۰۱۷ 

خواهیم بود.« 

مسترکارت نمونه اولیه پرداخت امن را برای سال ۲۰۱۶ به نمایش درمی آورد

مسترکارت،ازامیدهایسال۲۰۱۶

مت هامبلن
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گذشــته صنعت پرداخت منتظر این سال 
بود که ببیند شــرکت اپل چه حرکت 
جدیدی در تراکنش های تلفن همراه ایجاد خواهد 
کرد؛ بــه این ترتیب انتظار می رفت اکوسیســتم 
موجود با این حرکت اپل از نو تعریف شود. در بین 
این پیش بینی ها بود که اپل پی پا به دنیا گذاشــت؛ 
هم اکنــون تقریباً یک ســال از معرفی راه حل اپل 
می گذرد و همچنان بحث سر این راه حل است؛ اما 
بحث ها این بار به دالیلی دیگر شــکل می گیرد نه 

لزوماً تعریف و تمجید.
بر اســاس داده های تحلیلی اخیر که موسســه 
InfoScout ارائه داده، اســتفاده از اپل پی از زمان 
اوج وعده هایی که این شرکت دادهـ  یعنی از مارس 
۲۰۱۵ـ  کاهشــی مداوم داشته اســت. در سه ماه 

بعد از این تاریخ، میزان اســتفاده از ۱۵/۱ به ۱۳/۱ 
رسیده است. نکته جالب در این میان این است که 
حدود ۴۰ درصد از کاربران که در ماه مارس مورد 
بررســی و تحلیل قرار گرفتند، و تنها ۲۳ درصد از 
این تعداد در پاســخ به این پرسش که آیا از اپل پی 

استفاده کرده اند، جواب آری داده اند.
عالوه بر تمامی اینها، اپل پی تنزلی ۱۵ درصدی 
در بین کاربران وفادار خود داشــته؛ این رقم در 
ژوئن ۲۰۱۵ به ۳۳ درصد رســیده است. کاهش 
مداوم اســتفاده از اپل پی در شرایطی که همگان 
در پرداخت هــا، صنایع مالــی و صنایع خرد گیج 
شــده اند، چندان تعجب آور نیســت. آنچه این 
رکود را واقعــًا فاش می کند، تاثیــر بازاریابی در 
مقابل فهم اساســی کاربرانـ  فهمــی انتقادی و 

همان طور که می دانیم به طــور بالقوه فلج کننده 
ـ اســت. همان طور کــه اســتفاده از تلویزیون، 
دســتگاه های خودپرداز و نوشابه های انرژی زا از 
زمان عرضه آی فون۶ کاهش یافته، اســتفاده از 

اپل پی نیز افت داشته است.

معمایاپلپی
حال چرا این اتفاق افتاده اســت؟ برای یک کاربر 
معمولی که خریدهای عادی خــود را به صورت 
آنالین انجــام می دهد، صرف انجــام این کارها 
باعث می شود بخواهد محصولی منحصربه فرد و 
جدیــد را در این زمینه امتحان کنــد. اما در اینجا 
مســاله این اســت که تجربه پرداخت جدید به 
خودی خود متفاوت با روش هایی اســت که کاربر 
قباًل از آنها اســتفاده می کرده اســت؛ و باید توجه 
داشــت روش های قبلی تبدیل بــه عادت برای 
کاربر شده اند و کاربر انســانی عموماً برای تغییر 
عادت هایش به دشــواری گرفتار می شود؛ مگر 
اینکه مدام به کاربر هشــدار داده شود که از روش 
جدید اســتفاده کند. اگر کاربران یادشان باشد که 
از اپل پی اســتفاده کنند، این سیستم موفق خواهد 
شــد؛ اما موضوع این اســت که پذیرش کافی یا 

یادآوری های کافی در این زمینه وجود ندارد.
در این میــان حکایت کامــاًل متفاوتی در بطن 
متن بانکداری همراه وجــود دارد. اطالع دادن به 
کاربر در مورد توسعه نســبتاً یکپارچه به روشی 
که پول آنها در شــکلی جدید مدیریت می شود، 
می تواند نسبتاً بی ضرر باشد و رشد قابل  توجهی به 
وجود آورد؛ این امــر خیلی تاثیرگذارتر و پایدارتر 
از بازاریابی اســت. اما پیاده کــردن این رویکرد 
در اکوسیســتم iOS  دشــوار اســت؛ زیرا اپل در 
عملکرد بانکداری همراه به عنــوان کانال توزیع  
tap-and-pay منعطــف نیســت. همین امر 
باعث شده همه نوع کارت بانکی در یک کیف پول 
دفترچه حســاب مانند جمع شودـ  مانند آنچه در 
باال شرح داده شدـ  و این امر خیلی دور از اپلیکیشن 

بانکداری معمول کاربران است.
اغلب مدیران بانک های بزرگ نیز فکر می کنند 
باید از برندهای خیلی بزرگ و مشــهور استفاده 
کنند؛ زیرا احســاس می کنند محصوالت شان با 
تکیه بر این برندهاســت که ســریعاً جای خود را 
در بین محصوالت باز می کند. ما هم اکنون داریم 
عواقب چنین رویکردی را می بینیم: کاهش شدید 
استفاده از اپل پی. متاسفانه رشد فناوری بانک هایی 
که هم اکنــون با اپل پی همــکاری می کنند، رو به 
کاهش خواهد بود و میزان رشــدش کمتر از آن 
چیزی بود که به خاطرش پول داده اند. با این حال 
هنوز هم این فرصت وجود دارد که شــرایط تغییر 
کند و بانک ها کنترل اندرویدپی را به عنوان راه حل 

بانک ها از سقوط اپل پی چه چیزی یاد خواهند گرفت؟

معمایسقوطاپلپی

پرونده
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پرداخت آنالین به دست بگیرند.

اندرویدپی:نه!بهاینآسانیدرست
نخواهدشد

اندرویدپی حدود پنج درصد دستگاه های اندروید 
ایجاد شده اســت. بدین ترتیب تعداد بانک های 
اصلی که اپلیکیشن بانکداری همراه شان بر اساس 
اندروید است، بیشتر از تعداد مشتریان و کاربرانی 
اســت که اندرویدپی دارند. بر اســاس این آمار، 

مدیران تولیدی بانک ها با دو انتخاب مواجهند:
۱. کاربران تلفن های همراه را تشــویق به دانلود 
و دسترســی به کارت های نقدی شــان از طریق 

اندروید پی کنند.
یا

 ۲. اپلیکیشــن بانکــداری موجــود را با ویژگی
 tap-and-pay خود اصالح کنند.

گزینه دوم به دلیل سرعت اعمال تغییرات و عدم 
نیاز به طی کردن فرآیندهــای زیاد، گزینه بهتر و 
عملی تری به نظر می رســد. نکته مهم تر این است 
که بانک ها در صورت پیاده سازی گزینه دوم، این 
دغدغه را نخواهند داشــت که با اپلیکیشن دیگر 
رقابت کنند و تالش کنند کاربران و مشتریان شان 
را حفظ کنند یا برگردانند. بانک ها با انتخاب گزینه 
دوم، رویکردی ارزان تر و از نظر بنیانی قابل رشد را 

در نظام های پرداخت تجارت ها انتخاب می کنند.
با وجود اینکه اندرویدپی به طرزی باورنکردنی 
سهمی بسیار پایین در بازارهای جهانی دارد، تاکنون 
هیچ مشکلی در پشتیبانی موسسه های مالی نداشته 
است؛ موسسه هایی که به تنهایی حدود ۱۰ میلیون 
دالر در بازار برای کاربران شــان هزینه کرده اند تا 
از راه حل آنها اســتفاده کنند. بانک ها مانند اپل پی 
می توانند برای بهبــود و ارتقای اندرویدپی هزینه 

کنند؛ اما تا چه میزان؟
 واقعیــت ایــن اســت کــه پرداخت هــای
tap-and-go بــدون ایجــاد تجربه ای مطمئن 
و باثبات بــرای کاربر، گســترش نخواهد یافت. 
راه اندازی ابتدایی با بودجه هنگفت بازاریابی فقط 

در این صورت نتیجه خواهد داد.
بانک ها بهتر است برای اینکه پرداخت های بدون 
تماس شان دوام یابد، اپلیکیشن های خود را به کار 
برند و به این ترتیب کاربران را عالقه مند کنند. آنها 
پیشــتر از این، رویکرد »پرداخت چک از راه دور« 
را اتخاذ کرده انــد و موفقیت زیادی با ایجاد آگاهی 
در مشــتریان به دســت آورده اند: این آگاهی که 
می توانند چک هایشان را از راه دور پرداخت کنند. 
فرصتی مشــابه برای پرداخت ها نیز وجود دارد. 
بانک هایی که راه حل خود را از طریق اپلیکیشن شان 
برقرار می کنند با نقص کمتری نسبت به بانک هایی 
مواجه می شــوند که از اندرویدپی، اپل پی یا دیگر 

گزینه ها استفاده می کنند.

بازیدردرازمدت
منتقــدان این رویکــرد اســتدالل می کنند که 
زیرســاخت رشــد فناوری  پرداخت های بدون 
تمــاس  آن قــدر کند بوده اســت کــه بانک ها 
می بایست اپلیکیشن هایی برای خودشان طراحی 
کنند. در حالی  که این رشــد احتمــاالً واقعاً پایین 
بوده، بانکداری همراه فرصتی منحصربه فرد برای 
موسسه های مالی فراهم آورده است تا بتوانند رشد 
کنند. هزینه پذیــرش تدریجی با انتخاب اپل پی و 
اندرویدپی ســنگین تر از آموزش و اقناع کاربران 

برای استفاده از اپل پی یا اندرویدپی است.
همه هزینه هایی که برای تبلیــغ و بازاریابی این 
پلتفرم ها خرج می شــود، از رشد زیرساخت پیشی 
خواهــد گرفت و انتظار بانک ها برای رســیدن به 

هدف شان، به سر خواهد آمد. عالوه بر این، بانک ها 
با همکاری بــا ارائه دهنده برای ســاخت و ایجاد 
راه حل tap-and-go، فرصتــی منحصربه فرد 
برای شــکل دادن به آینده پرداخت های ابرمحور 
و بــدون تماس  فراهم می آورند کــه فراتر از توان 

موسسه خود آنها خواهد بود.
نمی توان در طوالنی مدت انتظار داشت پرداخت 
همراه پایین بیاید؛ بلکه واضح اســت که میزان این 
پرداخت ها افزایش خواهد یافــت. اما در نهایت 
باید اقرار کرد این بانک ها هســتند که روابط را بر 
پایه اعتمادی تاریخی ایجاد کرده اند و این بانک ها 
هستند که می بایســت روابطی بر پایه اعتماد بین 
خود و مشــتریان برقرار کنند. شــاید اپل پی این 
فرصت را از دست داده باشد، اما هنوز موسسه های 
مالی این شــانس را دارند که کنترل پرداخت های  

tap-to-pay را به دست بگیرند 

گارنر  معاون گروه مشــاوره تجــاری از نقش فناوری ها و 
پرداخت هــا می گوید: آینده امنیــت پرداخت های امن، 
بستگی به ترکیبی از عوامل از جمله استفاده بهینه از چیپ 
EMV، توکن ها و رمزگذاری در کنار پرداخت های ریل تایم 
دارد؛ این نظر لیز گارنر معاون گروه مشاوره تجاری است. 
 Nilson گارنر به این نکته اشــاره می کند که بر اســاس
Report  )نســخه جوالی ۲۰۱۵( ایاالت متحده امریکا 
۴۸/۲ درصد زیان های حاصل  شــده از کالهبرداری های 
کارت ها راـ  با تفاوتی بســیار زیاد نسبت به مناطق دیگر 
و بســیار باالتر از میزان کالهبــرداری در دیگر مناطقـ  
به خــود اختصاص داده اســت. او در ادامه گفت وگویش 
بــا  ISMG می گوید:»فکر می کنم اعــداد و ارقامی که در 
گزارش نیلسون وجود دارد، نشان می دهد مشکلی واقعی و 
جدی در این زمینه داریم.« بنا بر گفته های گارنر، حرکت 
  EMV ایاالت متحده امریکا به سمت پرداخت های چیپ
بخشی از مشــکل کالهبرداری و تقلب ها در کارت ها را 
حل خواهد کرد؛ اما تمامی مشکالت را چاره نخواهد بود و 
البته EMV نیز به خودی خود، مشکالت جدیدی به وجود 

خواهد آورد.
فراتر از این تغییر مســیر کالهبــرداری که از محیط 
کارت ها به محیط آنالیــن تغییر یافته اســت، گارنر از 
پیاده سازی EMVها بدون پین کدها و انتخاب های محدود 
در مسیریابی شــبکه برای پذیرنده ها سخن می گوید که 

تاثیر EMV بر کالهبرداری را کاهش می دهد.
او در ادامه تاکید می کند که اکثــر پذیرنده ها، به دلیل 
خصیصه های جهانی و کلی PoSهای )پایانه های فروش( 
EMV خود، مجوز می گیرند؛ این بدین معناســت که آنها 
فقط این گزینه را در اختیار دارند که تراکنش ها را از طریق 
شبکه های کارت های اصلی و برند اجرا کنندـ  نه از طریق 
شــبکه های نقدی منطقه ای که بهتر اســت برای تبادل 

نرخ ها ارائه شود.
به نظر گارنر محــدود کردن گزینه های مســیریابی 

پذیرنده ها بر امنیت درازمدت تاثیر خواهد گذاشــت. او 
می گوید:»ما ترجیح می دهیم رقابت بیشــتری در ایاالت 
متحده وجود داشــته باشد. هر قدر شــبکه ها بیشتر در 
دسترس باشند، تراکنش به شکلی امن تر انجام خواهد شد؛ 
چون شما فرآیندی موثرتر به وجود آورده اید و قرار است 

ارزان تر پرداخت کنید.«

وصلهپینهزدنسیستمپرداخت
به نظــر گارنــر، پرداخت های ریل تایــم فرصتی واقعی 
برای وصله پینه زدن زیرســاخت پرداخت ها در ایاالت 
متحــده امریکا و افزایش امنیت ایجــاد می کنند. اما باید 
توجه داشت با پیشرفت سیســتم پرداخت، دغدغه های 
نــو و کالهبرداری ها و تقلب هــای جدید پا بــه میدان 
می گذارند. به نظر گارنر:»جامعه تجاری عالقه بســیاری 
دارد که به سمت پرداخت های آنی بیشتر برود؛ اما اینکه 
پرداخت های آنی  چه تاثیری بر پرداخت های کارت هدیه 
و ازپیش آماده  خواهد داشــت، دغدغه امروز پذیرنده ها 
است... یکی از نگرانی های ما این است که در زمینه خرید 
کارت هدیه و ایجاد امکانات آن و اســتفاده از آنـ  قبل از 
اینکه کالهبرداری شــودـ  بسیار تالش کرده ایم. این یکی 
از نکته های اساســی ای است که بررسی و نظارت خواهیم 
کرد: چگونه یک نوع سناریو تراکنش در زمانی که به سمت 

پرداخت های سریع تر می رویم، توسعه می یابد.«
برخــی دیگر از نکاتی کــه گارنر در ایــن گفت وگو در 

موردشان صحبت می کند، بدین ترتیب است:
ggامن ACH فرصت هایی برای پرداخت های 
gg ها می توانند بــرای پرداخت های  بدونEMVچگونه

تماس در ایاالت متحده مفید واقع شوند.
gg چرا پذیرنده ها بیشتر از پرداخت های سریع، خواستار

اســتقرار پرداخت های جدیدـ  مثــل پرداخت های 
پرداخت های آنی و پرداخت های تقریبا آنی  هستند.

bankinfosecurity:منبع

ترییس کیتنامنیت پرداخت: چه عواملی ضروری است
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خرد در زمینــه رقابتی، بانک های 
بیشتر از بانک های جدید 
یــا پلتفرم های پرداخت )مثــل PayPal( نگران 
شــرکت های فناوری هســتند. بر اساس تحقیق 
 Economist Intelligence Unit (EIU)
تهدیدهای شــرکت هایی مثل گوگل و آمازون، 
تاثیری بســیار عظیم بر صنعت خواهد داشــت. 
شــرکت های فناوری عادات کاربــران را تغییر 

داده انــد و باعــث افزایش رقابت شــده اند؛ در  
واقع اولویت های بانک های بــزرگ را دگرگون 

کرده اند.
از ســویی غول پیکرهایی مثل اپــل، آمازون، 
PayPal و گوگل با سرویس هایشــان وارد بخش 
خدمات مالی شــده اند و از ســوی دیگر، بانک ها 
ســعی دارندـ  بر اســاس این تحقیقـ  استراتژی 
دیجیتالی شــان را به عنوان اولیــن راه حل پیاده 

کنند.
گــزارش EIU عواملــی را نشــان می دهد که 
تاثیری قابل  توجه بر صنعت در سال آتی خواهند 
داشت. بر اساس نظرســنجی صورت گرفته ۴۶ 
درصد و ۳۵ درصد از پاســخ دهندگان به ترتیب 
دو عامل تغییر خواسته های کاربر و تازه واردان را 
از عوامل تاثیرگذار بر صنعت دانســته اند. به نظر 
۳۶ درصد، شــرکت های فناوری از تهدیدهای 
اصلی رقابت بزرگی هســتند که در آینده ایجاد 
خواهد شــد. ۲۱ درصد موسســه های خدمات 
غیرمالی مثل خرده فروشان را بزرگ ترین تهدید 
در نظــر گرفته اند و تنها ۱۳ درصــد بانک های 
جدید را عامل تهدیــد خوانده اند؛ ۱۲ درصد نیز 
سیســتم های پرداختی مثــل PayPal  را تهدید 

دانسته اند.

مقرراتورقابتدربانکداری
آنــا بوتیــن رئیــس Santander اخیــراً در 
مصاحبه اش با Financial Times گفته اســت 
اپل، فیس بوک، آمازون و گوگل تهدیدهای اصلی 
برای بانک ها هستند. »در حال حاضر ستاره های 
بازی، بانک ها نیســتند؛ بلکه این چهار شــرکت 
فناوری بزرگ هســتند که بیشــتر از ما ارزش 

دارند. آنها پول بیشتر و مقررات کمتری دارند.«
 EIU که اسپانســر تحقیق Temenos به نظــر
اســت، امروزه الزامات قانونــی از نظر اهمیت و 
اولویت، کمتر شــده اند. طبق گــزارش EIU در 
ســال پیش، ۵۱ درصد بانک های خرد مقررات 
را تا ســال ۲۰۲۰ بزرگ ترین عامل تاثیرگذار در 
صنعت دانســته اند؛ اما امسال این رقم ۴۶ درصد 

بوده است.
آینده خدمات مالی با تعداد زیادی شرکت های 
ارائه دهنده خدمات مواجه خواهد شد. اینها ممکن 
است شرکت های فناوری  ای باشند که اطالعات 

را ارائه می دهند یــا بانک هایی که بر محصوالت 
مالی خاص تمرکز دارند؛ مثل حساب های مربوط 
به وام ها. این شــرکت ها برای اینکه متناســب با 
خواسته های مشــتری در عصر مشتری دیجیتال 
عمل کننــد، به فناوری های مــدرن نیاز خواهند 

داشت.

بانکهایمتوسطبرایمبارزهبهپا
خواهندخاست

بر اســاس EIU بانک های خرد بــه معضل فعلی 
عکس العمــل نشــان خواهنــد داد. ۴۶ درصد 
اســتراتژی دیجیتال را اجرا خواهنــد کرد؛ ۴۰ 
درصد مشتریان را با اســتفاده از سطوح مختلف 
خدمات و محصوالت جــذب خواهند کرد و ۳۷ 
درصد نیز نقش شبکه شعب را تغییر خواهند داد.

 EIU مانیــکا وودلــی  ویراســتار گــزارش
می گوید:»رشــد تلفن های هوشمندـ  که در همه 
 جا و در همه  وقت حضــور دارندـ  و تجربه ای که 
کاربران با شرکت های غول پیکری مثل آمازون 
کســب کرده اند، انتظارات آنهــا را از بانک های 
خرد از نو شــکل داده اســت. بانک ها یــا باید به 
این روند و انتظارات پاســخ بدهند، یا پشــت سر 
گذاشته شوند. خوشــبختانه تحقیق امسال نشان 
می دهد این امر به خوبی درک شــده اســت؛ به 
این ترتیب بانک ها با افزایش ســرمایه گذاری در 
اســتراتژی های دیجیتال و دیگر پیشرفت های 
مشتری محور عکس العمل نشان داده اند؛ عالوه 
بر این نمونه هایی وجــود دارد که برخی بانک ها 
کار کردن با نقش آفرینان جــذاب حوزه را آغاز 
کرده انــد و می خواهند بدین وســیله، خدمات 

سریع تر و ارزان تر ارائه دهند.«
بر اســاس گزارش، ۴۰ درصد بانک ها انتظار 
دارند سیاست ها و خط مشی های دیجیتالی شان 
موفقیت آمیــز از آب دربیابد و بــه آنها کمک 
کند محصوالت شــان را بهتر از پیش به فروش 
برســانند اما فقط پنج درصــد گفته اند موفقیت 
در این حــوزه به آنهــا یاری خواهد رســاند تا 
کاربران شــان را حفظ کنند. به نظر یک چهارم، 
استخراج داده از اطالعات  جمع آوری شده آنها 
را با کشــاکش مواجه خواهد کــرد و ۱۸ درصد 
نیــز ارائه داده هــای صحیح بــه رگوالتورها را 

چالش برانگیز خوانده اند

امروزه نگرانی عمده بانکداری خرد، شرکت های فناوری هستند

گوگلوآمازونتهدیدهایبزرگبرایبانکهایخرد

computerworld:منبع

gg غول پیکران عرصه ،Forrester به عقیده تحلیلگر موسسه
اینترنت ســعی نخواهند کرد جایگزین بانک ها باشند اما با 
خدمات شان و جذب مشــتریان بانک ها، سیستم بانکداری 

سنتی را مختل خواهند کرد.
gg گروه بانکداری اســپانیایی- اطمینان- Santander رئیس

دارد بانک ها می توانند در مقابــل معضل خدمات مالی که 
از جانب غول های عظیم الجثه فناوری ایجاد شــده اســت، 

بایستند.
gg.گوگل بیش از پیش وارد صحنه خدمات مالی شده است

بانکهاوشرکتهایفناوری

پرونده
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صحنه را تصور کنیــد: می خواهید خانه این 
بخرید و خانــه ای تمام عیــار را در نظر 
گرفته اید. اما آماده نیستید. سند خود را سازماندهی 
نکرده اید و مطمئنید که اگر دیر بجنبید، این خرید 
خوب و هیجان انگیز را در بازار ســریعاً از دســت 
خواهیــد داد. پس فــوراً تلفن  همراه تــان را برای 
عکس گرفتن از مــدرک گواهینامه رانندگی تان 
درمی آورید و عکسی فوری هم از خانه می گیرید و 
این عکس ها را به بانک می فرستید و تایید سند را در 
چند دقیقه دریافت می کنید. با نماینده امالک تماس 
می گیرید، خرید خانه را حتمی می کنید و این خانه 
رویایی مال شما می شود. درست مثل سکانس های 
فیلم های علمی تخیلی به نظر می آید؛ یا الاقل برای 
کســانی که بابت داشتن خانه مســیری سخت را 
طی کرده اند، این طور به نظر می رسد؛ اما بر اساس 
Santander این داستان همان چیزی است که در 

آینده اتفاق خواهد افتاد.
از لحاظ تئوری قــدرت رایانــش و بانک های 
اطالعاتی پیشــتر از این هم چنین فعالیت هایی را 
انجــام می دادند؛ اما طبعاً اینکــه بانک ها کارهای 
مربوط به حوزه فناوری را به  ســرعت و روان انجام 

دهند، زمان بر خواهد بود. البتــه زمان خواهد برد 
که مشــتریان نیز بپذیرند بانک هایشان اطالعات 
شــخصی و عمومی را با روش هایــی حیرت آور و 

خیره کننده بررسی و تحلیل می کنند.
در واقع در دهه بعد می توان شاهد تحقق فیلم های 

علمی تخیلی در صنعت بانکداری بود.
در نسخه ۲۰۰۲ فیلم »گزارش اقلیت« شخصیت 
تام کروز با تبلیغاتی بر بیلبوردها مواجه می شود؛ او 
در این تبلیغات، چهره خودش را تشخیص می دهد؛ 
فردی که شــبیه اوســت، او را به نام صدا می زند و 

ماشینی را که دوست دارد به وی پیشنهاد می دهد یا 
نوشیدنی ای که می تواند او را وسوسه کند.

امروزه مشــتریان، تلفن های هوشــمند خود را 
همه جــا کنار خــود دارند و خرید همــه  چیز را با 
کارت های اعتباری پالستیکی شــان یا به صورت 
آنالین پرداخت می کنند؛ بــه این ترتیب، بانک ها 
متوجه می شوند که مشتریانش کجا هستند و چه کار 
می کنند. حتی هم اکنون نیــز بانک ها با مغازه هایی 
قرارداد می بندند که شــما به طور دائم به آنها سر 
می زنید و به این مغازه ها پیشنهاد تخفیف یا برخی 

امتیازها را می دهند.
در ســال ۲۰۲۵ وارد مغــازه ای می شــوید و 
بانک تان می تواند بر اساس انتخاب شما، مغازه ها یا 
وب سایت های دیگری را که می توانید محصوالت 
مشــابه را از آنها ارزان تر بخرید، بــه روز کند. این 
پیشنهادها می تواند بر اساس استفاده شما از حساب  
و تراکنش هایتان باشد؛ یعنی بر اساس اینکه چقدر 
پول دارید. یا حتی بانک می تواند هشــدار دهد که 
یک هفته تا موعد پرداخت باقی مانده است؛ و شما در 
واقع برای خرید کفش های مورد نظرتان دارید بیش 
از اعتبارتان پرداخت می کنید و مجبور خواهید بود 
چک بی محل بکشید؛ چون قبض آب و برق تان فردا 

خواهد آمد.
شاید اجازه دادن به یک موسسه برای دسترسی 
به اطالعات شــخصی تان، به نظر کمی ترسناک 
بیاید اما باید توجه داشــت طی دهه اخیر تا کجا 
جلو آمده ایم. مثاًل فیس بــوک در بریتانیا حدود 
۱۰ ســال پیش آغاز به کار کرد؛ از آن موقع ده ها 
میلیون بریتانیایی آزادانه اطالعات شخصی شان 
را به صورت آنالین به اشــتراک گذاشــته اند. 
آی فون نیز در ســال ۲۰۰۷ به وجود آمد و باعث 
شــد انقالبی در فناوری تلفن همراه به پا شــود؛ 
انقالبی که می توان اشــتراک داده کاربر، عادات، 
ســرگرمی ها و مکالمه هــای او را در موقعیــت 

جغرافیایی اش مشاهده کرد.
شرکت های آنالین با گذر زمان متوجه شده اند 
کاربــران، حفظ حریــم خصوصی را بســیار مهم 
می دانند و می خواهنــد در تصمیم گیری هایی که 
در رابطه با داده هایشــان اســت، مشارکت کنند؛ 
امــا بانک ها کمی دیرتــر وارد ضیافــت فناوری 
شده اند و باید امید داشت در مورد بیزاری عموم از 

فناوری های تهاجمی، به  خوبی مطلع باشند و خطایی 
از آنها ســر نزند. در این میان تمامی بانک ها وعده 
می دهند که ارائه خدمات بســیار شخصیـ  که از 
اطالعات مشتری استفاده می شودـ  فقط در صورت 

کسب رضایت از مشتری استفاده خواهند شد.
به هر حال کســب رضایت و اقناع مشــتری که 
امنیت داده ها و اطالعات شان حفظ می شود، چندان 
هم آسان نیست و ما هنوز در دوره ای به سر می بریم 
که سیستم های فناوری بانک ها دچار اشکال های گاه 
و بی گاه می شوند؛ دوره ای که داده ها در آن دزدیده 
می شوند و همان طورکه بانک ها می توانند از سرعت 
و قدرت محاسبات کامپیوتری بهره گیرند، هکرها 
و خرابکارانــی هم که می خواهند بــه بخش مالی 
یا کاربرانش آســیب بزنند، از این امکان اســتفاده 

می کنند.
یکی از شــیوه هایی که بانک ها امیدوارند بتوانند 
بدان طریق کاربران را قانع کنند، این است که آینده 
تحلیل داده با مزایای مشخصش به آنها نشان داده 
شــود؛ با اینکه بانک ها این اطالعات را پیشاپیش 
در اختیار دارند، اما اکثر این اطالعات بالاســتفاده 
می ماند. پیتر ســیمونـ  رئیس بخش اطالعات در 
بارکلیـ  می گوید:»بانک ها به حجم وسیعی از داده ها 
دسترســی دارند و ما برای اولین بار می توانیم این 
داده ها را شــخصی کنیم و آنها را در رابطه با فرد به 
کار گیریم؛ به  گونه ای که افراد کاربر احساس کنند 
خدماتی را دریافــت می کنند که قباًل فقط مختص 
میلیاردرها بوده اســت.« در حــال حاضر بانک از 
فناوری Beacon اســتفاده می کند که هنگام ورود 
کاربر معلول به کارمندان در مورد نیازهای خاص 

فرد هشدار می دهد.
ســیمون انتظار دارد همه کاربــران بتوانند در 
آینده گزینــه  Beacon را در صورت نیاز انتخاب 
کننــد؛ به این ترتیب به کارمنــدان بانک در مورد 
موقعیت دقیق مالی این افراد اطالع داده می شــود 
و آنها می توانند خدمات مناســب تری به فرد ارائه 
دهند. ایــن امکانات را می تــوان در مغازه ها نیز به 
کار برد. مثاًل می توان به محض اینکه مشتری وارد 
سوپرمارکت می شــود و محصوالت را برمی دارد، 
حســابش را به صورت اتوماتیک ثبت کرد؛ در این 
صورت نیازی نیست مشــتری در صف بایستد یا 
زمانش را برای پرداخت پول، هدر دهد؛ او می تواند 

بانکداریدر۱۰سالآینده
شبیهفیلمهایعلمیتخیلیخواهدبود

تیم والس

در سال ۲۰۲۵ وارد مغازه ای می شوید و 
بانک تان بر اساس انتخاب شما، مغازه هایی 
را که می توانید محصوالت مشابه را از آنها 

ارزان تر بخرید، به روز می کند

فناوری
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فروشــگاه را ترک کند و هزینه خرید از حسابش 
کسر خواهد شد.

داده های خرد این قابلیت را دارند که در تجارت 
مشــتریان نیز تعمیــم داده شــوند. بارکلی اخیراً 
خدماتی قابل دســترس برای عمــوم ایجاد کرده 
است؛ بدین صورت که هر کس می تواند از عادات و 

مخارج مالی اش در منطقه خود، مطلع شود.
مشتریان تجاری می توانند ضعف خریدهایشان 
را در S MEهای خود مشــاهده کنند؛ بنابراین آنها 
می توانند عملکردشان را با موسسه های مشابه دور 
و بر مقایســه کنند و راهنمایی ها و توصیه هایی در 
رابطه با اینکه چگونه موقعیت شان را بهبود بخشند، 
دریافت کنند. از ســویی دیگر مشتریان فردی که 
حساب باز می کنند، می توانند ببینند قبض هایشان 
در مقایســه با خانوارهای مشــابه با خــود در چه 
وضعیتی قرار داردـ  و از طریق حساب بانکی شــان 
به سراغ معامله ای بهتر بروند. عموماً کاربران وقتی 
از این مزایای مالی مطلع می شوند، برای مشارکت 
اشتیاق پیدا می کنند؛ به همین دلیل به نظر می آید 
رضایت آنها از خدمات بســیار شخصی در دیگر 
بخش های زندگی شــان چندان هم غیرقابل تصور 
نیست. از آنجا که نیروی رایانش افزایش می یابد، 
نیروی بالقوه برای انجام چنین کارهایی با داده های 
تحلیلی در زندگی روزانه ممکن می شــود؛ چیزی 
که چند سال قبل امکان پذیر نبود. سیمون در ادامه 
می گوید:»احتماالً میزان چنیــن عملکردهایی دو 
میلیارد data point  اســت. دو سال پیش چنین 
عملکردی دو هفته زمان می بــرد اما امروز حدود 
۲۱ دقیقه وقت می گیــرد و با یک دهم هزینه انجام 

می شود.«
مک نامار مدیر ارشد اداری در موسسه رایانش 
کوانتوم به نام 1QBit  سرمایه گذاری کرده و منتظر 
پیامدهای جالبی اســت:»نرم افزار و سخت افزار 
کوانتوم در حال توسعه اســت و مسلماً نقشی مهم 
در آینده خواهد داشــت امــا نمی دانیم حاصلش 
غیر از اینکــه قدرت مان را در انجام کارهای بزرگ  
بیشتر می کند، چه خواهد بود... )با توسعه کوانتوم( 
کارهایی که قباًل چند روز طول می کشــید تا انجام 

شود، چند ثانیه زمان خواهد برد.«
این امر به اقدامــات امنیتی جدید کمک خواهد 
کرد و راه هایی جدید پیش روی مشــتریان خواهد 
گذاشت تا هویت شــان را اثبات کنند؛ با این وجود 
برای ارائه خدمات و پذیرش آن از جانب کاربران 

به گذر زمان نیاز خواهد بود.
مک نامارا تاکید می کند:»ما فناوری تشخیص 
رگ چشــم را امتحان کردیم که به نظر می آمد 
امن تر از اثر انگشت باشد اما برخی از ضعف هایی 
را در مــورد آن یافتیــم و به دلیــل وجود همین 
ضعف هــا در این فنــاوری، قرار نیســت به این 

زودی ها با آنها زندگی کنیم.« اما RBS تشخیص 
هویــت از طریق اثر انگشــت را بــرای کاربران 
آی فــون و 80pc  کســانی که می تواننــد از این 
فناوری اســتفاده کنند، پیاده کرده  است. این امر 
نشان دهنده شــور و شوقی اســت که نسبت به 

بیومتریک های با فناوری مجهز وجود دارد.
 Lloyds Banking Group trialled
heartbeat ID در ابتدای سال جاری احراز هویت 
از طریق ضربان قلــب را امتحان کرد؛ در آن زمان 
پیاده ســازی این روش صرفاً برای نمایش بود. اما 
در واقع همراه داشتن تلفن هوشمند و ساعت ها تنها 
ابرازهای ارتباط با بانک یا اثبات هویت تان نیست، 
بلکه ایــن ابزارها می تواننــد جایگزین کارت های 

اعتباری و نقدی شما شوند.
همان طور که هم اکنون بعید به نظر می رسد، وقتی 
میلیون ها بریتانیایی برای هر چیزی که می خریدند، 
از طریق سیستم  پرداخت های بدون تماس جدید 
اقدام می کردنــد، برخی در صنعــت پیش بینی 

می کردند مرگ پالستیک فرا خواهد رسید.
نیک میدلتونـ  موسســه nationwideـ  در 
گزارشــی برای Vocalinkـ  بانکی که شــرکت 
متعلق به آن اســتـ  می نویســد:»همچنان که 
امنیــت افزایش می یابد، اطالعــات کارت های 
نقدی و اعتباری فقط روی دستگاه ذخیره می شوند 
و ســاخت کارت های عینی واقعــی کم کم از بین 
می رود... فراتر از این، نیروی بالقوه تشخیص چهره 
برای جلوگیری از دزدی یا کالهبرداری بســیار 
زیاد است.« در این میان بخشــی از مانع، نیروی 
رایانش است؛ رایانه ها و ماشین آالت باید در هر 
حالتی چهره فرد را تشخیص دهند؛ وقتی حرکت 
می کند یا با زاویه ای متفاوت ایستاده یا نشسته یا 

هنگامی که مدل موی کاربر تغییر کرده است.
اگر قرار اســت نوآوری دیجیتالــی، زندگی را 
برای خریداران و تجارت هــا تغییر دهد، می تواند 
در خانه شــما نیز مورد اســتفاده قرار گیرد. تعادل 
بین آســودگی و راحتی و نظــارت را می توان در 
ابزارهای الکترونیکی خانه  از طریق خرج کردن پول 

کارت های اعتباری و نقدی امتحان کرد.
آنه بــودن مدیــر اجرایی اســتارت آپ های 
تلفن همــراه در Starling Bank می گوید:»تصور 
کنید همه دستگاه هایتان، از یخچال گرفته تا ماشین  
و ماشین لباسشویی یک  SIM در داخل خود دارند 
یا به هر نحو دیگری متصل به شــبکه هستند. مثاًل 
با هر مایل رانندگی با ماشــین تان، بیمه آن روزانه 
از حساب  بانکی تان برداشت شــود. یک بخش از 
ماشــین  لباسشویی تان خراب شــده است، قطعه 
سفارش داده شده و تعمیرکار ماشین را تعمیر کرده 
و هزینه ها بدون هیچ تماسی با بانک از جانب کاربر 
پرداخت شده اســت. با سیستم سنجش هوشمند 
قبض هایتان به طور روزانه حســاب می شــوند و 
برای کاستن از هزینه ها به شما راهنمایی هایی داده 
می شــود.«با تمام اینها نمی تــوان گفت بانک های 
ســنتی در این دهه آخرین نفس هایشان را خواهند 
کشید. هنوز هم هزاران شــعبه بانکی وجود دارد و 
کاربران می توانند هر وقــت می خواهندـ  مثاًل در 
تراکنش های مالی پیچیده یا مشورتـ  با کارکنان 
بانک رودردرو صحبت کنند. اما این شــعب از نظر 
تعداد کمتر خواهند شــد؛ زیرا تمرکز بانک ها در 
سال های آتی بیشتر بر فناوری های زرق و برق دار 
خواهد بود؛ و آنهایی که نمی خواهند سراغ بانکداری 
همراه بیایند، احتماالً بخشی از توجهات و امکانات را 

از دست خواهند داد 
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آندره مالینوفسیک

پرداخت ها به  ســرعت چشم انداز 
در حال دگرگونی است؛ 
و بخش اعظم این تغییر پرشــتاب، به دلیل وجود 
کاربران دیجیتالی است که انتظارات شان را تلفن  
هوشــمند و خدمات آن، تغییر داده است. امروزه 
کاربران بیش از هر زمان دیگــری انتظار دارند 
پرداخت ها فــوراً، بی دردســر و به راحتی انجام 
شوند. در این موقعیت، ارائه دهندگان و دیگر رقبا 
در اکوسیســتم پرداخت ها سعی دارند مشتریان 
ابزار به دســت امروز PoSها را از آن خود کنند. 
به همین دلیل اســت که در ســال ۲۰۱۵ شاهد 

مجموعه ای از نوآوری ها در پرداخت تلفن  همراه 
بودیم؛ از جمله راه اندازی اپل پی، سامســونگ پی 
و اجرای اپلیکیشــن پرداخت جدید اندرویدپی 
شــرکت گوگل. به همین دلیل اســت که وقتی با 
آمار پرداخت های خرد در ســال ۲۰۱۵ مواجه 

می شویم، چندان هم تعجب نمی کنیم.
پیش بینی می شــود میزان این پرداخت ها در 
سال ۲۰۱۶ بیشتر از ۱۳ تیلیارد دالر باشد. واضح 
اســت که ارائه خدمات پرداخت به کاربران در 
زمانی که در فروشــگاه یا به صورت آنالین خرید 
انجام می دهنــد، باعث افزایش بــازده تجاری 

 PoS  می شــود. با توجه به میــزان تراکنش های
)۱۰ درصد( در سال ۲۰۱۵، مسلم است تقاضای 
کاربران برای فناوری هــای پرداخت دیجیتال و 
کارت ها در ماه های آینده بیشــتر خواهد شد. در 
این گزارش بــه پیش بینی هایی در این رابطه طی 

سال ۲۰۱۶ می پردازیم.

تجارتهمراه:منتظرجذببیشترکاربر
رسانه طی سال گذشته در چنین زمانی پیش بینی 
عجیبی کرد؛ اینکــه راه اندازی اپل پی در ســال 
۲۰۱۵ باعــث وقوع انفجــاری عظیم در صنعت 
تجارت همراه خواهد شد؛ اما آیا واقعًا چنین اتفاقی 

افتاده است؟
با وجود اینکــه اپل پی در برخــی مناطق مثل 
ایاالت متحده امریکا مورد اســتفاده قرار گرفته 
است، مدرک چندانی دال بر این امر وجود ندارد 
کــه کاربران آی فــون ۶ اپل پی را بــه ابزارهای 
پرداخــت دیگر ترجیح داده باشــند؛ چون وقتی 
شــما تعداد زیادی از گزینه هــای پرداخت در 
جیب تان دارید و می توانیــد از بین آنها انتخاب 
کنید، انگیزه ای ندارید از تلفن  همراه تان اســتفاده 
کنید؛ و مساله دیگر این اســت که تلفن  همراه در 

کشورهایی مثل آلمان چه نقشی بازی می کند؟
بنابراین راه اندازی اپل پی به ما نشــان داد هر 
نوآوری در پرداخت آن  طور کــه انتظار داریم، 
پیش نمی رود. احتمال می رود در ســال ۲۰۱۶ با 
افزایش راه حل هــای کیف پول و پرداخت همراه، 

شاهد گسست های بیشتری باشیم.

امنیتکلیداساسیایجادپذیرش
درکاربرواعتمادبهنفسدرتاجران

رشــد مداوم پرداخت هــای بــدون تماس در 
فروشــگاه های محلی و سیســتم های حمل  و نقل 
عمومی در سراسر جهان نشان می دهد کاربران تا 
چه میزان به راحتی در پرداخت اهمیت می دهند. 
حضور تلفن  همراه در همه  جا و همه وقتـ  و ظهور 
فناوری های پوشــیدنیـ  به این معناست که در 
بعضی نقاط جــذب پرداخت همــراه، غیر قابل 

اجتناب و غیرقابل  انکار است.
از سویی دیگر تلفن  همراه بستری وسوسه انگیز 
برای جنایتکاران اســت. اخیراً نفــوذ به داده ها 
داده ها باعث شــده کاربران نســبت به موضوع 

سیستم پرداخت ها هر روز بیشتر از پیش تغییر می کند

درسال۲۰۱۶منتظرچهباشیم؟

فناوری
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ســرقت ID و کالهبرداری بسیار حساس شوند؛ 
برای اینکــه پرداخت های همراه مســیر خود را 
ادامه دهند، می بایســت به کاربران این اطمینان 
را داد که تراکنش ها، داده ها و ابزارهایشــان در 
امنیــت قرار دارند و این بدین معناســت که نیاز 
به مکانیسم هایی مطرح می شــود که اتفاق های 
مختلف را پوشش دهند؛ از جمله دزدی، گم کردن 
دستگاه و اســتفاده از وای فای عمومی. ابزارهای 
پرداخت بیشتر و بیشتر توسعه می یابند و باید این 
واقعیت را پذیرفت کــه عالقه کاربران تلفن های 
هوشــمند به شخصی کردن دســتگاه ها، موجب 
نمی شود دل شــان بخواهد خود را در برابر نقض 

حریم خصوصی یا بدافزار قرار دهند.
آمادگیبرایخانهمتصلبهاینترنت

در سال ۲۰۱۶ شــاهد خواهیم بود اینترنت اشیا 
برای تراکنش های آنالین مثل ســوخت به کار 
می روند؛ مثاًل محصوالت اتوماتیک خانه هوشمند 
کم کــم جزء اصلی جریان می شــوند. در ســال 
۲۰۱۵ راه اندازی HomeKit اپل، چشم اندازی از 
وسیله ها را ارائه داد که باعث مدیریت گرمایش، 
امنیت داخلی و تنظیم نور می شد. هم اکنون چنین 
پرسش هایی مطرح اســت: آیا داشتن یخچال و 
فریزر متصل به اینترنت در آشــپزخانه تان که با 
حســاب بانکی یا کارت نقدی تان یکی شده است، 
ریســکی امنیتی ایجاد می کند؟ این مساله چگونه 
در قالب خدمات پرداخــت آنی و تجارت همراه 
گســترش خواهد یافت؟ تنها با  گذشــت زمان 

می توان پاسخگوی این پرسش ها بود.
فناوری های هوشمند، فرهنگ پرداختی امروز 
را از هم خواهند گسســت و آینــده ای را ایجاد 
خواهند کرد کــه در آن پرداخت های خرد )در 
بســتر تجارت دیجیتالی( در مکان هایی متعدد 
ـ صنعت برق، سنســورهای جاده، سیستم های 
تشخیص شــماره پارک ماشــین، سیستم های 
تصویری و صوتیـ  آغاز به کار خواهند کرد. و این 
بدین معناســت که کاربران نیاز به دید پرداخت 
آنی در مورد نقل  و انتقاالت ســرمایه و دریافت 

سرمایه دارند.

پولهاینوپدیدرویسنخواهندآمد
مدت زمانی است که پول های نوپدید در اطراف 
ما پا به هســتی گذاشــته اند؛ حجم تراکنش های 
پول های دیجیتالــی یا نوپدید مثــل بیت کوین 
روزبه روز در حال افزایش اســت. امروزه حدود 
۱۰۰ هــزار بــازرگان و ارائه دهنــده، خدمات 
 P2P بیت کویــن را پذیرفته اند؛ پــول دیجیتالی
هزینه های معامله را برای خرده فروشــان حذف 
و پرداخــت را تضمین می کنــد. بیت کوین برای 
کاربران نیز جذاب است؛ آنها می توانند بیت کوین 

کاربران بانک ها هر روز بیشتر دیجیتالی می شوند

متوسطاستفادهازبانکداریدرامریکا)2014-2011(
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را در کیــف پول دیجیتالی خــود پس انداز کنند، 
آن را به عنوان پولــی بدون مرز در پرداخت های 
 P2P آنالین جهانی به کار برنــد یا پرداخت های
را انجــام دهند. تمام اینها با علــم به این صورت 
می گیرد که از داده های آنها محافظت می شــود و 

به حریم شخصی شان تجاوز نمی شود.
امــروز بانک هــای مرکــزی اســتفاده از 
رمزنگاری هاـ  سیستم محافظت از پول دیجیتالی 
و تراکنش های بیت کوینـ  را بررســی می کنند 
و خواســتار این هســتند کــه نقــل  و انتقاالت 
درون بانکی نســبتًا ســریع تر و امن تری داشته 
باشند؛ امسال را می توان سال پذیرش گسترده تر 

پول های نوپدید دانست.

انتخابهایبیشتربرایپرداخت
طی چند سال اخیر شاهد شکل گیری مجموعه ای 
از نوآوری ها در پرداخت هــا بوده ایم؛ مثل ظهور 
NFC، کیف پول، کارت های EMV، اپلیکیشن های 

پرداخت همراه. به نظر می آید تا به امروز کاربران 
هیچ  وقــت انتخاب   هــای متعــددی در زمینه 
پرداخت نداشــته اند اما نکته واضح این است که 
آنهــا انتخاب های بیشــتری در زمینه چگونگی 
پرداخت خواهند داشــت و این انتخاب ها بسته 
به این اســت که تراکنش چه ماهیتی دارد یا آیا 
پرداخت به شکل آنالین انجام خواهد گرفت یا از 
طریق PoS؟ و البته همه اینها به این مساله بستگی 

دارد که مشتری در کجا زندگی می کند.
همین امر نشــان می دهد چرا در ســال ۲۰۱۵ 
شاهد ظهور دو سیســتم متفاوت خرده فروشان 
آنالین در شــرکت های کوچک و تــازه واردان 
بازار جدیــد بودیم که به دنبــال پلتفرم تجارت 
الکترونیکــی بودنــد. مســاله دوم حضــور 
نقش آفرینان بزرگ تری بود کــه همان قدر که 
در جست وجوی تنوع بودند، وندورهای مناسب 
و ملزومات را برای هر بازار و هر کانالی که در آن 

ایفای نقش می کردند، برمی گزیدند 

اغلــب چند وقــت یک  بار ســراغ شــعب بانک تان 
می روید؟ امریکایی ها به طور متوســط ۱/۷ بار در ماه در 
سال ۲۰۱۱ به شعب بانک مراجعه کرده اند و این رقم در 

سال ۲۰۱۴ به ۱/۰ بار در ماه کاهش یافته است.
بر اساس نظرسنجی موسسه گالوپ، رفتن گاه و بی گاه 
به بانک تبدیل به امری شــده اســت که بــه زمان های 
گذشــته تعلق دارد. از ســال ۲۰۱۱ حدود ۵۰ درصد از 
مشــتریان بانکی در امریکا به شعبه ها سر می زدند و ۴۶ 
درصد آنهــا با مراکز تلفنی شــعبه ها تماس می گرفتند. 

بین ســال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴، متوسط ماهانه استفاده از 
بانکداری آنالین همراه با بانکداری همراه افرایش یافت. 
در گزارش موسسه گالوپ اشاره می شود که با وجود اینکه 
این روند به نظر مثبت می آید و مزایا و سود بسیاری برای 
بانک ها دربر داشته است، می تواند بر مشارکت مشتری 
نیز تاثیر منفی بگذارد. عالوه بر ۳۷ درصد درآمد بیشتر 
ساالنه، مشتریان مشــارکت  داده شده ترجیح می دهند 

کاربران درازمدت بانک هایشان باشند.
Forbes:منبع
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برای مدیران بانک ها خیلی جالب اســت آیا 
که کسی وارد شــعبه ها شود، به همه  چیز 
یک نگاه بینــدازد و مخفیانه از همــه عکس ها و 
ویدئوهای موجود سر دربیاورد یا به آنها دسترسی 
پیدا کند؟ احتماالً نه. اما ایــن دقیقاً همان امکانی 
اســت که با Google glass  و امثــال آن فراهم 
شده اســت؛ مخصوصاً اگر این فناوری ها بتوانند 
از اســباب بازی های گرانی که هم اکنون هستند 
تبدیل به چیزی قابل  پذیرش شوند و جریان اصلی 

فناوری را برای مردم معمولی نیز پیاده کنند.
با استفاده از Google Glasses که خصیصه های 
تلفن  همراه را در قالب فناوری سطح باال به عینک 
تبدیل کرده است، می توان در بانک قدم زد و بدون 
اینکه کارکنان یا مســئوالن امنیتی بانک متوجه 
شــوند، اطالعات موجود را ثبت کرد؛ این روش 
مثل اســتفاده از تلفن  همراه برای دسترســی به 

اطالعات، پردردسر و سخت نیست.
چشــم انداز واقعیت  افزوده را نباید صرفاً از نگاه 
این گونه عینک ها و فناوری های پوشیدنی دید. در 
عوض می بایســت از خودمان درباره فرصت ها و 
مفاهیم گسترده واقعیت افزوده یا AR  در بانکداری 
خرد ســوال کنیم. در حال حاضر ایــن ابزارها به 

نظر کمی غلط انــداز می آیند؛ مخصوصاً با حیرت 
کوتاه مدت مــردم در مواجهه با ایــن ابزارها. اما 
این امــکان وجود دارد که اپلیکیشــن هایی برای 
بانکداری خرد وجود داشــته باشد که این فناوری 
را از چنیــن ترفندهایی به ابــزاری واقعی و مفید 
برای خودشان تبدیل کنند. اما فناوری AR چالشی 
 AR بزرگ برای بانکداران ایجاد می کند. در نهایت
بیشتر ســعی دارد تلفن های هوشمند را به ابزاری 
مبدل ســازد که عناصر بانکــداری مثل ابزارها و 

تراکنش ها را تجربه کند.

واقعیتافزودهدقیقاًچیست؟
در ابتــدا باید به طور خالصه بــه واقعیت افزوده 
یــا AR بپردازیم. AR فرآیند نــگاه کردن زنده به 
دنیای فیزیکی با اســتفاده از دستگاهی دیجیتالی 
است و بعد آنچه را که دیده شــده، با اطالعات و 
عناصر مجازی مثل گرافیک، ویدئو یا صدا پوشش 
می دهد. فناوری و اطالعات ایــن امکان را فراهم 
می آورند تا جهان واقعی را با دیدی دیگر ببینند و 
بتوانند با اطالعات مجازی در تعامل باشند و از این 

اطالعات استفاده کنند.
واقعیت مجازی، الیه دیجیتالی از محتواست که 
از زاویه دید دوربین موبایــل یا تبلت و غیره روی 
دید کاربر قرار می گیــرد و از این طریق اطالعات 
یا اشیای جدیدی را به محیط واقعی اضافه می کند. 
واقعیت افزوده باعث تعامل بیشتر مشتری و برند 
و شــهرت برند در به کارگیــری تکنولوژی های 
جدید می شــود و همچنین مشــتری را در دنبال 
کردن اخبار و حوادث جدید برند ترغیب می کند.

هرچند Google Glass ســر و صدای بسیاری 
به پا کرده اســت اما AR را می توان با اســتفاده از 
اپلیکیشن های تلفن  همراه های هوشمند یا تبلت ها 
تجربه کرد؛ اینهــا نیز عناصر دیجیتالی را از طریق 
دوربین دســتگاه به نمایــش درمی آورند؛ برای 
مثال کاربر می تواند با تلفنش و اپلیکیشــن  AR به 
چیزی اشاره کند و در مورد آن اطالعاتی در قالب 
متن یا گرافیک به دســت بیاورد. مثاًل استفاده از 
AR را در موزه تصور کنیــد؛ اینکه چقدر این ابزار 
در موزه موثر خواهد بود و اطالعات بســیاری در 
مورد چیزهایی که در نمایشــگاه و موزه می بینید، 

ارائه می دهد.

واقعیتافزودهدربانکداری
موسسه های مالی ســعی دارند واقعیت مجازی را 

تجربه کنند:
gg را AR بانک هــای متعددی اپلیکیشــن های 

معرفی کرده اند و برای کاربــران این امکان 
را فراهــم آورده اند که نزدیک ترین شــعبه 
یا ATM را پیــدا کنند. فقط بــا نصب کردن 
اپلیکیشن و روشن کردن دوربین تلفن  همراه یا 
تبلت می توانید از طریق دوربین آن، اطالعاتی 
را روی صفحه نمایــش در رابطه با موقعیت، 

فاصله شعبه و دیگر جزییات دریافت کنید.
gg برخی از بانک ها اپلیکیشن های ارزش گذاری 

را عرضه داده اند که با اســتفاده از AR قیمت 
پرداخت آنی و اطالعــات جزیی را در مورد 
فروش و ابزارهایی مثل حســابگر وام مسکن 
و برنامه های کاربردی مقدماتی ارائه داده اند.

gg بانکــی چینــی بــرای کاربرانــش امکان 
جمــع آوری کوپــن را فراهم آورده اســت؛ 
این بانــک با اســتفاده از AR بــه بازرگانان 
پیشــنهادهایی مالی ارائه می دهد و آنها را به 

نزدیک ترین قسمت ها جذب می کند.
gg بانکی بزرگ در امریکای شــمالی اپلیکیشنی 

طراحی کرده است که قبض ها را به اطالعات 
ویدئویی تبدیل می کند.

در اینجا مطرح کردن ســوال درباره بازگشت 
سرمایه این اپلیکیشــن ها کاماًل بجاست. عمومًا 
وقتی مردم با حیرت در مقابل این کاالها می ایستند 
و ذوق زده می شــوند، کمی بعد جای حیرت شان 
را عبارت »که چی« می گیــرد. این اتفاق اغلب در 

مورد AR می افتد.
مسلمًا ابزارهای مکان یاب ATM و شعب بانکی 
ارزشمندند اما آیا AR بهترین راه حل برای کمک 
کردن به مردم در یافتن اهداف شــان است؟ یا 
راه حلی GPSمحور با نقشــه زنده بهتر اســت؟ و 
آیا بانک این قابلیت را دارد که اپلیکیشــنی بهتر 
ـ با تمرکز خــاص و محدودترـ  ارائه دهد؛ بهتر از 
تالش برای رقابت با غول هایی مثل گوگل نیست 
که نمی تواند شعب را مشــخص و مکان یابی کند 
اما مشتریان را با ماشین، وســیله  نقلیه عمومی یا 

پیاده به سمت جایی مشخص راهنمایی می کند؟
فرصت هایــی وجود دارد کــه ابزارهایی برای 
یاری مشــتریان به روش هــای مختلف طراحی 
شود اما کاربرد اکثر اپلیکیشن های AR بعد از اینکه 
مشتری را به شعبه مورد نظر می رسانند، بی معنی 
می شــود و دیگر کاربرد خاصی نــدارد. آیا راهی 
وجود دارد که فناوری AR  را به اپلیکیشــن هایی 

فعال در داخل شعب تبدیل کنیم؟

واقعیتافزودهدرشعب
AR فرصتی بــرای کاربران فراهم می ســازد تا 
اطالعات مورد نیازشــان را با جزییات بیشتری 
کسب کنند. مردم عمومًا به استثنای برون گراها 

آیا واقعیت  افزوده جایی در شعب بانکی دارد؟

بانکداریدرمرزواقعیتومجاز

نانیس رادرمشر

بانک های متعددی اپلیکیشن های AR را 
معرفی کرده اند و برای کاربران این امکان را 

 ATM فراهم آورده اند که نزدیک ترین شعبه یا
را پیدا کنند

فناوری
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نمی خواهنــد حجمــی از اطالعــات وســیع را 
در مــورد وام ها و دیگــر ابزارهــای مالی روی 
صفحه نمایش شــان به دســت آورند. این کار 

چندان هم برای برخی از مردم جذاب نیست.
در عوض پوسترهای ســاده که اکثر دیوارهای 
شعب بانک های خرد را پوشانده اندـ  با نمادهای 
 AR چاپ شــدهـ  اهداف نهایی اپلیکیشــن های
هســتند که ابزارها، ویدئوها و اطالعات دیگر را 
در ابزار پوشــیدنی مشتری یا روی صفحه نمایش 
تبلــت یا در هدســت او به نمایــش می گذارند. 
کسانی که به شــعب مراجعه می کنند می توانند 
در مــورد هر آنچه نیاز دارنــد، اطالعات زیادی 
به دســت آورند و در زمان مناسب تصمیم هایی 

عملی برای بانک و مشتریان بگیرند.
AR  در برخی مــوارد چارچوب یــا برنامه ای 
مقرون بــه صرفه بــرای بازاریابی نشــانه های 
دیجیتالی در شــعب بــه نمایش می گــذارد و 
اطالعاتــی در مــورد مناطقی کــه در آن امکان 
استفاده از صفحه نمایش نیســت، ارائه می دهد. 

الگوی برنامه ریزی مشــابهی بــرای دیوارهای 
ویدئویی استفاده می شــود و هدفش نمایش ها و 
پوســترهای دیجیتالی شعبه هاست که می تواند 
در صفحه نمایش مشتری با استفاده از اپلیکیشن 
مرورگر راه اندازی شود. می توانید گوشی تان را به 
سمت یکی از پوسترها بگیرید و آن به نشانه هایی 
در صفحه نمایش خود تبدیل می شــود که واقعًا 
بسیار جالب اســت. در واقع AR می تواند هر چیز 
کوچک و جزیی در شــعبه را بــه اطالعات روی 

صفحه نمایش تان تبدیل کند.

نگاهیازدور
اگر ابزارهای پوشیدنی بیشــتر ترویج پیدا کنند 
و مســائل مربوط بــه حریم شــخصی و امنیت 
حل شــوند، ایــن ابزارها بیشــتر از قبــل مورد 
اســتفاده کاربران و کارکنان قرار خواهد گرفت. 
 iBeacons مثــل( LE فرســتنده های بلوتوثی
اپل( و دیگــر فناوری هــا این امکان را ســریعًا 
فراهم می آورنــد که کاربرانی کــه می خواهند 

وارد شعبه شــوند، شناسایی شــوند. با استفاده 
از صفحه نمایش هــای میکــرو کــه اطالعات 
پرداخت هــای آنی را به دســت مــی آورد، این 
کارمنــدان نه تنها اســم مراجعه کننــدگان را 
می داننــد، بلکه به اطالعات حســاب پایه آنها و 

مشخصات شان دسترسی خواهند یافت.
 این امر تجربــه را از طریق شخصی ســازی و 
خدمات ممکن می کند و فرصت را برای تجارت 
مهیا می سازد. اگر کارکنان شــعبه بدانند تاریخ 
تمدید وام مســکن نزدیک اســت، این فرآیند 

می تواند آغاز شود.
این طبیعت انسان است؛ ترجیح می دهیم وقتی 
وارد هتل می شــویم، به ما خوشــامد بگویند، یا 
پیش از اینکه بخواهیم به کارمندان بانک توضیح 
تکراری بدهیم، نام مان را بدانند؛ برایمان چندان 
خوشایند نیست چیزهایی را که انتظار داریم فرد 
پشت پیشخوان بداند، هر بار توضیح دهیم. شاید 
همین مســاله راز واقعی فناوری AR باشد که در 

شعب آینده بیشتر استفاده خواهد شد 



شماره 2+31  دی 1861394 ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت   

شــبکه تلفــن  همراه اپراتورهای 
مثــل  MNOهــا(  (
Safaricom،Vodacom  و دیگــران بر اهمیت 
نقش مدل های کســب  و کار MNOها در راستای 
پیشــبرد وضعیت مالی تاکید دارنــد. MNOها 
می توانندـ  در هر بــازاریـ  در ارائه خدمات مالی 
همراه )MFS(  به طور موثــر رقابت کنند و به این 
ترتیب کیف پول های همراه بیشــتری نسبت به 
حساب های بانکی ایجاد می شــود. در هر کدام از 
این بازارها پلتفرم هــای پرداخت همراه، تبدیل به 
اهرمی برای ارائه خدمات مالــی مثل پس انداز و 

اعتبار می شوند.
این نقــش جدیــد MNOها می توانــد رقابت 
بیشــتری به وجــود آورد و البتــه دغدغه های 
رگوالتورهــا را نیز افزایش می دهــد؛ زیرا در این 
شــرایط MNOها بــه رقابت با بانک هــا و دیگر 
اشــخاص ثالث می پردازنــد. USSD یکی از این 
خدمات است که نیاز به همکاری طرفین را مطرح 

می کند. USSD )ارسال پیام از طریق کد دستوری( 
 سرویس ارتباطی ای اســت که از جانب MNOها 
پشتیبانی می شــود. این ســرویس، زیرساختی 
اســت که MFS را به هــر تلفنی بــا هزینه پایین 
ارائه می دهد و نیازی نیست ســیم کارت فرد در 
دسترس باشــد. USSD به کاربران امکان می دهد 
دستورالعمل هایشــان را از طریق PIN خود )برای 
شناسایی( به ارائه دهنده MFS بفرستند و در عین 
حال ارائه دهنده MFS نیز می تواند پاسخ هایش را 

به مشتری بفرستد و تراکنش ها را تایید کند.

USSDوفناوریهایارتباطیجایگزین
USSD تنها خدمــات ارتباطی برای پرداخت های 
 تلفــن  همــراه نیســت. گزینه هایی نیــز مثل
 SMS، STK و اینترنــت تلفن  همراه و نوآوری های 
جدید نیــز از دیگر انتخاب های موجود به شــمار 
می رونــد. ارائه دهنده های MFS ایــن گزینه ها را 
در بســتر عوامل متعدد در نظر می گیرند؛ عواملی 

مثل دسترســی )سازگاری با گوشــی ها(، تجربه 
کاربر، امنیت، هزینه و ســهولت راه اندازی. اکثر 
ارائه دهندگان معتقدند در صورتی که همه عوامل 
در نظر گرفته شــود،USSD  از بهترین گزینه های 
ممکن اســت که می تواند به کاربــران خدمات 
ارائه دهــد. از این رو اکثر موسســه های بزرگ از 
USSD اســتفاده می کنند؛ چــون USSD  در اکثر 
گوشــی ها کار می کند، نیاز به تغییر دادن SIM یا 
داشتن SIM جدید نیست )مســاله ای که ممکن 
اســت باعث پیچیدگی روند شود یا برای مشتری 
هزینه بر باشــد( و عالوه بر تمام اینها، نســبت به 
SMS امنیت باالتری دارند و قابلیت اســتفاده اش 

نیز بیشتر است.
البته USSD نیز مشــکالت خاص خود را دارد؛ 
ممکن اســت روان نباشد، درست است که نسبت 
به پیغام متنی یا SMS امنیت بیشــتری دارد اما در 
مقایســه با اینترنت تلفن  همــراه و STK از امنیت 
کمتری برخــوردار اســت. با این حــال با وجود 
معضالتی که USSD ممکن است داشته باشد، اکثر 

MNOها به آن تکیه کرده اند.

مالحظاتتنظیممقررات
این واقعیت که MNOها بــرای ارائه MFS رقابت 
می کنند و USSD را تحت کنترل دارند، سوال هایی 
را در مورد رگوالتوری مطرح می کند؛ آیا رگوالتور 
باید در این امر مداخله کند؟ چه گزینه هایی برای 

مداخله وجود دارد؟ استاندارد رقابت چیست؟
عموماً ســه رگوالتور داریم: مالــی، مخابراتی و 
regulatory competition )شــورای رقابت(. 
هماهنگی بین این ســه رگوالتور با دشواری هایی 
همراه اســت. رگوالتور مخابرات، بهترین گزینه 
 USSD برای نظــارت و البته گاه مداخلــه در کار
اســت. هر دو رگوالتور مخابرات و شورای رقابت 
امکان نظارت بر خدمــات مخابراتی MNOها را 
دارند. در هر حال رگوالتــور مخابرات اغلب نیاز 
دارد نشــان دهد راه حل پیشــنهادی اش رقابت 
را افزایــش می دهد، از رقابــت در بازار محافظت 
می کند یا از موقعیتی که در آن ممکن است رویکرد 

ضدرقابتی پیش بیاید، جلوگیری می کند.
در مقابــل گروه هایی کــه در رقابت با یکدیگر 
هســتند، باید از موانع مداخله ها بگذرند. طرفین 
رقابت می خواهند تایید کنند نوعی »سوءاستفاده 

سرویس ارتباطی USSD تحت نظارت مقررات )رگوالسیون( در می آید

نقشUSSDدررقابتپرداختهایهمراه

فناوری
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از موقعیت« وجود دارد که به رقابت و مشــتریان 
صدمه می زند. عالوه بر این باید تعیین کرد که آیا 
USSD از جمله تســهیالت ضروری است یا نه. از 
این رو در این شرایط مداخله برای رگوالتور مالی 
غیرممکن نیست اما خیلی دشوار و پیچیده است. 
برای مثال رگوالتــور مالی می تواند به MNO  این 
مجــوز را بدهد که پرداخت هــای همراه را برای 
دسترسی به USSD و در رقابت با ارائه دهندگان 
MFS انجام دهد. یکی از پیچیدگی ها این است که 
رگوالتور مســاله ای را متوجه شود که جزو حوزه  
مداخله اش نیســت. این امر اهمیت یکپارچگی 
بین رگوالتورها را نشان می دهد. مثاًل ممکن است 
رگوالتور مالی مواردی را در رابطه با دسترســی 
USSD شناســایی کند اما بــرای وضع مقررات 
مناسب باید با رگوالتور مخابرات هماهنگ باشد. 
برای مثال در بنگالدش، بانک مرکزی بنگالدش 
بعد از دریافت شکایت هایی در مورد دسترسی به 
USSD، از هیات مخابرات بنگالدش خواســت تا 

مداخله کند.

آیابایدبرایUSSDمقرراتیتنظیمکرد؟
اصل راهنمای مقررات )رگوالســیون( این است 
که مقــررات باید تا جای ممکن آزادانه باشــد و 
کمتر حالــت محدودکننده به خــود بگیرد )در 
رابطه با MNOها(؛ بــه این ترتیب و با توجه به این 
اصل راهنماســت که مقررات می تواند به هدف 
عینی )افزایش رقابت و ارائه مزایایی به مشتری( 
دست یابد؛ همچنین مقررات باید با میزان ریسک 
در تناسب باشــد. گزینه هایی که در زیر به آنها 
اشــاره می شــود، انتخاب هایی برای رگوالتورها 
هستند که ممکن اســت در نظر گرفتن شان مفید 

باشد:
gg ،تحریکبازار:  بهترین نتیجه برای هر بازار

توافــق بین MNOهــا و اشــخاص ثالث در 
ارائه USSD اســت. این امر رقابت را بهبود 
می بخشــد و بازار MFS راـ  بــدون محدود 
کردن MNOهاـ  توسعه می دهد. رگوالتورها 
برای اینکه به چنین نتیجه ای دســت یابند، 
می توانند رویکــردی ترغیب کننده اختیار 

کنند.
gg در:)DRM(مکانیســمحــلاختــالف

بازارهایی کــه توافق نامه های تجاری، آینده 
را چنــدان لحاظ نمی کننــد، DRM  می تواند 
در حل کردن مســائل مربوط به دسترسی، 
قیمــت و کیفیــت بیــن رگوالتــور مالی و 
مخابرات یاری رســان باشــد. این رویکرد 
باعث می شود همه ذی نفعان بدانند رویکرد 
MNO همکاران شان چیســت. از سوی دیگر

ها نیز این فرصت را می یابند که اســتدالل ها 

و نگرش شــان را در مورد دسترسی توضیح 
دهند. عــالوه بر ایــن،DRM  بــه همه این 
فرصت را می دهد که ارتبــاط برقرار کنند و 
نگرش و موقعیت شــان را نسبت به کیفیت، 
قیمــت و هزینــه USSD کاماًل مشــخص 
کنند. نتیجه DRM و ترکیــب احتمالی آن با 
بخش خصوصی، ارائه سیســتمی قابل  قبول و 

مصالحه ای واقعی است.
gg مقررات)رگوالســیون(:در شــرایطی که

DRM نتواند به نتیجه قابل قبولی ختم شــود، 
مداخلــه رگوالتوری تنهــا راه ممکن خواهد 

بود.
در هر حال باید اطمینان حاصل کرد که بانک ها 
و دیگر اشخاص ثالث ارائه دهنده MFS  می توانند 
رقابتی سالم با یکدیگر داشته باشند.   USSDنقش 
خود را هنوز هم  بازی می کند. ممکن است زمانی 
در آینده که اینترنت همراه بیش از این گسترش 
پیدا کرده و دسترســی به اینترنت آن قدر ساده و 
ارزانـ  یا شاید حتی رایگانـ  باشد، میزان استفاده 

از USSD کاهش یابد.
مســاله نخست این اســت که در شرایط فعلی 
  USSD اســتفاده از ،MFS بهترین گزینه بــرای
است. نکته دوم این اســت که رگوالتورها دالیل 

 USSD ها بهMNO کافی برای دفاع از دسترســی
دارند اما این امر باید بر اســاس موافقت نامه ها با 
ارائه دهندگان صورت پذیرد. و نکته ســوم اینکه 
 DRM رگوالتورها باید این امر را در نظر بگیرند که
برای شــرایط پیچیده خیلی خوب عمل می کند و 
در صورتی که DRM پاســخگو نبود، باید ســراغ 

مقررات و مداخله بروند.
فناوری های جدید شــاید روزی در آینده جای 
USSD را بگیرنــد و رگوالتورها باید بر روندی که 
فناوری طی می کند، نظارت داشته باشند تا شاید 
گزینه ای بهتر بیابنــد که قباًل به ذهن هیچ ارگانی 
نرســیده اســت. از این رو نباید تمرکز صرفًا بر 
USSD باشــد و همه برنامه ها در این راســتا قرار 

گیرند 

در حالی  که بانکــداری آنالین از احــراز هویت دوعامله 
اســتفاده می کند و ورود به سیستم ها را تا حدودی امن نگه 
می دارد، چه اتفاقی می افتد اگر چند دقیقه از دســتگاه تان 
دور شوید یا کس دیگری گوشی تان را بدزدد؟ یا چه اتفاقی 

می افتد اگر تروژان به سیستم شما دسترسی پیدا کند؟
Bio Catch از روش تجزیــه  و تحلیل هوشــمندانه ای 
استفاده می کند که ببیند فرد یکسانی وارد سیستم می شود 
یا نه. تجزیــه  و تحلیل Bio Catch فراتر از اثر انگشــت و 
اسکنرهای شبکیه چشم اســت: فناوری Bio Catch همه 
شیوه هایی را ترکیب و اســتفاده می کند که می توان از بدن 
شما کپی کرد؛ شیوه هایی که بدن تان به شما خیانت می کند 

و می توان از این شیوه ها هنگام انجام جرم، استفاده کرد.
Bio catch با توجه به زاویه ای که ابزار هوشــمندتان 
را در دســت گرفته اید و از اپلیکیشــن استفاده می کنید، 
مجموعــه ای از پروفایل هــای قانونی کاربــران را ثبت 
می کند تا اطمینان یابــد روند رفتاری کاربــر، مداوم و 
پیوسته است. آیا میزان لرزش دست تان یکسان است؟ 
شیوه زدن گزینه ها و استفاده از انگشت هایتان همان است 
که همیشه بود؟ در صورتی که اپلیکشین به شما مشکوک 

شود، از شما خواسته می شود دوباره وارد سیستم شوید.
در مورد کامپیوترهای شــخصی نیز روش کار کردن  با 
ماوس به شناسایی هویت تان کمک می کند و حتی شرکت 
در آزمون هایــی هوشــمند، برخورد و رفتار شــما را در 
موقعیت های مختلف ثبت می کند؛ مثاًل اگر پوینتر ناپدید 
شود، ماوس را در جهت گردش ساعت تکان می دهید یا 
در جهت عکس گردش عقربه های ســاعت؛ یا شاید هم 
کاری کاماًل متفاوت انجام می دهید. به این ترتیب، رفتار 

شما به بخشی از پروفایل تان تبدیل می شود.
Bio Catch این کار را با همکاری پنج بانک بزرگ  بریتانیا 
و بانک هایی دیگر در کشورهای اســپانیا، ایتالیا، برزیل و 
ایاالت متحده امریکا انجام داده است و قصد دارد طرحش 
 Bio را بیشتر از این توســعه دهد. عالوه بر این، محصوالت
Catch کاربردی بســیار زیاد در خرید الکترونیکی دارند. 
به هر حــال نباید از چنین فناوری ای انتظار داشــت جای 
رمز عبورهــا را بگیرد. مدیرعامل شــرکت رون موریتز 
می گوید فناوری اش بیشتر از اینکه »قفل در ورودی« باشد، 

»مانیتوری است برای نظارت بر داخل خانه«.
thenextweb:منبع

مارتین بریانتحفظ امنیت شما پس از ورود به سیستم 

 اصل راهنمای مقررات )رگوالسیون(
این است که مقررات باید تا جای ممکن آزادانه 
 باشد و کمتر حالت
محدودکننده به خود بگیرد
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روزها، روزهای تجدید نظر دنیای پولی این 
و مالی درباره بیت کوین اســت. بانک 
انگلیس در آغاز سپتامبر ســال ۲۰۱۴ گزارشی 
منتشــر کرد که block chainـ  پروتکل توزیع 
بیت کوینـ  بــه مثابه »نوآوری برجســته ای« 
تعریف شــده اســت کــه »پیامدهای بســیار 

گسترده ای دارد«.
این بانــک در فوریه ســال ۲۰۱۵ نظرش را از 
نو توضیح داد:»به وجود آمدن چنین سیســتمی 
مســتلزم ایجاد پروتکل برای انتقــال ارزش در 
اینترنت اســت؛ شــبیه همان چیــزی که برنرز 
لی )۱۹۸۹( دربــاره اطالعات انجــام داد.« این 
جمله هــا را می توان بازتاب افکار الیور باســمان 
مدیر ارشــد فناوری اطالعات شرکت خدمات 
مالــی و بانکداری سوئیســی UBS  دانســت. او 
طی گفت وگویی بــا وال اســتریت ژورنال گفته 
اســت:»من معتقــدمـ  و این نظر شــخصی من 
استـ  که فناوری  block chainصرفًا چگونگی 
پرداخت هایمان را تغییر نخواهــد داد، بلکه کل 
نظام تجارت و مساله پرداخت را دگرگون خواهد 

کرد.« به نظر باســمن فناوری block chain این 
پتانســیل را دارد که فرآیند »عظیم« ساده سازی 
بانک ها و ســاختار هزینه ها را راه اندازی کند. او 
می افزاید:»وقتی فردی با برندی مشــهور و سطح 
باالیی از امنیــت چیزی را راه انــدازی می کند، 
کل صنعت نیــز از او تبعیت خواهنــد کرد. این 

پیش بینی شخصی من است.« 

بانکهاعریانمیشوند
کل خدمــات ارائه شــده بانک هــا از جانب به  
اصطــالح FinTechها بــه تملــک درمی آید، 
یا می تــوان گفت بــه عنوان  VC ســیلیکون ولی 
غیرتجــاری می شــود. بخش هایــی از بانک به 
محصوالتی مستقل تبدیل می شوند که به مشتری 
ارائه داده می شــوند و هزینه هایی دارند که هیچ 
بانک ســنتی ای نمی تواند از عهده اش برآید. این 
انشعاب از دو ســو اتفاق می افتد؛  FinTechهایی 
که از شــکل ســنتی پرداخت هــا و راه حل های 
تراکنش برای پول بی پشــتوانه استفاده می کنند. 
ایــن FinTechها بر یکی از ایــن  گزینه ها تمرکز 

می کنند: افزایــش تجربه کاربر، افزایش راحتی و 
ساده سازی جریان استفاده از شبکه های پرداخت 
کارتی و بانکی. حرکت نزولی این توســعه به این 
ترتیب اســت که بانک ها قابلیت شــان را آزاد 
ســازند تا تجربه های کاربر را خودشان مدیریت 
کنند. در واقــع بانک ها به ســمت پایین زنجیره 

ارزش می روند. 
در ایــن میــان FinTechها بــا دیدگاهی که 
نســبت به پول های نوپدید دارند، بازار را تهدید 
می کننــد. آنها نه تنها فناوری و ســرمایه گذاری 
را بــا یکدیگر جمع کرده اند، بلکه کل سیســتم را 
از نو ایجاد کرده اند. این پروتکل شــبکه جدیدی 
اســت که این امکان را فراهم می آورد که ارزش 
بدون نیاز به واســطه  ای مورد اعتماد تبادل شود. 
در این ســناریو بانک ها دیگر نقش چندان مهمی 
 block  ندارند. همه اپلیکیشن ها امروزه بر اساس
chain بیت کوین ساخته شده اند. اپلیکیشن های 
تلفن های هوشمند پیچیدگی اصلی را به کاربران 
نهایی نشــان نمی دهند. انتقال پــول و دارایی در 
آینده نزدیک به آسانی کشیدن انگشتان از چپ 

داروینیسم دیجیتالی: پول های نوپدید صنعت را دگرگون خواهند کرد

چرابیتکوینتجارتبانکهاراتغییرمیدهد؟

ساندر دویواشتاین

نپستر یک سیستم به اشتراک گذاری پرونده های صوتی بود که در 
ژوئن ۱۹۹۹ فعالیت خود را آغاز کرد. نپستر اولین شبکه P2P بود. 
کاربران با استفاده از این شبکه امکان داشتند موسیقی های مورد عالقه 
خود را از رایانه های افرادی که موســیقی مورد نظرشان را داشتند، 
دریافت کنند و بدین ترتیب بازار فروش این موسیقی ها را دور بزنند. 
شــکایت گروه متالیکا به دادگاه فدرال امریکا در ۱۳ آوریل ۲۰۰۰ 
و دوره ای طوالنی از دعوای حقوقی، ســرانجام ختم به توقف فعالیت 
نپستر در سال ۲۰۰۱ شد. اما نپستر هنوز هم یادآور نوستالژی های 
بسیاری برای کاربران قدیمی اینترنت و عالقه مندان موسیقی است. 
نپستر اولین سیستم اشتراک گذاری آهنگ روی اینترنت بود؛ اولین 
سیستمی که این امکان را برای کاربران فراهم می آورد که آهنگ های 
دلخواه شان را روی سیستم شخصی شــان دانلود کنند؛ بدون هیچ 
هزینه ای. نپســتر در واقع انقالبی در زمینه فنــاوری و فرهنگ بود؛ 
انقالبی که توانست توجه ها را به خود جلب کند و زمینه را برای فعالیت 

دیگر همتایان خود در سال های بعدی مهیا سازد
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به راست در صفحه نمایش لمسی خواهد بود. این 
قسمت از داســتان فراتر از اثر انگشت است و در 
ارتباط با تبادل ارزش در اســتروئیدها قرار دارد 

)بدون نیاز به میانجی مطمئن(.

لحظهنپسترامورمالی
امــروزه دغدغه بانک هــا مواجهه  بــا لحظه ای 
نپسترمانند است؛ این مســاله که ظهور پلتفرمی 
جدید، صنعتی پر و پاقرص را بــا ارائه تجربه ای 
ســاده و ارزان تر و در مقیاســی که رقابت با آن 
غیرممکن می شود، از پا می اندازد. فقط کافی است 
نپستر و فرزندان خلف و ناخلفشـ  مثل اسپاتیفای 
و نت فلیکــسـ  را به یاد آوریــم؛ همین ها بودند 
که کل صنعت ســرگرمی و فرهنــگ را طی چند 
ســال تغییر دادند. البته صنعت رسانه اجازه داد 
این تغییرات اتفــاق بیفتد. آنها نمی توانند DNA و 
فرهنگ شــان را با این فناوری های جدید تطبیق 
بدهند؛ آنها همان کاری را خواهند کرد که قاعده 
شیرکی* می گوید:»موسســه ها سعی می کنند 
مشــکلی را حل  و فصل کنند که خودشان راه حل 
آن هســتند.« آن قدرها هم غریب نیســت که 
 Netscape مارک اندریسینـ  یکی از موسسان
و یکــی از ســرمایه گذاران شــرکت هایی مثل 
  Airbnbفیس بوک، اســکایپ، توئیتر، لینکدین و
ـ اخیراً گفته اســت:»ما این فرصــت را داریم که 
سیستم را بازسازی کنیم. تراکنش های مالی فقط 
مشتی عدد نیســتند؛ بلکه اطالعات هستند. شما 
نباید برای کسب اجازه پرداخت آنالین، احتیاج 
به صد هزار کاربر و مراکز داده های عظیم داشته 
باشــید که رایانه های غول پیکر را از سال ۱۹۷۰ 

نگهداری می کنند.«
نظرات او مانند انفجاری در اســتارت آپ های 
موسســه های مالی بود. طی تحقیقی کــه اخیراً 
صورت گرفته، ســرمایه گذاری در موسسه های 
مالی نســبت به ســال ۲۰۱۴ )۱۰ میلیارد دالر( 
در ســال ۲۰۱۵ دوبرابر )۱۹/۷میلیارد( شــده 
اســت. پیش بینی می شود در ســال ۲۰۲۰ این 
رقم به ۴۶/۱میلیارد دالر برســد. موسسه های 
مالی روزهای اوج خود را ســپری می کنند؛ پر از 
حرارت و جنب  و جــوش. و اگر فقط به بیت کوین 
نگاهی بیندازید، اعداد حیرت آورند. بر اســاس 
coindesk اســتارت آپ های بیت کوین حدود 
۲/۱۳ میلیون در ســال ۲۰۱۲ افزایش یافته اند. 
این رقم در ســال ۲۰۱۳ حدود ۹۵/۸۱ میلیون 
دالر افزایــش یافــت و در ســال ۲۰۱۴ به عدد 
۳۴۷/۲۹ میلیون دالر رسید و طی دو ماه اول سال 
۲۰۱۵، ۱۰۵/۸۴ میلیون دالر ســرمایه گذاری 
شــد. در مقاله گاردین با عنــوان »بیت کوین: آیا 
سال ۲۰۱۵ ســال شکســت خواهد بود یا سال 

پیروزی« برخی آمارهــای دیگر از نقطه نظرهای 
مختلفی در مورد رشــد و پذیرش بیت کوین ارائه 

شده است:
»اکثر اســتارت آپ های بیت کویــن بیش از 
هر ســال دیگری، در ســال جاری ایجاد شده اند 
)بیشــتر از ۵۰۰ اســتارت آپ در مقایســه با 
۲۰۰ اســتارت آپ طی ســال ۲۰۱۳، بر اساس 
داده های برگرفته از AngelList(؛ و شرکت های 
بزرگ نیز گســترش بیت کویــن را پذیرفته اند 
)شــرکت هایی مثــل مایکروســافت، DELL و 

».)Overstock.com

نماییازرشدبیتکوین
موسســه پژوهشی و مشــاوره ای گارتنر در سال 
۲۰۱۴ پول هــای نوپدید را به چرخه فناوری های 
در حال  ظهور اضافه کــرد. در گزارش آنها، پول 
دیجیتالی بین اوج انتظارات و ســرخوردگی قرار 
گرفت. به نظر آنها پول های نوپدید به پنج  الی ۱۰ 

سال زمان نیاز دارند تا پذیرفته شوند.
پیتــر دیامنــدسـ  از موسســان دانشــگاه 
Singularity و یکــی از نویســندگان کتــاب   
Abundance در سال ۲۰۱۳ـ  این بازه زمانی را 
قبول ندارد. رشــد بیت کوین به نظر او به بهترین 
نحو با نمودار و منحنی ها توضیح داده شــده است 
و از این رو در مسیری قرار دارد که بین یک تا سه 
ســال آینده نظام را تغییر خواهــد داد و می توان 

گفت نقشی اخالل گر خواهد داشت.
در آغــاز فناوری های دیجیتــالـ  قبل از آنکه 
رشــدی ناگهانی در آنها اتفاق بیفتدـ  مســیری 
خطی را دنبــال می کنند. دیامنــدس می گوید 

بیت کویــن الگویــی شــش مرحله ای را دنبال 
می کند: دیجیتالی شــده، فریبنده، اخالل گر، عدم 

رسمیت، تنزلی، دموکراتیک.
پول هــای نوپدید هم اکنون در مســیری قرار 
دارند که از مرحلــه فریبنده به اخالل گر حرکت 
می کننــد و کل نظــام مالی را تهدیــد می کنند. 
بیت کویــن در مراحــل بعدی، اســتفاده از پول 
فیزیکی و حتــی کارت های اعتبــاری را حذف 
می کند )عدم رسمیت( و سپس هزینه تراکنش ها 
را کاهــش می دهد و در نتیجه نیاز به واســطه ها 
)بانک هــا، وکال و مبادله هــا( را از بیــن خواهد 
برد. ســرانجام مرحله نهایی در مورد بانکداری 
غیربانک هاستـ  سرمایه و پول رایج در دسترس 
هر کســی قرار خواهد داشــت کــه می تواند به 
اینترنت وصل شود. بانک ها از زمان تاسیس شان، 
چنــدان تغییری نکرده اند؛ امــا می توان قدردان 
بیت کوین بود که بانک ها را به قرن ۲۱ کشــانده 
است. داروینیســم دیجیتالی اتفاق افتاده است: 
یا ســازگار شــو یا بمیر. تعجبی ندارد که شرکت 
خدمات مالی جی پی  مورگان نظرش را در رابطه 
با بیت کوین تغییر داده و شــغل ها و رویکردش را 
نیز دگرگون کرده است. در واقع آنها با استخدام 
بی ســر و صدای کارمندانی جدیــد که در مورد 
بیت کوین ها اطالعات دارنــد، در نهایت قدرت 

مخرب این پول ها را پذیرفته اند

پینوشت:
کلیشیرکی)متولد1964(نویسندهواســتاددانشگاهامریکایی
اســتکهبهمســائلمرتبطبــاتاثیــراتاجتماعــیواقتصادی

فناوریهاییکهدررابطهبااینترنتهستند،میپردازد.

دیجیتالی فریبنده اخاللگر
عدمرسمیت

تنزلی

دموکراتیزه
کردن

سیرخطیبیتکوین
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آلیسون روس

AltCoinها  هیاهوی دنیای امروز

جایگزینهاییبرایبیتکوین
  coinmarketcap.com هر روز بیشتر از روز قبل، دنیای پول های نوپدید را شلوغ و شلوغ تر می کنند. این روزها حدود 2۰ نوع پول نوپدید وجود دارد که بر اساس داده های سایت AltCoin

بــا قیمــت بیــش از یک دالر فروخته می شــوند. این رقم حتی در حوزه penny stock بیشــتر اســت. در این گزارش جایگزین هایی برای بیت کوین معرفی شــده اســت. قیمت های ذکرشــده در 
.)coinmarketcap.com گزارش طی تاریخ 1۵ دسامبر 2۰1۵ به روز شده اند )بر اساس داده های برگرفته سایت

فناوری

ارزشبازار:1۵9/7میلیوندالر
قیمت:۳/۵6دالر
سالایجاد:2011

الیت کوین نیز هماننــد بیت کوین پول نوپدید و دیجیتال دیگری اســت که بر 
رمزنگاری مبتنی شــده اســت. در واقع الیت کوین را می توان به مثابه شاخه ای 
از بیت کوین در نظر گرفت که بر پایه همان پروتکل اســت. الیت کوین با رنگ 
نقره ای خود در مقابل بیت کوین طالیی قرار می گیرد. تایید تراکنش ها حاکی از 

این امر است که سرعت پردازش الیت کوین بیشتر از بیت کوین است.

ارزشبازار:9/7میلیوندالر
قیمت:0/4دالر

سالایجاد:2012
پیرکوین یکی دیگر از گونه های بیت کوین است که افزایش بهره وری، بهبود امنیت 
و جلوگیری از سوءاســتفاده را وعده می دهد؛ موارد وعده  داده شده، از نقص های 

بالقوه بیت کوین به شمار می روند.

الیت کوین

پیرکوین

ارزشبازار:۵/8میلیوندالر
قیمت:0/4دالر

سالایجاد:2011
نیم کوین نیز بر اساس بیت کوین شــکل گرفته است. این پول برای حفظ رکورد 
پول های نوپدید ایجاد شده و به شــکل p2p و در DNS غیرمتمرکز کار می کند. 
به  این  ترتیب مردم  می توانند دامنه هــای دات بیتی نیم کوین را خریداری کنند 
و ســپس نیم کوین تراکنش را در block chain دنبــال می کند. نیم کوین با کار 
کــردن در قالب DNS خودش خــارج از اینترنت  معمــول و در نتیجه خارج از 

نظارت آیکان )ICANN( عمل می کند.

ارزشبازار:40/7هزاردالر
قیمت:0/0008دالر
سالایجاد:2012

فرای کوین ساالنه هزینه ای حدود پنج درصد از پول کاربرانی را دریافت می کند 
که به جای خرج کردن پول شــان، آن را احتکار کرده انــد و به  این  ترتیب با این 

روش ارزش پول این افراد پایین می آید.

نِیم کوین

فرای کوین

freicoin
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ارزشبازار:1/0۵میلیارددالر
قیمت:0/002دالر
سالایجاد:201۳

مسترکوین در راســتای ایجاد امنیت بیشــتر و ثبات قیمت ایجاد شــده و ویژگی های 
پیشــرفته تری را نیز در block chain به خود اختصاص داده است. به نظر می آید اهمیت 

مسترکوین بیشتر به دلیل ویژگی های تکنولوژیکی آن است نه به دلیل ارزی.

مسترکوین

ارزشبازار:201میلیارددالر
قیمت:0/00۵دالر
سالایجاد:201۳

ریپــل میلیون ها نفر از جملــه Google Ventures را در حوزه ســرمایه گذاری 
خطرپذیر جذب کرده اســت. ریپل به مثابه نوعی شبکه پرداخت نیز کار می کند؛ 
شبکه پرداخت ریپل فقط مخصوص شبکه ریپل نیست، بلکه دیگر پول های نوپدید 

را نیز به  عنوان سیستمی خودکار برای تراکنش های ارزی پشتیبانی می کند.

ریپل
ارزشبازار:679هزاردالر

قیمت:0/002دالر
سالایجاد:201۳

کوآرک کوین یکی دیگر از AltCoin اســت که در سال ۲۰۱۳ راه اندازی شد و 
با ایجاد ۹ مسیر جداگانه و استفاده از شــش الگوریتم مختلف، به عناصر امنیتی 
بســیار توجه کرده اســت؛ در نتیجه امنیت و گمنامی تراکنش حفظ می شود. به 

زعم کوآرک، این پول نوپدید بهترین الگوی توزیع را در دسترس قرار می دهد.

کوآرک

ارزشبازار:۳۳4/94۵هزاردالر
قیمت:0/04دالر
سالایجاد:2014

اورورا کوین هنگامی به وجود آمد که یک موسس شرکت ایسلندی به ایده توزیع پول 
نوپدید در کشورش عمل کرد. این پول  در دسترس همگان در ایسلند قرار گرفت.

اوروراکوین
ارزشبازار:6/2میلیوندالر

قیمت:0/006دالر
سالایجاد:201۳

NXT نیز مثل ریپل بر اســاس رمزنگاری بیت کوین ساخته نشده؛ بلکه کدش بر 
اساس Java Software  نوشته شده است.

NXT

auroracoin
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بهنظرتانفناوری،سازمانیمثلبانکجهانیرا
چگونهبهچالشمیکشد؟

ما در سراســر جهان حضور داریــم: مناطق 
کوچک، مناطق بزرگ و مناطق دور از دسترس 
مثل آفریقای جنوبی؛ مناطقی که دسترســی 
به آنها بسیار دشوار اســت. ما حدود ۱۵ هزار 
کارمند داریم که تقریباً بیــن ۱۲۵ هزار تا ۱۵ 
هزار سفر در ســال انجام می دهند. نکته مهم 
این است که مردم باید دسترسی داشته باشند؛ 
مردم می بایســت هر زمان و در هر جایی که 
الزم است و نیاز دارند، به خدمات و اطالعات 
و داده های بانکی دسترســی داشــته باشند. 
زمانی که این شــغل بر عهده من گذاشته شد، 
بانک از نظر زیرســاختی )در زمینه فناوری( 
ســرمایه گذاری نکرده بــود؛ در واقع از دهه 
۱۹۹۰ به بعد تغییرات اســتراتژیک و بزرگ 
چندانی در نگاه موسسه به فناوری ایجاد نشده 
بود. فقط ساالنه ۱۲ میلیون برای وصل شدن به 

اداره های مختلف مان در دیگر کشورها هزینه 
می کردیم. هیچ  چیز عماًل خوب کار نمی کرد.
چطور؟تیمشــمادراینزمینهچهمشکالتی

احساسمیکرد؟
شش ماه بود که شغلم را بر عهده گرفته بودم و 
سفری به مغولستان داشتم. یکی از افرادی که 
کار را در مغولستان مدیریت می کرد، داشت 
پورتال عملیاتی را بوت می کرد؛ ما برای صرف 
ناهار بیرون رفتیم و هنگامی که برگشتیم هنوز 
۸۰۰ داده در حــال بارگــذاری بود. حس من 
این بود که خب، با یک مشــکل جدی سر و کار 

داریم.
بااینمسالهچگونهمواجهشدید؟

در ایــن مرحله، رویکــردی چندجانبه اتخاذ 
کردیم. در درجه اول سعی کردیم کاربر نهایی 
)end user(  را تحلیــل و نقد کنیم و ابزارهای 
کاربر نهایی )مثل تلفن ها، لپ تاپ ها و تبلت ها( 
را بهبود بخشیم و اســتاندارد کنیم. مساله این 

بود که ببینیم می توانیم این ابزارها را در محیط 
ابرمحــور پیاده کنیم؟ و در حالی  که داشــتیم 
این تغییرات را انجــام می دادیم و همه  چیز را 
در درون  ســازمان فناوری بررسی می کردیم، 
پلتفرم های اساســی و و معمول مان را عوض 
کردیم و پلتفرم هایــی متمرکز ایجاد کردیم تا 
بتوانیم دوباره از آنها در سازمان استفاده کنیم؛ 
این شکل از مواجهه، این امکان را فراهم می آورد 
که اپلیکیشــن های واقعاً عظیم مــان را به کار 
بیندازیم و در  appletهای تلفن  همراه استفاده 
کنیم. حال به جای استفاده از اپلیکیشن یکپارچه، 
می توانید قســمت کوچکی از اپلیکیشنی را که 

می خواهید باز کنید و کارتان را انجام دهید.
چرااینمسائلاهمیتداشت؟

خواســت واقعی ما این بود که دانش مان را در 
این زمینه برای هم تیمی ها و دیگر همتایان مان 
به اشتراک بگذاریم. مثاًل اگر شما دارید اولین 
پروژه خــود را انجام می دهید، می توانید به پنج 
پروژه اخیر ما دسترسی داشته باشید؛ ما سعی 
کرده ایم دسترسی به اطالعات مان را برای شما 
امکان پذیر کنیم. بنابراین می توانید با افرادی 
که روی پــروژه کار کرده اند، تماس داشــته 
باشــید. به این ترتیب دسترسی به اطالعات 

درون سازمان روان و سهل می شود.
فناوریابربرایحــلموقعیتهایاضطراری

چهکمکیبهشماکردهاست؟
ما ســرورهایی در همه ۲۲۰ اداره مان داریم. 
وقتی اتفاق خاصی می افتــد، کارکنان فناوری 
ما در این اداره ها ســرورها را بیرون می برند و 
بعد آنها را در هر کجا کــه بخواهیم کاری را از 
نو آغاز کنیم، نصب می کنند. مثاًل وقتی کابل را 
ترک کردیم و همه ۱۲۵ کارکنان مان به شمال 
رفتند، توانســتند ســریعاً کار را شروع کنند. 
فنــاوری ابر ادامه کســب  و کار و فعالیت ها را 
امکان پذیر می کند؛ چیزی که حتی رویایش را 

هم نمی دیدیم.
اســتراتژیموفقیتآمیزفنــاوریاطالعات
برایبانکچهانیبهچهشــکلیاست؟ازچه

ابزارهاییاستفادهمیکنیدوچرا؟
به نظر من اســتراتژی موفق این است که همه 
مردم بتوانند از هر جای دنیا به اینترنت وصل 
شوند و قرار نباشد به شــکل فیزیکی در اداره 

مدیر فناوری اطالعات بانک جهانی:

هزینههایفناوریاطالعاتنبایدمحدودشوند
گــروه بانــک جهانی هدف منحصربه فرد و شــجاعانه ای بــرای خود در نظر گرفته اســت: ارتقای رشــد اقتصادی و پایــان دادن به فقر 
شــدید تا ســال 2۰3۰. انجام ایــن امــور و برنامه ریزی برای انجــام آن، با حضور اســتفانی فون فریدبــورگـ  مدیر ارشــد اطالعات بانک 
جهانیـ  ممکن شــده اســت. او بر واحد فناوری بانک جهانی نظارت دارد و ارتباط جاری را بین 1۸۸ کشــور عضو در 2۰۰ اداره مختلف 
مدیریت می کند؛ بسیاری از این  کشورها در حال  توسعه هستند یا از جمله مناطق بی ثبات به شمار می آیند. فریدبورگ سعی دارد 
بانک جهانی ۷1ساله را با استفاده از فناوری  تلفن  همراه و فناوری ابر به روز نگه دارد و به این ترتیب اطالعات را برای هر کسی در هر 
جا قابل دســترس کند. طی گفت وگو با فون فریدبورگ درباره این صحبت می شــود که فناوری جدید، خدمات مالی قدیمی را از نو 
شکل داده است و همچنین این نکته مطرح می شود که شرکت های کوچک و بزرگ باید تغییراتی در امنیت اطالعات ایجاد کنند.

نینا زیپکین

فناوری
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حضور داشته باشند. ما از ۲۴۶ اپلیکیشن مان 
استفاده می کنیم. اگر در این مسیر موفق باشیم، 
این اپلیکیشن ها سرانجام دوباره طراحی خواهند 
شد و وارد سیســتم ابر می شوند. هم اکنون پنج 
مرکز داده داریم، امــا بعدها به پنج مرکز داده 
نیازی نخواهیم داشت و احتماالً یک مرکز داده 
خواهیم داشت، فکر نمی کنم همه سرورهایمان 
را حفظ کنیم؛ زیرا بســیار هزینه دارد و ما نیز 
مهارت چندانی مثل شــرکت های آمازون و 

مایکروسافت در این زمینه نداریم.
بــهنظرمیآیدورودســازمانی71ســالهبه
سیستمابرچندانسهلنباشد.چهفعالیتهایی
برایبهتحققپیوستناینامرانجامدادهاید؟

اساسی ترین معضل ما، کسب توافق در سازمان 
برای ورود به استراتژی ابر بود. این توافق حدود 
۹ ماه طول کشــید. وقتی مذاکره هــا را در این 
مورد آغاز کردیــم، وکال می گفتند قرار دادن 
داده های بانک جهانی در سیستم ابر مثل ذخیره 
داده هایمان روی کاغذ و نوشتن کلمه »رایگان« 
بر آن و قرار دادنش بر ســر راه اســت. اما من 
پاسخ می دادم »خب، دقیقاً این طور هم نیست«.

از سویی دیگر برای ما بسیار اهمیت داشت که 
ذهنیت کارکنان را شکل دهیم و موقعیت مان 
را در ســازمان تشــریح کنیــم و خطاب به 
کارکنان سازمان بگوییم »گوش بدهید، فناوری 
اطالعات  هزینه ای نیســت کــه محدودش 
کنیم، ما باید شرکای استراتژیک شما باشیم و 
به شما کمک کنیم راه حل های بهتری را برای 
دوره کنونی بیابید«. فکر می کنم این مســائل، 
چیزهایی بودند که هر روز بر سرشان با آنها در 
کشاکش بودیم. ما فعالیت بسیاری در زمینه 
فرهنگ، ارتباطات و تغییر ذهنیت ها و نگاه ها 

انجام داده ایم.
نکته جالب دیگر این است که گروه بانک جهانی 
بر طبق عهدنامه ای تاسیس شده است که با اتکا 
به این عهدنامه و با عنوان »امتیازها و مصونیات« 
از ما محافظت می شود. این بدین معناست که 
فایل های ما از جانــب مجریان قضایی )در هر 
حوزه قضایی( غیرقابل  نفوذ اســت؛ از این رو 
هیچ  کس نمی تواند بانک جهانی را احضار کند 
و اطالعات ما را بخواهد. مانــع بزرگ تیم ما، 
غلبه بر این ایده بود که داده هایمان در پشــت 

firewall پنهان نخواهند ماند.
فناوریبانکجهانیطی10ســالآیندهچه

تغییراتیخواهدکرد؟
فعالیتی که ما انجام می دهیم، پیچیده تر خواهد 
شد. دیگر مثل قبل به مسائل نگاه نمی کنیم. از 
نظر فناوری، پایگاه داده شهروندی چه مزایایی 
را برای یک کشور خواهد داشت؟ ما می توانیم 

از این پایگاه در راستای ایجاد امنیت اجتماعی، 
مسائل مربوط به بهداشــت، گواهینامه های 
رانندگی و غیره اســتفاده کنیم. من باور دارم 
شاهد این خواهیم بود که فناوری مسائل مربوط 
به توســعهـ  مثل آموزشـ  را حل می کند. فکر 
می کنم باید انرژی  را به ســمت حوزه فناوری 
ســوق بدهیم و به این ترتیب خواهید دید که 
بانک ها با صرف انرژی بیشتری در این زمینه، 
نقشی بزرگ در زمینه فناوری ایفا خواهند کرد. 
من فکــر می کنم این نقــش، رفته رفته جالب 

 توجه تر می شود.
امروزهامنیتدغدغهبخشخصوصیوعمومی
است.رویکردبانکجهانیبرایحفظامنیت

اطالعاتچیست؟
طی سه سال پیش، استراتژی امنیتی جدیدی 
به وجود آورده ایم و به جای ایجاد حمایت های 
بیرونی، همه داده هــا و اطالعات مان را دوباره 
طبقه بندی کرده ایم. ما حدود ۲۵۰ طبقه برای 
اطالعات داریم؛ بر اســاس ایــن طبقه بندی 
ســواالتی مطرح می شــود: پول مــان را کجا 
ســرمایه گذاری کنیم که مطمئن باشــد و به 
شرکت آســیبی نزند یا از دست نرود؟ چگونه 
عملیات ما موفقیت آمیــز خواهد بود؟ کدام 

دســته از داده ها هســتند که اهمیت زیادی 
دارنــد؟ ما زمان زیادی را صــرف کرده ایم تا 
بدانیم چگونه امنیت این اطالعات ارزشــمند 
و جواهرماننــد را حفــظ کنیم و اجــازه دهیم 

داده هایی که نامربوط هستند، حذف شوند.
وقتی پنج سال پیش مدیر بخش فناوری شدم، 
اولین چیزی که به من گفته شــد این بود:»دور 
و برت خواستار امنیت نداشته باش، چون )در 
صورت وجود امنیــت( اگر نقض امنیتی پیش 
بیاید، شــغلت را از دست خواهی داد.« من فکر 
می کنم مفهوم نقض امنیت طی پنج سال پیش 
در این سال ها تغییر کرده است. ما هر از چندگاه 
جلسه هایی با هیات  مدیره و دیگر مدیران ارشد 
می گذاریم و در این مورد صحبت می کنیم که از 
چه وجوهی آسیب پذیریم و ممکن است دچار 
مشکل شویم؛ پرسش این است: چه کاری انجام 
خواهیم داد اگر دچار مشکالت امنیتی شویم؟ 
چه عکس العملی نشــان خواهیم داد؟ ما زمان 
زیادی را برای تصمیم گیری های مربوط به این 
مساله و پرسش های موجود صرف کرده ایم و به 
نقطه ای رسیده ایم که دیگر نمی گوییم امنیت را 
صد درصد برقرار می کنیم. به نظرم این تغییر 

مهمی است که در سازمان ها اتفاق می افتد
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and individual solutions against financial crime, and for risk management, 
monitoring, analysis, reporting, and state-of-the-art consultancy and cus-
tomer support.  Over1,000 customers, including some of the largest inter-
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for outsourced SWIFT connectivity. EastNets is a global company with re-
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Contact Us:
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