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بانوشتارها و گفتارهایی از:

  فرهاد نیلی، محمدهادی شالباف، 
محمودجراحی، محمدابراهیم مقدم، علی 
صالح آبادی، سید فرشاد فاطمی  حسن 
معتمدی  حمید تهرانفر، ناصر حکیمی، 
عبدالحمید منصوری، علیرضا لک زایی، سعید 
عسگری انارکی، سیدعباس موسویان، مسیح 
قائمیان، سیدابوطالب نجفی، برت کینگ، جان 
کلی، علی دانشگر، احمد میردامادی، حسام 
آرماندهی، حمید محمدی، سیدحامد قنادپور، 
محسن قادری، نیما امیرشکاری

ویژه نامه اختصاصی
چهارمین همایش ساالنه 
بانکداری الکترونیک و
 نظام های پرداخت 

نظارت
نه دخالت

بازآفرینی تعادل در اکوسیستم بانکداری ایران

مساله�بانک�مرکزی؛
تحول�یا�بازنگری

گفت و گو با رئیس کل بانک مرکزی



















شرکت فناورى اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
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سامانه پرداخت اینترنتى

سامانه پرداخت همراه

سامانه مدیریت کارت و کارت اعتبارى

برنامه ریزى منابع سازمانى

باشگاه مشتریان

سامانه مبارزه با پولشویى

هوشمندى کسب و کار

اعتبارسنجى مشتریان

سامانه هاى بانکدارى مدرن

سامانه بانکدارى متمرکز

سوئیچ پرداخت

عنوان خدمات

راهکار جامع کارت هوشمند سازمانى

NFC راهکار جامع مدیریت خدمات مبتنى بر

راهکار جامع مدیریت پرداخت خرد الکترونیک (پى وند)

راهکار هوشمند مدیریت حمل ونقل عمومى
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آموزش همراه، هوادارى همراه، مدیریت تعامالت تعمیم یافته

خدمات پرداخت همراه (NFC، USSD، QR و .....) ، خدمات تامین و ارائه ى محتوا، برنامک، وب همراه، کارت هوشمند

راهکارهاى تجارت همراه، راهکارهاى اجتماعى، راهکارهاى سرگرمى، راهکارهاى سازمانى

واحد راهکارهاى نوین پرداخت و خدمات ارزش افزوده فناپ

واحد پرداخت الکترونیک فناپ
عنوان خدمات

 راهکار صندوق فروشگاهى

خدمات پشتیبانى پایانه هاى فروش و سامانه هاى پرداخت الکترونیک

سامانه مدیریت و بهینه سازى نقدینگى خودپردازها

 خدمات پولگذارى خودپردازهاى خارج از شعب
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فهرست
طرح جلد: مجید توکلی

 صاحب امتیاز:  موسسه پرسش) پویندگان راز ستاره شمال(
مدیر مسئول: محمد باقر اثنی عشری
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برای اشتراک ماهنامه پیوست 
می توانید ازطریق وبسایت 

یا تماس با شماره تلفن  
09199990454 اقدام کنید

با تشکر ویژه از:
دکتر فرهاد نیلی

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی
دکتر فرشاد  فاطمی

 دبیر علمی همایش بانکداری الکترونیک
 و نظام های پرداخت

مهندس محمد هادی شالباف 
معاونت اداری - مالی پژوهشکده پولی 

و بانکی
دکتر هستی ربیع همدانی

مدیر امور آموزش  و همایش های 
پژوهشکده پولی و بانکی

دکتر نیما امیر شکاری
 مدیر گروه  بانکداری الکترونیک

 پژوهشکده پولی و بانکی
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گفت وگوها گزارش ها

3285

597492

بررسی یک وضعیت پیچیده
دو سال از ابالغ دستورالعمل صدور کارت 
اعتباری بر اســاس عقد مرابحه می گذرد 
اما  هنوز صدور این نــوع کارت در جامعه 
فراگیر نشده است. ابالغ این دستورالعمل 
سیاســتگذاران شــبکه بانکی کشور را 
امیدوار کرد تا بتوانند شبکه بانکی کشور را 
به صدور این نوع کارت و همچنین مردم را 

به استفاده از آن ترغیب کنند. ..

مفهوم نظارت باید تغییر کند
هنــوز زمان زیادی از اینکه بازرســان و 
ناظران بانک مرکزی دفاتر و اسنادشان 
را برای انجام کارهای نظارتی برشــعب 
بانک هــا و بانک ها همراه خود می بردند 
و درســت مانند یک ناظــر بانک کلیه 
حساب های آنان را بررســی و گاهی با 
حساب های گذشته مقایسه می کردند، 

نمی گذرد. ..

به پایان بانکداری خوش 
 آمدید

بیت کویــن  مثــل یک انفجــار مطرح 
شــد. این ویژگی دنیای جدید اســت 
که ســرعت جا افتــادن نوآوری های 
دیوانه وار هر روز کمتر و کمتر می شــود. 
ســرعت جا افتادن نوآوری هــا در بین 
مردم تــا حدی باال رفته کــه نهادهای 

قانونی ...

خدمات دخالت نمی کند 
مشارکت می کند

 چند سالی است بخش خصوصی همواره 
بــا گله و شــکایت از شــرکت خدمات 
انفورماتیک یاد کرده و خواســتار خروج 
این نهاد دولتی از حوزه اجراســت. شاید 
این گله ها می توانست سوژه خوبی برای 
گفت وگویی چالشــی با ســیدابوطالب 

نجفی ...

92 خدمات دخالت نمی کند مشارکت می کند
94 فقط باید مسیر را مشخص کرد
102 شاپرک طفلی بود که بالفاصله دونده شد
104 کارت اعتباری اراده مدیریتی می خواهد
108 بانک ها باید بتوانند از ابرداده ها سود ببرند
110  کیف پول الکترونیکی شهامت تجربه می خواهد

     مقاالت
116 راهی برای کاهش خطرات
122 استانداردی برای امنیت
124 چگونه سرمایه تامین می شود
128 امنیت، کاربرد و بقیه قضایا
POS 132 انتظار مردم از

135 یک وضعیت برد- برد

     پیوست جهان
154 از جریمه ها تا شخصی سازی
156 نارضایتی را دور کنید
157 مشتری ات را بشناس
158 راهی دراز در پیش است
160 آزمون سخت بانک ها
162 سدی در برابر بحران ها
168 فهرست خوب  ها و بدها
169 نفوذ شفافیت به سازمان ها
170 غلبه فناوری
174 طلوع و غروب دیجیتالی
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کوچهیکم،شماره13

شعب بانک ها شیوه ناکارآمدی
 برای تبدیل سود به سرمایه هستند

نقطه نظرها درباره پرداخت همراهروند جهانی:  کیف پول همراه  در سراسر جهان:  مشتریانی که 
کیف پول همراه دارند

آمریکای التیناروپاآسیا

آمریکای شمالی

%7.5
%10.1

%8.3
%15.6

%2.1
%3.3

%4.3
%11.8

کیف پول همراه ندارم 
و عالقه ای نیز به داشتن 

آن ندارم. 
هیچ وقت درباره کیف پول 

همراه چیزی نشنیده ام. 

کیف پول همراه ندارم، ولی 
به داشتنش عالقه مندم. 

کیف پول همراه دارم و از آن 
استفاده نیز می کنم. 

کیف پول هراه دارم، اما 
استفاده نمی کنم. 

%33.3%60 %7 %33

%27.6 %17.6

%12.2%9.2

استفاده می کنند و 
کارآمد است

استفاده می کنند اما 
تفاوتی در استفاده یا عدم 
استفاده نمی بینند

به خاطرتخفیف استفاده 
می کنند

نگرانند تلفن همراه شان 
دزدیده یا گم شود

می خواهند استفاده کنند، اما 
نمی دانند در چه موارد

اگر استفاده از تلفن 
همراه تان باعث شود 

سهمی از پرداخت به شما 
اختصاص یابد، چقدر 

دوست دارید استفاده از 
آن را برای پرداخت هایتان 

افزایش دهید؟

Report: Mobile Business 2015

بسیار زیاد
احتماال

به هیچ وجه

%76.7

%19.5

%15.4

%9.1

%8.6

%7.3

155
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پرش غفلت از روی فناوری
بخواهیم یکی از پیشروترین بخش ها را از نظر بهره گیری و به کارگیری فناوری اگر 

اطالعات نام ببریم، بدون شــک بخش بانکداری کشــور است. طی سال های 
گذشــته بانکداری الکترونیکی کشــور توسعه قابل توجهی یافته  اســت، به  گونه ای که 
بسیاری از فعاالن این بخش معتقدند دیگر نباید از واژه بانکداری الکترونیکی به صورت 
مجزا اســتفاده کرد چرا که بانکداری امروز بر پایه  فرآیندهــای الکترونیکی و بانکداری 

الکترونیکی همان بانکداری است. 
مدیران کشور برای توسعه هر چه بیشــتر بانکداری الکترونیکی و به تبع آن بانکداری 
در کشــور برنامه های بلندمدت و میان مدتی را در نظر گرفته اند که بدون شک اجرایی 
شــدن آنها می تواند گامی موثر در توسعه بانکداری کشور به شمار آید؛ از جمله می توان 
به پروژه 1400 و مدل بانکداری نوین ایران اشــاره کرد. اما در این میان مسائل باقیمانده 
از دوره های گذشته همچنان مشکالتی را به وجود می آورد و ذهن مجریان سیاست های 
بانکی کشــور همواره درگیر آن است. در اصل بســیاری معتقدند تا این مسائل برطرف 
نشود ما به توسعه مورد نظرمان در بانکداری نخواهیم رسید و توسعه مان همیشه با نقطه 

تاریک مواجه خواهد بود. 
یکی از مسائل به جامانده از سال های دور موضوع کارت اعتباری است. هر چند تعداد 
کارت های صادرشده در ایران با سایر کشــورها قابل رقابت است اما تعداد کارت های 
اعتباری در ایران بسیار محدود است. بدون هیچ شــکی می توان گفت هنوز کارت های 
اعتباری در ایران شکل نگرفته اند. در چنین شــرایطی هر گاه با یکی از کارشناسان حوزه 
بانکداری یا پرداخت و حتی تجارت  الکترونیکــی صحبت می کنیم، یکی از گره های کور 
این بازار را کارت اعتباری می دانند، بســیاری از آنان معتقدند تا تکلیف کارت اعتباری 

مشخص نشود، نمی توان توسعه بیشتری در این بخش تجربه کرد. 
یکی دیگر از نقــاط تاریک در فرآیند بانکــداری مخصوصا بانکــداری  الکترونیکی 
در ایران بحث کارمزدهاســت. با وجــود تالش هایی که بانک مرکزی و شــبکه بانکی 
کشــور طی سال گذشته انجام داد، متاســفانه موضوع کارمزد در سرویس های مختلف 
بانکداری الکترونیکی ما هنوز جا نیفتاده اســت. هر چند بسیاری از مردم برای استفاده از 
ســرویس های بانکی به پرداخت کارمزد عادت کرده اند اما وقتی موضوع کارمزد وارد 
بخش سرویس های جدید می شــود، واکنش مردم یا مقاومت آنان را به  دنبال دارد. در 
صورتی  که بدون شک توسعه این بخش نیازمند دریافت کارمزد یا ساماندهی آن است.

شبکه بانکی کشــور برای سال های آتی برنامه های توسعه ای بسیاری در دستور کاری 
خود دارد و بدون شــک آنان به مرحله نهایی خواهند رســید اما قبل از به نتیجه رسیدن 
باید حداقل تکلیف این دو بخش مشــخص شود تا سیاســتگذاران از به نتیجه رسیدن 

برنامه هایشان توسط مجریان مطمئن باشند

مجتبی محمودی  
عضو شورای سردبیری

m.mahmoodi@peivast.com

مشکالت به جامانده

مهرک محمودی  
عضو شورای سردبیری

mehrak@peivast.com

www.peivast.com

زمان همچنان در ذهن انسان به ســه بخش گذشته، حال و آینده اگرچه 
تقســیم می شــود اما فناوری واقعیت دیگری پیش روی انسان 
امروزی قرار داده اســت. گذشــته نه آنچنان دور، که همین لحظاتی است که به 
سرعت می گذرد و حال به آینده ای متصل شده به سرعت تبدیل به گذشته می شود. 
آنچه اکنون حال و آینده بانکداری به شــمار می رود، بــا ورود فناوری نوین دیگر، 
گذشته ای اســت که نه تنها نحوه ارائه خدمات به شهروندان را دگرگون می سازد، 
بلکه زیست بوم اقتصادی صنعت بانکداری را نیز متحول می کند. در این شرایط که 
ما در دنیای متصل به سر می بریم، سرعت تطبیق پذیری است که امکان نوآوری را 
فراهم مــی آورد، ضریب نفوذ 54 درصدی اینترنت در ایران، ضریب 81 درصدی 
تلفن همراه و افزایش روزافزون تلفن همراه هوشــمند که امکان اتصال شهروندان 
را به شــبکه با سرعت های باال فراهم آورده، عمال فشــار برای تغییر در زیست بوم 
) اکوسیستم( هر کسب و کاری را از الیه مدیران به الیه مصرف کنندگان انتقال داده 
اســت. تغییر تقاضا برای تحول به دلیل تجربه کاربری است که فناوری اطالعات و 
ارتباطات در میان شــهروندان به  وجود آورده؛ چنان که تجربه کاربری شهروندان 
از دریافت خدمات به دلیل سرعت تحوالت صورت گرفته در این بخش باعث شده 
است سطح توقع و نیازهای شهروندان برای دسترسی به خدمات نوین افزون شود. 
در واقع به هر میزان تجربه کاربری شــهروندان )شما بخوانید مشتریان بانک ها( از 
دریافت خدمات نوین افزایش می یابد، به همان میزان ســطح توقعات و نیازهای 
آنها نیز متفاوت و متحول می شود. در نتیجه سرعت پاسخگویی به این نیازها و خلق 
نیازهای جدید برای مشتریان بانک ها برای تداوم حیاط اقتصادی شان حائز اهمیت 
می شود. از این رهگذر رهیافت تطبیق پذیری شبکه بانکی با فناوری های جدید باید 

در اولویت تصمیم گیری های مدیریتی قرار گیرد. 
آنچه تاکنون در شــبکه بانکی کشــور مغفول مانده، تجربه کاربری و به تبع آن 
توقعات شهروندان از سرویس ها و خدماتی است که در این بخش خلق شده یا پدید 
آمده است. قاعدتا سرعت تطبیق پذیری با فناوری های نوین به دلیل کندی سرعت 
تصمیم گیری و اجرا در نظام بانکی کشــور سبب می شود نوآوری در ارائه خدمات 
بانکی نیز به  دلیل تاخیر در پذیرش و بومی ســازی فناوری های جدید کاهش یابد و 
منجر به جاماندگی شبکه بانکی از بهره گیری از فناوری ها در دوران حیات شان شود. 
نتیجه اینکه ما همواره با فناوری های مرده ای روبه رو می شــویم که نتوانسته ایم در 
زمان حیات شان تجربه کاربری متفاوتی برای مشتریان بانکی فراهم آوریم و دائما 

در حال پرش از روی فناوری ها هستیم  
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تحول با فناوری اطالعات
اواخر دهه 80 میالدی افراد توانستند بدون حضور در شعبه بانک و با استفاده از در 

کامپیوترهای شخصی اولیه امور بانکی خود را به انجام برسانند؛ این خدمت در 
آن زمان به بانکداری برخط )online banking( مشهور بود. 

در چهار دهه اخیر فناوری ارتباطات و اطالعات دچار تحوالت عمیقی شده است؛ این 
تحوالت چهره، رویکرد و نحوه فعالیت صنعت بانکداری را به شــدت تحت تاثیر قرار 
داده است. نکته قابل توجه آن است که برای بسیاری از آحاد جامعه، دریچه رویارویی 

با فناوری اطالعات در نظام بانکی بوده است. 
رویارویی با فناوری اطالعات که به شــدت در طول زمان رو به رشد است، صنعت 
بانکداری را به عنوان کاربران این فناوری، نیازمنــد چابکی و توانایی باال در مدیریت 

تحول کرده است. 
همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت در چهارمین سال برگزاری خود 
تالش دارد همچنان نقش خود را به عنوان یک مجمع برای سیاســتگذاران، مدیران و 
کارشناسان حوزه های بانکداری و فناوری اطالعات به صورت موثر و کارآمد ایفا کند. 
در این راه سعی شده است تمام بازیگران و نقش آفرینان این صنعت بتوانند در مورد 

موضوعات مورد نظر در گستره ای وسیع نظیر: 
gg چشم انداز نظام مالی کشور
gg نقش فناوری اطالعات در توانمندسازی بانک ها 
ggرویکردهای جدید نظارت و نظارت داخلی مبتنی بر فناوری های نوین اطالعاتی 
gg ابزارها و بسترهای جدید فناورانه بانکداری الکترونیکی 
gg دغدغه های ســرمایه گذاران حوزه فنــاوری اطالعات در ســرمایه گذاری در 

بانکداری و بانکداری الکترونیکی 
gg نقش آفرینی نهادهای ناظر بر کسب و کار بانکی و فناوری اطالعات 
gg ساختار درآمدی بانک ها

به بحث و تبادل نظر بپردازند.
واقعیت آن است که متاســفانه ارتباط مناسب و ارگانیک بین دانشگاهیان، مدیران 
بانک ها و مدیران و کارشناسان شرکت های حوزه بانکداری الکترونیکی نظیر بسیاری 
دیگر از حوزه های فناورانه شکل نگرفته و تحقیقات منجر به فناوری جدید در کشور در 

این حوزه بسیار محدود بوده است.
 همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت یکی از رسالت های خود را ایجاد 
فضایی برای به وجود آمدن گفت وگوهای ســازنده بین این سه گروه می داند. به عنوان 
عضوی از پژوهشــکده پولی و بانکی امیدوارم این رویداد منجر به توسعه و ارتقای کمی 

و کیفی صنعت بانکداری به طور عام و بانکداری الکترونیکی به طور خاص شود

سید فرشاد فاطمی اردستانی
معاون  پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

دبیر علمی چهارمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

0919      تماس بگیرید 999 برای اشتراک با    0454

مشترک     شوید

بازنگری اکوسیستم
بانکداری الکترونیکی

الکترونیکی در ایــران به عنوان صنعتی پویا و متمکن، بانکداری 
وارد دوران بلوغ خود شــده است. از ویژگی های این 
دوران، ضرورت شــناخت دقیق تر بازیگران کلیدی صنعت نسبت به محیط 
اطراف و درکی صحیح از »تصویر بزرگ« صنعت، در قاب اقتصاد کالن ایران 
اســت. عناصر اصلی این صنعت یعنی بازی سازان و بازیگران هرچند قاعدتا 
به  دلیل ضرورت های حرفه ای، درکــی واقع بینانه از »نمای نزدیک« محیط 
دارند اما با توجه به گستردگی و شــعاع اثر بانکداری الکترونیکی، الزم است 

هرازگاهی صنعت را در »نمای دور« نیز رصد کنند. 
در صنعت بانکداری الکترونیکی که به تدریج کل بانکداری کشور را درگیر 
خواهد کرد، بازی سازان و بازیگران در ارتباطی استراتژیک با یکدیگر تعامل 
می کنند. این تعامل اســتراتژیک، تحلیلگران را بر آن مــی دارد تا منظومه 
روابط درون صنعت را در قالب یک اکوسیستم واکاوی کنند. بازی سازان این 
صنعت عبارتند از دولت، مقررات گذار و مقام ناظر. از ســوی دیگر بانک ها، 
شــرکت های آی تی و اپراتورهای تلفن همراه، بازیگرانی هستند که در قالب 
قواعد بازی با یکدیگر به تعامل می پردازند؛ قواعدی که از قوانین و مقررات و 

قیمت های نسبی تاثیر می پذیرد. 
به نظر می رســد مهم ترین چالش ها و دغدغه های فعاالن این اکوسیستم 
عبارتنــد از )1( غفلــت رگوالتور از نقــش بی بدیل خــود در محافظت از 
ســپرده گذاران خردی که منبع اصلی تامین نقدینگی در سیســتم هستند، 
)2( نبــود متولی ایجاد و توســعه بازارها و به دنبــال آن، تعارض بین نقش 
مقررات گذاری بانک مرکزی با نقش بازارسازی آن، )3( سطح پایین رقابت 
در صنعت بــه دلیل موانع زیاد ورود برای رقبای غیربانکی در حوزه پرداخت 
و بالتکلیفی ســرمایه گذاران غیربانکی نسبت به افق ســرمایه گذاری، )4( 
عقب افتادگــی قابل مالحظه در حوزه فناوری هــای مرتبط با بانکداری، )5( 
حوزه های غیرشــفاف و ماندگار تصدیگری و باالخره )6( سهم اندک درآمد 
ناشــی از کارمزد در ساختار درآمدی بانک ها.  پژوهشــکده پولی و بانکی بنا 
دارد از منظر این دغدغه ها، صنعت بانکداری الکترونیکی کشــور را رصد و 
نتایج آن را در همایش های ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت 
به دســت اندرکاران صنعت عرضه کند. همایش چهــارم میعادگاه فعاالن 

صنعت برای محک زنی یافته ها و ایده ها در این حوزه است

فرهاد نییل  
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

دبیر چهارمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

صندوق پستی
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صندوق پستی

نقطه عطف هر سالههمایشی غیرانتفاعی
رو به رشد مخاطبان همایش بانکداری الکترونیک و روند 

نظام های پرداخت در سه دوره گذشته مؤید ضرورت 
استمرار این رویداد مهم علمی در سطح ملی است. این گونه است 
که در برنامه ریزی همایش چهارم بهره گیری از مشارکت و حضور 
حداکثری ذی نفعان، به عنوان یکی از اهداف مهم برگزارکنندگان 

آن در نظر گرفته شده است.
لیکن این مهم تحت تاثیر محدودیت فضا و امکانات برگزاری 
قرار گرفته اســت و با وجود همکاری بسیار خوب مسئوالن سالن 
همایش هــای برج میالد و توســعه فضاهای موجود به  وســیله 
سازه های موقت، متاســفانه باز هم نتوانستیم به برخی از تقاضاها 
پاسخگو باشیم و به خصوص برای حضور در نمایشگاه تخصصی با 

محدودیت مواجه هستیم.
هدف دیگر، حفظ و ارتقای روند صعودی کیفیت و اثربخشــی 
محتواســت که در این راســتا برنامه ریزی انجام شده مبتنی بر 

سیاست های زیر بوده است:
1- تمرکز بر موضوعات اساســی با بیشــترین اثربخشــی و 

تصمیم سازی
2- اســتفاده از حداکثر ظرفیت تخصصــی و تجربی داخلی و 

جلب مشارکت آنها
3- ایجاد یک فضای چالشــی بــا هدف ارزیابــی برنامه ها و 

عملکرد سیاستگذاران و سیستم های نظارتی
4- اســتفاده از ظرفیت های علمی و تجربی بین المللی در حد 

مقدورات
از همین رو به منظور حضــور چهره های بین المللی تالش های 
بسیار زیادی به  عمل آمد و خوشــبختانه بخشی از آنها که قطعا 
قابل توجه خواهد بود به نتیجه رســیده و حتمــا وجه تمایز این 

همایش با همایش های گذشته خواهد بود.
با توجه به اینکه پژوهشــکده از هیچ بودجــه ای برای برگزاری 
همایش استفاده نکرده و از طرفی نیز معتقدیم برگزاری این همایش 
برای ذی نفعان ایجاد فرصت می کند، بنــا را بر این قرار دادیم که 
همین ذی نفعان هزینه های آن را نیز تامین کنند و خوشــبختانه با 
استقبال بسیار مناسب شبکه بانکی کشور و شرکت های تخصصی، 
این مهم به  خوبی انجام شــده اســت. امیدواریم بتوانیم با توکل و 
استعانت خداوند متعال و مشارکت همه دست اندرکاران و همت 
همکاران نظام بانکی و پژوهشــکده پولی و بانکی رویدادی درخور 
شأن برگزار کنیم و مفتخر هستیم سهمی هرچند کوچک در ارائه 
بهتر و بیشتر خدمات بانکداری الکترونیکی به ملت شریف ایران 

داشته باشیم 

چهارم و زمان تجدید دیدار دســت اندرکاران بانکداری همایش 
الکترونیکی فرا رســید. به گفته اکثریــت همکاران این 
حوزه، همایش بانکــداری التکرونیک و نظام های پرداخــت، جدا از محتوا 

بهترین محل گردهمایی و همنشینی فعاالن فناوری اطالعات بانکی است.
کمیته برنامه ریزی همایش هر سال تالش می کند با بهره گیری از امکانات 
و محدودیت های داخلی از جمله فضا، زمان، اســاتید، فناوری ها، هنرمندان و 
شــرکت های فعال و همچنین الگوبرداری از همایش ها و نمایشگاه های موفق 
بین المللی، فضــای مطلوبی جهت تبادل اطالعات بانکــداری الکترونیکی و 
نظام های پرداخت ایجاد کند. کالن روندهای بانکداری الکترونیکی نشــان 
می دهد فناوری های رو به رشدی که این صنعت را در آینده متحول خواهند 
ســاخت، عبارتند از: مدیریت و مصورســازی ابرداده ها، استانداردسازی 
مولفه های بانکــداری در فضای رایانش ابــری، فناوری های جدید امنیتی و 
احراز هویــت مبتنی بر بیوتکنولوژی و در نهایت بانکداری موبایل بر بســتر 

شبکه های اجتماعی.
در این راســتا، همایش چهارم با تم »اکوسیســتم بانکداری الکترونیکی« 
و با تغییراتی در برنامه اجرایی همایش نســبت به ســال های گذشته برگزار 
می شــود. امســال با توجه به افزایش احتمال همکاری هــای بین المللی در 
حوزه های بانکی در آینده، ســعی شده اســت با دعوت از سخنرانان تراز اول 
بین المللــی، روندهای رو به رشــد و ادبیات بانکــداری روز دنیا در همایش 
مطرح شود. در این میان، برت کینگ استرالیایی، نابغه بانکداری و بنیانگذار 
تئوری بانــک 2 و بانک 3 مهمان و ســخنران کلیدی همایــش خواهد بود. 
نشست جوانان طرح دیگری است که از امسال در برنامه همایش قرار گرفته 
اســت، به این امید که از پتانسیل های نســل  Y و ایده های این بخش بزرگ 

جمعیتی کشور بهره ببرد و آنها را با فضای صنعت آشنا سازد.
 از سوی دیگر نیازهای این نســل و تفکرات آنها بیانگر انتظارات بخش رو 
به رشــدی از جامعه اســت که در خلق محصوالت نوین بانکی قطعا اثرگذار 
خواهد بود. از برگزیدگان این نشســت در جشنواره مرحوم دکتر نوربخش 
تجلیل و قدردانی به عمــل خواهد آمد. مراســم اختتامیه همایش همچون 
سال های گذشــته با بیانیه دبیر همایش، جشنواره دکتر نوربخش و کنسرت 
موسیقی همراه خواهد بود. عالوه بر نشست جوانان که به بخش های جشنواره 
امســال اضافه شده اســت و تقدیر از محصوالت برتر بانکی که در سال های 
قبل نیز انجام می شــد، همایش چهارم به منظور افزایش فضای رقابت میان 
شــرکت های فناوری اطالعات فعــال در حوزه بانکداری، اقــدام به توزیع 
فرم هــای معرفی محصول برتر میان آنها کرده که امید اســت با اســتقبال 
شرکت ها مواجه شــود و از محصوالت برگزیده شــرکت ها نیز در همایش 

تقدیر به عمل آید.
همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت نقطه عطفی اســت که 
هرســاله مرزهای داخلی و بین المللی این صنعت را در کشور برای بانکداران 
و فناوران بازگو می کنــد و ذی نفعان اصلی این حوزه شــامل بانک مرکزی، 
بانک ها، دانشگاه ها، شــرکت های فناوری اطالعات و مشتریان بزرگ نظام 
بانکی را در زمان و مکان واحدی گرد هم می آورد تا بدعت گذار آینده روشنی 

برای این صنعت استراتژیک کشور باشد

محمدهادی شالباف
معاون  اداری مالی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

دبیر اجرایی همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

نیما امیرشکاری
مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی
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اجرا با فهم مشترک

امــروز بــا ســرعتی بانکداری 
غیرقابل باور به ســوی 
مجازی شــدن پیش مــی رود و در این مســیر 
بــا به کارگیــری انــواع خدمــات بانکداری 
الکترونیکی، دگرگونی هــای فراوانی را در نظام 
دریافــت و پرداخت و ســایر خدمــات بانکی 
ایجاد کــرده اســت و البته این تحــوالت پیام 
 مهمــی را برای فعــاالن این عرصه بــه همراه 

دارد.
بانک ها و موسســات بانکی برای باقی ماندن 
در بــازار رقابت ارائه خدمات نوین، به شــدت 
نیازمنــد پژوهش و توســعه آمــوزش برای 
به روز رســانی عملکــرد خود هســتند. فراهم 
آوردن امکان هم اندیشــی و به اشتراک گذاری 
تجربیــات و آموخته ها، فرصــت مبارکی برای 
بانک هاســت تا خــود را با آخریــن تحوالت 
بانکداری روز و نظام هــای پرداخت هماهنگ 

سازند.
چهارمیــن همایش بانکــداری الکترونیک و 
نظام های پرداخــت که به همت پژوهشــکده 
پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار می شــود، با 
استفاده از تجارب پیشــین و به کارگیری دانش 
متخصصان و صاحب نظران این عرصه می تواند 
تاثیــر مثبتــی در فرآیند های تصمیم ســازی 
و تدویــن سیاســت ها و اســتراتژی های موثر 
 برای شــرکت کنندگان در این همایش داشته 

باشد.
واقعیت این است که هر اجرای موفقی به فهم 
مشترک نیازمند است، بنابراین جا دارد در این 
همایش فرآیندها، ســامانه ها و سیاســت های 
راهبردی حــوزه بانکــداری الکترونیکی که به 
تایید نهایی رگوالتور رســیده اســت، تشریح و 
ابهامات آن بــرای فعاالن ایــن عرصه مرتفع 

شود.
امید اســت چهارمیــن همایــش بانکداری 
الکترونیــک و نظام های پرداخت بتواند تحرکی 
دوباره به نظام بانکداری کشــور بخشد و زمینه 
را بــرای بروز توان و اســتعدادهای ملی در این 

عرصه فراهم سازد 

محمدابراهیم مقدم
مدیرعامل بانک تجارت

لزوم سرمایه گذاری مخابراتی
خدمــات مخابراتی ایران یــا telecom بازار 

services حــدود 18 هــزار میلیــارد 

تومان در سال 93 اســت که تقریبا شش میلیارد دالر 
می شــود، در صورتی که با توجه بــه آمار  ITU که کل 
بازار ســرویس های مخابراتی را 1800 میلیارد دالر 
اعالم کرده اســت، بازار ایران بایــد 18 میلیارد دالر 
باشد )ایران حدودا یک درصد جمعیت دنیا را دارد(. 
با توجه به آمــار فوق خالء 12 میلیارد دالری در ارائه 
سرویس های مخابراتی در ایران وجود دارد که به آن 

اصطالحا تقاضای پاسخ داده نشده می گویند.
برای پر کردن خالء 12 میلیارد دالری فوق، کشور 
نیاز به حداقل 12 میلیارد دالر ســرمایه گذاری دارد. 
دولت با توجه به کاهش شدید قیمت نفت و تعهداتی 
کــه در طرح های قبلی از قبیل مســکن مهر، یارانه ها 
و طرح ســالمت دارد عمال قادر به ســرمایه گذاری 
نیســت؛ هر چند هرازگاهی برخی از مسئوالن وزارت 
ارتباطــات و فناوری خبر از ســرمایه گذاری بزرگ 
می دهند ولی این مصاحبه ها بیشــتر شبیه بیان آرزو 
اســت تا بیان واقعیت. ســرمایه گذاری فوق از عهده 
ســرمایه گذاران کوچــک و فعاالن صنفــی موجود 
برنمی آیــد و بایــد شــرایطی فراهم کــرد تا کالن 
ســرمایه گذاران داخلی و خارجی سرمایه خود را وارد 

این حوزه کنند.
کالن ســرمایه گذاران شــرایط خود را برای ورود 
ســرمایه به این بخــش دارند و لزوما از دســتورات 
مدیران دولتی  پیــروی نمی کنند. هم اکنون پنج کالن 
سرمایه گذار با ارزش بازار ســرمایه حدود 16 هزار 
میلیارد تومانی در بازار خدمات مخابراتی ایران حضور 
دارند. نحوه برخورد رگوالتور و ســایر دســتگاه های 
ذی ربط با ایــن ســرمایه گذاران می توانــد الگوی  

سرمایه گذاران جدید باشد.
رفتار موجود اشتهایی و مشوقی برای سرمایه گذاری 
جدید نیست. تعدد نهادهای فرهنگی، انتظامی، امنیتی 
و مداخله قیمتی ســازمان تنظیم مقــررات پیام های 

جذابی برای سرمایه گذاری جدید نیست.
بانکداری الکترونیکی و پوشش سراسری و باکیفیت 
خدمات الکترونیکی وابســتگی مســتقیم به خدمات 
پایــدار و باکیفیــت ســرویس های مخابراتی دارد. 
بنابراین تا زمانی که ســرمایه گذاری های پیش گفته 
در حوزه خدمات مخابراتی صورت نگیرد عمال امکان 
ارائه خدمــات بانکداری الکترونیکــی واقعی به تمام 

اقشار جامعه نخواهد بود 

محمود جراحی
 معاون سرمایه گذاری  

بنیاد مستضعفان و جانبازان

زمینه توفیق در تجارت  جهانی 
زمــان و مــکان در بانکداري تسخیر 

بزرگ تریــن  الکترونیکــی، 
خصیصــه این پدیده براي نقــل و انتقاالت منابع 
مالي در عصري است که شــاهد رشد روزافزون 
معامالت بازرگاني در آن هســتیم. همان میزان 
کــه عنایت به مفهــوم »تســریع« در مبادالت 
الکترونیکــي امــري پراهمیــت در این عرصه 
قلمداد مي شــود، توجه به مقوله »تدقیق« نیز در 
بسترســازي و ارائه ســاختارهاي غیرقابل نفوذ، 
فاقد خطا و همچنین قابل نظارت مهم و اساســي 
به نظر مي رسد. از این رو باید گفت رونق تجارت 
الکترونیکی مانند شمشیري دولبه حساسیت هاي 
خاص حرفه اي خود را دارد. مطالعه و بررسي ابعاد 
گوناگون بانکــداري الکترونیکی به عنوان دریچه 
ورود به دنیاي وسیع و پیچیده تجارت الکترونیکی 
که بســتري تازه مولــود دارد، مي تواند تحوالت 
بنیادین ایــن عرصه را بــراي متخصصان علوم 

بانکداري هرچه بیشتر نمایان کند. 
به جرات مي توان گفت یکي از زیرساخت هاي 
رشــد اقتصاد ملي که وابســتگي شــدیدي به 
صــادرات دارد، نــگاه همه جانبه بــه بانکداري 
الکترونیکی به عنوان ابزار مهم و پیشرفته تجارت 
بین الملل است. عدم توجه به روند رو  به رشد این 
شــیوه از بانکداري حضور در بازارهاي جهاني را 
براي تجــار و بازرگانان با مانعــي جدي روبه رو 
مي کند چرا که تطبیق با نظام بین المللي پرداخت 
بدون بهره مندي از فناوري هاي نوین الکترونیکی 

عمال امکان پذیر نیست.
ترویج و پیاده ســازي بانکداري یکپارچه، ایجاد 
ساختارهاي مناســب این حوزه و معماري جدید 
سامانه هاي پرداخت از جمله زمینه هاي تسهیل 
در فرآیند تحقق اقتصاد صــادرات محور بر پایه 
تجارت الکترونیکی خواهد بود. ضروري اســت 
به مــوازات کاهش تحریم ها علیــه نظام بانکي، 
طراحي ســامانه هاي کارآمــد و توانمند در ارائه 
خدمات نوین الکترونیکی با شــتاب مناسب در 
حوزه سخت افزاري و نرم افزاري و برد قابل اعتنا 
در عرصــه بین الملل صورت پذیــرد. تحقق این 
هدف غایي که با اتصال به شبکه بانکداري جهاني 
و بهره مندي از مزایاي ویژه این شبکه عظیم میسر 
خواهد بود، تجــار و بازرگانان ایراني را در رقابت 

تجاري سربلند خواهد ساخت 

علی صالح آبادی
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

 بانک توسعه صادرات ایران
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صندوق پستی

نگاه به فضاهای جدید تاثیر بانکداري الکترونیکی بر اقتصاد
الکترونیکی فرصتی بی نظیر برای رشد بانکداری در بانکداری 

کشور، افزایش دسترســی آحاد جامعه به خدمات 
مالی، توســعه عدالت بانکی، کاهش هزینه ها و افزایــش کارایی را در اختیار 
بانک ها قرار می دهد. توســعه بانکداری الکترونیکی در کشــور مرهون فکر 
بلند و همت واالی انسان های دوراندیش و استواری است که همه مخاطرات 

جدید این امر را پذیرفته اند.
بانک توســعه تعاون به عنوان مهم ترین رکن تامیــن مالی بخش تعاون 
با یــاری خداوند متعال و همراهی و همدلی مدیران و پرســنل متعهد خود 
توانسته است بسترهای مناسب خدمات بانکداری نوین و کارآمد را جهت 
توســعه فعالیت های اقتصادی با اولویت بخش تعاون فراهم آورد و همگام 
با آخرین تحوالت صنعت بانکداری الکترونیکی، ســبد محصوالت خود را 
با خدمات نویــن الکترونیکی و بانکداری مجازی غنــی کند. این بانک در 
تالش است با تکیه بر توانمندی نیروهای جوان، متخصص و متعهد خویش 
و با بهره گیری هوشــمندانه از دســتاورد فناوری های روزآمد بانکداری 
الکترونیکی به توفیق خدمت رســانی هرچه شایســته تر به مشتریان خود 
نائل آید و بر آن اســت تا با اســتفاده از مدیریت دانــش، تجارب ارزنده 
خویش را در این بخش مستند کند و در مســیر تحقق رسالت سازمانی به 

کار گیرد.
توجه مســتمر به تقویت زیرســاخت های بانکــداری الکترونیکی )فنی، 
حقوقی و آموزشی( عامل مهمی در جهت توسعه و تعمیق خدمات بانکداری 

الکترونیکی خواهد بود.
به نظر می رسد با اشباع شدن فضای صدور کارت های الکترونیکی متصل 
به حساب  مشتریان بایستی در جهت ایجاد و بهره برداری از فضاهای جدید و 
متنوع بانکداری الکترونیکی نظیر صدور کارت اعتباری و گسترش بانکداری 
مجازی حرکت کرد. در این مسیر خالقیت و نوآوری شبکه بانکی و همکاران 
ارزشــمند، پرتالش و فکور در ارائه و معرفی محصــوالت و خدمات جدید، 
فرآیندهای مبتنی بر دقت و ســرعت و مدل های کســب و کار الکترونیکی 

تضمین کننده موفقیت خواهد بود.
همت امروز ما برای گام برداشتن در این مسیر و رقم زدن فردایی بهتر جز 

با همراهی و حمایت مشتریان وفادار بانک میسر نخواهد بود.
تالش جمعی مســئوالن محترم برگزاری چهارمیــن همایش بانکداری 

الکترونیک و نظام های پرداخت قابل تقدیر و ستودنی است  

محمدعیل سهمانی
مدیرعامل بانک توسعه تعاون

احمد مجتهد 
نایب رئیس هیات مدیره بانک سامان

قلب تپنده هر اقتصاد و جاري کننده خون در رگ هاي بانکداري 
اقتصاد جامعه اســت. در یک جملــه مي توان گفت 
امروزه صنعت بانکداري دامنه وســیعي از فعالیت هاي اقتصادي را شــامل 
مي شــود و بدون آن و بدون تحول و دگرگوني در ایــن صنعت، بزرگ ترین 
بخش محرک اقتصادي جامعه فلج مي شــود. در حال حاضر سیســتم هاي 
مبتني بر بانکداري الکترونیکي با پیشــرفت هاي فراوان خود به رکن اصلي و 
اساسي سیستم مالي و اقتصادي در کشورها تبدیل شده است. جوامع مختلف 
با افزایش ســرمایه گذاري در این بخش، استفاده هاي فراواني از آن برده اند و 

همچنان مي کوشند خدمات خود را در این حوزه افزایش دهند.
در عصر حاضر بانک ها دستخوش تغییراتي هستند که پیشتر در تاریخ خود 
تجربه نکرده بودند. این تغییرات هم بر ساختار صنعت و هم ماهیت رقابت تاثیر 
شگرف داشته است. جاي تعجب نیست که در این محیط پرتالطم با تغییرات 
شــتابنده، موسسات مالي مجبور شده اند شــیوه واکنش خود را نسبت به بازار 
تغییر دهند، به طوري که به جاي دیدي کوتاه مدت، دیدي بلند مدت را در پیش 
بگیرند. توجه روزافزون بانک ها در کشورهاي توســعه یافته و در حال توسعه 
بــا ارائه خدمات بانکي از طریق ابزارهاي الکترونیکي با هدف تســهیل فرآیند 
خدمات رســاني به مردم و کاهش هزینه هاي بانکداري رقابت فشرده اي را در 
صنعت بانکداري الکترونیکي به وجــود آورده و اکثر بانک ها را به بهره گیري از 
فناوري هاي نوین اطالعاتي و ارتباطي وادار کرده اســت. با توسعه سامانه هاي 
الکترونیکي مانند اینترنت موسسات مالي و بانک ها نیز تحت تاثیر قرار گرفته اند. 
شــبکه جهاني وب به طور اساسي انتظارات مشتریان را در مورد سرعت، دقت، 
قیمت و خدمات تغییر داده است. فاصله جغرافیایي معناي خود را از دست داده 
است و در دسترس بودن، سهولت و سرعت توزیع خدمات سبب ایجاد مزیت 
رقابتي براي ســازمان ها، از جمله بانک ها مي شــود. براي رقابت در این محیط 
پیچیده کسب و کارها مجبورند جدیدترین و جذاب ترین خدماتي را که مشتریان 
خواستار آن هستند، قرار دهند. با این حال به نظر مي رسد با توجه به نقش بانک ها 
در اقتصاد، بي شک مزایاي حاصله از توسعه بانکداري الکترونیکی در جامعه نقش 

بسزایي در تحقق اهداف اقتصاد هر کشور ایفاد خواهد کرد.
در این تحقیق پس از مروري کوتاه بر تاریخچه بانکداري الکترونیکي در جهان 
و ایران به نقش بانکداري الکترونیکي در زمینه هاي صادرات کاال و خدمات، نظام 
مالیاتي و شفافیت اقتصادي و امکان نظارت مناسب به عنوان عوامل تاثیرگذار بر 

اقتصاد کشور پرداخته خواهد شد  

0919      تماس بگیرید 999 برای اشتراک با    0454

مشترک     شوید
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روند پرداخت تســهیالت در چند ســال اخیر بیانگر رشد بررسي 
20 درصدي ســالیانه پرداخت تسهیالت در بانک است. 
ادامه این روند با عنایت به محدودیت پرسنل، سبب تطویل بررسي پرونده ها 
می شــود و تامین به موقع منابع مالي مورد نیاز بخش کشاورزي را به مخاطره 

خواهد انداخت.
از این روي لزوم استفاده از بســترهاي الکترونیکي و همچنین ساده سازي 
روش ها و فرم ها و برون ســپاري برخي امور اعتباري به منظور دســتیابي به 
اهداف تولیــد در بخش کشــاورزي و حفظ جایگاه بانک ضــروري به نظر 

مي رسد .
با استقرار سامانه اعتبارات خرد، ضمن برقراري ارتباط مدیریت ها و شعب 
با بانک اطالعاتي طراحي شده به صورت متمرکز، پروسه پرداخت تسهیالت 
را با توجه به وجود کلیه اطالعات مورد نیاز بررســي پرونده هاي اعتباري، به 
حداقل رسانده است. همچنین حذف گردش پرونده های اعتباری به صورت 
فیزیکی، بانک را از ذخیــره اطالعات و مدارک تکــراري پرونده ها بی نیاز 

ساخته و اخذ گزارش های مربوطه را تسهیل کرده است.

مزایای سامانه 
.)Core Micro Credit System(   1- به صورت متمرکز تعریف شده است

2-  قابلیت اتصال به کلیه بانک های اطالعاتی درونی و بیرونی بانک
3- نظارت بر زمان صرف شــده هر مرحله از ابتدای درخواست متقاضی تا 

پرداخت تسهیالت
4-  دسترســي مدیریت ها و شــعب بانک به اطالعات مــورد نیاز براي 

پرداخت تسهیالت به صورت متمرکز
5- سرعت در بررسي پرونده هاي متقاضیان دریافت تسهیالت

 6- دریافت آنالین اطالعات بدهی های سررســید گذشــته و چک های 
برگشتی مشتریان از سامانه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 7-  کاهش مراجعه متقاضیان به شعب بانک و پرداخت تسهیالت به آنها 
در حداقل زمان ممکن

 8- مدیریــت متمرکز بــر unit cost   و در نتیجه متناســب بودن مبلغ 
تسهیالت پرداختی با ظرفیت فعالیت آنها

9- اعتبار ســنجی مشــتری و ضامن هر پرونده بر اساس روش های روز و 
مدیریت مانده اعتبار آنها بر اساس مبالغ تسهیالت دریافتی و تضمین شده

10- ثبت نام اینترنتی درخواســت تســهیالت و پیگیری درخواست های 
ثبت شده برای مشتری

11-  امــکان انتخاب فعالیت هــای مختلف در صفحــه ثبت نام اینترنتی 
مشتریان

12- امــکان اخذ گــزارش جزییات مربــوط به چک برگشــتی و بدهی 
مشتریان نزد تمامی بانک ها از سامانه و مدیریت آنها به صورت متمرکز

13-  چاپ قرارداد تسهیالت بر اساس اطالعات واردشده توسط کاربر
14-  به حداقل رساندن استفاده از کاغذ

15-  مدیریت متمرکز تعرفه ها، نرخ ها و ضوابط توسط سامانه
16-  اخذ گزارش های مورد نیاز به صورت متمرکز  

اثرگذاری بانکداری الکترونیکی
میان فناوری اطالعات و فرآیند کســب و کار، کلید شناخت تعامل 

اثراتی اســت که از طریق آن بانکداری الکترونیکی می تواند 
بر کل اقتصاد تاثیرگذار باشــد. آنچه بانکداری الکترونیکی را از بانکداری 
ســنتی متمایز  می کند، روش یا مسیری اســت که از طریق آن اطالعات، 
میان خریداران و فروشندگان کاال یا بین بانک و مشتری پردازش می شود. 
داده های مربوط به بانکــداری الکترونیکی ســاختار یافته اند و برخورد 
با آنها از متدولوژی های ســاختاریافته تبعیت می کند؛ این در حالی اســت 
کــه رفتار کاربران و ارائه کنندگان خدمات ســاختاریافته نیســت. از این 
منظر، حجم وســیع و فزاینده ای از اطالعات در حال تولید است که نیازمند 
ثبت، نگهداری، کنترل و پایش مســتمر اســت که باید از متدولوژی های 
ســاختارنیافته در این زمینه بهره جست. داده های ساختارنیافته دارای سه 
ویژگی سرعت باالی تغییر، حجم باالی تولید و تنوع زیاد هستند که تحلیل 
درســت آنها قدرت پیش بینی و توضیح دهندگی را افزایش می دهد. البته 
باید توجه داشــت اگر چه قدرت پیش بینی و توضیح دهندگی مهم است اما 
اهمیت آن زمانی بیشــتر خواهد شــد که به بهینگی در تمام زمینه ها منجر 

شود.
 به طور کلی می تــوان گفت بانکداری الکترونیکــی از دو طریق می تواند 
بر بازار پول و سیاســت های پولی در ســطح کالن اثرگذار باشــد: کانال 
اول از طریق تاثیر بــر بازارهای مالی و کانال دوم از طریق گســترش پول 

الکترونیکی. 
بازارهــای مالی به این دلیل که اطالعات محور هســتند، می توانند تحت 
تاثیر گســترش بانکداری الکترونیکی دســتخوش تغییــرات مهمی قرار 
گیرند. گرچه اســتفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در بازارهای مالی، 
تاثیری بر ماهیــت وظایف اصلی صنعت مالی نظیــر تامین مالی، خدمات 
تســویه، واسطه گری ریســک و غیره ندارد اما انتظار می رود در نحوه ارائه 
برخی از خدمات مالی و ساختار موسسات مالی ارائه دهنده خدمات مذکور 

تغییرات اساسی ایجاد کند. 
کانال دیگری کــه بانکداری الکترونیکی می توانــد متغیرهای پولی و در 
نتیجه کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد، گسترش کاربرد پول الکترونیکی 
به دلیل گســترش مبادالت الکترونیکی اســت. پول الکترونیکی به عنوان 
ارزش پولی ذخیره شــده بر روی رســانه های فیزیکی معرفی می شود که 
مســتقال دارنده را دارای توان پرداخت خواهد کرد. بنابراین انتظار می رود 

استفاده از اسکناس و مسکوک را در پرداخت های مستقیم کاهش دهد.
 بیشــترین تاثیری که می توان انتظار داشــت، تاثیر پــول الکترونیکی بر 
عرضه یا حجم پول در گردش است که شــناخت اثرات آن اهمیت زیادی 
در سیاســتگذاری پولی کشــورها خواهد داشــت. عالوه بر اثراتی که پول 
الکترونیکی از نقطه نظر سیاســتگذاری می تواند داشــته باشد، هزینه های 
انتشار، نگهداری و جابه جایی نســبتا زیاد پول کاغذی است که با گسترش 
پول الکترونیکی کاســته خواهد شــد؛ به نحوی کــه هزینه های جانبی پول 

الکترونیکی در حدود یک سوم پول کاغذی برآورد شده است  

کوروش پرویزیان
مدیرعامل بانک سینا

سامانه مدیریت اعتبارات خرد

مرتضی شهیدزاده
مدیرعامل بانک کشاورزی
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برای دریافت ماهنامه درشهرستان، با شماره 09199990454 تماس گرفته یا از طریق سایت نشریه اقدام نمایید

 مدت اشتراک:

 پست پیشتاز/ عادی:

 نشانی:

 کد پستی:

ماهنامه اطالع رسانی، پژوهشی و فرهنگی
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بانوشتارها و گفتارهایی از:
  مسعود داوري نژاد  عبدالمجید ریاضی، سیدابوطالب نجفی، فرهاد فائز، نوش آفرین مومن واقفی، 

مهران محرمیان، محمدعلی سلطانپور، رامین میرعالی خانی، غالمرضا صدری
  فرانک رازقی اسکویی، علیرضا طلوع  هربرت شیلر  رابرت بالدوین
کریســتوفر هــارس، چارلــی روز،کریســتوفر لیــن، دانیــل تردیمن، دیویــد وود 
ــال، دنکســت وب  ــاالت نشــریات وال اســتریت جورن ــده ای از مق و برگزی

ســی بــی اس،گاردیــن، دیجیتــال ترنــدز، انــدرو کوتــس، ســی نــت

پهلوانان نمی بازند
جدال بر سر قدرت در فضای مجازی ایران تا کجا پیش خواهد رفت

آبان 1393    نوامبر 2014    دوره جدید    شماره 18   146 صفحه     قیمت 10000 تومان
ماهنامه اطالع رسانی، پژوهشی، تحلیلی و فرهنگی

18

پرونده ویژه برای 
پهپــــــــــاد

 پول الکترونیکی 

گنجینه پارسی

س سخنگو
صول ماه: اطل

مح
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بانوشتارها و گفتارهایی از:��

 رضا کرمی 
 رمضانعلی سبحانی فر

محمد حسن شانه ساز زاده
 ایمان میری 

  سعید عسگری انارکی
 محمدرضا کریمی 

 علی اکبرجاللی
عبدالحمید منصوری

 نیماامیرشکاری
حجت  جاهد
علی دانشگر

 فریتس مچالپ
 اریک شرمن

مایکل هامفری
راب وایل

دیوید ون روی 
نیک تاسلر 

و برگزیده ای از مقاالت 
نشریات سی بی اس  

هافینگتون پست، فوربز  
مک کینزی، وایر و  اچ بی آر

چای 
فیس 
پهلو
 آیا روند بومی سازی
 شبکه های اجتماعی 
در ایران شکل طبیعی و 
درستی را طی کرده است؟

مهر 1393    اکتبر 2014    دوره جدید    شماره 17   136 صفحه     قیمت 10000 تومان
ماهنامه اطالع رسانی، پژوهشی، تحلیلی و فرهنگی

17

پرونده ویژه برای 
چاپ سه بعدی

 کــر بنکینگ 

زیبارویان تابستانی
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بانوشتارها و گفتارهایی از:
 لطــف اهلل ســیاهکلی، داوود زارعیــان، نادر صابری وند، امیرحســین ســعیدی نائینــی، پرویز 
 رحمتــی، حســن رضوانــی، کاظم آیــت اللهی   محمود اســیری، علــی عباس نــژاد، بهنازآریا 

 عبدالحمیــد منصــوری، محمدگرکانی نــژاد، علــی اصغــر توفیــق  الوین 
تافلــر  زاک ویتاکــر، جولیــان چوکاتــو، لــری مجیــد، جنیفــر بوتــن، میندا 
ــز،  ــت، فورب ــاالت نشــریات زدن ــده ای از مق ــاور و برگزی ــک ب ــن، دری زنلی

ونچربیــت، تــک کرانــچ، اچ بــی آر، تایــم، تکنولــوژی ریویــو

 آواربرداری صنفی
آیا سازمان نظام صنفی رایانه ای خواهد توانست با تکیه بر انتخابات

 از دوران احمدی نژادیسم رهایی پیدا کند

شروع فصلی تازه

G
alaxy N

ote P
ro :صول ماه

مح

شهریور 1393    سپتامبر 2014    دوره جدید    شماره 16   136 صفحه     قیمت 10000 تومان
ماهنامه اطالع رسانی، پژوهشی، تحلیلی و فرهنگی

پرونده ویژه برای 
خانه های هوشمند
 پنجـره واحــد 

16

  142 صفحه   

بانوشتارها و گفتارهایی از:
 لطــف اهلل ســیاهکلی، داوود زارعیــان، نادر صابری وند، امیرحســین ســعیدی نائینــی، پرویز 
 رحمتــی، حســن رضوانی، کاظــم آیت اللهــی   محمــود امیری، علــی عباس نــژاد، بهنازآریا 

 عبدالحمیــد منصــوری، محمدگرکانی نــژاد، علــی اصغــر توفیــق  الویــن 
تافلــر  زاک ویتاکــر، جولیــان چوکاتــو، لــری مجیــد، جنیفــر بوتــن، مینــدا 
ــز،  ــت، فورب ــریات زدن ــاالت نش ــده ای از مق ــاور و برگزی ــک ب ــن، دری زنلی

ونچربیــت، تــک کرانــچ، اچ بــی آر، تایــم، تکنولــوژی ریویــو

آیا سازمان نظام صنفی رایانه ای خواهد توانست با تکیه بر انتخابات
 از دوران احمدی نژادیسم رهایی یابد
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مرداد 1393    آگوست 2014    دوره جدید    شماره 15   136 صفحه     قیمت 10000 تومان

بانوشتارها و گفتارهایی از:
داننده آزاده  داوری نژاد   مسعود  کاظمی،  عباس  عمروآبادی،  محمد  صدیقی،  رامین   

نیما امیر شکاری، رضا باقری اصل   شاهین طبری، فرزاد رحمانی  
کین لیبی   ، اشتراوس  کارستن  نیک سامرز،  بروکر،  چارلی  بل    دانیل 
نیوزو تکناویو،  نشریات  مقاالت  از  برگزیده ای  و  فیلین  باب   ، پالد   جف 

بیزینس اینسایدر، فوربز، دنکست وب، گاردین و اچ بی آر

پرونده ویژه برای 
بازی های آنالین

سند دولت الکترونیکی ماهنامه اطالع رسانی، پژوهشی، تحلیلی و فرهنگی

X
peria Z

صول ماه: 2
مح 15

روایت دوم:  
استراتژی تکرار

نظارت
دخالت یا  

10         سال تالطم در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

میدان هفت تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، شماره 13
15 85 93 67 11

 
    

94 77 32 88  و  42824000   
          42 82 41 21  

www.peivast.com     

info@peivast.com
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بانوشتارها و گفتارهایی از:
 فریــدون قاســم زاده، مهــدی فقیهــی، علیرضا عرفانــی، روح اهلل نــوری،   اختصاصی  پروفســور 
 راینــر تــوم    احمــد بیــد آبــادی، وحیــد نجفــی، ســعید افشــارزاده، محمدرضــا امامــی

ــرور  ــدل، س ــان مع ــینی، ساس ــاءاهلل حس ــی، ماش ــب عل ــین مح  حس
شــیدایی    اختصاصــی  دیویــد لیــون  فیــل ســایمون، ادی ماکــوچ، تــام فالور، 
راس برانــدام، کویــن دام  و لــری کیمــر و برگزیــده ای از مقــاالت نشــریات 
گیــگاکام، نیوزویــک، ورج، فوربــز، اینــک، هافینگتــون پســت  و اچ بــی آر

طالی 
گمشده 
فناوری

چگونه فناوری اطالعات باعث
 توسعه اقتصاد کالن می شود

امید برای بقا

A
SU

S N
صول ماه:550

مح

دی 1393    ژانویه 2015    دوره جدید    شماره 20   136 صفحه     قیمت 10000 تومان
ماهنامه اطالع رسانی، پژوهشی، تحلیلی و فرهنگی

20

پرونده ویژه برای 
ماهنامه اطالع رسانی، پژوهشی، تحلیلی و فرهنگیجمع سپاری 
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بانوشتارها و 
گفتارهایی از:

 مهدی عبقری، 
رضا سمیع زاده، 
علیرضا پورنقشبند  
علیرضا کوسه لر، مهدی 
حیدری،حسن بیگی، حمید ناطقی 
 علی اصغر انصاری، عباس احمدی، 
رضا فخرعطار، حجت جاهد  دانا هاراوی  
الیسون شانتل، جوردن نووت، رابرت مک میالن، 
الین مک نالتی، سیمون بیسون و جی بارنت و 

برگزیده ای از مقاالت نشریات 
بیزینس اینسایدر، آی دی جی 
کانکت، ونچور بیت، وایرد، زدنت 
و دیتا کانامی 

آخرین وسوسه
آقایجابز

مناقشه نمایندگی اپل
 در ایران ادامه دارد

Sony X
peria Z3 :صول ماه

مح

آذر 1393    دسامبر 2014    دوره جدید    شماره 19   138 صفحه     قیمت 10000 تومان

پرونده ویژه برای 
یادگیری ماشین

 گواهی الکترونیکی 

19

ملکه برفی



مرابحه نیز قفل کارت اعتباری را باز نکرد  بررسی یک وضعیت پیچیده   32

باز آفرینی تعادل اکوسیستم بانکداری در ایران   نظارت؛ نه دخالت   44

گفت وگو با ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک مرکزی   تحول یا بازنگری   46

گفت وگو با فرهاد نیلی    باید روابط را متوازن کرد   50

حسن معتمدی مدیرعامل بانک اقتصاد نوین:   رقابت تحول می آورد   53

به پایان بانکداری خوش  آمدید59 آیا باید بیت کوین را جدی گرفت؟ 

گزارش



شماره 1+21  بهمن 241393 ویژه چهارمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت   

در یک نگاه

3274506
براســاس آمار ارائه شــده از ســوی بانک 
مرکزی، در پایان شــهریور ماه امســال، سه 
میلیون و 274 هزار و 506 پایانه فروشگاهی 
در کشور فعال بوده است. از این تعداد، سهم 
اســتان تهران، کمتر از 850 هزار پایانه بوده 
است. حدود دو میلیون و 500 هزار پایانه نیز 

در بقیه نقاط کشور فعال بوده اند.

433000000
آمارها نشان می دهند تعداد تراکنش شبکه 
بانکی کشور از طریق دستگاه های خودپرداز 
در شهریورماه امســال به رقم 433 میلیون و 
956 هزار و 207 مورد رســیده است. جالب 
اینکه در همین ماه تعداد تراکنش های شبکه 
بانکی در شــعب، 23 میلیــون و 676 هزار و 

680 مورد بوده است.

83
بر اســاس گــزارش بانک مرکــزی مبلغ 
تراکنش هــای انجام شــده از طریق موبایل، 
پایانه های فــروش و اینترنت در شــهریور 
امســال بیش از 83 هزار میلیارد تومان بوده 
اســت. به صورت دقیق رقم 83 هزار و 360 
میلیارد و 882 میلیون و 900 هزار تومان در 
یک ماه از این طریق تراکنش انجام شــده که 
سهم اســتان تهران بیش از 30 هزار میلیارد 

تومان بوده است.

33
مهــدی رضــوی، رئیــس موسســه عالی 
آموزش بانکداری ایران اعــام کرد تعداد 
تراکنش هــای بانکی در کل ســال 1392 
بالغ بــر 10 میلیارد بــود، در حالی که همین 
تعداد تراکنش طی 9 ماه از ســال 93، انجام 
شده است و این به معنای رشد 33 درصدی 
تراکنش هاســت. وی متوسط تراکنش هاي 
روزانــه طــي ســال 93 را بالغ بــر 35/7 
میلیون تراکنــش در روز اعام کرد. که اگر 
تراکنش هاي مربوط بــه پرداخت یارانه به 
آن اضافه شود، تراکنش هاي روزانه بیش از 

90میلیون خواهد شد.

به زودی شاهد شخصی سازی خدمات بانک ها خواهیم بود
1 پرویز عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک خاورمیانه

پیدایش و توسعه بانکداری الکترونیکی را می توان تاثیرگذارترین تحول در طول تاریخ نظام بانکداری به شمار آورد. سرعت 
رشــد و تحول در عرصه فناوری اطاعات و به کارگیری آن در بازار پولی و خدمات بانکی موجب تحول شــگرف و انقاب در 
خدمات رسانی بانک ها، بهبود کیفیت، توسعه بازارها، افزایش کانال های توزیع و مدیریت بهینه عرضه و تقاضا شده است. با این 
شتاب روزافزون به زودی از ارزش ساختمان و شعبه در بانکداری کاسته می شود و شاهد عصر جدید بانکداری هوشمند، مبتنی 

بر خدمات آناین و شخصی سازی خدمات خواهیم بود.

54 پروژه برای تحول بانک مرکزی تعریف کردیم
2 ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک مرکزی

در یک نگاه کلی بنا بر تصویری که ما از بانک مرکزی 1400 داریم، پروژه هایی تعریف کردیم که شامل 54 پروژه است. برنامه 
زمان بندی ای که برای اجرای این پروژه ها وجود دارد این اســت که آخرین پروژه هایی که در قالب این برنامه اجرا می شود، به 
سال های 1402 و 1403 می رسد. از همین رو می توانیم بگوییم یک برنامه 10ساله داریم، منتها بخش عمده ای از این 54 پروژه 
ظرف ســه سال آتی عملیاتی می شوند. در این برنامه سامانه های مختلفی طراحی شــده اند که تاکنون برخی از این سامانه ها به 

مرحله پیاده سازی نیز رسیده اند و برخی در شرف پیاده سازی هستند.

بانک های خصوصی دو رگوالتور دارند
3 حسن معتمدی، مدیرعامل بانک اقتصاد نوین

دو نوع رگوالتور در بانک های خصوصی، موثرند. یکی بانک مرکزی است که بیشترین نقش را ایفا می کند ولی بورس هم هست. 
شما یک سازمانی هستید که تحت نظارت بورس هم کار می کند، در بحث های حاکمیت شرکتی، نظارتی، تهیه صورت های مالی 
و سیاست های تقســیم نقش ایفا می کند. یک  جاهایی بانک ها دچار چالش می شوند که البته در حال حاضر بهتر شده است و در 
واقع از این دو نهاد باید مجوز داشته باشیم. اول باید بروید و مجوز یکی را بگیرید و بعد باید بروید مجوز دیگری بگیرید. مثا یک 

پروسه افزایش سرمایه برخی اوقات سه الی پنج ماه طول می کشد. 

شعب تا چند سال آینده عامل منفی خواهند بود
4 برت کینگ، نظریه پرداز بانکداری

هزینه  توزیع و کسب مشتری، نسبت های فروش ضمنی و تشویق برای خرید بیشتر همگام با دیگر موجودی ها فروکش خواهد 
کرد. بســیار واضح خواهد بود که شعب تا چند ســال بعد، عامل منفی بزرگی برای بانک های مطرح به شمار خواهند رفت؛ زیرا 

شیوه های بسیار ناکارآمدی برای تبدیل سود به سرمایه هستند.

4 2 3 1
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نظارت بانک مرکزی با بازرسان بانک ها متفاوت است
5 حمید تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی

ورود به جزییات بانکی که بازرس بانک به مدیرعاملش گزارش می دهد،  دیگر کار ما نیست. در واقع مدیرعامل و اعضای هیات 
مدیره مورد بازرســی و تحت نظارت ما هســتند، نه اینکه ما گزارش تهیه کنیم و به مدیرعامل بدهیم. این در واقع نقض غرض 
است. بنابراین ما بر بانک نظارت می کنیم نه بر شعبه. این موضوعی است که باید در اذهان مردم مجددا مرور شود که کار ما به 

عنوان نظارت بر بانک ها با کاری که بازرسان بانک ها به عنوان بازرسی داخلی بانک ها انجام می دهند، متفاوت است.

بانک مجازی و فیزیکی، تفکیک درستی نیست
6 حکیمی، مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات بانک مرکزی

از نظر بانک مرکزی بانک، بانک اســت. همیــن االن اگر بانکی تصمیم بگیرد شــعب خود را تعطیل کنــد و روی اینترنت به 
مشــتریانش سرویس دهد -کمااینکه خیلی از بانک ها به این صورت هم برای شما ســپرده باز می کنند- این امر شدنی است و 

کسی جلوی بانک ها را نگرفته. بانک مجازی هم بانک است. اینکه بانک ها را مجازی و فیزیکی بکنیم،  تفکیک درستی نیست.

ابالغیه کارت اعتباری سال 91 صادر شد
7 سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی

هرچند سفارش  ها و توصیه ها برای استفاده نظام بانکی از کار ت های اعتباری زیاد بوده است اما در عمل آیین نامه بانک مرکزی 
که به صورت رســمی برای اجرا به بانک ها اباغ شد، برمی گردد به سال 1391 که به نســبت آن سفارش ها خیلی دیر به نظر 
می رســد. در این اباغیه قرارداد مرابحه به عنوان قرارداد پایه برای کار ت های اعتباری تعیین شــد. بانک ها نیز باید بر همین 
اساس بین بانک با دارنده کارت، بانک با مراکز فروش کاال و خدمات و همچنین با بانک های واسط گردش مالی به نوعی قرارداد 
تیپ طراحی کنند که این خود امری زمان بر است. بنابراین باید گفت گرچه نسبت به توصیه ها در انجام کار تاخیر صورت گرفته 

اما نسبت به اقدام عملی بانک مرکزی خیلی هم تاخیر به وجود نیامده است.

باید پرورش گلخانه ای داشته باشیم
8 سعید عسگری انارکی، کارشناس بانکداری

در همه کشــورهای دنیا حتی کشورهای پیشــرفته، دولت حوزه آی تی را حمایت می کند، پول تزریق می کند، هزینه تحقیقات 
می دهد. ما یک پرورش گلخانه ای داریم بعد باید برویم در جنگل این نهال را بکاریم تا درخت بشود. اگر آن حمایت انجام شود، 
من آینده خوبی می بینم. ولی اگر همین بازاری باشــد که 20، 30 بانک باشــند و بخواهیم سر اینها با هم دعوا کنیم، آینده خوبی 

نمی بینم.

5 8 7 6

رونمایی از کتاب »چالش های پولی و 
بانکی اقتصاد ایران: تحلیل وضعیت و 

توصیه های سیاستی«
با حضور محمدباقر نوبخت، علی طیب نیا و 
ولی ا هلل سیف، کتاب »چالش های پولی و بانکی 
اقتصاد ایــران: تحلیل وضعیت و توصیه های 
سیاســتی« در چهارمین همایش بانکداری 
الکترونیــک و نظام هــای پرداخت رونمایی 
می شــود. این کتاب مجموعــه ای از هفت 
مقاله سیاســتی و 25 یادداشت سیاستی در 
حوزه اقتصاد اســت که نمونه ای از تحقیقات 
کاربردی معطوف به سیاست ســازی در این 
عرصه به شــمار می رود. کتاب »چالش های 
پولی و بانکی اقتصاد ایــران: تحلیل وضعیت 
و توصیه های سیاســتی« بر اساس محورهای 
مطرح شده در بیســت و چهارمین همایش 
سیاست های پولی و ارزی تدوین شده  است. 
»اســتراتژی خروج از رکود«، »بازنگری در 
چارچوب سیاســت  پولی«، نقــش بنیادین 
»رابطــه بانک و بنگاه« و »ارزیابی ســامت 
بانک های کشــور« موضوعات مورد بحث 
در این کتاب هســتند. پژوهشــکده پولی و 
بانکی انتشــار این کتاب را آغــاز فصلی نو 
در اثربخشی بیشــتر تحقیقات اقتصادی در 
اصاح فرآیند سیاســتگذاری در کشــور و 
نزدیک کردن حوزه دانش و کاربرد می داند.

انتشار 41 هزار میلیارد اسکناس و 
مسکوک

گزارش بانــک مرکــزی از نمادگرهای 
اقتصادی در شهریورماه امســال بیانگر آن 
است که میزان انتشار پول در قالب اسکناس 
و ســکه نسبت به دوره مشــابه سال گذشته 
10/1 درصــد افزایش یافته اســت. این در 
حالی اســت که این متغیر نسبت به اسفندماه 
گذشــته یک درصد نشان می دهد. اما میزان 
اسکناس و سکه های نزد بانک ها در سه ماهه 
دوم سال با رشد 52 درصدی نسبت به پایان 
سال گذشته به 8639 میلیارد تومان رسیده 
و در مقایســه با دوره مشابه ســال قبل هم 
16/4 درصد رشــد دارد. همچنین مجموع 
ســپرده های بانک ها نزد بانک مرکزی اعم 
از قانونی و دیداری در نیمه اول ســال بیش از 
95 هزار میلیارد تومان گزارش شــده که در 
این بین سهم ســپرده های قانونی حدود 70 
هزار میلیارد تومان است. در حالی که سپرده 
قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی در شهریور 
با رشد 29 درصدی نســبت به مدت مشابه 

سال قبل همراه بوده است.
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گزارش

الکترونیــک و همایش  بانکــداری 
نظام هــای پرداخت به دوره 
چهارم خود رسیده است. همایشی که از سال 90 
آغاز شده بود، امسال ادامه راهی را طی می کند که 
در سال های گذشــته آغاز کرده و با دقت پیموده 
اســت. این دقت را می تــوان از انتخاب اهداف 

همایش و برنامه های آن به خوبی دریافت.
مرور ســه همایش گذشته و رخدادهای آنها به 
صورت اجمالی، می تواند نشــان دهد تاکنون چه 
میزان از راه طوالنی پیش رو طی شــده و در ادامه 

چه باید کرد.

همایش اول
اولین همایش بین المللی بانکــداری الکترونیک 
و نظام های پرداخت با حضــور رئیس کل بانک 
مرکزی، دبیرکل بانک مرکــزی، مدیران عامل 
بانک هــا، مدیــران شــرکت های ارائه دهنده 
خدمات الکترونیکی بــه بانک ها و صاحب نظران 
عرصه بانکداری الکترونیکی و نظام های پرداخت 
به ابتــکار پژوهشــکده پولی و بانکــی و حمایت 
شــرکت ملی انفورماتیک در روزهای 30 بهمن 

و اول اســفند 1390 در مرکز همایش های برج 
میاد برگزار شــد. در این همایش در کنار ارائه 
مقاالت علمی و ســخنرانی مدیران شبکه بانکی، 
کارگاه های آموزشــی جهت ارتقای سطح دانش 
فنی در حوزه بانکداری الکترونیکی برپا شد. ضمنا 
در نمایشــگاه جانبی همایش، دستاوردهای نظام 
بانکــی در این حوزه نمایش داده شــد و در پایان 
تاش هــای دســت اندرکاران و نقش آفرینان 
عرصه بانکداری الکترونیکی مورد قدردانی قرار 

گرفت.
مراســم افتتاحیه این همایش بــا حضور بیش 
از 1200 نفــر از مدیــران و کارشناســان حوزه 
بانکداری الکترونیکی روز یکشــنبه 30 بهمن ماه 
90 با ارائه گزارش فرهــاد نیلی- دبیر همایش- 
آغاز شد و با سخنرانی محمود بهمنی- رئیس کل 
وقت بانک مرکزی- و سیدمحمود احمدی- دبیر 

کل بانک مرکزی- ادامه یافت.
در ادامــه علیرضا عیدی مــراد- مدیرعامل 
شــرکت ملــی انفورماتیــک- بــا موضــوع 
دســتاوردهای بانکــداری الکترونیکــی، ناصر 
حکیمی- مدیر وقت نظام هــای پرداخت بانک 

مرکزی- بــا موضــوع چشــم انداز بانکداری 
الکترونیکی و ســیدابوطالب نجفی- مدیرعامل 
شــرکت خدمــات انفورماتیک- بــا موضوع 

بانکداری آینده سخنرانی کردند.
بدین ترتیب نوبت صبــح روز اول همایش به 

پایان رسید.
بعدازظهــر روز اول همایــش بــه برپایــی 
نشســت های تخصصی، ارائه مقــاالت و برپایی 

میزگرد بانکداری متمرکز اختصاص یافت.
ســخنرانی ها: عصر روز اول همایش، شــش 
ســخنرانی در قالــب دو نشســت تخصصــی 

برنامه ریزی شده بود.
در نشســت »چالش ها و افق پیــش  رو« رامین 
پاشــایی فام )مدیرعامــل وقت بانک ســپه( با 
موضوع به کارگیری فنــاوری اطاعات و ایجاد 
زیرســاخت های الزم در بانکداری الکترونیکی، 
مجیــد قاســمی )مدیرعامل بانک پاســارگاد( 
بــا موضوع چالش هــای پیــش  روی بانکداری 
الکترونیکی در حــوزه رقابــت بانک ها و جال 
رســول اف مدیرعامل بانک تات )آینده امروز( 
با موضــوع بانکداری الکترونیکی دســتاوردها، 

چالش ها و افق آینده سخنرانی کردند.
در نشســت دوم کــه موضوع آن »توســعه 
زیرســاخت ها« بود، محمد طالبــی )مدیرعامل 
بانک کشاورزی( با موضوع انتخاب و پیاده سازی 
سیستم جامع بانکداری متمرکز اسامی، ولی اهلل 
فاطمــی )مدیرعامل وقت شــرکت توســن( با 
موضوع بررسی شــاخص های توسعه بانکداری 
الکترونیکی و ســیدمجید میرکبیری )مدیرعامل 
اســبق شــرکت کارت اعتباری ایران کیش( با 
 )SEPA( موضــوع طرح واحــد پرداخت اروپــا

سخنرانی کردند.
نشســت های تخصصی: در اولین همایش دو 
روزه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، 

شش نشست تخصصی برگزار شد.
در نشســت »ابعاد فقهی و حقوقــی بانکداری 
الکترونیک« بیــژن بیدآباد بــا موضوع اجزای 
سیســتم یکپارچه بانکداری مشــارکت در سود 
و زیان راســتین، عبداهلل خدابخشــی با موضوع 
مســئولیت مدنی بانک و موسســات اعتباری و 
بررســی رویه قضایی راجع به خروج غیرقانونی 
وجه از حساب ســپرده و حمید قنبری با موضوع 

مروری بر همایش های بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت در سه دوره گذشته

گذشته، چراغ راه آینده

افتتاحیه اولین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت  - 30 بهمن 1390
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معکوس کــردن بار اثبات دعــوی در بانکداری 
الکترونیکی به ارائه نظرات خود پرداختند.

در نشســت »توســعه بانکداری الکترونیک« 
تورج صادقی با موضوع شــاخص های پذیرش و 
توســعه بانکداری الکترونیکی در ایران )با نگاهی 
به تجارب سایر کشــورها(، احسان رسولی نژاد با 
موضوع پیش بینی رشــد بانکداری الکترونیکی 
در ایران با اســتفاده از شــبکه عصبی مصنوعی، 
محمدهاشــم نوروز با موضوع بررســی عوامل 
اصلی پذیــرش بانکداری الکترونیکی مقایســه 
ایران و هند و احمد اســدزاده بــا موضوع تاثیر 
فناوری اطاعات و ارتباطات  ICT بر ســودآوری 

بانک های منتخب ایران سخن گفتند.
نشست »رضایت و اعتماد کاربران« نیز میزبان 
چهار کارشناس بود. غام عباس افشار با موضوع 
بررسی نگرش مشتریان به بانکداری اینترنتی بر 
اساس تئوری توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده، 
محمدناصــر کریمی با موضوع بررســی ادراک 
مشتریان از امنیت و اعتماد الکترونیکی در استفاده 
از سیســتم های پرداخت الکترونیکی، فرهاد نیلی 
با موضــوع عوامل موثر بر اســتفاده خانوارهای 
شهری از کارت های بانکی و کیومرث زرافشانی 
بــا موضــوع واکاوی موانع پذیــرش بانکداری 
الکترونیکی در بین کشاورزان استان کرمانشاه به 

این نشست آمده بودند.
در نشســت »نظام های پرداخت خرد« بهروز 
 Factors Influencing مشــرقی بــا موضــوع
 Success of Bank-Issued Micropayment

Systems in Iran، اسداهلل شاه بهرامی با موضوع 

تحلیــل و مقایســه پنج مدل پرداخــت خرد در 
شبکه های نظیر به نظیر، علی حسن زاده با موضوع 
معرفی الگوی مناسب اجرایی بانکداری همراه در 
ایران با استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها و 
مهدی محمدی با موضوع سیستم بومی پرداخت 

iWallet سخن گفتند.

در نشســت »بانکداری الکترونیک و مدیریت 
ریســک« زهرا خوشــنود با موضــوع ضرورت 
به کارگیری رویکردی نوین در مدیریت ریسک 
نقدینگی در سیســتم پرداخت ســاتنا، مهرداد 
ســپهوند با موضوع ارزیابی ریسک سیستمیک 
در نظام پرداخت ها در آستانه راه اندازی سیستم 
تســویه ناخالص آنی و محمدفریــدون کیانی با 
موضوع بررسی میزان کارایی مدل های مختلف 
شناســایی الگو در طراحی و ســاخت مدل های 
امتیازبندی حاضر شــدند و سرانجام در نشستی 
با موضوع »بانکداری الکترونیک و زیرساخت ها« 
مریم معرفتــی با موضوع نقــش و جایگاه هوش 
تجاری در صنعت بانکداری، رزیتا شهباز کشوری 
 Gaining Competitive Advantage« .با موضوع

 on E-CRM in Institutions Through B2B

Model، مهدی جعفری نجفــی با موضوع جایگاه 

شــبکه ماهــواره ای در زیرســاخت مخابراتی 
بانکداری الکترونیکی و ســهیا کریمی با موضوع 
بررسی تاثیر سقف زمان پاسخ بر پایداری سوئیچ 
پرداخت الکترونیکی و دسترس پذیری حس شده 

توسط کاربر سخنرانی کردند.
کارگاه هــای آموزشــی: در همایش اول، 16 
کارگاه در چهار نوبت و پنج ســالن برگزار شــد و 
میانگین رضایت 82/9 درصدی نشان از استقبال 
زیاد از ایــن کارگاه ها داشــت. موضوعات این 

کارگاه ها و مدرسان آنها به قرار زیر بودند:
1- پرداخت قبوض از طریق خدمات برداشت 
مستقیم پایا، با عنایت به جایگاه سامانه مدیریت 
متمرکز مجوزها با تدریس ســیدمحمد ســعید 

طباطبایی و ماتیاژ استرو ِورسنیک
2- افزودن قابلیت کاربردی زیرســاخت های 
کلید عمومی در نرم افزارهــای بانکی با تدریس 

کارین هایراپتیان
3- ابر مخابراتــی بانکی با تدریــس علیرضا 

کیانپور
4- شــبکه الکترونیکــی پرداخــت کشــور 

)شاپرک( با تدریس علی سیفی و سامان قطبی
5- مدیریت امنیت اطاعات بانکی با تدریس 
مجید نــوری، نوش آفرین مومــن واقفی و بیژن 

ده موبد
6- اوراق مشارکت الکترونیکی با تدریس نیما 

امیرشکاری
7- بلیــت الکترونیکــی و پــول الکترونیکی با 

تدریس شهروز محقق
8- مدیریت نقدینگی زیرساخت های تسویه و 

پرداخت Repo با تدریس کورش معدلت
9- کنترل امنیت شــبکه فناوری )کاشــف( با 

تدریس نوش آفرین مومن واقفی
10- فاکتورهــای الکترونیکی با تدریس مارکو 

ِشگا
11- پول همراه: پول الکترونیکی از طریق تلفن 

همراه با تدریس ناصر حکیمی و جعفر مرتضویان
12- پرداخت هــای شــرکتی و پرداخت های 
انبوه با زیرساخت پایا و قالب بندی با تدریس سید 

محمدسعید طباطبایی
13- چک لیســت های امنیتــی بانکــداری 
الکترونیکــی با تدریس نســترن اســماعیلی، 
سیدحســن اطیابــی، محمدرضا اســکندری و 

نوش آفرین مومن واقفی
14- سامانه های نظارت الکترونیکی بانک ها با 

رویکرد هوش تجاری با تدریس مریم حاجی پور
15- پروتکل های ارتباطی در پرداخت همراه و 

امنیت آنها با تدریس هادی شهریار شاه حسینی

PCI/DSS -16 با تدریس بابک قهرمانی.
ارائه مقاالت: یکی دیگــر از برنامه های عصر 
روز اول ارائه مقاالت در قالب شــش نشســت 
تخصصی همزمان با ســخنرانی ها بود. 22 مقاله 
ارائه شــده در این نشســت ها از میان 357 مقاله 
ارسال شــده به همایش طی چنــد مرحله داوری 
انتخاب شــده بود. ترکیب مقاالت دریافتی، 48 
درصد اختصــاص به دانشــگاهیان، 16 درصد 
به کارشناســان بانکی و 36 درصد اختصاص به 

کارشناسان و مدیران شرکت ها داشت.
میزگردهــا: در انتهای برنامه هــای هر روز از 
اولین همایش بانکداری الکترونیک، یک میزگرد 

چالشی تدارک دیده شده بود.
میزگــرد روز اول بــا موضــوع »بانکــداری 
یکپارچــه )Core Banking(« و حضــور آقایان 
ناصــر حکیمی )مدیر اســبق نظام های پرداخت 
بانک مرکزی(، ولی اهلل فاطمی )مدیرعامل وقت 
شرکت توسن(، نجاتی )مشاور بانک خاورمیانه(، 
عبدالناصر همتی )مدیرعامل اســبق بانک سینا( 
و حســین معین زاد )رئیس هیات مدیره شرکت 

داده  پردازی ایران( برگزار شد.
موضوع میزگرد روز دوم »چالش های نظارتی 
و توســعه بانکداری الکترونیکی« بود که آقایان 
ناصــر حکیمی )مدیر اســبق نظام های پرداخت 
بانک مرکزی(، احمــد عزیزی )مدیرعامل بانک 
ملی PLC لندن(، امیرحسین امین آزاد )مدیر کل 
مجوزها و مقررات بانکی بانک مرکزی( و هوشنگ 
خستویی )صاحب نظر در مسائل بانکی و مالی( در 

آن حضور داشتند.
مراســم اختتامیه: در انتهای ایــن همایش از 
زنده یاد سیدمحســن نوربخش )رئیس کل فقید 
بانک مرکزی( و مرحوم بهــرام فیض زرین قلم 
)مدیر کل اســبق نظــارت بر بانک هــای بانک 
مرکزی( به عنــوان دو چهره مانــدگار صنعت 
بانکــداری الکترونیکــی تجلیل شــد. همچنین 
در ادامه مراســم از اســداهلل امیر اصانی یکی از 
مدیران باســابقه بانکی که در توسعه بانکداری 
الکترونیکی نقش بســزایی داشته  است، تقدیر به 
عمل آمد. در بخش بعدی این مراسم از بانک های 
ملی، صــادرات، ملــت، تجارت، کشــاورزی، 
سپه، مســکن، رفاه، پاســارگاد و پارســیان به 
عنــوان بانک های برتر در حوزه خدمت رســانی 
الکترونیکــی در طرح هدفمند کــردن یارانه ها 

تقدیر شد.
دســتاوردها: نخســتین همایــش بانکداری 
الکترونیــک و نظام های پرداخــت در حالی به 
کار خود پایان داد که در یک نــگاه کلی می توان 

دستاوردهای زیر را برای آن برشمرد:
gg ارائه تصویر جامعی از پیشــرفت های نظام
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گزارش

بانکی در دهه 80
gg در همایــش اول به پروژ ه در دســت اقدام 

ره نگاشــت بانکداری الکترونیک و نظام های 
ملی پرداخت کشــور در افق 10 ســاله آتی 
اشاره شــد که در همایش ســوم به  صورت 

مفصل به آن پرداخته خواهد شد.
gg پروژه ســامانه نظارت الکترونیکی بانک ها 

)ســناب( که در همایش اول به آن اشاره شد، 
کلید خورد.

gg ســامانه چــک و اســناد وصولــی کاغذی 
)چکاوک( کــه در همایش اول مطرح شــد 
در همایش ســوم به صورت کارگاه آموزشی 

ارائه خواهد شد.
gg طرح شــاپرک که بــرای نخســتین بار در 

همایش اول به صــورت کارگاه مطرح و در 
همایــش دوم در جهت رفــع ابهامات آن 
به صــورت میزگرد به آن پرداخته شــد، به 

بهره برداری رسید.
gg با اشــاره به موارد امنیتی متعدد در همایش 

اول امســال شــرکت کنترل امنیت شبکه 
فناوری )کاشف( تاسیس شد.

gg موضوع حاکمیت شــرکتی کــه در همایش 
اول به آن اشــاراتی شد، به صورت مفصل در 
پژوهشکده با برگزاری کارگاه های آموزشی 

مورد بررسی قرار گرفت.
بانک ها و شــرکت های حاضر در نمایشگاه 
تخصصی: شرکت خدمات انفورماتیک، شرکت 
داده ورزی ســداد، شرکت توســعه سامانه های 
نرم افزاری نگین )توسن(، شرکت کارت اعتباری 
ایران کیش، بانــک تات، بانک تجــارت، بانک 
پاسارگاد، بانک ملت، موسســه مالی و اعتباری 
ریحانه گســتر مشیز، موسســه مالی و اعتباری 
عســکریه، بانک اقتصاد نوین، شــرکت توسعه 
فنــاوری اطاعــات خوارزمی، شــرکت تامین 
خدمات سیستم های کاربردی کاسپین، شرکت 
داده پردازی ایران، بانک توســعه تعاون، شرکت 
ندای امواج آســیا، شــرکت داده کاوان آیسان، 
شــرکت فناوری اطاعات و ارتباطات پاسارگاد 
آریان )فناپ(، شرکت فن آفرین حصین، شرکت 
اطاعات فناوری جهانی پارس، شرکت سپهرنت 
ایرانیان، شــرکت مبنا کارت آریا، شرکت ایران 
نارا، شــرکت پارس سیســتم پویــای ایرانیان، 
شــرکت Path Solutions Iran، شرکت بیسان 

رایانه و پژوهشکده پولی و بانکی.

همایش دوم
پــس از برگــزاری اولیــن همایــش بانکداری 
الکترونیــک و نظام هــای پرداخت کــه مورد 
استقبال مدیران ارشــد و کارشناسان حوزه بانکی 

و شــرکت های فعال در این زمینــه قرار گرفت، 
دومیــن همایش در 26 و 27 دی مــاه 1391 در 
مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار 
شد. آشــنایی جامعه بانکی کشــور با بانکداری 
الکترونیکی و یکسان ســازی تعاریــف، معرفی 
الگوهــای موفق دنیــا، معرفی زیرســاخت ها و 
ابزارهای جدید پرداخت، معرفی برنامه بلندمدت 
و نقشــه راه بانکــداری الکترونیــک و نظام های 
پرداخت در کشور، معرفی دیدگاه های اقتصادی 
مختلف، ارتقای سطح دانش تخصصی بانک های 
کشــور، آشــنایی با نقاط قوت و ضعف کشور در 
زمینه بانکداری الکترونیکی و ارتباط دانشــگاه و 
صنعت در خصوص کاربرد فناوری های نوین در 

بانکداری اهم اهداف این همایش بود.
در صبــح روز اول همایش پــس از قرائت پیام 
فرهاد نیلی )دبیر همایش(، محمود بهمنی )رئیس 
کل پیشین بانک مرکزی( و سید محمود احمدی 
)دبیــرکل بانک مرکــزی( ســخنرانی کردند. 
همچنین سید ابوطالب نجفی )مدیرعامل شرکت 
خدمات انفورماتیک( با موضوع بانکداری آینده 
و ناصر حکیمی )مدیرکل فناوری اطاعات بانک 
مرکزی( با موضــوع معرفی برنامه های اجرایی و 
ســاماندهی جدید بانکداری الکترونیکی نظرات 

خود را در قالب سخنرانی ارائه کردند.
سخنرانی ها: در صبح روز دوم همایش همزمان 
با برگــزاری کارگاه ها، یک نشســت تخصصی 
برگزار شــد که در آن آقایان شهاب جوانمردی 
با موضوع پرداخت خرد: تجارب جهانی، تجارب 
داخلی، محمــد مظاهری با موضــوع بانکداری 
الکترونیکی: شــعبه بدون تراکنش خیابان بدون 
شعبه، محمدتقی واقف با موضوع بانکداری چابک 
و نیما امیرشکاری با موضوع گروه بندی مشتریان 

بانکداری مجازی به بیان نظرات خود پرداختند.
نشســت های تخصصــی: در دو روز همایش 
دوم، شش نشست تخصصی با حضور کارشناسان 

برگزار شد.
در نشســت »امنیت در بانکداری الکترونیک« 
افشــین آشــفته با موضوع کاربــرد مدل های 
تصادفی در برقــراری امنیت اطاعات بانکداری 
الکترونیکــی، مهدی جعفری نجفــی با موضوع 
امنیت داده ها در ارتباطات ماهواره ای و مســاله 
تقابل آن بــا PEP، عبدالنبی کمالــی با موضوع 
شناسایی چالش های امنیتی کارت های اعتباری: 
رویکــردی به  ســوی چالــش خدمــات نوین 
الکترونیکــی و مهدی آزادی مطلــق با موضوع 
کدهای ضد جعــل و افزایش امنیت در بانکداری 

الکترونیکی، نظرات خود را ارائه دادند.
در نشســت »کیفیــت ســرویس و کارایــی 
سیســتم های بین بانکــی«، محمــد کمیجانی با 

موضوع محاســبه دســترس پذیری حس شده 
از ســوی کاربر نهایی بر اســاس بازسازی الگوی 
تقاضای تراکنش بانکــی، حمید آقایی با موضوع 
ارائه روشی هوشــمند برای تخمین میزان خطای 
موجود در شــبکه پرداخــت الکترونیکی بانکی 
کشــور، محدثه مرادی با موضوع شناســایی و 
مدل ســازی الگوی مراجعه به خودپرداز و پایانه 
فروش از نقطه دید سوئیچ پرداخت الکترونیکی با 
هدف سنجش شاخص های کیفیت و زهرا جهان 
با موضــوع پیش بینی کوتاه مــدت و میان مدت 
تراکنش های بانکی با بهره گیری از شــبکه های 

عصبی مصنوعی سخن گفتند.
در نشســت »رایانش ابری« مهدی رحیمی با 
موضوع بررســی تحمل پذیری خطا در رایانش 
ابــری بانکــداری الکترونیکی، حامــد علیزاده 
شــیروانی با موضوع ابر خصوصــی در صنعت 
بانکداری، فرشــاد توکلی با موضوع سیستم های 
پرداخــت الکترونیکی مبتنی بــر رایانش ابری و 
فرامرز خالقی بــا موضوع ایانش ابــری به بیان 

نظرات خود پرداختند.
نشســت »توســعه محصوالت« نیــز چهار 
ســخنران داشــت. در ایــن نشســت بهــرام 
احسان دوست با موضوع سامانه جامع پرداخت 
خرد شهری و نقش بانک ها در توسعه آن، یونس 
اکبری با موضوع پــردازش اتوماتیک چک های 
بانکی دســت نویس فارسی بر اساس یک ساختار 
جدید، نیلوفر مرادحاصل با موضوع نقش شــبکه 
ملی اطاعات در بانکداری آینده کشــور و سید 
محمدعلــی حســینی صابر با موضــوع مطالعه 
موردی پرداخت همراه در ســه کشــور در حال 

توسعه- درس های آموخته شده حضور داشتند.
در نشســت »ابعاد مدیریتی بانکداری آینده« 
نادر حقی با موضــوع چگونگی حاکمیت معماری 
ســرویس گرا در توســعه محصوالت و خدمات 
بانکداری کشــور، احمــد احمدی بــا موضوع 
معماری ســرویس گرا، مزیت اصلــی رقابت در 
ســامانه های یکپارچه بانکی آینده و منیره نادری 
با موضوع شناســایی و دسته بندی مکانیسم های 
موثر بر حاکمیــت اثربخش فناوری اطاعات در 

صنعت بانکداری ایران سخنرانی کردند.
و سرانجام در نشســت »ابعاد فرهنگی و مالی 
بانکداری الکترونیک« احســان رســولی نژاد با 
موضــوع پژوهش تجربی در مــورد مدل اجرای 
اســتراتژی های بانکداری آینده مطالعه موردی: 
اســپربانک روســیه، مجید امینی بــا موضوع 
بانکــداری اجتماعی، مجید عینیــان با موضوع 
امنیــت رمزهای چهاررقمــی کارت های بانکی، 
عبد الرضا شریفی حســینی با موضوع اخاق در 
بانکداری الکترونیکی و مهرداد سپهوند با موضوع 
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سیاســت تامین نقدینگی بین روز و نقش آن در 
شکل گیری الگوی زمانی بین روز و روزانه جریان 

به ارائه نظرات خود پرداختند.
کارگاه های آموزشی: در روز دوم همایش، 21 
کارگاه کاربردی در چهار نوبت و پنج سالن برگزار 
شــد که کارگاه »هوش امنیتــی )SI(« با تدریس 
علیرضا کیانپور )رئیس گــروه کنترل و ارزیابی 
امنیت اطاعات شــرکت خدمات انفورماتیک( 
بیشتر از سایرین مورد اســتقبال قرار گرفت. این 

کارگاه ها و مدرسان آنها عبارت بودند از:
1- سامانه پیام  رسانی الکترونیکی مالی )سپام(: 
مســیر واحد دریافت و ارائه خدمات با تدریس 

محسن رستمی و محمود زیبایی
2- مدیریت تداوم کســب و کار سرویس های 

بانکی با تدریس بیژن ده موبد
3- رادار فناوری با تدریــس مهران محرمیان 

معلم
4- مبانی اجرایی شــاپرک با تدریس ســامان 

قطبی
5- پوســت اندازی کســب و کار بانکداری با 

تدریس محسن شریفی
6- استانداردسازی پیام های بانکی: حوالجات، 
اعتبــارات اســنادی و ضمانت نامه ها با تدریس 

محمود زیبایی
7- امنیــت بانکــداری موبایــل بــا تدریس 

نوش آفرین مومن واقفی و مهرداد کانتریان
8- رایانش ابری: چیستی و کاربردها با تدریس 

امید نجارباشی
9- ســوئیچ ملی پرداخت همراه )ســپاس( با 

تدریس جعفر مرتضویان
10- بانکــداری شــرکتی بــا تدریــس نیما 

امیرشکاری
11- زبــان گزارش هــای مالــی XBRL و 
کاربردهای آن در نظام بانکی کشــور با تدریس 

عاطفه ساالروندیان
12- هــوش امنیتی )SI( بــا تدریس علیرضا 

کیانپور
13- سایت پشــتیبان ســیار با تدریس سید 

مقداد شریعت زاده
 )OI( 14- هوش عملیاتی در نظام های پرداخت

با تدریس مهدی ایمانی مهر
15- پرداخت و بانکــداری نزدیک با تدریس 

شهروز محقق
16- تکنیک های بازاریابی و برندینگ خدمات 
بانکداری الکترونیکی با تدریس مهدی معدنچی 

و سید حامد قنادپور
17- استفاده از فناوری اطاعات در حسابرسی 

بانکی با تدریس علی جنابی
18- توصیه هــای بانک مرکــزی اروپا برای 

امنیت پرداخت هــای اینترنتی با تدریس مهدی 
آزادی مطلق

EMV -19 با تدریس علیرضا قدرتی خوش مهر
20- کاربــرد داده کاوی در مدیریت ارتباط با 

مشتریان با تدریس جمال شهرابی
21- راهکارهــای پرداخت همــراه با تدریس 

سعید اکبری و سیاوش دخانچی.
ارائه مقــاالت: در بعدازظهر روز اول همایش، 
24 مقاله در قالب شــش نشســت تخصصی به 
طور همزمان در شش ســالن ارائه شد. 24 مقاله 
ارائه شده در این نشســت ها، از میان 399 مقاله 
ارسال شــده به همایش و طی چند مرحله داوری 
توســط اعضای کمیته علمی همایــش انتخاب 
شــده بود. ترکیب مقــاالت دریافتی،71 درصد 
بــه دانشــگاهیان، 16 درصد به افــراد بانکی و 
13 درصد به کارشناســان و مدیران شرکت ها 

اختصاص داشت.
میزگردهــا: از دیگــر برنامه هــای همایش، 
برگزاری ســه میزگــرد چالشــی در خصوص 
موضوعات روز بانکداری الکترونیکی بود. در روز 
اول همایش میزگــرد »پرداخت همراه« و در روز 
دوم میزگردهــای »نظم دهی بازار پرداخت های 
خــرد: بررســی موردی شــاپرک« و »شــبکه 

اختصاصی بانکی )شاب(« برگزار شد.
میزگرد روز اول با موضــوع پرداخت همراه با 
حضور آقایان محمود جراحی )معاون توســعه و 
ســرمایه گذاری بنیاد مســتضعفان(، حمیدرضا 
نیکوفر )قائم مقــام مدیرعامل همراه اول و رئیس 
هیات مدیــره شــرکت پرداخــت اول(، زهرا 
میرحســینی )معاون فنــاوری اطاعات بانک 
اقتصاد نوین(، ناصر حکیمــی )مدیرکل فناوری 
اطاعات بانک مرکزی(، نیما امیرشکاری )مدیر 

جلسه( برگزار شد.
میزگــرد اول روز دوم با موضــوع »بازارهای 

پرداخت خرد: بررســی موردی شاپرک« بود که 
با حضور آقایان سامان قطبی )مدیرعامل شرکت 
شاپرک و مدیر جلســه(، ناصر حکیمی )مدیرکل 
فنــاوری اطاعات بانــک مرکــزی(، مرتضی 
مقدسیان )مدیرعامل شــرکت بهسازان ملت(، 
علی نعمتی )معاون بانکداری خرد بانک سامان(، 
محمدتقی واقــف )مدیرعامل شــرکت کارت 

اعتباری ایران کیش( برگزار شد.
میزگــرد دوم روز دوم نیز با موضوع »شــبکه 
اختصاصی بانکی )شــاب(« با حضور آقایان برات 
قنبری )مدیرعامل شــرکت داده ورزی سداد و 
مدیر جلسه(، علی حکیم جوادی )رئیس سازمان 
فنــاوری اطاعــات(، حامد تنهــا )مدیرعامل 
شــرکت زیرســاخت و خدمات تراکنش بانک 
ملت(، شــهاب جوانمردی )مدیرعامل شرکت 
فناپ(، محســن قادری )معاون شــبکه شرکت 
خدمات انفورماتیک(، مهدی کریمی نیســیانی 
)معاون طــرح و توســعه و فناوری هــای نوین 
شرکت ارتباطات زیرســاخت(، یوسف شکوری 

)مدیرعامل شرکت کاراشاب( برگزار شد.
مراســم اختتامیه: مراســم اختتامیه دومین 
همایــش بانکــداری الکترونیــک و نظام های 
پرداخت به تقدیــر از نوآوری های برتر بانک ها 
در جشــنواره نوربخش اختصاص داشت. طبق 
نظر کمیته داوران جشــنواره، نوآوری »نیوشــا، 
تلفن بانک پارســیان با قابلیت تشخیص گفتار از 
بانک پارسیان« توانســت در رتبه اول قرار گیرد 
و نوآوری های »بانک پرداخت از بانک صادرات 
ایران«، »پورتال جامع خدمات الکترونیکی بانکی 
از بانــک کشــاورزی«، »کارت پرداخت قبوض 
شــرکت ها از بانــک اقتصاد نویــن«، محصول 
»Business Internet Banking از بانک توســعه  
صادرات ایــران« و »بانکداری مجــازی بانک 
پاســارگاد« به طور مشــترک در رتبه دوم قرار 

افتتاحیه دومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت  - 26  دی 1391
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گرفتند و نوآوری های »شــهاب ملی یا شــعب 
هوشمند الکترونیکی از بانک ملی ایران« و »بانکسا 
از بانک سامان« به عنوان رتبه سوم انتخاب شدند. 
همچنین از نوآوری های »پیشــخوان مجازی از 
بانک در شــرف تاســیس آینده«، »آسان خرید 
تجارت از بانک تجارت«، »کارت اقساط از بانک 
حکمت ایرانیان«، »کارت اعتباری قرض الحسنه  
 ICBA ،کارگران از بانک قرض الحسنه  مهر ایران
از بانک قوامین و همچنین بانک سینا بابت ارسال 
طرح های نوآورانه به دبیرخانه  جشــنواره تقدیر 
و تشکر شد. پایان مراســم نیز به اجرای موسیقی 

زنده اختصاص داشت.
دســتاوردهای همایش دوم: بــرای دومین 
همایــش بانکــداری الکترونیــک می تــوان 

دستاورهای زیر را برشمرد:
gg تــاش در جهــت ســاماندهی وضعیت 

پرداخت های همراه در کشــور با برگزاری 
میزگرد پرداخت همراه

gg تاش در جهت ســاماندهی وضعیت پس از 
راه اندازی طرح شاپرک با برگزاری میزگرد 

چالشی شاپرک
gg پرداختن به مساله چالشی شبکه اختصاصی 

بانکی در همایــش دوم و ادامه این بحث در 
همایش سوم

gg معرفی ســامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی 
)سپام(

gg پرداختــن به موضوع مــورد بحث رایانش 
ابری به  منظور سهولت و بهبود ارائه خدمات 

در بانک ها و موسسات مالی کشور
gg معرفی مساله بانکداری نزدیک در همایش 

دوم و ادامه این موضوع در همایش ســوم با 
موضوع ابزارهای هوشمند همراه.

بانک ها و شــرکت های حاضر در نمایشگاه 
تخصصــی: شــرکت توســعه فناوری هــای 
هوشــمند اتیک پــارس، جی اس اس، شــرکت 
فناوری اطاعات و ارتباطات پاســارگاد آریان 
)فناپ(، شرکت بهســتان رایان، شرکت کیفیت 
ســامانه های اطاعاتی )مکســا(، فن آوا کارت، 
شرکت بهســام افزار تهران، شرکت سامانه های 
هوشــمند توتان، اطاعات فناوری جهانی پارس 
)اینفوتک(، مبنا کارت آریــا، بانک مهر اقتصاد، 
شــرکت نوآوران پویا بایت، بانک شــهر، بانک 
انصار، اســوه ایران، توســعه فناوری اطاعات 
خوارزمی، شــرکت کارت اعتباری ایران کیش، 
جیرینــگ- کیف پول همراه، شــرکت پرداخت 
الکترونیک ســامان، بانک کشــاورزی، توسعه 
ســامانه های نرم افزاری نگین )توسن(، شرکت 
تامین خدمات و سیستم های کاربردی کاسپین، 
خدمات انفورماتیــک، داده ورزی فرادیس البرز،  

خدمات نوین کیش، داده پردازی ایران، موسسه 
مالی و اعتباری ریحانه گســتر مشیز، راهکارهای 
پرداخت و بانکداری همراه ایرانســل، شــرکت 
سپهرنت ایرانیان، بانک ملی ایران، بانک قوامین، 
بانک ســامان، بانک ملت، بانک صادرات ایران و 

پژوهشکده پولی و بانکی.

همایش سوم
پس از دو دوره برگزاری موفق، ســومین همایش 
ســاالنه بانکــداری الکترونیــک و نظام هــای 
پرداخت، در روزهای 16 و 17 دی ماه 1392 در 

مرکز همایش بین المللی برج میاد برگزار شد.
بانکداری الکترونیکی در ایران ســه نســل را 
پشت سر گذاشته اســت. نسل اول ورود فناوری 
به حوزه بانکــی در ایران با خرید ســخت افزار و 
نرم افزارهای بانکی همراه بود که در برخی موارد، 
به دلیل شــتاب زدگی و نبود اطاعات کافی، به 

مشکات بعدی برای بانک ها منجر شد.
پس از آن نســل دوم بانکداری الکترونیکی در 
ایران با ســفارش نرم افزار مبتنی بر سخت افزار 
 Core Banking بانکی خریداری شــده تعریف، و
دغدغه اصلی بانک ها شــد و ایــن تصور غلط به 
وجود آمد که هر چیــزی که یک بانک به آن نیاز 
دارد، باید در درون این هسته تعریف شده باشد. 
با گســترش روزافزون فناوری در نسل سوم کل 
نظام پرداخت فناوری محور شــد. شــعبه ها از 
مراجعات روزانه فارغ شــدند و سرعت و دقت 
تراکنش ها و بالطبع کیفیت خدمات بانکی افزایش 
یافت. با افزایش ضریب نفوذ فناوری در بانک ها، 
بانکداری دیر یا زود وارد نسل جدیدی از فعالیت 
خود خواهد شــد و در نســل بعدی شاهد تحول 
نظام بانکداری با اســتفاده از فناوری خواهیم بود. 
این تغییر رویه به ســمت اســتفاده از فناوری در 
جهت تصمیم سازی های نو و شناسایی بهتر مدل 
کســب و کار بانکی به منظور شناسایی تهدیدها 
و فرصت های ایجادشــده و ورود سخت افزارها و 
نرم افزارهای هوشمند به بازار بانکی، پژوهشکده 
پولی و بانکــی بانک مرکزی را بر آن داشــت تا 
موضوع ســومین همایــش ســاالنه بانکداری 
الکترونیک و نظام های پرداخت را به »بازآفرینی 

الگوها و رونق کسب وکار بانکی« اختصاص دهد.
در روز افتتاحیه مانند سال های قبل، ابتدا فرهاد 
نیلی -دبیر همایش- بیانیه افتتاحیه را قرائت کرد 
و سپس ولی اهلل سیف -رئیس کل بانک مرکزی- 
به ایراد سخنرانی پرداخت. همایش سوم در میان 
ســخنرانان روز اول، شــاهد یک تغییر نسبت به 
ســال های قبل بود. این بار محمود واعظی -وزیر 
ارتباطات و فناوری اطاعات- که از متخصصان 
بخش پولی و بانکی به شمار نمی رود، سخنران روز 

افتتاحیه بود.
ســخنرانی ها: ســومین همایــش بانکداری 
الکترونیــک و نظام های پرداخــت در روز دوم 
نیز چند ســخنران کلیدی داشت. پاول ویتمور- 
مدیرعامل شــرکت CAL- با موضوع مدل های 
کســب و کار بانک های مرکزی، ســیدابوطالب 
نجفی -مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک- 
بــا موضوع رونق کســب و کار بانکــی به کمک 
 -E&Y فناوری و مایلز او یونگ -از شرکت مشاور
با موضــوع نیل به اهداف کســب و کار از طریق 

مدیریت فناوری اطاعات سخنرانی کردند.
نشســت های تخصصــی: در همایش ســوم 
نیز مانند همایش های گذشــته، چند نشســت 
تخصصی برگزار شــد و صاحب نظــران به بیان 

نظرات خود پرداختند.
در نشســت »مدیران بانکی در عصر فناوری« 
امیر البدوی )عضو هیات علمی دانشــگاه تربیت 
مدرس( با موضوع نقش مدیران در به کارگیری 
فنــاوری، جــال رســول اف (مدیرعامل بانک 
آینده( با موضوع نقش شعب در مدل کسب و کار 
مبتنی بر بانکداری ســیار و ولی اهلل فاطمی)عضو 
هیات مدیــره بانــک ملــی ایران( بــا موضوع 
شــاخص های اثربخشــی بانکداری الکترونیکی 

نظرات خود را بیان کردند.
در نشســت »کیفیــت ســرویس و کارایــی 
سیســتم های بین بانکی« محمدهاشم بت شکن 
)مدیرعامل بانک مسکن( با موضوع نقش فناوری 
در تغییر مدل کســب و کار بانکی، علی دیواندری 
)مدیرعامل بانک پارســیان( با موضوع تحوالت 
بانکــداری به کمک فنــاوری و محمــد طالبی 
)مدیرعامل بانک کشــاورزی( با موضوع سامانه 

الکترونیکی اعتبارات خرد سخنرانی کردند.
در نشســت »افزایــش اثربخشــی به کمک 
فناوری« ریچارد هندز با موضوع زیرساخت های 
بازارهای مالی )بال 3(، حســین تهرانی -معاون 
فنی شــرکت فناپ- با موضوع تحوالت کسب و 
کار در سامانه های پرداخت خرد و فرامرز خالقی 
-مدیرعامل شــرکت داده پــردازی ایران- با 
موضــوع رایانش ابری در بانکداری ســخنرانی 

کردند.
و در نشســت »زیرساخت های آتی بانکداری« 
فریدون قاســم زاده)مدیرعامل شرکت افرانت( 
با موضوع خدمات مشاع دیتاسنتر، عباس وفایی 
)مشــاور شــرکت اعتماد مبین( با موضوع روند 
تکنولوژی و توسعه خدمات پهن باند و حمیدرضا 
نیکوفر )رئیس هیات مدیره جیرینگ( با موضوع 
توسعه بانکداری و پرداخت همراه به بیان نظرات 

خود پرداختند.
کارگاه های آموزشــی: در روز دوم همایش 
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جمعــا 10 کارگاه آموزشــی برگــزار شــد که 
موضوعات این کارگاه ها به قرار زیر بودند:

IBM- 1- استانداردسازی مدل بانکی بر مبنای
IFW با تدریس نیما امیرشکاری

2- ســامانه چک و اســناد وصولــی کاغذی 
)چکاوک( با تدریس مریم محســنی لطفی، سید 

محمدسعید طباطبایی و حامد حاتمی
3- راهــکار جامع پرداخت خــرد و کیف پول 

الکترونیکی با تدریس عباس رادور زنگنه
4- نهاب و پروفایل مشتریان بانکی با تدریس 

جعفر مرتضویان و عبدالمجید کریمی
5- چالش های برداشــت مســتقیم در ایران 

الگوهای موفق جهانی با تدریس میها فیلیپیچ
6- زیرســاخت های بازار مالــی در ارتباط با 

فناوری اطاعات با تدریس آنتونی لی
7- سامانه پرداخت الکترونیک سیار )سپاس( 

با تدریس مسعود رحیمی و علی سیفی
8- مدیریت ریســک های امنیت اطاعات در 

سامانه ها با تدریس نوش آفرین مومن واقفی
9- امنیت پرداخت همراه با تدریس احســان 

محمدی
10- بازآفرینــی کســب و کار بانکــی در 
شبکه های اجتماعی با تدریس مهدی ایمانی مهر.

میزگردها: در دو روز همایش ســوم نیز مانند 
سال های قبل، میزگردهایی با حضور کارشناسان 
برگزار شــد. در روز اول دو میزگرد برگزار شد. 
در میزگرد نخســت »نقشــه راه بانک مرکزی 
در چشــم انداز 1400« بــا حضور فرهــاد نیلی 
)رئیس پژوهشــکده پولی و بانکی(، ناصر حکیمی 
)مدیرکل فنــاوری اطاعات بانــک مرکزی(، 
علیرضا عســگری مارانی )مدیرعامل شــرکت 
ســرمایه گذاری ملی ایران( و حســن معتمدی 

)مدیرعامل بانک اقتصادنوین( بررسی شد.
در میرگزد دوم موضوع »خدمات بانکی مستقل 
از مســیر، ابزار و بانک« با حضــور ناصر حکیمی 
)مدیرکل فنــاوری اطاعات بانــک مرکزی(، 
محمدعلــی ســلطان پور )معــاون انفورماتیک 
شــرکت خدمات انفورماتیک(، علیرضا لک زایی 
)نایب رئیس هیات مدیره کارگزاری بانک ملت(، 
احمد مرآت نیا )مشــاور مدیرعامل بانک آینده( 
و زهرا میرحســینی )معاون فناوری و اطاعات 

بانکی بانک اقتصاد نوین( به بررسی گذاشته شد.
در روز دوم نیــز میزگــردی با موضــوع »افق 
ابزارهای هوشمند و ارتباطات همراه در بانکداری« 
با حضور نیما امیرشکاری )صاحب نظر در نظام های 
پرداخــت(، ناصــر حکیمی )مدیــرکل فناوری 
اطاعات بانک مرکزی(، محمود جراحی )معاون 
سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان و جانبازان(، برات 
قنبــری )معاون برنامه ریــزی، وزارت ارتباطات 

و فنــاوری اطاعات( و رســول ســراییان )عضو 
هیات مدیره همراه اول( برگزار شد.

مراســم اختتامیه: پیش از مراســم افتتاحیه 
همایش، در آیینی از کتاب تاریخ شــفاهی بانک 
مرکزی که به مرور خاطرات 39 نفر از مسئوالن 
و مدیران اســبق و فعلی بانک مرکزی اختصاص 
دارد، رونمایی شــد. کتاب تاریخ شفاهی در قالب 
چهــار جلد با طراحــی و صفحه آرایــی متفاوتی 
تهیه شده اســت. در مراسم رونمایی از این کتاب، 
مدیران عامل بانک ها، اعضای هیات عامل بانک 
مرکزی، مصاحبه شــوندگان کتــاب 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 مراســم اختتامیه سومین همایش بانکداری 
الکترونیک و نظام های پرداخــت در ابتدا فرهاد 
نیلی از حاضران و حامیان همایش تقدیر و تشــکر 
کرد و پس از آن جشــنواره 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 ســه ماه پیش 
از برگزاري همایش، از بانک ها خواســته شــد 
نوآوری های خود را در قالب فرم های تهیه شده به 
پژوهشکده ارسال کنند و در نهایت کمیته داوران 
از میان طرح های برتر معرفی شــده به دبیرخانه، 
طرح های زیر را انتخاب و در جشنواره نوربخش 

از آنها تقدیر کرد:
رتبــه اول: کارت تجــاری، محصــول بانک 

صادرات
رتبه دوم: برداشــت بدون کارت از خودپرداز، 

محصول بانک مسکن
رتبه سوم: کارت دانش محصول بانک اقتصاد 

نوین و سامانک محصول بانک سامان.

در ادامه مراسم، سید محمود احمدی دبیرکل 
بانک مرکزی برای ســخنرانی دعوت شــد و در 
سخنرانی خود از سامانه آریا ســاتنا تقدیر کرد. 
به عنوان تقدیر از گروه طراحي سامانه آریا ساتنا، 
به نمایندگي از ناصر حیکمــي )مدیرکل فناوري 
اطاعــات بانک مرکزي( و نجفــي )مدیرعامل 
شرکت خدمات انفورماتیک( با اهداي لوح تقدیر 
و تندیس ویژه جشــنواره مرحوم دکتر نوربخش 
قدرداني شد. سایر تقدیرشدگان عبارت بودند از:

gg محمدعلی ســلطانپور )عضو هیات اجرایی
و معاونــت نرم افــزار شــرکت خدمــات 

انفورماتیک(
gg حســین عرفانیان دانشــور )عضــو هیات

اجرایی(
gg نیما امیرشکاری )عضو هیات اجرایی و کمیته

معماری سیستم(
gg)سید محمدسعید طباطبایی )مدیر پروژه
gg)حامد حاتمی )مسئول فنی و معماری سامانه
gg محمدجعفر عبدی )مسئول کسب و کار و تیم

تضمین کیفیت(
gg)فرزاد صداقت بین )کارشناس فنی پروژه
gg)عاطفه احمدی )کارشناس فنی پروژه
gg)مریم شکوفی )کارشناس فنی پروژه
gg.)جواد سرحدی )کارشناس فنی پروژه

بانک ها و شــرکت های حاضر در نمایشگاه 
تخصصی: بانک های سامان، دی، آینده و قوامین 
و شــرکت های خدمات انفورماتیک، سپهرنت 
ایرانیــان، نــوآوران ارتباطات دوران، توســعه 
فن افزار توســن، فناوری اطاعات پاسارگاد آریا 
)فناپ(، پرداخت نوین آرین، داده پردازی ایران، 
بهین پژوهش خــاور، مبناکارت آریا، پویش افزار 
هوشمند، اسوه ایران، سامانه های هوشمند توتان، 
صبا سیستم، امن افزارگستر، حصین قشم، فن آوا 

کارت و کهکشان راه نور  
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سال از اباغ دســتورالعمل صدور کارت دو 
اعتباری بر اساس عقد مرابحه می گذرد 
اما  هنوز صدور این نــوع کارت در جامعه فراگیر 

نشده است. 
اباغ این دستورالعمل سیاســتگذاران شبکه 
بانکی کشور را امیدوار کرد تا بتوانند شبکه بانکی 
کشور را به صدور این نوع کارت و همچنین مردم 
را به اســتفاده از آن ترغیب کنند و به تدریج روند 
مقایسه اســتفاده از کارت های اعتباری و نقدی 
ایران به اســتانداردهای جهانی نزدیک شــود 
اما هنوز هیــچ کدام از بانک ها بــه صدور کارت 
اعتباری بر اســاس عقد مرابحه اقدام نکرده اند و 

مردم نیز به تبع از آن بی خبرند.
تقریبا 10 ســال اســت بانک مرکزی صدور 
و گســترش این نوع کارت را در دســتور کاری 
خود قرار داده اما طی ســال های گذشته بانک ها 
و مشــتریان به دالیل مختلــف از این نوع کارت 
اســتقبال نکرده اند و سیاستگذاری بانک مرکزی 
برای رسیدن به این هدف با شکست مواجه شده 

است. 
مدیران شــبکه بانکی کشــور بارها به بررسی 
مزایــای کارت اعتباری پرداخته انــد اما به نظر 
می رســد برشــمردن این مزایا نتوانسته  است 
شــبکه بانکی و مردم را به سمت اســتفاده از این 
نــوع کارت ها ســوق دهد. یکــی از مزیت های 
کارت اعتباری که بارها از ســوی مسئوالن به آن 
اشاره شــده ، دوره زمانی تسویه حساب این نوع 
کارت هاست. بسیاری معتقدند یکی از امتیازهای 
کارت  اعتباری نســبت به کارت نقدی این است 
که شــما وقتی از کارت اعتباری خود اســتفاده 
می کنید 30 الــی 45 روز فرصت اعتراض دارید 
و می توانیــد عدم صحت تراکنش انجام شــده را 
به پذیرنده اعام کنید و نیز می توان در یک دوره 
طوالنی تری وجه کاال را بازپرداخت کرد. اما هیچ 
کدام از ایــن امتیازات موجب اســتقبال مردم و 

شبکه بانکی کشور از کارت اعتباری نشد.
در ابتــدای مطرح شــدن کارت اعتباری قرار 
شــد بانک ها از منابع قرض الحسنه برای صدور 
این نوع کارت اســتفاده کنند. طبق بررسی های 
صورت گرفته از ســوی بانک مرکــزی یکی از 
ضعف هــای کارت خریــد اعتبــاری مبتنی بر 
قرض الحسنه محدود بودن منابع قرض الحسنه 

در کشــور اســت، از همین رو بانک ها از این نوع 
منابع استفاده نکردند. از ســویی برخی از فقهای 
بانکــی معتقدند کارت هــای اعتبــاری برای 
اشخاص متوسط و متوسط به باالی جامعه صادر 
می شــود، در حالی که قرار است قرض الحسنه به 
افراد آسیب پذیر جامعه تعلق بگیرد. سید عباس 
موسویان در گفت وگویی اعام کرده بود:»کارت 
اعتباری برای خریدهای متوســط و لوکس به  کار 
گرفته می شود اما قرض الحســنه برای نیازهای 
ضروری و غیرمترقبه اســت. نکته دیگر کمبود 
منابع قرض الحســنه بانک هاســت. بانک ها اگر 
کارت اعتباری بر اســاس قرارداد قر ض الحسنه 
تعریف کنند، باید منابع قرض الحســنه داشــته 
باشند. منابع قرض الحســنه بانک امروز از محل 
سپرده های پس انداز قرض الحسنه شکل می گیرد 

و این منابع به نسبت محدود هستند.«
از همین رو بود که قرار شــد قــرارداد کارت 
اعتباری بر اســاس قرارداد انتفاعی باشد تا بتوان 
رقم های باالتری بــرای آن تعریــف کرد و در 
برنامه پنجم توسعه مقرر شــد بانک ها بر اساس 
قرارداد مرابحه اقدام به صــدور کارت اعتباری 

کنند؛ اما این سیاست هم راه به  جایی نبرد.
ولی اهلل فاطمی معــاون فناوری اطاعات بانک 
ملــی پیش از ایــن در گفت وگویــی اعام کرده 
بود:»دلیل عدم رشد کارت های اعتباری نسبت 
به کارت های نقدی این اســت کــه بانک مدل 
تجاری موفقی برای صدور کارت اعتباری ندارد. 
بانک یک بنگاه اقتصادی است و گذشته از مسائل 
شــرعی باید بتواند برنامه ای بــرای ارائه کارت 
اعتباری داشته باشد. بحث این است که بانک باید 
بتواند هزینه های پذیرش شــبکه کارت اعتباری 
از جمله  هزینه های تراکنــش ناموفق و بقیه امور 
را برآورد و مدیریــت کند و در حال حاضر چنین 

امکانی به طور کامل فراهم نیست.«

دور دنیا در سه نگاه
روند کشــورهای مختلف نشــان می دهد هر روز 
اســتفاده از کارت اعتباری بیشتر می شود. در یک 
دوره شش ســاله در کشــور ترکیه تقریبا نزدیک 
به 60 میلیون کارت اعتباری صادر شــده و تعداد 
تراکنش ها از طریق کارت اعتبــاری نیز در حال 
افزایش است. این روند در کشــورهای دیگر نیز 

مشاهده می شود، هرچند شاید در یک دوره زمانی 
در مقایسه با سال قبلش کاهشی تجربه کرده باشد.

وضعیت کشــور کره نیز به همین گونه است. 
روند اســتفاده از کارت های اعتباری به نسبت رو 
به افزایش است. سایر کشورها پرداخت هایشان 
به سمت کارت های اعتباری سوق پیدا می کند در 
شــرایطی که در ایران قدم های لرزانی که در این 
زمینه نیز برداشته شــده است با شکست مواجه 

می شود.

شکل گیری کارت اعتباری
بر اســاس تاریخچه ای که شــرکت کارت های 
اعتبــاری داینرز کاب )diners club( منتشــر 
کرده، اولین کارت اعتباری بیش از 60 سال پیش 
به بازار ارائه شده اســت. در این تاریخچه اشاره 
شــده فرانک مک نامار، تاجری از نیویورک شبی 
در ســال 1949 برای خوردن شام با همسرش به 
رســتورانی می روند و بعد متوجه می شوند کیف  
پول شان را جا گذاشته اند، در آن زمان همسرش 
پول را پرداخــت می کند، همیــن اتفاق موجب 
می شود به فکر ایده جایگزینی کارت به  جای پول 
نقد بیفتد و سال بعد که به همان رستوران می رود، 
به جای پرداخت وجه نقد کارت اعتباری خودش 

را در اختیار صاحب رستوران  می گذارد.
شــاید این مثال ما را به این نتیجه برســاند که 
کارت هــای اعتبــاری محصــوالت وارداتی از 
کشــور های اروپایی و در کل باد غرب هســتند 
امــا این گونه نیســت. در نظام خریــد و فروش 
سنتی ما نیز فروشــندگان و تجار به مشتریانی که 
مورد اعتماد و وثوق شــان بودند اعتبار تخصیص 
می دادند و آنان می توانســتند مدتــی بعد که با 
فروشــنده به توافق رســیده بودند بدهی خود را 

مرابحه نیز قفل کارت اعتباری را باز نکرد

بررسی یک وضعیت پیچیده

مهرک محمودی
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تسویه کنند. کارت اعتباری آنان تکه ای چوب بود 
که بلندی و کوتاهی آن چون نشــان دهنده اعتبار 

بیشتر یا کمتر فرد نزد فروشنده به  شمار می آمد.
هنوز هم این رویــه در میان محله های قدیمی و 
کاسبانی که سال های ســال است مشتریان خود 
را می شناســند، تحت عنوان حســاب دفتری در 
جریان است. اما چرا مردم از مدل مدرن تر اعتبار 
استفاده نکردند. آیا بانک ها به هر دلیل عاقه ای 
به صدور این نوع کارت نداشتند یا مردم چندان 

طرفدار آن نبودند؟
حمیــد تهرانفر، معاون بانــک مرکزی، معتقد 
است: »مشکل این اســت که نیازها یا محصوالتی 
که مورد نیاز اقتصاد هســتند، از دل جامعه بروز 
نمی کنند؛ به نحوی که یــک فرد یا گروهی در باال 
آن را مدیریت کند یا برایش راهکار طراحی کند. 
این ماجرا شاید فقط در کشور ما برعکس باشد. ما 
معموال نگاه می کنیم ببینیم کشــورهای پیشرفته 
چه کارهایی انجام داده اند و سپس کارهای آنها را 
از باال به اقتصاد کشــور تزریق می کنیم... در مورد 
کارت اعتباری نیز همین طور اســت. یعنی برای 
کارت اعتبــاری نیازی از طرف مردم احســاس 
نشــد تا در رده های باالتر مورد بررسی قرار گیرد 
و برایش راهکار ارائه شــود. بلکه ما خواســتیم با 
الگوبرداری از دیگر کشورها و با اهدافی که از سوی 
مردم نبود و فقط از سوی بانک  مرکزی یا مقامات 

دیده شده بود، وارد مقوله کارت اعتباری شویم.«
شــاید این نظر درســت به  نظر برسد اما خالی 
از اشــکال نیســت، چرا که به نظر می رســد این 
نیاز در بین جامعه احســاس می شــود و مردم به 
نوعی خودشان این سیســتم را میان خود به اجرا 
درمی آورند که  یا از روش های جایگزین استفاده 
می کنند یا خودشان با یکدیگر به تفاهم می رسند. 

خریدهای اعتباری که میان کســبه محل و مردم 
صورت می گیــرد یا معاماتی که به صورت چک 
بــرای خرید کاالهای بزرگ تر بیــن مردم رواج 
دارد، به  سادگی همان کار کارت  اعتباری را انجام 
می دهند. در اصل مغازه دار بر حســب اعتماد و 
شناخت خود مشتری اش را اعتبارسنجی می کند 
و بــه او اجازه می دهد کاالیــی را خریداری کند و 
بعدها پول آن را بپردازد یا مشــتری با کشــیدن 
چندین چک خرید کاالیی را تقســیط می کند. در 
واقع در این میان مــردم بانک را حذف کرده اند. 
شاید بتوان گفت راهکار پیشنهادی ای که بانک ها 
و نظام بانکی برای اســتفاده از کارت اعتباری به 
مردم ارائه می دهند، مورد وثوق آنان نیســت و 

همین باعث می شود از آن استقبال نکنند.
بســیاری از مــردم حاضر نیســتند به خاطر 
خریدی که انجام می دهند، در آینده پول بیشتری 
بپردازند. کارمزد خریــد اعتباری در طرح هایی 
که هم  اکنون برای آنها پیش بینی شــده اســت، 
اشتیاق اســتفاده از کارت اعتباری را در آنان به  
وجود نمــی آورد و از همین رو ترجیح می دهند به 
صورت نقدی خرید کنند یا از همان سیستم های 
ســنتی و بدون دخالت بانک نیازهای آتی خود را 

تامین کنند. 
مدل های طراحی شــده بــرای کارت اعتباری 
در ایران هیچ گاه مورد توجه قرار نگرفته اســت، 
چراکه یا شبه ربوی بودن پیش می آورند یا آن قدر 
پیچیده می شوند که حسابرسی آنها برای بانک ها 
به صرفه نیســت. در کشورهای دیگر این پروسه 
بسیار ســاده اســت؛ برای مصرف کننده کارت 
اعتباری صادر می کننــد و او می تواند طی یک ماه 
خرید انجام دهد بدون اینکه سودی پرداخت کند 
و پس از آن صورت حساب برایش ارسال می شود 

و اگر تاخیری در پرداخت صورت حساب داشت، 
جریمه می شــود. مدلی که هیچ گونه شبه ربوی 
بودنی ندارد در ایران به دلیل پیچیدگی های نظام 

بانکی کشور قابل پیاده شدن نیست.

امیدهایی که محقق نشد
سیاســتگذاران بانکی بسیار امیدوار بودند پس از 
اباغ کارت اعتباری بــر پایه عقد مرابحه تحولی 
جدی در ایــن زمینه صورت گیــرد اما واکنش 
بانک های کشور به این موضوع اعتباری نیز نشان 
می دهد آنچنان طرفداری نــدارد. با وجود اینکه 
بیش از دو ســال از اباغ آیین نامه اجرایی صدور 
کارت اعتبــاری بر پایه عقــد مرابحه می گذرد، 
هنوز هیچ بانکی اقدام به صــدور این نوع کارت 
اعتباری نکــرده اســت و تعداد محــدودی از 
بانک ها که بر اســاس درخواست مشتریان خود 
یا تکمیل سبد محصول خود کارت اعتباری صادر 
کرده اند، همچنان از عقد جعاله بهره می برند. هر 
چند بسیاری اســتفاده از این نوع عقد را در کارت 
اعتباری خالی از اشــکال نمی داننــد اما با وجود 
تمامی مشــکاتی که وجود دارد هنوز بانک ها در 
صورت درخواست مشتری فقط از طریق این نوع 

عقد برای صدور کارت اعتباری اقدام می کنند.
یکی از مشــکاتی که بانک ها برای استفاده از 
عقد مرابحه با آن مواجه هستند، سیستم پیچیده 
حسابداری این نوع عقد است. طبق پیش بینی های 
صورت گرفته هر خریدی که مشــتری با استفاده 
از این نــوع کارت اعتباری انجــام می دهد، در 
قالب یک عقــد جداگانه به حســاب می آید و از 
همان روز برای مشــتری فرصت تسویه حساب 
در نظر گرفته می شــود. از همین رو شاید تا پایان 
ماه دارنــده کارت اعتباری 10 خرید در روزهای 
متفاوتی انجام دهد، در ایــن صورت 10 قرارداد 
مرابحه بین او و بانک و در نهایت فروشنده منعقد 
می شــود و هر کدام از آنها سیســتم حسابداری 
مســتقل از خــود دارد و این رویــه کار را برای 
بانک ها مشکل می کند، به  طوری که پس از مدتی 
بانک ها برای مدیریت این حســاب ها و پردازش 
و تســویه آنها نیازمند ابرکامپیوترهایی خواهند 
بود که بتوانند فرآیندهای حســابداری آنان را به 

سرانجام برسانند.
از ســوی دیگر مشتری نیز در اســتفاده از این 
کارت ها متضرر می شــود چرا که هر عقد پس از 
خرید بسته می شــود و مهلت در نظر گرفته شده 
برای مشــتری جهــت تسویه حســاب محدود 

خواهد بود.  
در چنین شرایطی به نظر می رسد رویای استفاده 
از کارت اعتباری همچنان برای سیاســتگذاران و 

مردم در قالب همان رویا باقی بماند
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مرکــزی وقتــی زمــان دریافت بانک  
کارمــزد را آبان ماه امســال قرار 
داد، مطمئن بود می تواند این پروژه را در بهترین 
زمان ممکن به نتیجه مطلوب برســاند. چرا که 
طبق بررســی های صورت گرفته آبان ماه یکی از 
ماه های آرام از نظر انجــام تراکنش های بانکی 
است و حجم خریدهای مردم در حد نرمالی قرار 
دارد، نه بــه دلیل تعطیــات خریدهای خاص 
دارند و نه اتفــاق خاصی از نظر اقتصادی در حال 

وقوع است.
امــا برگزاری انتخابــات هیات رئیســه اتاق 
اصناف در آبان ماه تمامــی پیش بینی های بانک 

مرکزی را بر هم زد. 

مخالفان
طرح دریافت کارمزد از دارندگان دســتگاه های 
کارتخوان اولین طرحی بــود که تمامی بخش های 
درگیر با آن موافــق بودند، بانک مرکزی به عنوان 
 PSP رگوالتور، شبکه بانکی کشــور و شرکت های
همه با اجرایی شدن این طرح موافق بودند. این طرح 
از معدود طرح هایی بود که هیچ مخالفی نداشــت. 
زمانی شــرکت های PSP برای کــم کردن یا حتی 
صفر کردن کارمزد با یکدیگر رقابت می کردند اما با 
شکل گیری شاپرک و ساماندهی بازار این شرکت ها 
وابستگی شان به شبکه بانکی کشور نیز کمتر شد و از 
آن سو وابستگی شان به کارمزدها بیشتر. از سویی 
صفر کردن کارمزدها ســفره ای بود که خودشان از 
خاء نظارتی بانک مرکزی استفاده کردند و پهنش 
کرده  بودند، از همین رو جمع کردن آن به تنهایی از 

قدرت شان خارج بود.

این بــار وقتــی بانــک مرکزی اعــام کرد 
شــرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت باید 
کارمــزد بگیرند همه پذیرفتنــد و همگی متعهد 
شــدند این پروژه را پیش برند، حتــی به میزان 
کارمزدهای تعیین شده از ســوی بانک مرکزی 
نیز اعتراضی نکردند. اما این بار کسانی که سال ها 
به دریافت ســرویس رایگان عادت کرده بودند، 

مخالف اجرای این طرح شدند.
وقتی شاپرک برای اولین بار در اردیبهشت ماه 
اعام کرد طرح دریافت کارمزد را طی سال جاری 
اجرایی خواهد کرد، توجه کسی برانگیخته نشد اما 
مخالفت با اجرایی شدن این طرح با داغ شدن تنور 

انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف داغ تر شد.
طرح دریافــت کارمزد به صــورت ناگهانی 
تبدیــل به یک مخالفت صنفی شــد و فعاالن این 
حوزه برای اینکه بتوانند رای بیشتری کسب کنند 
به تدریج بیشــتر مخالفت می کردند. روزی نبود 
که آنان در رســانه های مختلف مصاحبه نکنند 
یا جلســات مطبوعاتی برگزار نکنند. در بسیاری 
از مواقع بــا اصل پرداخت کارمــزد نیز موافقت 
می کردند، فقــط اعام می کردند کــه باید نظر 
اصناف نیز گرفته شود یا اعتقاد داشتند کارمزدها 
باید از طریق هیات نظارت بر اصناف و شــورای 

اصناف اباغ شود.
کارمزد تبدیل بــه یک شــور تبلیغاتی برای 

انتخابات شد. هیات رئیســه اتاق اصناف حس 
کرد اگر می خواهد بماند و با قــدرت نیز بماند، 
باید از تمام تــوان خود برای مخالفت با این طرح 
بهره برد. رایزنی های خود با مجلس را شــروع 
کرد و ســراغ وزیــر صنعت، معــدن و تجارت 
رفت. با وجود اینکه هیچ ســابقه تاریخی ای مبنی 
بر دخالت بخش هــای مختلــف اقتصادی در 
نرخ گذاری های بانکی وجود نــدارد اما معاون 
وزیر صنعت در یک اظهارنظر رسمی اعام کرد 
وزارت صنعت موافق اخذ کارمزد از پایانه  های 
فروش نیســت و آن را برخاف توسعه تجارت 

الکترونیکی می داند. 
هر چنــد این گفته معاون وزیــر در مورد تاثیر 
دریافت کارمــزد بر تجــارت الکترونیکی جای 
بحث دارد اما تاکنون هیچ وزیری در نرخ گذاری 
بانک مرکــزی دخالت نکرده بود، بســیاری از 
کارشناسان شــبکه بانکی به همین موضوع اشاره 
کردند و مثال هایی زدند مانند اینکه: مگر وزارت 
نیــرو برای تعییــن تعرفه آب و بــرق با اصناف 
مذاکــره می کند که بانک مرکــزی برای تعیین 
یک تعرفه خود با اصناف وارد مذاکره شود؟ چرا 
که دریافت کارمزد طبــق روال های داخلی خود 
شبکه بانکی و بانک مرکزی صورت می گیرد و در 
نهایت شــورای پول و اعتبار آن را بررسی و اباغ 

می کرد و شبکه بانکی نیز آن را اجرا.

چرا دریافت کارمزد از تراکنش ها  اجرایی نشد

کارمزد و دشمنانش

وقتی شاپرک برای اولین بار در اردیبهشت ماه 
اعام کرد طرح دریافت کارمزد را طی 

سال جاری اجرایی خواهد کرد، توجه کسی 
برانگیخته نشد اما مخالفت با اجرایی شدن این 
طرح با داغ شدن تنور انتخابات هیات رئیسه 

اتاق اصناف داغ تر شد
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فعاالن صنفی به این ســادگی کنار نکشیدند و 
پای هیات دولت را به میان کشــیدند و در نهایت 
هیــات دولت در مصوبه ای دریافــت کارمزد از 
پایانه های فــروش را به تعویق انداخت و منوط به 

تصمیم شورای پول و اعتبار کرد. 
این تصمیم به مذاق مخالفــان کارمزد خوش 
آمد و آنان این تصمیم را موجب برگشت آرامش 

به بازار دانستند.
اما فعالیت آنــان در مخالفت بــا کارمزد و به 
ظاهر طرفدار صنف موجب شــد بسیاری از آرا 
را به ســمت خود جمع کنند و نشــان دهند برای 
اصناف و رسیدن آنان به حق شان تاش می کنند! 
انتخابات هیات رئیســه اتاق اصناف برگزار شد و 

مخالف اصلی به عنوان رئیس انتخاب شد.
اما پس از پایان گرفتن انتخابات فضا کمی تغییر 
کرد، آنان در جلساتی با مســئوالن شبکه بانکی 
اعام کردند حاضرند کارمــزد پرداخت کنند. 
از ســویی اخبار غیررسمی نشــان می دهد آنان 
متقاضی دریافت مجوز شــرکت PSP هستند و 

می خواهند خود وارد این بازار شوند.
فارغ از اینکه این خبــر صحت دارد یا ندارد اما 
تشکیل چنین شــرکتی می تواند انحصاری ایجاد 
کند که سایر شــرکت های ارائه دهنده خدمات 
پرداخت را با مشــکل مواجه خواهــد کرد. البته 
عاقه شورای اصناف به فعالیت های بانکی عاقه 

جدیدی نیســت، ســال ها پیش تقاضای تشکیل 
بانک اصناف را نیز به بانــک مرکزی ارائه کرده 
بودند و به نظر می رســد با توجه به انحصاری که 
این بانک می توانست ایجاد کند، بانک مرکزی با 

تشکیل این بانک نیز مخالفت کرد.

نوع انتشار خبر
فارغ از اینکه شــورای اصناف تمامی تاش خود 
را برای به تعویق انداختن این طرح به کار گرفت 
و شــاید از منظر صنفی این اقدامی به جهت منافع 
اصناف بود، اما انتشــار این خبــر نیز میان مردم 

قابل توجه بود.
عامه مردم فکــر می کردند قرار اســت آنها 
کارمزد را پرداخت کنند. در اصل اخبار به گونه ای 
در میان مردم پخش شده بود که تصور نمی کردند 
مغازه دارها باید این کارمــزد را پرداخت کنند. 
اخبار و مصاحبه هایی که از سوی اصناف صورت 
گرفته بود نیز به این تصور دامن می زد و در مقابل 
هیچ کدام از مقامات بانکی کشــور و مســئوالن 
بانک مرکــزی در صدد از بین بــردن این تصور 

برنیامدند.
موضوعی که میان مردم پخش شده بود این بود 
که با دریافت کارمزدها هر خرید که انجام دهند، 
مقداری از حساب شــان کسر می شود و در نتیجه 
کاالها گران تر از قبل به دست شان خواهد رسید. 
همین امر موجب شــد مردم احساس کنند بانک 
مرکزی و شــبکه بانکی کشور به صورت ناگهانی 
و در یک تصمیم گیری یک جانبه تصمیم به گران 

کردن کاالهای مصرفی مردم گرفته اند.
البته نوع دخالت صدا و ســیما نیز در این میان 
بی تاثیر نبود؛  گزارش های میدانی که از سطح شهر 
تهیه می شد، نشان می داد دریافت کارمزد موجب 

گران شدن کاالها خواهد شد.
از این سو شــبکه بانکی کشــور و شرکت های 
PSP و شــاپرک خیلی دیر به فکر خبررســانی و 

اطاع رســانی افتادند. وقتی آنان با مطبوعات و 
صدا و سیما وارد شور شــدند که دیگر سر و صدا 
بلند شــده بود. معموال در مورد چنین تصمیماتی 
باید از شش ماه قبل یا حتی بیشتر، فرهنگ سازی 
برای اجرایی شدن آن صورت گیرد تا ذهن مردم 

برای اجرایی شدن آن آماده شود.
اما انتشــار چنین خبرهایی با توجه به ســاختار 
دولتی کشــور به صورت ناگهانی مردم را مقابل 
دولت قرار می دهد، در حالی  که این موضوع یک 
موضوع کاما صنفی اســت و اصا موضوع مردم 

و دولت نیست.

راهکار
شــرکت های PSP معتقدنــد بــرای ادامــه 

فعالیت شان بدون هیچ تردیدی نیازمند دریافت 
کارمزد هستند و شــبکه بانکی کشور نیز با آنان 
هم صداســت. تمامی کارشناسان بانکی معتقدند 
هر چند در شرایط فعلی دریافت کارمزد متوقف 
شده اســت اما دیر یا زود شرایط دریافت کارمزد 
فراهم خواهد شــد اما برای آن دوره زمانی شبکه 

بانکی کشور باید از همین حاال تصمیم گیری کند.
نکته ای کــه در میان صحبت هــای مخالفان 
پرداخــت کارمزد جلب توجــه می کرد این بود 
که به نظر آنان میزان کارمزد باید توافقی باشــد 
مابین شــرکت ارائه کننده خدمات پرداخت و 
خدمات گیرنده، در ایــن صورت هر کدام از دو 
طرف می توانند با توجه بــه نیازها و توان خود و 
قدرت چانه زنی شــان میزان کارمــزد را تعیین 

کنند.
این همان اتفاقی اســت کــه اوایل اجرای طرح 
نصب پایانه های فروش در فروشگاه های مختلف 
صورت گرفت. در آن زمان شــرکت های فعال 
در این بازار خودشــان با پذیرنده بر سر کارمزد و 
حتی دوره تسویه حساب به توافق می رسیدند. این 
رویه ادامه داشت تا زمانی  که برخی از شرکت ها 
کارمزد دریافتی را صفر کردند و از آن پس بانک  
مرکزی سعی کرد با تصویب و اباغ آیین نامه ها 
و دســتورالعمل های مختلف مانع کارمزد صفر 

درصد شود. 
راهــکار توافقی میــان شــرکت های PSP و 
واحدهای صنفی، راهکاری اســت که از ســوی 
شــرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت نیز 
پذیرفته شــده و آنان حاضرند برای رونق کسب 
و کارشــان خود راهکارهایی به پذیرندگان طرف 

قراردادشان پیشنهاد دهند. 
در این صــورت بانک مرکزی و شــاپرک به 
جایگاه اصلی خــود که همان نظــارت و تدوین 
مقررات باالدستی است، باز می گردند و هر کدام 
از شــرکت ها می توانند با توجه به هزینه هایشان 

میزان کارمزد دریافتی را تعیین کنند. 
اما این راهکار نیز شــاید خیلی آرمانی باشد؛ با 
توجه به اینکه نظام پرداخت کشــور سال هاست 
ســرویس رایگان به پذیرندگان ارائه کرده و این 
هزینه را شــبکه بانکی متقبل شده است، ترسیم 
چنین نقشه ای شــاید امکان پذیر نباشد اما شاید 
امکان این باشــد که در طوالنی مــدت بتوان این 

سیاست را به تدریج پیاده کرد.
از ســویی شــرکت های PSP باید به  گونه ای 
عمل کنند که به تدریج بخشی از اصناف به  شمار 
بیایند نه بخشــی از نظام بانکی. این اقدام بخشی 
از مقاومت ها را در مقابل آنــان کم خواهد کرد و 
آنان ســاده تر برخی از این تعامات خود را پیش 

خواهند برد

نسا ساداتی
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مدل های بانکی نوین ایران وارد تدوین 
مرحله اجرایی شــده و سند اول 

اجرای این طرح آماده شده است.
هم اکنــون تعاریــف نهادهای مالی کشــور 
مشــخص شــده  اســت و در گام هــای بعدی 

محصوالت بانکی طبقه بندی خواهند شد.
تدوین مدل بانکی نویــن ایران طی تفاهم نامه ای 
که میان پژوهشکده پولی و بانکی و شرکت خدمات 
انفورماتیک به امضا رســید، رســما از شهریورماه 
گذشته آغاز شــد. طبق این تفاهم نامه قرار است 
نظام بانکی بر مبنای چارچوب های بین المللی و نوین 
بازنویسی شود. »مبنا« بر پایه مدل های استاندارد و 
چارچوب های بین المللی از قبیل IFW، BIAN، بازل، 

Sarbanes Oxley و غیره تدوین می شود.

دبیر کل بانک مرکزی با بیان اینکه با شــروع 
کار »مبنــا« پایش اطاعاتی بانکی کشــور برای 
بانک مرکزی میسر خواهد شد، گفت:»همچنین 
این مدل کمک می کند تا ســامت بانکی تضمین، 
مقررات استاندارد و زبان مشترک بین شبکه های 
بانکی فراهم شــده و فرصت هــای جدید برای 
حوزه بانکداری ایجاد و تعامل بین مدیران بانکی 
بیشــتر شــود. همچنین خروجی های این مدل و 
دستاوردهای آن از طریق بانک مرکزی مشخص 
و به شــبکه بانکی اباغ و بر آنهــا نظارت خواهد 

شد.«
او با بیــان اینکه بانک مرکزی همــواره بایدها 
و نبایدهــا را برای نظام بانکی مشــخص می کند، 
افزود:»بــر این اســاس در مدل کســب و کار 
بانکــداری نیز الزامــات را تعییــن می کند اما 
نمی گویــد چــه امکاناتــی باید بــرای حرکت 

درچارچوب استفاده شود.«
بارقه های اولیه تدوین این ســند تقریبا دو سال 
پیش زده شد؛ زمانی که مجمع عمومی بانک ها در 
جلسه خود در 89/5/19 دستورالعمل شفافیت 
و تمرکز اطاعــات بانک ها را تصویب کرد. طبق 
ماده 2 آن تمامی بانک ها و موسســات اعتباری 
مکلف شدند ظرف 24 ماه پس از اباغ این مصوبه 
تمامی داده های مربــوط به عملیات بانکی خود را 
اعم از جذب ســپرده ها، اعطای تسهیات و ارائه 
انواع خدمــات بانکی به صــورت ریالی و ارزی، 
منحصرا در یک سامانه جامع بانکداری یکپارچه 

ثبت، پردازش و نگهداری کنند.
در تبصره این ماده آمده اســت نحــوه تولید، 
پــردازش و نگهــداری داده ها و تبدیــل آنها به 
اطاعات بایــد مطابق با اســتانداردهای فنی و 

اجرایی بانک مرکزی صورت گیرد.
این مصوبه در دی ماه همان ســال نیز در قالب 
یک دستورالعمل به تصویب شورای پول و اعتبار 
رسید. از دل همین مصوبه بانک ها به سمت ایجاد 

سامانه یکپارچه بانکی )سیب( حرکت کردند.
اما پیش از آنکه بانک ها به سمت ایجاد یا خرید 
ســامانه متمرکز بانکی حرکت کننــد، طبق این 
مصوبه بانک مرکزی باید اســتاندارد فنی نحوه 
تولید و پــردازش و نگهداری داده ها و تبدیل آنها 
به اطاعات را به بانک ها اباغ می کرد تا بانک ها 
بتوانند طبق آن اســتانداردها سیســتم یکپارچه 

بانکی ایجاد کنند.
مدیر کل فناوری اطاعات بانک مرکزی در این 
خصوص گفت:»شــورای پول و اعتبار با تصویب 
این مصوبه تصمیم داشــت به این نتیجه برسد که 
بانک ها چه هستند و دیتایشان چیست. بر همین 
اســاس بود که بانک ها به دنبال ایجاد کربنکینگ 
رفتند. برای اینکه این دســتورالعمل اجرایی شود 
در ابتدا باید آن را در بدنه کارشناسی به یکسری 
پروژه تبدیل می کردیم؛ پس از آن قرار شد مفهوم 
بانک اســتاندارد در ایران را درآوریم اما متوجه 
شدیم هیچ  کس نمی داند بانک استاندارد در ایران 
چیست و هر کس بر اساس تعریف خود و یکسری 
تعاریف شــفاهی کارش را پیش می برد. در اصل 
تلقی هایی که از بانــک و بانکداری در ایران وجود 
دارد، تلقی واحدی نیست از همین رو ابتدا باید به 

یک تعریف واحد از بانکداری برسیم.«
ناصر حکیمــی ادامه داد:»هر کس تفســیری 
از بانکداری دارد، ایــن بزرگ ترین چالش ما به 
شمار می رود؛ یعنی بانکدارهای شما تعریف شان 
از بانکداری مشــترک نیست. این در حالی است 
که بانکداری در تمامی دنیا بر اســاس یک مدل 
مشــخص پیش می رود و آن نیز بر پایه قرارداد 

است.«
در بررســی های صورت گرفته از سوی بانک 
 مرکزی و پژوهشــکده پولی و بانکی کشور یکی از 
دالیلی که باعث شــد تدوین مدل نوین بانکی در 
دستور کار قرار گیرد، فقدان مدل های بانکی بود. 
همچنیــن فقدان زبان واحد بیــن خبرگان بانکی 
از دیگر مشکاتی اســت که شبکه بانکی کشور با 
آن مواجه اســت. از سویی شرایط موجود موجب 
شده اســت نظارت پذیری ضعیفی صورت گیرد 
و بانک مرکزی نتواند بســیاری از سیاست های 
نظارتی خود را پیاده ســازد. همچنین بررسی های 
بانک مرکزی نشــان می داد بانک هــای ایران 
از اســتانداردهای بین المللــی فاصله گرفته اند و 
برخی از بانک ها برای ســرمایه گذاری در حوزه 

بانکداری یکپارچه دچار سردرگمی شده اند. 
نتیجه مشخص شــدن اســتانداردهای یک 
کربنکینگ مناسب و اباغ آن به بانک ها نظارت 
بهتر بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها بود، چرا که 
بانک ها به یک زبان مشترک می رسیدند و بانک 
مرکزی می توانست با یک زبان واحد با تمامی آنها 
صحبت کند. بررســی های صورت گرفته نشان 
می داد شرایط موجود موجب شده بود عملکرد و 
صورت های بانکی ایران با یکدیگر قابل مقایســه 
نباشــد، همین امر نظــارت بانک مرکــزی را با 

مشکل مواجه می کرد. 
از همین رو شرکت خدمات انفورماتیک نیز به 
عنوان مجری سناب انتخاب شد تا به عنوان بازوی 

مدل بانکی نوین ایران به فاز اجرایی رسید

سند اولیه مبنا تدوین شد

هادی بانی
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اجرایی بانک مرکزی سامانه نظارت الکترونیکی 
بر بانک ها را ایجاد کند.

دبیرکل بانک مرکزی ســید محمود احمدی 
در شــهریورماه 90 اظهار امیــدواری کرده بود 
که ســناب ظرف دو تا سه سال شــکل اجرایی به 

خود گیرد.
احمدی اعــام کرده بود:»طــی دو دهه اخیر 
بانک ها بیش از ســایر ســازمان های کشــور به 
اســتفاده از رایانه و فناوری اطاعات برای اداره 
امورشــان اهتمــام ورزیده اند و از ایــن رو، نفوذ 
فناوری اطاعات در بانک ها بیش از هر جای دیگر 
اســت. این نفوذ منجر به تغییرات گسترده ای در 
نحوه خدمت رســانی بانک ها شده است. بنابراین 
الزم است این تحول از ســوی بانک مرکزی هم 
مورد توجه قرار گیرد و روال های ســنتی نظارت 
به روال های مبتنی بر فنــاوری گرایش پیدا کند. 
»ســناب« نقطه آغاز این تحول بود که در دی ماه 
1389 به تصویب شــورای پول و اعتبار رسید و 
امیدواریم ظرف دو تا ســه سال آینده به صورت 

کامل پیاده سازی  شود.«
طبق پیش بینی های صورت گرفته »سناب« سه 

مولفه اساسی دارد:
عملیات بانکداری الکترونیکــی را در بانک ها 
اســتاندارد می کند و تعیین می کند هر بانک برای 
عملیات بانکی خود چه داده هایی را تولید و هر یک 

از آنها را به چه صورت نگهداری و پردازش کند.
بانک ها را مکلف می ســازد عملیات خود را به 
صورت کامل رایانه ای کنند و اسناد کاغذی را به 

صورت الکترونیکی درآورند.
نسخه ای از این داده ها در انباره داده های خاص 
کپی می شــود تا ناظران بانک مرکــزی بتوانند 
مســتقیما داده ها و اطاعات نظارتی خود را از آن 

استخراج کنند.
برای رســیدن به این منظور شــرکت خدمات 
  IFW )Information Frame work( انفورماتیک
را سرلوحه کاری خود قرار داد. طبق نظر بسیاری 
از کارشناســان بانکی،IFW  مانند یک دانشــگاه 
می ماند که می توان با مطالعه و آشــنایی با آن به 
بسیاری از استانداردها دست یافت و یک بیزینس 

مدل جامع برای فعالیت بانکی تدوین کرد.
مدیرعامل شــرکت خدمات انفورماتیک در 
این خصوص گفت:»بر اســاس اســتراتژی های 
شــرکت و همچنین وظایف محوله از طرف بانک  
مرکزی طرحی تحت عنوان ایجاد استاندارد برای 
شبکه بانکی مورد توجه قرار گرفت تا از طریق آن 
زبان مشــترک بین شبکه بانکی ایجاد شود. به این 
ترتیب همه داده ها و فرآیندها اســتاندارد خواهد 
شد. در این راستا چارچوب های بسیاری با مطالعه 
اســتاندارهای موجود در دنیا مورد بررسی قرار 

گرفت که در نهایت یک چارچوب پذیرفته شد.«
ســید ابوطالب نجفــی افزود:»با اجــرای این 
چارچوب نظارت بانک مرکزی ســاده تر شده و 
بانک ها می توانند پیچیدگی هایی را که در کسب 
و کار خود با آن روبه رو بودند به طور آســان تری 
مدیریت کننــد و ســرویس های جدیدتری به 

مشتریان خود ارائه دهند.«
IFW  مجموعــه ای از الگوهــای تجــاری 

شناخته شده در زمینه بانکداری است که به نوعی 
مصادیق موفق در این زمینه مالی را دربر می گیرد 
و خود بخشــی توســعه یافته از اجزای الگوهای 
تجاری اســت. به عبارت دیگر بــه محض اینکه 
شــما اقدام به ارائه یک خدمت تجاری بر حسب 
تقاضای موجــود کنید و اجــزای الزم برای این 
تجارت را شناسایی کنید، چارچوب اطاعات این 
امکان را به شــما می دهد که بر حسب مثال های 
مشــخص طرح مورد نظرتان را با بهره گیری از 

ابزارهای فناوری شتاب بخشید.
الگوهــای IFW مبانــی تجاری یــک بانک را 
توضیح می دهد و در ذات خود پلی هســتند میان 
جوامع تجاری و فنــاوری. آنها به گونه ای طراحی 
شده اند که بتوانند به ســادگی در اختیار کاربران 
قرار بگیرند و دغدغه هــای صنعت بانکداری در 
زمینه هایی مانند برداشــت مشــتری، تحول در 
شاخه های گوناگون و مدیریت ریسک یا شکایات 

را نیز شامل می شوند.
زمانی که همه انتظار داشــتند ســناب طی دو 
سال اجرایی شــود ناصر حکیمی نیز با اعام اینکه 
با اجرایی شدن سناب طی دو سال آینده خدمات 
بانکی استاندارد خواهد شــد، گفته بود:»حرکت 
بانک ها از ســامانه موجود به ســامانه یکپارچه، 
مجازی شدن داده ها و از میان رفتن اسناد کاغذی 

از فواید این سامانه خواهد بود.«
در این طرح قرار اســت با در کنار هم قرار گرفتن 
دستورالعمل نظام شفافیت و تمرکز اطاعات بانکی 

و IFW و سناب، طرحی با عنوان نشتا اجرایی شود.
برای کوچک کردن این پروژه و شــکل اجرایی 
گرفتــن آن بانــک مرکزی پــروژه نشــتا را به 
دو بخش تقســیم کرده اســت؛ یــک بخش آن 
مربوط بــه مفاهیم بانکداری اســت. این بخش 
کار به پژوهشکده پولی و بانکی سپرده شده است. 
پژوهشــکده نیز در گام اول از تمامی فعاالن بانکی 
دعوت کرده اســت برای مشخص کردن مفاهیم 

اصلی بانکی دور هم جمع شوند.
اما به نظر می رســد ارائه تعریــف واحد برای 
خدمات بانکی و استاندارد کردن این تعاریف کار 
چندان ساده ای نیســت. اقدامات صورت گرفته 
نشــان می دهد در نســخه اول مبنا طبقه بندی 
بانک ها مشــخص شده  اســت و بانک ها از حیث 

تخصصی بودن، توســعه ای، قرض الحسنه و غیره 
مشــخص و تعاریف هر کدام از آنها مستند شده  

است.
فرهاد نیلــی رئیس پژوهشــکده پولی و بانکی 
کشــور در این خصوص گفت:»برای پیشبرد مبنا 
یک کمیته راهبردی با حضور شش نفر از خبرگان 

بانکداری تشکیل شده  است.«
رامیــن پاشــایی فام، علی دیوانــدری، بهمن 
زعفرانیان، محمدهــادی مهدویان و عبدالناصر 
همتی اعضــای حاضر در کمیتــه راهبردی مبنا 

هستند.
نیلی گفت:»طبق پیش بینی های صورت گرفته 
یک ســایت و فروم اختصاصی برای مبنا طراحی 
خواهد شــد تــا تمامــی مصوبــات و اقدامات 
صورت گرفته روی آن قــرار گیرد و امکان اظهار 
نظــر نیز در آن وجــود خواهد داشــت تا تمامی 
فعاالن ایــن حوزه بتوانند در این کار مشــارکت 

کنند.«
همچنین بنا بر پیش بینی هــای صورت گرفته، 
انجام این پروژه از بانک مرکزی آغاز می شــود. 
بانک مرکزی در اجرای نشــتا دو هدف اصلی را 
دنبال می کند: یکی از اهدافش پیاده ســازی نشتا 
در شــبکه بانکی کشــور و هدف دوم بازتعریف 
مســئولیت خود در قالب این نظام جدید اســت. 
چرا که فقط از این طریق اســت کــه می تواند به 
صورت کامل بر بازار پولی و مالی کشــور نظارت 
داشته باشد و آن را کنترل کند. از همین رو پروژه 
نشتا به دو پروژه مدل سازی نظام بانکی ایران که 
یک بحث فرآیندی اســت و پروژه دیگر که بحث 
نظارت یا همان ســناب اســت، تبدیل شد. هنوز 
زمان دقیقی برای اتمام پروژه پیش بینی نشــده 
اســت اما تغییر و اصاح مدل بانک دویچه آلمان 
به مدل اســتاندارد کنونی تقریبا هشت سال طول 

کشید.
ناصر حکیمــی مدیر کل فنــاوری و اطاعات 
بانک مرکزی با اشــاره به تکالیــف قانونی بانک 
مرکزی بــرای اســتقرار نظام یکپارچــه بانکی 
گفت:»»مبنا« می تواند دســتیابی بانک مرکزی 
به این اهداف را میســر کند. بحث این نیست که 
بانک مرکــزی برای بانک ها نرم افزار بنویســد؛ 
بلکه مساله اصلی تعیین چارچوب های مشخص 
و تعیین تکلیف بــرای بانک ها و شــرکت هایی 
است که می خواهند در نظام بانکی حضور داشته 

باشند.«
او افزود:»مدل هــای کســب و کار بانکداری 
موجــب می شــود آشــفتگی ها و بی نظمی های 
موجود کمتر شــود، دانش های پراکنده متمرکز 
و بخشنامه ها و قوانین نیز یکپارچه شوند تا روش 

مشخصی در نظام بانکداری به وجود آید.«
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»آی بــی اِم«  میزگردی با تاش شرکت 
»اف اس تی مدیا«  و با شــرکت 
گروهی از صاحب نظران و مدیران اجرایی صنعت 
بانکداری، در دفتر منطقه ای استرالیا برگزار کرده 
اســت. مباحث این میزگرد حــول محورهایی که 
»برت کینگ« ، نویســنده کتاب های »بانک 2.0 
« و »بانک 3.0« ارائه داده، شــکل گرفته  اســت. از 
آنجا که »برت کینــگ« در زمینه روند بانکداری و 
چگونگی بانکداری آینده صاحب نظری برجســته 
است، مطالعه دیدگاه های او در میزگردی که یکی 
از مهم ترین فعاالن صنعت فناوری اطاعات، یعنی 
»آی بی اِم« از یک ســو و فعاالن بانکداری از سوی 
دیگر حضور دارند، مفید می نماید. این دیدگاه ها در 
کنار کتاب تازه ترجمه شــده »بانک 3.0« می تواند 
مســیر پیش روی بانکداری و رابطه آن با فناوری 

اطاعات را ترسیم کند.
محورهای ارائه شده توســط »برت کینگ« در 
این میزگرد را که در واقــع روندهای تغییردهنده 
بانکداری امروز هســتند، می توان به صورت زیر 

برشمرد:
gg اثر فناوری بر مدل های کسب و کار از یک سو و

تغییر رفتار مشتریان از سوی دیگر
gg تغییــر پارادایم و نیــاز به »مدالیتــه«  برای

مشارکت اعضای اکوسیستم 
gg چالش جــذب و حفظ مشــتریانی که به طور

فزاینــده دانش و نیازهای آنها در حال رشــد 
است.

gg استراتژی های حرکت از مدل های کسب و کار
تراکنش محور به مدل های مشتری محور

ggچالش آینده بانک ها به عنوان شعبه
gg .چالش کاربرد داده های موجود

اثر فناوری بر مدل های کسب و کار و رفتار 
مشتریان

به عقیده »برت کینگ«  تغییرات فناوری به راحتی 
مدل های سنتی کسب و کار را تحت تاثیر خود قرار 
داده است. تغییرات ناشــی از فناوری بر کسب و 
کارهایی مانند فروش کتاب توســط »آمازون«  و 
موسیقی توسط »اپل استور«  تاثیر شگرفی گذاشته 
و مدل سنتی فروش و ارائه خدمات در این زمینه ها 
را دگرگون کرده است. لذا به نظر می رسد بانک ها 
نیز از این اثرات فناورانه مصــون نخواهند ماند و 

ســازمان هایی مانند »گوگل«، »اپل«، »پی پال« ، 
»اسکوئر«  و »ام - پِســا«  در کنیا احتماال بر تجربه 
مشتریان تســلط پیدا خواهند کرد. در مدل های 
جدید کسب و کار بانکی، شــعبه همچنان وجود 
دارد اما کانال اصلی ارائه خدمات بانکی و پرداخت 
نخواهد بود. همچنین بانک عضوی از اکوسیستمی 
خواهد بود که اعضای دیگری مانند شرکت های 
خدمات کارت و پرداخــت، مخابرات و اپراتوری 
تلفــن همراه و شــرکت های ارائه دهنده خدمات 
فناوری اطاعات را در خود جای داده است. نهاد 
ناظر بانکی نیز در ایــن میان تنها وظیفه محافظت 
فضا به نفع ذی نفعان مختلف از جمله مشتریان را 
دارد و هر گونه مقاومــت نهاد ناظر در برابر تغییر 
رفتار مشتریان محکوم به شکســت خواهد بود. 
مشتری امروز به دنبال ســادگی و راحتی است و 
به داشــتن اطاعات یکپارچــه از وضعیت مالی 
و بانکــی خود تمایل بســیاری دارد. در خصوص 
رفتار مشتریان باید به رفتارهای آناین مشتریان 
نیز توجه کــرد. امروزه هر مشــتری بانک عضو 
چندین سایت و رســانه اجتماعی است به صورتی 
که در 90 درصد موارد مشــتریان جهت مراجعه 
به وب ســایت ها، برای ورود »الگین«  می کنند. با 
این حــال بانک ها تنها به تبلیغ محصوالت خود در 
سایت های مختلف بســنده می کنند و در فروش 
محصول در پس »الگین«های مشــتریان ضعیف 
هستند. بنابراین الزم است وب سایت های دولتی 
و نهادهــای عمومی با بانکــداری اینترنتی تلفیق 
شوند و مشــتریان با »الگین« در این وب سایت ها 
با کمترین اصطــکاک پرداخت های الزم را انجام 
دهند. مســاله دیگر در خصوص اثــر فناوری بر 
رفتار مشتریان، جریان اطاعاتی قدرتمندی است 
که دانش مشــتریان را در خصوص محصوالت 
مختلف ازدیاد می بخشد و فشــار رقابتی را برای 
بانک ها و ســایر رقبای غیربانکــی آنها افزایش 

می دهد. 

تغییر پارادایم و نیاز به »مدالیته«
زمانی که یک پارادایم جدید ایجاد می شود هر کسی 
می خواهد مالک آن باشد اما وجود یک »مدالیته« 
یا روش، جلوی این مشــکل را می گیــرد. به طور 
مثال تراکنش های موبایل بانک در بانک »اس تی 
جورج«  اســترالیا برابر با مجمــوع تراکنش های 

»روندهای شکل دهنده آینده بانکداری« 

فناوری همه چیز را عوض می کند

واحد تحقیقات بازار شرکت توسن
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40 شعبه برتر آن است اما هیچ کس مالک فضای 
بانکداری موبایل نیســت. اگرچه مشــتری باید 
نرم افــزار بانکداری را از »اپل اســتور« یا »گوگل 
پلی« دریافت دارد یا از بســتر اینترنت و پیام کوتاه 
اپراتور موبایل اســتفاده کند. راه رســیدن به این 
یکپارچگی فضا باید »مشارکِت باز«  جهت بیشترین 
سطح دستیابی به مشــتری و ارائه آسان و بی نقص 
محصولی مرتبط با نیاز مشتری باشد. به کمک این 
مدالیته شرکت هایی مانند گوگل که توانایی باالیی 
در بانک آناین شــدن دارنــد، از روی آوردن به 
بانکداری خودداری می کننــد و جایگاه خود را در 

اکوسیستم حفظ خواهند کرد.

چالش جذب و حفظ مشتری
در گذشته جذب مشتریان، حفظ وفاداری به برند 
و حس اعتماد ناشــی از آن بــرای بانک ها اهمیت 
بســیاری داشــت. امروزه عاوه بر حفظ اعتماد 
به برنــد، بانک ها باید بین راحتی مشــتری و برند 
تعامــل برقرار کنند و این امــر مدیریت وفاداری 
مشتریان را مشکل می ســازد. راحتی مشتری در 
حوزه بانکداری و فضای اجتماعی وابسته به مشتری 
قرار دارد. در واقع مشتری نیاز به حل مشکل دارد؛ 
به طور مثال مشــتری وام مسکن نمی خواهد بلکه 
به مســکن نیاز دارد، پس بانک بایــد توانایی مهیا 
کــردن ابزارهایی جهت ارائه ســاده محصوالت 
مرتبــط با نیازهای مشــتری را داشــته باشــد. 
همچنین در فرآیند رفتــار مصرف کننده به نقش 
رســانه های اجتماعی باید توجه ویژه ای کرد. البته 
به عقیده »برت کینــگ«  هزینه کردن برای تبلیغ 
در رســانه های اجتماعی توجیهی ندارد و در واقع 
صدای مشتریان است که در رسانه های اجتماعی 
حائز اهمیت است. البته این مساله به معنی اهمیت 
بیش از حد به انتقاد یا تشــویق در فضای رســانه 
نیست، بلکه مهم ترین مســاله صداهایی است که 
دست به تخریب شهرت بانک می زند. اما چگونه 
می توان در فضای رســانه ای همچون »یوتیوب«  
محتوای مثبت و منفی را جدا کرد و آن را گسترش 
داد. مثا پرداخت بــه ازای طرفداری می تواند راه 
مناسبی برای رسیدن به این هدف باشد اما همچنان 
نیاز به ارائه خدمت باکیفیت وجــود دارد و تنها با 
جایزه دادن به افراد نمی توان فضای رســانه ای را 

مدیریت کرد. 
حرکت از مدل های کسب و کار 

تراکنش محور به مدل های مشتری محور
نسل اول اینترنت بانک مبتنی بر تراکنش بود. نسل 
دوم همانند نرم افزارهای مالی و حسابداری متصل 
به حساب بانکی، با تراکنش های مشتری در ارتباط 
بود. اکنون نسل جدیدی از ابزارها برای انجام کارها 
و خواسته های کاربر با بهترین روش به وجود آمده  

است. ارزش اپلیکیشن آی فونی »اسکوئر« در فراهم 
آوردن نقطه تماس فروشــگاهی بــرای پرداخت 
نیســت، بلکه ارزش آن به علــت ایجاد تحولی در 
ارائه اطاعات مالــی مرتبط در کنار تراکنش مالی 
انجام شده اســت. به طور مثال زمانی که شروع به 
اســتفاده از موبایل بانک »موِون بانک«  می کنید، 
پس از الگین کردن تنها مانده حساب را می بینید و 
با یک دکمه می توانید پرداخت خود را انجام دهید. 
در نســل بعدی بانک ها، مشتریان بانک را با عنوان 
بانک نخواهند شناخت بلکه بانک ها بر اساس نیاز 

مشتریان رفتار خواهند کرد. 
زمانی که اینترنت بانک شروع به کار کرد، تنها به 
عنوان یک نقطه تماس بزرگ همچون شعبه مطرح 
بود. در حالی که امــروزه آناین بودن یعنی الگین 
کردن در چندین شــبکه اجتماعــی. در واقع وقتی 
می خواهید در ســایت های مختلف ثبت نام کنید، 
تنها از طریق الگین کردن در یکی از شبکه هایی که 
عضو هســتید -مانند فیس بوک- الگین می کنید. 
بنابراین طی سه تا پنج ســال آینده اینترنت بانک 
به جزیــی از قابلیت های عملیاتی در ســایت ها و 
ابزارهای مختلف آناین تبدیل خواهد شــد و در 
هرجا که نیاز باشــد در دسترس نیز هست. به طور 
مثال به زودی وقتی با کارت اعتباری خود از آمازون 
خرید می کنید مانده حســاب بانکی تان نیز نمایش 
داده می شود. از سوی دیگر همان طور که گفته شد 
الزم است بانک ها به جای تمرکز بر توسعه ابزارها 
بر زمینه های نیازهــا تمرکز کنند. در واقع نیازهای 
مشــتریان )بانکی و پرداخت( ریشه در زمینه هایی 
دارند که الزم اســت این زمینه ها توسط بانک رفع 
شوند یا رفع آنها تسهیل شود. مثا خرید و پرداخت 
برای خرید، یک زمینه برای مشــتریان است که 
ابزار تسهیل گر آن خدمات اعتباری است. در واقع 
نیاز اصلی مشتری خدمات اعتباری نیست بلکه او 
نیازمند تسهیل پرداخت در زمان خرید است. پس 
باید به زمینه های نیاز توجه کرد و از راهی آسان و با 
کمترین اصطکاک، ابزار رفع یا تسهیل زمینه ها برای 
مشتری مهیا شــود. در واقع بانک باید بداند مسیر 
حرکت مشتری چگونه است و در کجای این مسیر 

برای بانک ارزش وجود دارد. 

چالش آینده بانک ها به عنوان شعبه 
در پی تغییرات مدل کســب و کار بانکی سوالی که 
مطرح می شود این است که بانک به مثابه شعبه چه 
جایگاهی در آینده بانکداری خواهد داشت؟ به طور 
مثال اگر کسی بخواهد به صورت رودررو خدمات 
بانکی را دریافت کند، چه باید کرد؟ »برت کینگ« 
در این خصوص عقیده دارد برای برخی محصوالت، 
تمایز بین اجزای ارائه دهنده آن مشــکل است. به 
طور مثال در انگلستان برخی بانک های اختصاصی 

می گویند مشتریان شــان تردید دارند که بانکدار 
اختصاصــی بتواند آنها امور ســاده و روزمره بانکی 
 آنها مانند انتقــال وجه را انجام دهــد. لذا بانک ها 
نیاز دارند ترکیب مناســبی از پلتفــرم و خدمت را 
ارائه دهند. مســاله دیگر این اســت که مشتریان 
قبل از دریافت خدمت از بانک، اطاعات وســیعی 
در خصوص محصول مــورد نظر از طریق اینترنت 
جمــع آوری می کنند. برخی مشــتریان معتقدند 
گاهی بانکداران پاسخ سواالت آنها را )در خصوص 
محصول( نمی دانند و تنهــا دانش یا مهارت فروش 
محصول به مشتریان را دارند. البته تمام اینها بدین 
معنا نیست که شــعبه باید حذف یا کمرنگ شود 
بلکه باید در نهایت، شعبه محل دریافت محصولی 
باشد که مشتری قبا از طریق کانال های دیگر، از بین 
محصوالت سایر ارائه دهندگان، انتخاب کرده است. 
بانک باید به گونه ای »کنشگر«  نیازهای مشتریان 
را شناســایی کند و محصول مناســب را از طریق 
کانال های مختلف به او پیشنهاد دهد. به طور مثال 
مطالعات نشان می دهد در حال حاضر 75 درصد از 
وام ها در شعبه ثبت می شوند در حالی که 88 درصد 
کاربران اینترنت شــش تا 11 ساعت پیش از آنکه 
برای ثبت نام وام بــه بانک مراجعه کنند یا از طریق 
تلفن بانک اقدام کنند، از طریق اینترنت در خصوص 
محصوالت مختلف وام مسکن جست وجو می کنند. 

چالش کاربرد داده ها 
برای برخورد »کنشگر« با نیازهای مشتریان الزم 
است بانک ها از داده فراوانی که در فضای مجازی از 
مشتریان به جای می ماند، استفاده کنند. به طور مثال 
زمانی که یک کســب و کار کوچک برای دریافت 
تسهیات اعتباری به بانک مراجعه می کند، در ابتدا 
از او گردش مالی سه سال گذشته اش را می خواهند. 
در حالی کــه می توان همزمان بــا »الگین« کردن 
مشتری در سیســتم میزان گردش حساب او را در 
سه سال گذشته ارائه کرد. بنابراین با ترکیب کردن 
داده ها می توان پیشاپیش، تغییر رفتار او را متوجه شد 
و در زمان نیاز )پیش از درخواست مشتری( پیشنهاد 
محصول اعتباری را ارائــه داد. برای کاربرد داده ها 
مثال های فراوانی می تــوان ارائه کرد اما دو چالش 
اساسی پیش روی این موضوع قرار دارد؛ یکی اینکه 
مهم تر از وجــود داده ها، توانمندی تبدیل داده ها به 
اطاعات کاربردی و اســتفاده در جهت پیش بینی 
نیازهای مشتریان اســت. دوم چالش محرمانگی 
اطاعات و حفظ حریم خصوصی افراد. اگرچه »برت 
کینگ« بر این عقیده اســت که مردم امروزه تمایل 
به ثبت اطاعات خود در سایت های مختلفی مانند 
سایت های مدیریت مالی شخصی دارند که سبب 
ایجــاد فضای الزم برای دسترســی به اطاعات و 

استفاده از آنها در آینده خواهد شد
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به آینده و تاش برای شناخت روندها نگاه 
و پیش بینی پیشرفت های بعدی، دیگر 
یک انتخاب دلخواه نیســت. ضرورتی اســت که 
باقی ماندن در دنیای پرشــتاب امروز بر بسیاری 
از کسب و کارها تحمیل می کند. صنعت بانکداری 
و پرداخت به عنوان یکی از قدیمی ترین حرفه های 
بشری هم از این مقوله برکنار نمانده است. بانک ها 
و شرکت های پرداخت که سال ها )و شاید قرن ها( 
نقش پایــدار و تقریبا ثابتــی در اقتصاد و جامعه و 
جهان داشــته اند، ناگهان با ســیل نوآوری هایی 
مواجه می شوند که هم فرصت های جدیدی پیش 
روی آنهــا نمایان می کند و هــم تهدیدهایی بس 

ویران گر.

روندهای اصلی فناوری
اثر فناوری بر کســب و کار را می توان از جنبه های 

مختلف مورد بررسی قرار داد:
1- اثری که بر خود محصوالت می گذارد، مانند 
اثر فناوری موبایل بر ابزارهای پرداخت با کارت. 
در این دســته از کاربردها مشتری نهایی مستقیم 
درگیــر فناوری جدید می شــود. در برخی موارد 
فناوری می تواند منجر به تولید محصوالتی شــود 
که از اساس فناورانه هســتند، یا بدون استفاده از 
فناوری ارائه آنها بســیار خاص و محدود اســت. 
به عنوان مثال یک روند بســیار پرطرفدار در بین 
بانک های پیش رو در کشــورهای صنعتی، ارائه 
محصــوالت مدیریت مالی شــخصی )PFM( به 
مشتریان خرد است. در مدل ســنتی بانکداری، 
خدمات مدیریت ثروت به مشــتریان ثروتمند 
و ویژه اختصاص داشــت. ولی به مــدد فناوری و 
ابزارهای هوش تجــاری و تحلیل داده های بزرگ 
)Big data( امروز می توان این سرویس را به عموم 
مشــتریان عرضه کرد و از این راه بر سبک زندگی 
آنها اثر مثبتی داشــت و به رابطــه همه جانبه تر و 

عمیق تری با مشتری دست یافت.
2- اثــری که بــر فرآیندهــای ارائه خدمت 
می گذارنــد، مانند نقش سیســتم های بانکداری 
متمرکــز در کاهــش زمان خدمات در شــعب 
بانک ها یا نمونه تازه اش در کشور خودمان، سامانه 
چــکاوک برای حذف گــردش فیزیکی چک. در 
این گونه از اثرگذاری، فناوری نقش پشــتیبان و 
تسهیل گر برای کســب و کار قبلی و جاری دارد. 

محصوالتی مانند اینترنت بانــک و موبایل بانک 
زمانی چنین نقشی ایفا کردند و با جایگزین کردن 
کانال مجازی به جای کانال فیزیکی شعب، امکان 
بهبود خدمت رسانی را فراهم آوردند. روند بنیانی 
که پشت همه این فرآیندهای جدید قرار داشت، 
اســتفاده از روش self service بر مبنای ابزارهای 
الکترونیکی شخصی بود. از روندهای دیگری که در 
این دسته جای می گیرند، می توان بازی گونه سازی 
)Gamification( را نــام برد، که بــا بهره بردن از 
جذابیت های دنیای بازی هــا )و اغلب بازی های 
رایانه ای( در کســب و کارهای جدی و فضاهای 
رسمی و خشکی مانند بانکداری و امور مالی، سعی 

در باال بردن کارایی و رضایت کاربران دارد.
3- اثر ســوم فنــاوری که از جهاتــی مهم تر و 
چالش برانگیزتر از دو اثر قبلی اســت، زمانی است 
که فنــاوری منجر بــه خلق بازارها و مشــتریان 
جدیدی می شــود که پیش از این ســابقه نداشته 
اســت. اثری که شــبکه های اجتماعــی و منطق 
تجاری وب 2.0 بر بسیاری از حوزه های اقتصاد و 
کسب کار از جمله صنعت مالی و بانکی گذاشتند، 
در این دســته جای می گیرد. در اینجا با یک تغییر 
پارادایم روبه رو هستیم؛ حصار حوزه هایی که پیش 
از این حیات خلوت و فضــای انحصاری بانک ها 
بود ناگهان شکسته می شــود. مثا تصمیم گیری 
در خصوص اعتبارسنجی مشتری، تصمیم گیری 
در خصوص چگونگی تجهیــز و تخصیص منابع و 
تصمیم گیری در خصوص چگونگی چینش زنجیره 
تامین خدمت. ظهور و رشــد ســریع بازارهای 
مالی جدید و رقیب بانک های ســنتی )شبکه های 
پرداخت همتا به همتا و تامیــن مالی گروهی( در 
زمره این گونه تاثیرات به شــمار می رود. در این 
بازارهای مالی مســتقیم کاربران ســرمایه گذار 
و ســرمایه پذیر مســتقیم با هم در ارتباط هستند 
و موسســه مالی صرفا نقش واســط و زیرساخت 
تبادل پول و کمــک به اعتبارســنجی )بر مبنای 
اعتماد متقابل بین کاربران و ســوابق مالی شان( را 
بر عهده دارد، نه تصمیم گیری برای کنترل مسیر 

جریان پول.
حال ســوالی که مطرح می شود این است که آیا 
بانک های ما توانسته اند در ســبک زندگی افراد 
تاثیر بگذارند یا خود را با سبک زندگی نسل جدید 

هماهنگ کنند؟

سبک زندگی جدید
تا زمانی که به مشتری تنها از یک بعد و با یک عینک 
نگریســته شــود، این اثرگذاری بر سبک زندگی 
مشــتری مطلوب نخواهد بود. در وهله نخســت 
بانک ها باید بپذیرند با گونه های مختلف مشتریان 
مواجه هستند که هر دسته مسائل و نیازمندی های 
خاص خود را دارند. این مساله یعنی شناخت تنوع 
موجود در بین مشتریان می تواند تبدیل به مزیت 
رقابتی بانک ها شــود. امروزه تفــاوت بانک ها در 
همین است؛ یعنی اگر بانکی بر اساس بخش بندی 
)Segmentation( با مشتریان خودش رفتار کرد 
و بر اساس همان برایش محصول تولید کرد و به او 
سرویس داد، موفق می شود. امروز دیگر نمی توان 
مشــتریان را با وعده جایزه و قرعه کشی به سمت 
فعالیت های بانکی ســوق داد و این به تنهایی کافی 
نیســت و مزیت رقابتی محسوب نمی شود. بانک 
می توانــد مبتنی بر مطالعه بگویــد من مثا برای 
خانم های خانه دار یا اقشار دیگر برنامه و محصول 

مشخصی دارم.
Y  اکنون ما با نســل هزاره ســوم یا همان نسل

مواجه هستیم. دیدگاه این نسل، مشارکت جویی 
است. این نســل قدرت را در انتشــار اطاعات 
می داند، برخاف نســل X که قدرت را در تمرکز 
و نگهــداری اطاعــات می دانســت. می توان 
اطاعات را با رویکرد خاصی منتشــر کرد. مثا 
ممکن است فرد نخواهد اطاعات درآمد و هزینه 
خود را منتشــر کند اما شاید بدش نیاید تجربیات 
ســرمایه گذاری اش را با دوســت یا پدر خود به 
اشتراک بگذارد. اگر این روند را ببینیم، می توانیم 
بــر مبنای آن در حــوزه بانکــداری الکترونیکی 

محصوالتی متفاوت تولید کنیم.
تا سال 2018 نسل جوان بیشــتر از 50 درصد 
بازار بانکداري خرد را تشکیل مي دهند. مشتریان 
جوان معموال خیلي وفادار نیستند. آنها حساب هاي 
مختلفــي در بانک هاي متعدد دارنــد و به راحتي 
بانک شــان را عوض مي کنند. آنهــا کارمزدهاي 
توجیه ناپذیر و شعبه هاي ســنتي و مرکز تماس را 
دوست ندارند. بلکه به شعبه هایي با فضاي دوستانه 
و نسخه اینترنتي و موبایلي عاقه مندند که بتوانند 
مطابق نیازهاي خود، آنها را شخصي ســازي کنند. 
این بیشتر یک شیوه زندگی است، تا یک گروه سنی 
خاص. در این ســبک زندگی افراد بسیار همتاگرا 

بانکداری الکترونیکی در ایران و جهان با چه چالش هایی روبه رو خواهد بود

فناوری بانکی و روندهای پیش رو

سیدحامد قنادپور
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)peer-oriented( هســتند؛ یعنــي تصمیم هاي 
خریدشــان را بر اســاس توصیه هاي شــخصي 
همتایان شــان مي گیرند. تعادل کار و زندگی برای 
این نسل بسیار مهم است. آنها دوست دارند کاری 
که انجام می دهند در راســتای عاقه و تفریح شان 
باشد و از صرف وقت برای کارهای اداری بیزارند. 
این نسل همچنین به رعایت اصول اخاقی توسط 
برندها بسیار اهمیت می دهد. عمل به اصول اخاقي 
براي برندها مزیتي محسوب نمي شود، بلکه عمل 
نکردن به آن موجب ترک برند توســط این نسل 

مي شود.

جهانی شدن
هر چند جهانی شــدن در دهه های اخیر یک روند 
غالب و مســلط بوده اســت، ولی در برابر امروز 
می بینیم روند دیگری هم شکل گرفته و آن محلی 
شدن کســب و کارهای جهانی است. به این معنی 
که کسب و کارهای یکپارچه و مرکزی می کوشند 
با توجه دوبــاره به مشــخصات و نیازهای محلی 
مشتریان خود، تمایز و برتری و ارزش ایجاد کنند. 
در همین راســتا می بینیم شعب محلی بانک های 
بزرگ و چندملیتــی برای رقابت بــا بانک های 
محلی، به تعریف نوعی هویــت محلی برای خود 
نیاز پیدا کرده اند. بنابراین در روند ایجاد تمرکز و 
یکسان سازی خدمات و محصوالت، باید به حفظ 
و گســترش نقاط تماس محلی و طراحی خدمات 
و محصوالت ویژه هر نقطه )بر اساس ظرفیت ها و 
فرصت های ویژه و فرهنگ و زیست بوم آن نقطه( 

نیز توجه مناسبی داشت. از ســوی دیگر فناوری 
فرصت بــازی در زمینی جهانی را بــه بازیگران 
محلی نیز می دهد. در داخل کشــور خودمان هم 
مشــابه همین قصه اتفاق افتاده و امروزه بسیاری 
از فروشگاه های برخط فارســی که در کل کشور 
خدمــات می دهند و در جســت وجوی یک کاال 
یا خدمت خــاص در گوگل آنهــا را می یابید، در 

شهرهای کوچک و دور از مرکز فعالیت می کنند.
تاثیرات دیگر

به جز موارد فــوق، رونــد و رخدادهای دیگری 
نیز وجــود دارد که بر کســب و کار الکترونیکی و 

بانکداری الکترونیکی تاثیرگذار خواهند بود.
پول های مجــازی از جمله محصوالت جدیدی 
هســتند که در خارج از حوزه بانکی متولد شده اند 
ولی به شــکل بنیادینی مفاهیم و پارادایم غالب در 

دنیای بانکداری را تهدید می کنند.
رونــد مهــم دیگر، مشــارکت بین بخشــی و 
فراحوزه ای اســت. در وب 2.0 شاهد هستیم که 
وب به عنوان بستر همکاری دیده شده است. مثل 
APIهای پایه و اتمیکی که همه کســب و کارها )از 

بزرگ ترین آنها یعنی گوگل گرفته، تا ساده ترین 
کسب و کارهای تک خدمت برخط( ارائه می دهند 
و با کمک آنها، کســب و کارهای جدیدی شــکل 
می گیرد. در حوزه بانکی هم می توان مصادیق آن 
را پیدا کــرد. مثا فکر کنیم بانک و صنعت خودرو 
چگونه می توانند با هم کار کنند؟ با همفکری کسب 
و کارها در حوزه های دیگر مثل ســامت و غیره 
می توان وارد بازارهای تازه ای شــد و محصوالتی 

متفاوت طراحی کرد. اول باید آن نقطه مشــترک 
را یافت. یکی از روندها همین اســت که مثا یک 
موبایل ساز و تولیدکننده کفش محصول مشترک 
تولید می کنند. نایک و اپل محصول مشترک تولید 
کردند. آیــا بانک ها نمی توانند ایــن کار را انجام 

دهند؟
 )SOA( روند بســیار مهم دیگر، سرویس گرایی
است. اخیرا از این مفهوم بیشــتر شنیده ایم، البته 
آن را هم در سطح زیرســاخت ها می بینیم. غالبا 
 core banking بحث ســرویس گرایی به حــوزه
مرتبط می شــود اما باید در حوزه تولید محصول 
هم این روند را مد نظر قرار دهیم و بســتر توسعه 
و تولید محصول را با نــگاه SOA فراهم کنیم. هیچ 
اشــکالی ندارد بانک های ما بســتری در اختیار 
توسعه دهندگان بیرون از خودشان قرار دهند که 
دیگران بتوانند روی آن محصول به وجود آورند و 

مثا روند قبلی را که مشارکت بود، محقق کنند.
مدل اپل، مدل جالبی است که یک پلتفرم فراهم 
کرده و این آزادی را داده اســت که دیگران هرچه 
خواســتند روی آن توســعه دهند. خوب است 
بانک ها هم چنین پلتفرمی داشته باشند. اینجاست 
که بحث مشــارکت بانک ها و توسعه بازار مطرح 
می شــود. یعنی چند بانک با همــکاری و در کنار 
هم بستر و سکویی ایجاد می کنند و این بستر را در 
اختیار کسب  و کارهای مختلف قرار می دهند که 
آنها روی آن محصوالت دارای ارزش افزوده خلق 
کنند. این گونه با شــیوه ای مشارکتی می توان بازار 

بانکی را گسترش داد 
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ماه پیش که اپــل محصول جدیدش چند 
یعنی آی فون6 را رونمایی کرد، کمتر 
کســی آن را محصولی انقابی دانست. آی فون6 
یک محصــول معمولــی از اپل بود کــه حتی با 
آرمان های اپل در گذشته هم جور درنمی آمد؛ اما 
همان صبحی که اپل این محصول ســخت افزاری 
را معرفی کــرد، راه حل نرم افزاری جدیدی را نیز 
پیش  پای مردم گذاشت؛ چیزی که با ذوق زدگی 
بیشتر رسانه ها در سراسر جهان روبه رو شد و این 
خدمت، چیزی نبود جز اپل پی )Apple Pay(. اپل 
محکم و استوار گام در راهی گذاشت که از حدود 
دو ســال قبل گوگل با گوگل َولِت، لرزان و ترسان 
وارد آن شــده بود. اپل آن صبح چیزی را معرفی 
کرد کــه مهم تر از تمام محصــوالت دیگری بود 
که تاکنــون معرفی کرده بود. چرا مهم بود؟ چون 
یک تنه زیســت بوم پرداخت همراه را دوباره از نو 
طراحی کرد و با این کارش نشــان داد می خواهد 
شرکت دیگری شــود. ولی اپل اولین شرکتی نبود 
که اهمیت تلفن همراه در پرداخت و بانکداری را 
فهمیــده بود. پیش از این شــرکت های دیگر هم 
سراغ این کوچک دوست داشــتنی رفته بودند. 
اما از وقتی اپل هم به این جمع اضافه شد، چشم ها 
دوباره به این دستگاه کوچک همه کاره خیره ماند. 
پژوهش های زیادی انجام  شــده که اهمیت تلفن 

همراه در بانکداری و پرداخت را نشــان می دهد. 
مثــا GoBankingRates گفته حدود 23 درصد 
18 تا 24ســاله ها »بانکداری همراه« را مهم ترین 
تجربه بانکی خــود می دانند. این نتیجه وقتی مهم 
می شــود که بدانیم این گروه نوجــوان، به  زودی 
بخش اعظم مشــتریان خدمات بانکــداری را 
تشکیل می دهند. پس برای استفاده درست از این 
دوران طایی چه باید کرد؟ ســاده است؛ طراحی 
و تولید اپلیکیشن هایی متناسب. بانک ها باید قدر 
مشتریان جدی خود را در زمینه بانکداری همراه 
بدانند. اول ببینیم وقتــی از بانکداری و پرداخت 
همراه حرف می زنیم، دقیقا از چه چیزی صحبت 

می کنیم.

بانکداری و پرداخت همراه چیست؟
به طور کلی هــر فعالیت بانکی که با اســتفاده از 
دســتگاه تلفن همراه و ابزارهای هوشــمند انجام 
شــود، در محدوده بانکداری تلفن  همراه است اما 
بیایید دو مفهــوم را از هم تفکیک کنیم: بانکداری 
همــراه )Mobile Banking( و پرداخــت همراه 
)Mobile Payment(. بانکــداری همــراه نوعی 
امکان دسترسی مشتریان به  حساب ها، کارت ها 
و دیگر محصوالت مالی با اســتفاده از تلفن همراه 
و ابزارهای هوشــمند برای انجــام تراکنش های 

مالی اســت. بانکداری همــراه از طریق پیامک، 
اپلیکیشــن، اینترنت و یواس اس دی قابل انجام 
اســت اما پرداخت همراه یعنــی پرداخت بابت 
کاالها و خدمــات در محل فروش یا از راه دور که 
با استفاده از دســتگاه تلفن همراه انجام می گیرد و 
مشــابه پرداخت به  وسیله کارت است. بیشترین 
فعالیت هایــی که می تــوان مهر بانکــداری و 
پرداخت همراه به روی آنها چســباند، شــامل 
گرفتن موجودی حســاب، انتقال وجــه، دانلود 
برنامــه بانکداری همراه، اخــذ پیامک اطاعاتی 
از بانک، پرداخت قبض، موقعیت یابی دســتگاه 

خودپرداز و شعبه است.
بانکداری و پرداخت همــراه به این خوبی. پس 
چه چیزهایی مانع اســتفاده مردم از بانکداری و 
پرداخت همراه می شــود: نیاز به حضور فیزیکی 
در شــعبه برای فعال ســازی، نگرانــی راجع به 
امنیت، نداشتن انگیزه، سهولت پرداخت در سایر 
روش های موجود، نداشــتن ابزار هوشمند، عدم 
پشــتیبانی تلفن همراه، عدم اطمینان به فناوری، 
هزینه باالی دسترســی به اطاعات، پیچیدگی، 
نداشتن حســاب بانکی، زمان بر بودن، عدم انجام 
امور بانکی در منزل، عدم شــناخت این روش ها، 
عدم نیاز به پرداخت، ســختی انجــام تنظیمات، 
عدم وجود تجهیــزات در مراکز خرید و کارمزد 
باال کلیدواژه هایی هســتند که در همه متن هایی 
که قرار اســت چالش های پرداخت و بانکداری 
همراه را بررســی کنند، به کرات تکرار می شود. با 
این حال متون مثبتی هم مدام منتشر می شود و از 
آمدن فناوری هیجان انگیز به درون سبک زندگی 
مردم می گویــد. مثا عبور کاربــران بانکداری 
همراه از مرز یک میلیارد تا ســال 2017، یکی از 
جمله هایی است که بارها در گزارش های مختلف 
به آن اشــاره  شده. در ســال های اخیر استقبال از 
چنین خدماتی بیشتر شــده و مثا انتظار می رود 
تا سال 2020 از هر ســه انگلیسی  یک نفر از تلفن 
همراه برای انجــام تمام تراکنش های بانکداری و 

پرداخت استفاده کند.

پس چرا بانک های ایرانی پرداخت همراه 
و بانکداری همراه را جدی نمی گیرند؟

بانک های ایرانی بــرای بانکــداری و پرداخت 
الکترونیکی تبلیغات وســیعی می کنند. بانکداری 

پرداخت و بانکداری همراه از هر زمان دیگری مهم تر شده. آیا همه  چیز در حد حرف باقی  مانده است؟

مهم ترین تغییردهنده بازی

رسول قربانی
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و پرداخت همراه بر همین خوان نشســته است. 
بیلبوردهای ســطح خیابان، صفحه های مجله ها و 
روزنامه ها و پیام های بازرگانی شبکه های مختلف 
تلویزیون مملــو از تبلیغات بانکداری الکترونیکی 
اســت اما برخاف تبلیغات گسترده راه حل های 
بانکداری و پرداخت همراه کارکرد محدود داشته 
و صرفا از طریق برخی از آنها می توان وجه نقد را به 
شکل کارت به کارت انتقال داد. حاال اپراتورهای 
تلفن همراه نیز وارد بازی شــده اند؛ موضوعی که 
باعث شد چند ســال پیش گزارشی توسط مرکز 
پژوهش های مجلس منتشر شــود؛ این گزارش 
گفته بــود ظرفیت بالقــوه اســتفاده از خدمات 
مالی تلفن همراه در ایران چند شــاخص دارد که 

عبارتند از:
1- ضریب نفوذ باالی استفاده از خدمات مالی 

همراه در ایران
2- 84 درصد ضریب نفوذ همراه ارائه خدمات 

مالی در این شبکه را امکان پذیر می سازد.
 3- زندگی 32 درصد جمعیت کشور در مناطق 
روستایی را که مایل به اســتفاده از خدمات مالی 

همراه هستند، می تواند تغییر دهد.
این گزارش با بررســی مزایای طرح خدمات 
بانکداری همراه در ایــران و جهان راهکارهایی 
برای کاهــش مضــرات ارائه کــرده بود که 

عبارتند از:
1- باید در حــوزه پولی و بانکــی مدل تجاری 
فعالیت اپراتورها برای ارائــه خدمات پرداخت 

همراه مد نظر قرار گیرد.
2-  ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطات 
رادیویــی می توانــد در جهت رعایــت حقوق 
مصرف کنندگان اســتانداردهای ارائه خدمات 

را تدوین کند. 
3- باید در بــازار ارتباطات تلفن همراه به بحث 
ایجاد فضای رقابتی برای فعالیت اپراتورها توجه 

شود.
4- باید از بانک مرکزی جهت بانکداری همراه 

مجوز اخذ کنند.
با این حال هنوز به نظر می رســد در یک فضای 
مبهم از نظر قانونی هنوز تکلیف مشخص نیست. 
البته این مشکل ما نیست و در همه دنیا، تکلیف تا 

حد خوبی نامشخص است. 
در ســال های اخیر اپراتورهای تلفــن همراه با 
فراهم آوردن دسترســی به سامانه های پرداخت 
در حال تبدیل  شدن به رقیبی بالقوه برای بانک ها 
هستند. هزینه ها و کارمزدهای ارزان و وسیعی که 
بابت ارائه خدمات بانکداری همراه نظیر دریافت 
موجودی، گــردش حســاب، پرداخت قبوض، 
انتقــال وجــه و کمک های خیریه از مشــترکان 
اخذ می شــود، درآمد قابل  توجهــی را برای این 

شرکت ها به همراه داشته اســت. جایگاه رقبای 
غیربانکــی همچون اپراتورهای تلفــن همراه در 
ارائه خدمــات پرداخت در صنعــت مالی ایران 
مشخص نیست و رابطه نهادهای ناظر با اپراتورها 
پیچیده است. به نظر می رسد روند ارائه خدمات 
دسترسی به سامانه های پرداخت در ایران به دو 
قسمت تقسیم می شود: یک طرف بانک ها و طرف 
دیگر، اپراتورهای تلفن همراه بــه ارائه خدمات 
می پردازند. بانک ها خدمات تراکنشــی را ارائه 
خواهند دارد و اپراتورها هم خدمات اطاع رسانی 
را. بنابراین به نظر می رســد بانک ها و اپراتورهای 
تلفــن همراه باید با مشــارکت هم بــا ایجاد یک 
سیســتم یکپارچه رقابتی، به حجم باالیی از بازار 
دســت یابند. به  عبارت  دیگــر راه حل اقتصادی 
مناسب برای رشد و توســعه خدمات پرداخت 
همراه یــک مدل مشــارکتی با حضــور تمامی 
شــرکت های ارائه دهنده تلفن همراه و بانک های 

کشور است.

انقالب همراه در راه است
هر ایرانی نزدیک به ســه کارت بانکــی دارد. با 
استفاده از فناوری NFC خدماتی همچون استفاده 
از گوشی موبایل به  جای کارت برای برداشت وجه 
از دســتگاه های خودپرداز یا استفاده از گوشی در 
پرداخت های خرد ماننــد کرایه مترو و اتوبوس، 
احتماال مردم را از حمــل این تعداد کارت راحت 
می کنند. استفاده از تمامی خدمات متصل به همه 
کارت های بانکی به  طور یکجا در یک اپلیکیشــن، 
مدیریت امور مالی شــخصی )PFM(، ابزارهای 
غیرمبتنی بر کارت در اســتفاده از خودپردازها و 
به  طور کلی تجمیع حداکثری خدمات بانکداری 
الکترونیکی در یک بســته کاربردی، دغدغه ای 
اســت که می تواند بــرای یک بانــک به  مراتب 
مهم تر از ابداع یک خدمت جدید باشد. بر اساس 
تحقیقات انجام شــده در بانک ملی، بیشــترین 
کاربــرد بانکداری همــراه در ایــران در زمینه 
دریافت مانده حساب است. همین نشان می دهد 
ما هنوز در مرحلــه تراکنش هــای الکترونیکی 
مانده ایم و به خدمات بانکداری و پرداخت همراه 
نرســیده ایم. اگر نگاهی به فهرست شرکت های 
نوپایی بیندازیم کــه در زمینه خدمات بانکداری 
و پرداخت همراه فعالیــت می کنند، باور کردنی 
نیست که در همین چند ســال گذشته چه تعداد 
کسب  و کار نوآورانه شــکل گرفته است. با اینکه 
در همه جــای دنیا بانکــداری و پرداخت همراه 
حوزه نوآورانه ای اســت و تا جا افتادن آن فاصله 
زمانی داریم اما یکی از مســائلی که مانع رشد این 
حوزه در ایران می شــود، ابهام قوانین و مقررات 
است. مقام ناظر ظاهرا بانک مرکزی است؛ چون 

هم بانکداری و هم پرداخت در ایران توسط بانک 
مرکزی نظارت، هدایت و کنترل می شــود. حال 
چیزی که ما را دچار اشــکال خواهــد کرد، تعلل 
در برنامه ریزی بــرای اســتفاده از این فرصت 

هیجان  انگیز است

اولین موبایل بانک ها بر اســاس اســتفاده از کانال پیامک شکل 
گرفتند کــه به آن بانکــداری پیامکی هم می گفتنــد. با ظهور 
وب و ابداع پروتکل WAP صفحات وب اختصاصی سازی شــده 
روی موبایل های هوشمند دسترس پذیر شــدند. در این زمان 
برخی از بانک هــا صفحه های اینترنت بانک خــود را مجهز به 
دبلیواِی پی کردند و در نتیجه نســل دوم بانکداری همراه ارائه 
شــد. با انقابی که آی فون و اپل در صنعت تلفــن همراه پدید 
آوردند، استفاده تلفن های همراه از سیستم عامل و امکان نوشتن 
Native Application فراهم شد - منظور برنامه های کاربردی 

است که روی سیســتم عامل موبایل نصب می شود و در محیط 
موبایل قابلیت اجرا دارد. نســل ســوم بانکداری همراه با ارائه 
اپلیکیشن موبایلی در چند سیســتم عامل معروف پدیدار شد. 
امروزه بسیاری از وب سایت های بانک ها دارای امکان تشخیص 
گوشی موبایل هســتند و اگر مشتری با دستگاه موبایل به سایت 
بانک متصل شــود، به صفحه دانلود اپلیکیشن بانکداری همراه 
راهنمایی می شود و وب سایت با توجه به ابعاد گوشی تغییر شکل 

می دهد؛ یعنی ریسپانسیو است.

  سیر بانکداری همراه

از طریق بانکداری همراه ســه گروه خدمت قابل  ارائه اســت: 
ســرویس های مربوط به  حســاب، ســرویس های مربوط به 
کارگزاری ســهام و ســرویس های اطاع رســانی مالی. تنوع 
فناوری های ســاخت موبایل بزرگ ترین چالــش پیش  روی 
گســترش بانکداری همراه اســت. امــا با توجه بــه تحقیقات 
صورت گرفته، بانکداری همراه ظرفیت عظیمی برای گسترش 
دارد، خصوصا به لطف این دســتگاه می توان مدیریت ارتباط با 
مشتری را دوسویه کرد و به آن معنای تازه ای بخشید. همچنین 
روی افزایش اثربخشــی برند بانک می توان به لطف بانکداری 

همراه اقدامات بیشتری انجام داد.
امروزه در بســیاری از نقاط دورافتاده و مناطق روســتایی که 
تا نزدیک ترین شعبه کیلومترها راه اســت، از بانکداری همراه 
استفاده گسترده ای می شود. در ماداگاســکار، نیجریه، زنگبار، 
سومالی، کنیا و افغانســتان پروژه های موفقی در زمینه پرداخت 
همراه اجرا شده اســت که برخی از آنها سرویس های بانکداری 
همراه را هم ارائه می کنند؛ اما در بین کشــورهای پیشــرو کره 
جنوبی، چین )هنگ کنگ(، سنگاپور، هندوستان، اسپانیا، آمریکا، 
مکزیک، استرالیا، فرانســه، انگلســتان، تایلند، کانادا و آلمان 

بیشترین توسعه را در این زمینه  دارند.

  انواع خدمات بانکداری همراه
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بانک ها در میان مثلثی فعالیت می کنند که اضالع آن را بانک مرکزی، سهامدار 
و مردم تشــکیل داده اند. طبیعی اســت گرایش به ســمت هر کدام از این اضالع 
و نادیده گرفتن دیگران، منجر به از بین رفتن مثلث خواهد شــد. از ســوی دیگر، 
ناتوانــی و ضعــف یکی از اضالع در تامیــن تعادل مورد نیاز نیز همــان نتیجه را به 
دنبــال خواهــد داشــت.اضالع این مثلــث، در مجمــوع یک اکوسیســتم را پدید 
آورده اند. اکوسیســتم )بوم ســازگان( اشــاره به گردآوری اجزا و روش هایی دارد 
کــه تشــکیل دهنده و حاکــم بــر رفتــار برخــی زیرمجموعه هــای فضای زیســتی 
هســتند. مفهــوم ادراک شــده ایــن واژه معموال بــرای اشــاره به عناصــر حیاتی و 

غیرحیاتــی و تعامــل آنهــا با یکدیگــر در محیط های تعریف شــده و بــدون در نظر 
گرفتــن محدودیت هــای ذهنــی در خصــوص بزرگ یــا کوچک بــودن آن منطقه، 
بــه  کار مــی رود. شــاید مهم تریــن نکته در اکوسیســتم ها حفــظ تعادل باشــد. از 
میــان رفتن تعــادل در اکوسیســتم ها، منجــر به نابودی آن خواهد شــد تــا زمانی 
کــه اکوسیســتمی جدیــد بــا تعادل های تــازه پدیــد آید.از میــان رفتن تعــادل در 
اکوسیســتم ها محصــول ضعف یــا قوت هر کــدام از بازیگران و اجراســت. بدین 
ترتیــب الزم اســت نقــش هر کــدام از اضــالع اکوسیســتم بانکــداری در ایران به 

صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

باز آفرینی تعادل اکوسیستم بانکداری در ایران

نظارت؛ نه دخالت

پرونده
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نهاد ناظر
نهاد ناظر یــا تنظیم کننده روابط میان بازیگران 
ایــن عرصــه، بانــک مرکزی اســت. گرچه 
نهادهــای دیگری نیــز در این زمینــه فعال 
هســتند اما بانک مرکزی به صورت مســتقیم 
مســئولیت تنظیم مقررات را بــر عهده دارد. 
نقش بانک مرکزی زمانی پرررنگ تر می شــود 
که بانک های غیردولتــی وارد حوزه بانکداری 

می شوند.
بانک مرکزی سه ســرفصل اساسی در دستور 

کار دارد:
الف- مقررات گذاری و نظارت اجرا

ب- مقررات گذاری برای مدیریت ریسک
ج- برقراری شرایط رقابتی.

اینکه تاکنون بانک مرکزی ایران در این ســه 
بخش چگونه عمل کرده است، طبیعتا باید مورد 
نظر کارشناســان باشد اما از ســخنان رئیس کل 
بانک مرکزی چنین می توان برداشــت کرد که 
این نهاد به دنبال بازتعریف و بازســازی جایگاه و 
عملکرد خود است. به گفته سیف، بانک مرکزی 
بیش از 50 پروژه در دســت اجرا دارد تا در افق 
1400 بــه جایــگاه مطلوب خود برســد. پروژه 
چکاوک که بــه تازگی اجرایی شــده یکی از این 

برنامه ها به شمار می رود.

سهامدار
ضلع دوم این مثلث را سهامداران بانک ها تشکیل 
می دهند. حــال می خواهد بانکی دولتی باشــد یا 
خصوصی. به صــورت طبیعی ســهامدار انتظار 
دارد منافعش تامین شود و ســود دریافت کند. 
سهامدار، ســرمایه گذاری در بانک را به عنوان 
یک کســب و کار می بیند و اگر انتظاراتش تامین 
نشود، به سراغ کار دیگری خواهد رفت. اما مشکل 
اینجاست که معموال بانک های ایرانی چنان به فکر 
تامین نظر ســرمایه گذار هستند که رابطه شان با 
مشــتری و مقررات گذار به شدت تحت الشعاع 

قرار می گیرد.
گاهی سهامداران عمده بانک ها تاش می کنند 
با حضور و نفــوذ در مدیریــت بانک ها، از محل 
امکانات و ظرفیت های موجود در بانک بهره مند 
شــوند و تســهیات بگیرند. این موضوع تا آنجا 
پیش می رود که گاهی حس می شــود ســهامدار 
عمده ماهانه پولی به برخی از مدیران می دهد که 

برایش بانکی را اداره کنند!
ایــن موضوع کــه معمــوال در بســیاری از 
کشــورهای دنیا وجود دارد، یکی از نقاط حساس 
نهاد ناظر اســت و معموال در صورت بروز چنین 
تخلفــی، بانک ها با جریمه های ســنگینی روبه رو 

می شوند.

مردم
ضلع سوم اکوسیســتم بانکداری، مردم هستند: 
مردم هم به عنوان ســپرده گذاران بانکی و هم به 

مقام تسهیات گیرندگان.
در ایران گروه ســپرده گذار معموال خانواده ها و 
طبقه متوســط اقتصادی را شامل می شود و گروه 
تســهیات گیرنده، اغلب بنگاه ها را. این در حالی 
است که در نظام بانکداری دنیا معموال این مردم 
هســتند که می توانند از وام های بانکی اســتفاده 
کنند. همچنین در ایران متاسفانه تاکنون خدمات 
اعتباری به شــکل جدی و فراگیر وجود نداشته 

است.
در این ضلع مثلث مهم ترین مشــکل، ساختار 
درآمدی بانک های ایرانی است؛ ساختاری که بر 
سود تسهیات استوار است نه کارمزد. در ایران 
برخاف روند بین المللی نرخ ســود تســهیات 
بسیار باالســت و ســهم درآمدی بانک ها نیز از 
این منبع بســیار زیاد اســت. در مقابل، موضوع 
کارمزدها تاکنون بــه طور جدی مورد توجه قرار 

نگرفته است.
ثابت بودن نرخ ســود بانک ها از یک سو رقابت 
را میان آنها از بین می برد و از سوی دیگر به دلیل 
آنکه نمی توانند دســت به فعالیت های سودآور 
بزنند، برای جبران کســری سودی که سهامدار 
از آنها طلب می کند، دنبــال بنگاه داری می روند. 
بدین ترتیــب بانک برای آنکه ســودآور بماند، 
بازار پــول را رهــا می کند و بــه بازارهای دیگر 
مانند مســکن می رود؛ موضوعی که خود تبعات 

اقتصادی زیانباری به دنبال دارد.
راه حل این مشکل جایگزینی کارمزد با نرخ سود 
سپرده است که البته برای انجام آن مقدماتی الزم 
اســت. جنجال ایجادشده بر سر موضوع دریافت 
کارمــزد از تراکنش های فروشــگاهی، می تواند 

نمونه خوبی برای درک مشکات این راه باشد.

بازیگران دیگر
در اکوسیستم بانکداری هر کشور، به جز سه ضلع 
باال که بسیار موثر هستند، مولفه های دیگری نیز 
وجود دارد که گاه چنان نقش شان پررنگ می شود 
که دیگران را تحت الشــعاع قــرار می دهند. به 
عنوان مثال، دولت می توانــد با منابع بانکی چنان 
کند که معضل مطالبات وصول نشده بانک ها را با 

خطر ورشکستگی مواجه کند.
در میان این بازیگران گاه ناپیدا، نقش دو نهاد از 

دیگران مهم تر است.
بــورس: بانک هــای خصوصی که بخشــی از 
سهام شــان در بورس اوراق بهادار اســت، از این 

بازار تاثیر زیادی می پذیرند.
بورس، نقش دوگانه ای در رابطه با شــرکت ها 

ایفا می کند. از یک ســو تا حدودی نقش نظارتی 
دارد و شــرکت ها )در اینجا بانک هــا( را ملزم به 
شفافیت می کند. از سوی دیگر، سهامداران خرد 
بانک ها در انتظار ســودهای کوتاه مدت هستند. 
از این نظــر بانک ها بــا محدودیت هایی روبه رو 
خواهند بود. سهامداران عمده معموال به سود دهی 
کســب و کار در میان مدت یا حتی طوالنی مدت 
فکر می کنند؛ اما سهامداران خرد اگر در جایی که 
سرمایه گذاری کرده اند سود کوتاه مدت نگیرند، 
واکنش سریع نشــان می دهند. این در حالی است 
کــه هزینه های بانکداری در ایران کم نیســت و 
بدین ترتیب بانک ها مجبورند برای ســوددهی 
بیشتر و ســریع تر، برنامه های کوتاه مدت داشته 

باشند.
فناوری اطالعات: نقش فناوری اطاعات در 
بانکداری امروز، دیگر یک نقش جانبی نیســت. 
از همین رو بســیاری از بانک هــای دنیا در این 
زمینه هزینه نســبتا زیادی می کنند. بررسی ها 
نشــان می دهد در حالی که در صنایع دیگر سهم 

فناوری اطاعــات در هزینه هــا دو یا حداکثر 
سه درصد اســت، این رقم در صنعت بانکداری 
گاهی به هشــت درصد نیز می رسد. از این نظر، 
صنعت  بانکداری هــم مصرف کننده تولیدات 
فناوری اطاعات اســت و هم با هزینه گرافی که 
در این حوزه صرف می کند، پیشــران این بخش 

خواهد بود.
شــرکت هایی که در زمینه نرم افزارهای بانکی 
در ایــران فعالیت می کنند، اکنــون چندان زیاد 
نیســتند اما می توان انتظار داشــت در سال های 

آینده شاهد رشد آنها باشیم.
ارتباطات جهانی: متاســفانه در سال های اخیر 
به دلیل تحریم های گســترده رابطه تجاری ایران 
با دنیا تقریبا قطع شــده اســت. این مساله باعث 
شده بانکداری ایران با روندهای بین المللی زاویه 
پیدا کند. در صورت لغو شدن تحریم ها روندهای 
جهانی بانکداری قطعا بر اکوسیســتم بانکداری 
ایــران تاثیرگذار خواهد بــود. در عین حال الزم 
است سیاستگذاران پولی کشور برای شرایط عدم 

لغو تحریم ها نیز برنامه داشته باشند 

گاهی سهامداران عمده بانک ها تاش می کنند 
با حضور و نفوذ در مدیریت بانک ها، از محل 
امکانات و ظرفیت های موجود در بانک بهره مند 
شوند و تسهیات بگیرند
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پرونده

نیلی،رئیــس  فرهــاد 
پولــی و  پژوهشــکده 
بانکــی: شــما در اولین 
تصــدی  روزهــای 
مسئولیت یانک مرکزی، 
برای اولین بار بحث نوسازی و بازسازی  بانک 
مرکزی را مطرح کردیــد. طرح این موضوع 
نشان از توجهی است که جناب عالی به فاصله 
زیاد بیــن بانک مرکزی ایــران و بانک های 
مرکزی تــراز اول دنیــا و حتــی بانک های 
مرکزی مطرح منطقه دارید. اگر موافق باشید 

در همیــن ابتدا بــه برنامه های شــما برای 
استاندارد کردن و تراز کردن بانک مرکزی 

ایران بپردازیم!
ما در دوره جدید بانک مرکزی برنامه ای ارائه 
کردیــم که در نظر داریــم آن را دنبال کنیم. 
یکی از اساسی ترین  موضوعات این برنامه در 
ارتباط با خود بانک مرکزی است که عما به 
نوسازی و بازآرایی بانک مرکزی می پردازد. 
طرح این موضوع مبتنی بر این باور اســت که 
بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران به  رغم 
تحوالت بســیار زیادی کــه در کارکردهای 

بانکداری مرکزی در دنیــا اتفاق افتاده، هنوز 
نتواســته خودش را متحول کند و همچنان در 
همان روش های سنتی و ساختارهای قدیمی 
مانده اســت. اگر بخواهیم نگاهی بسیار کلی 
به این موضوع بیندازیم، می بینیم شکافی بین 
وضعیت موجود بانک مرکزی و آن چیزی که 

باید باشد، وجود دارد. 
اولین اقدامی که ما  باید انجام می دادیم این بود 
که شــرایط موجود را تصویر کنیم و همچنین 
شرایط مطلوب و ایده آل را طراحی و شکاف بین 
شــرایط موجود و وضعیت ایده آل را مشخص 
کنیم تا بتوانیم از این رهگذر پروژه هایی تعریف 
کنیم و مبتنی بر زمان بنــدی معین به اهداف 
برنامه دســت یابیم. در یک نــگاه کلی بنا بر 
تصویری که ما از بانک مرکزی 1400 داریم، 
پروژه هایی تعریف کردیم که شامل 54 پروژه 
اســت. برنامه زمان بندی ای که برای اجرای 
این پروژه ها وجود دارد این اســت که آخرین 
پروژه هایی که در قالب این برنامه اجرا می شود، 
به سال های 1402 و 1403 می رسد. از همین 
رو می توانیم بگوییم یک برنامه 10ساله داریم، 
منتها بخش عمده ای از این 54 پروژه ظرف سه 

سال آتی عملیاتی می شوند. 
در این برنامه ســامانه های مختلفی طراحی 
شــده اند که تاکنون برخی از این سامانه ها به 
مرحله پیاده ســازی نیز رسیده اند و برخی در 
شرف پیاده سازی هستند. به عنوان مثال یکی 
از آنها همین سامانه چکاوک است که در حال 
پیاده سازی است؛ در حال حاضر تقریبا در 22 
استان کشور از جمله استان تهران نیز عملیاتی 
شــده و قرار اســت تا 22 بهمن در کل کشور 
پیاده سازی شود. این سامانه یک انضباط ویژه 
در فعالیت های بانکی مخصوصا در استفاده از 
چک و ســاماندهی چک های برگشتی ایجاد 
می کند. ســایر پروژه ها نیز به همین ترتیب 
شناسایی می شــوند و به مرحله پیاده سازی 
می رســند. فکر می کنم در این مســیر بانک 
مرکزی این امکان را پیدا می کند که به شرایط 

مطلوبی دست یابد. 
پروژه دیگری که به گمان من تحول شگرفی در 
کارکردهای بانــک مرکزی به وجود می آورد 
پروژه نسیم است. همان طور که می دانید بانک 

گفت وگو با ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک مرکزی

مساله بانک مرکزی؛ تحول یا بازنگری
ولی الله سیف زمانی  که به عنوان رئیس  کل بانک مرکزی انتخاب شد، شعار بهبود ساختار و نوسازی و بازآرایی بانک  مرکزی را مطرح 
کرد. قرار بود در دوره جدید ســاختار بانک مرکزی بازآرایی شــود، فاصله بانک  مرکزی ایران با بانک های بین المللی پر شــود و به تدریج 
با اســتانداردهای بین المللی هماهنگ شــویم تا ما را نیز به عنوان یکی از بانکداران دنیا در باشــگاه بانکداران به رســمیت بشناســند. 
بــرای انجام گفت وگو و پیگیری چگونگی اجرای این برنامه رئیس کل، در آســتانه برگزاری چهارمیــن همایش بانکداری الکترونیکی و 
نظام هــای پرداخــت، در یکی از روزهای میانی هفته به همراه رئیس پژوهشــکده پولی و بانکی به دفتــر رئیس کل بانک مرکزی رفتیم. 
مشــغله کاری رئیس  کل به  گونه ای بود که امکان هماهنگ کردن یک قرار در میان آن فراهم نبود، از همین رو دکتر فرهاد نیلی بخشــی 

از زمان جلسه خود با دکتر سیف را به انجام گفت وگو اختصاص داد؛ متنی که در ادامه می خوانید، نتیجه آن جلسه است.

مجتبی محمودی مهرک محمودی
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مرکزی، بانک دولت هم تلقی می شود. تاکنون 
به دلیل عدم اســتفاده یا نبود فناوری های روز 
در بانک مرکزی این مســئولیت به بانک های 
دیگر واگذار شــده بود. تاکنون بیشترین نقش 
نمایندگی بانک مرکزی را بانک ملی بر عهده 
داشته اســت. به این صورت که حساب های 
مختلفی در شبکه بانکی کشــور به ویژه بانک 
ملی ایران وجود داشــت که منابــع آن منابع 
دولتی است و دولت اشــراف زیادی به منابع 
پولی متعلق به خودش نداشت و نمی توانست 
ســرعت مانور عملیاتی خود را بــاال ببرد؛ این 
موضوع ســبب ایجاد یکسری کمبودها و عدم 
اشراف برای خزانه داری کل کشور شد. اکنون 
با اســتفاده از فناوری های نوین ســامانه ای به 
نام نســیم طراحی شده که با اســتفاده از این 
سامانه کلیه حســاب های دولتی تحت کنترل 
درمی آید. بانک مرکــزی وظایف و عملیاتی 
را که بر عهده دارد راســا انجام می دهد و کلیه 
واریزها نیز مستقیما به حساب های تعریف شده 
در سامانه نسیم واریز می شود و برداشت ها نیز 
کاما شفاف می شود. خزانه دارکل کشور هم 
با برخورداری از قابلیت های ســامانه نسیم به 
اطاعات منابع خزانه اشراف کامل پیدا می کند 
و می تواند وضعیــت منابع و نحوه صرف آن را 
کاما تحت نظارت داشــته باشد. این سامانه 
اکنون در حال پیاده ســازی است و گمرکات 
اولین جایی اســت کــه ورود اطاعات به این 
سیســتم را آغاز کرده، به همین ترتیب سایر 
دستگاه های دولتی نیز یکی پس از دیگری باید 

این فرآیند را انجام دهند.
 با توجه به اینکه ما در شرایط تحریم به 
سر می بریم این برنامه چگونه پیگیری 

می شود؟
یکی از مشکاتی که خصوصا در شرایط تحریم 
با آن مواجه هســتیم، دسترســی به آخرین 
فناوری های روز اســت که ســعی کردیم با 
شــیوه ها و روش های متنوع به منابع متصل 
شویم و فناوری ها را شناسایی کنیم و اشخاصی 
را دعوت کنیــم که قابلیت های الزم را در این 
زمینه داشته باشــند بدون اینکه موسسات 
آنها درگیر شــوند، خود افراد - بــا توجه به 
تجربیات شــان- دانش فنی را منتقل کنند و 
اطاعات را در اختیار بانــک مرکزی و نظام 

بانکی کشور قرار دهند.
شــما بــه نوســازی و 
بانک مرکزی  بازآرایی 
اشــاره کردیــد که به 
تعبیری با پیاده ســازی 
سامانه ها، گام های اولیه 

آن برداشته شده اســت. آیا می توانیم افقی را 
که تــا پایان دهــه 90 برای بانــک مرکزی 
متصور هستیم، یک بانک مرکزی استاندارد با 
شــاخصه های بانک های مرکــزی تراز اول 

منطقه تصور کنیم؟
قطعا همین طور اســت اما بایــد همین جا به 
نکته ای اشــاره کنم که همکارانــم در بانک 
مرکزی بدان آگاه باشــند؛ نوســازی بانک 
مرکزی فقط از طریق طراحی و پیاده ســازی 
ســامانه های الکترونیکی امکان پذیر نیست. 
یکی از بحث های بســیار جدی ما در برنامه 
تحول و بازآرایی بانک مرکــزی بازتعریف 
فرآیندهای اجرایی و ســازماندهی متناسب 
با نیازهای بانکداری مدرن مرکزی اســت. 
ایــن تحــوالت در پیش اســت و از مقوالت 
بســیار مهم که می تواند به تحقق این اهداف 
کمــک کنــد، درک مشــترک و همراهی 
مشترک نیروی انســانی است. باید کارکنان 
و همکاران من در بانک مرکزی نشــان دهند 
آمادگی جذب حرف های جدیــد را دارند و 
برای اینکه بتواننــد فناوری های روز را به کار 
گیرند، از قابلیت هــای الزم برخوردارند. به 
همین دلیل در این رابطه باید به صورت کامل 
مشارکت کنند تا بتوانیم این ایده ها را با هزینه 
کمتر و ســرعت بیشتر پیاده کنیم و در نهایت 
بانک مرکزی در شــرایط بهتری در ارتباط با 

بانک های مرکزی همکار قرار گیرد. 
 شما در صحبت هایتان به درستی به این 
موضوع اشــاره کردید کــه بازآرایی 
بانک مرکــزی فقط از رهگذر پیاده ســازی 
ســامانه های نرم افزاری نیســت و تحول در 
نیروی انسانی نیز در دستور کار قرار دارد. آیا 
این بازآرایی در ســطح ساختار سنتی بر جای 

مانده از سالیان گذشته نیز رخ می دهد؟
از نظر من شالوده این کار از جایی آغاز می شود 
که وظایف اصلی بانک مرکزی و فرآیندهای 
جدید عملیاتی برای انجام وظایف مشخص و 
متناسب با اجرای این فرآیندها و سازماندهی 
مناسب برای بانک مرکزی تعریف می شود. 
پس از آن شرایط تبدیل از سازمان و ساختار 
موجود به ســازمان مطلوب طراحی می شود. 
قطعا ما باید در شرایطی باشیم که این تحوالت 

را با سرعت انجام دهیم.
در این مسیر ممکن اســت با دو مقوله مواجه 
شویم؛ یکی آمادگی ایجاد انعطاف و همراهی 
در نیروی انســانی موجود در بانک مرکزی 
اســت که نهایت تاش مان ایــن خواهد بود 
که همــکاران ما پدیده هــای در حال تغییر و 
تحوالت را درک کننــد و فرصت کافی برای 

همراه شــدن با تغییرات و تحوالت مورد نیاز 
داشته باشند و بتوانند خودشان را با آن تطبیق 
دهند. در جاهایی که این موضوع امکان پذیر 
نباشــد ما بایســتی در فرصت مناسب اقدام 
به آموزش نیروی انســانی و جذب آنها کنیم 
تا بانــک مرکزی در شــرایط مطلوب از نظر 
نیروی انسانی متناسب با نیازهای بانک قرار 

گیرد.
اگر موافق باشــید بحث 
آموزش را کمی بیشــتر 
بشکافیم. همان گونه که 
هســتید  مطلــع 
آموزش هــای مورد نیاز 
بانک مرکــزی معموال از داخل دانشــگاه ها 
بیرون نمی آید. به عبارتی ممکن اســت یک 
فارغ التحصیل دانشــگاهی بــا باالترین رده 
دانشــگاهی با اطالعات و مفاهیم اولیه بانک 
مرکزی ناآشنا باشد. از همین رو باشگاه بانک 
مرکزی باشــگاه خاصی اســت که ادبیات 
خودش را دارد. در حال حاضر در دنیا در مقوله 
آموزش تخصصی بانکــداری مرکزی، یک 
 Bank for( نهاد بانــک تســویه بین الملــل
International Settlements( داریــم که 

بانک مرکزی بانک های مرکزی دنیاســت و 
دیگری صندوق بین المللی پول است. قاعدتا 
بانک مرکــزی ایــران باید بتوانــد از توان 
تخصصی این دو نهاد اســتفاده کند وگرنه در 
داخل کشور ظرفیت آموزشــی و بازآموزی 
چندانی برای همــکاران بانک مرکزی وجود 
ندارد؛ با فــرض اینکه نیروی انســانی برای 
فراگیری اشتیاق دارد. یک روش دیگر هم این 
اســت که بانک مرکزی ایــران با یک بانک 
مرکزی پیشــرو جفت شــود. این موضوع در 
گذشــته نه چندان دور نیز تجربه شده است؛ 
چنان که بوندس بانک آلمان با بانک مرکزی 

ایران همراه بود و کار می کرد.
شما به نکته دقیقی اشاره کردید. البته به رغم 
نگاه انتقادی که مــا به بانک مرکزی خودمان 
داریم نباید این واقعیــت را هم فراموش کرد 
که بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران در 
حال حاضر در برخــی زمینه ها برای تعدادی 
از کشــورهای همسایه الگوســت؛ چنان که 
در مذاکراتــی که من با IMF داشــتم از بانک 
مرکزی ایران خواسته شــد برخی دوره های 
آموزشی را برای کشــورهای همسایه فراهم 
کند. اما برگــردم به موضــوع آموزش که 
شما به آن اشــاره کردید که از نظر من کاما 
درست است. نیازهای آموزشی بانک مرکزی 
الزاما نیازهای کاسیک نیست، آموزش های 
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کاربردی برای ما ماک است برای مثال بحث 
 )corporate governance( حاکمیت شرکتی
در نظام بانکی  و حساسیت هایی که در ارتباط 
با شناســایی ریســک و مدیریت ریسک و 
حسابرسی داخلی وجود دارد از جمله مقوالتی 
اســت که در دانشــگاه ها بــه آن پرداخته 
نمی شود. پس ما حتما باید همکاران مان را به 
جاهایی که این دوره ها را برگزار می کنند مثل 
IMF بفرســتیم یا اساتید آنها را دعوت کنیم تا 

این دوره ها در ایران برگزار شود و کشورهای 
همســایه را نیز در آن مشارکت دهیم. ضمن 
آنکه نظام بانکی کشــور نیز بــرای آموزش 
برخی از نیروهای انســانی خود نیاز به چنین 
امکانی دارد که شاید با برگزاری سمینارهای 
کوتاه مدت با مدرســان تــراز اول دنیا بتوان 
بخشــی از آموزش های کاربری را برای نظام 

بانکی کشور برگزار کرد.
 در تکمیل صحبت های شــما در این 
بخش، بانک  مرکزی اجــرای پروژه 
مدل هــای بانکی نوین ایران )مبنــا( را نیز در 
دستور کار خود قرار داده تا بخشی از مفاهیم 
جدید وارد نظــام بانکداری ایران شــود. از 
همین رو این پروژه نام دانشــگاه بانکداری به 
خود گرفته است. هم اکنون اجرای این پروژه 

در چه مرحله ای قرار دارد؟
در پروژه  مبنا که اجرای 
آن را با شرکت  خدمات 
پیگیری  انفورماتیــک 
می کنیم و بــه تصویب 
هیــات عامــل بانــک 
مرکزی هم رسیده قرار شــده ظرف 33 ماه 
مدل های کســب و کار بانکــداری تجاری، 
شرکتی، ســرمایه ای و بانکداری توسعه ای 
مشخص شود. اسناد اولیه را به تدریج به بیرون 
می دهیم. ما با دانشــنامه بانکداری شــروع 
کرده ایم؛ یعنی با اســتاندارد کردن واژه های 
بانکــداری. قــدم بعــد اســتاندارد کردن 
محصــوالت، بســته های کاری، فرآیندها و 

مدل های تجاری است.
در واقع در دنیا بانک هایی موفق هســتند که 
مدل های اجرایــی خاصی برای خودشــان 
ترســیم می کنند؛ به گونه ای که این مدل ها 
تقریبا جزیی از برند آن بانک به شمار می رود. 
وقتی بحث بهترین نمونه )best practice(  را 
مطرح می کنند، یعنی بهترین عملیات اجرایی 
و بهترین فرآیند را تعریف کرده اند که دارای 
کمترین هزینه اســت و از نظــر کنترل های 
داخلی و امنیت جریــان اطاعات وضعیت 
مطلوب تــری دارد. خیلی اتفاق افتاده که یک 

بانک جدید شروع به کار کرده و شکل گرفته 
و به سرعت بازار را به ســمت خود کشانده. 
در اصل اینها مدل تجاری درســتی انتخاب 
کرده اند. متاســفانه بانک های ما مشابه هم 
هستند و همه از یک الگو استفاده می کنند. اما 
در گذشته، قبل از مقوله بانکداری بدون ربا و 

حتی پیش از ادغام بانک ها این گونه نبود.
ما بعــد از انقاب با اجرای الیحه ملی شــدن 
بانک ها، الیحه اداره امور بانک ها و نهایتا قانون 
بانکداری بــدون ربا، بانک هایمــان را کاما 
یکدست و انعطاف ناپذیر کردیم. در نتیجه همه 
بانک ها الگویشان واحد شد و رقابت موضوعیت 
خود را از دســت داد. قبــل از آن بانک هایی 
داشــتیم با تفاوت ماهوی اجرایی بسیار زیاد. 
بانک صادرات معرفه اش ســرعت عمل بود. 
برای اینکه این ســرعت عمل را حفظ کند، از 
برخی کنترل های داخلی که زمان بر بود، صرف 
نظر کرده بود. بانک سهل و آسان بود. در مقابل 
بانک ملی و ســپه را داشتیم که نمی توانستند با 
ســرعت خدمت را ارائه دهند و آن سرعت را 
فدای دقت عمل کرده بودند. منتها بعد از این دو 
قانون ما دیگر آثاری از آن تفاوت ها در بانک ها 
نمی بینیم. بانک های ما بایــد هر کدام هویت 
تخصصی مشخص خودشان را معرفی کنند، هر 
بانک باید ادعای خاص خودش را داشته باشد. 
با چنین شــرایطی بازار رقابتی خدمات بانکی 
شکل می گیرد. معتقدم بانک ها باید در درک 
دقیق تر خواسته مشــتریان از یکدیگر سبقت 
بگیرند، در حال حاضر رقابتی که در بین بانک ها 
وجود دارد، رقابت مخرب است. تنها چیزی که 
بانک ها بر ســر آن با یکدیگر رقابت می کنند، 
نرخ سود بیشتر است. در این رهگذر هر بانکی 
سود بیشتری بدهد دســت باالتر را می گیرد 
و کمــی باالتر می رود. این نــوع رقابت باعث 
اغتشــاش و اخال در بازار می شود. اگر بانکی 
توانســت با کیفیت خدمتی که ارائه می دهد و 
شــیوه خدماتی که عرضه می کند با هزینه کم 
بــازار را به خودش جذب کنــد، طبیعتا موفق 

خواهد شد.
 موضوعی که در ایــن رقابت اهمیت 
بسیاری دارد، سرعت تحول در فناوری 
اســت که باعث ایجاد رقابت نیز شده است. 
فناوری رقابت را افزون کرده اســت، هرچند 
برخی معتقدند فناوری نحوه ارائه خدمات را 
یکنواخت کرده که به اعتقــاد من این تعبیر 

درستی نیست.
در حال حاضر ســرعت تغییــر در فناوری 
اطاعات تنوع خدمات را در عرصه بانکداری 
به شدت افزایش داده و رقابت های جدیدی 

در ارائه خدمــات نوین بانکی دنیا ایجاد کرده 
اســت. از همین رو گروهی از منتقدان اعتقاد 
دارند سرعت همراهی بانک مرکزی به منظور 
ارائه این خدمات کندتر از ســرعت فناوری 
اســت، برای مثال به تاخیرهایی که در صدور 
مجوزهــای الزم بــرای فناوری های جدید 
همچون کیف پول الکترونیکی، پی اس پی ها و 
سپاس صورت می گیرد، اشاره می کنند. بانک 
مرکزی در این زمینــه چه راهکاری در پیش 

رو دارد؟
بانک مرکزی بنا بر رســالت خود یک وظیفه 
بســیار جدی بر دوش دارد. بــرای اینکه این 
مطلب به خوبی باز شود الزم است به تجربه ای 
که به دست آورده ایم، اشــاره کنم. به تدریج 
که امکانات ارائه خدمات بانکی از بســترهای 
الکترونیکی مهیا شد، بانک ها شروع به سبقت 
گرفتن از یکدیگر کردنــد. در آن زمان بانک 
مرکزی یک نگرانی بزرگ پیدا کرد که با این 
سرعت ســبقت گیری آیا زمینه های کنترلی 
و جلوگیری از نفــوذ افراد سوءاســتفاده گر 
در سیســتم، در این مدل ها تعبیه  شده یا نه؟ 
بنابراین وســواس بانک مرکزی به این قضیه 
برمی گردد. درست است که اکنون با موبایل 
امکان جابه جا کردن رقم های درشــت وجود 
دارد ولی آیا امنیت فضای اقتصادی کشــور 
اقتضا می کند که نظام بانکی ریســک بزرگی 
را بر عهده گیرد و ایــن احتمال را خیلی راحت 
به  وجود آورد که افــرادی به راحتی بتوانند از 
منابع نظام بانکی جابه جــا کنند و پرونده های 
بســیار بزرگی مجددا شــکل بگیرد؟ به نظر 
می رسد برخی از این سوءجریاناتی که در نظام 
بانکی اتقاق افتاده، به علت عدم تطابق موقعیت 
زمانی و زیرســاخت های الزم بوده که باید از 
قبل پیش بینی می شد و پس از آن یک محصول 
یا خدمت جدید یا سامانه و نرم افزار جدید ارائه 
می شد. اگر اقتضای مدیریت این سامانه ها را 
در نظام بانکــی رعایت نکنیم و بی نظم با همان 
روش های سنتی با آن برخورد کنیم، خطرات 
بزرگی در سیســتم بانکی ایجاد می کنیم. یکی 
از بحث های مهــم در بخش آی تی بانک های 
مهم دنیا همین است که با سرمایه گذاری های 
بسیار عظیم و اســتفاده از فایروال های متعدد 
و پیش نیازهای دیگر شــبکه بانکــی را از این 
سوءاســتفاده ها مصون نگه می دارند. اگر ما 
بخواهیم در این خصوص ســهل انگاری کنیم 
بانک ها را با خطرات بزرگی مواجه می سازیم. 

از همین جا برمی گردم به سوال شما؛ اگر بانک 
مرکزی در این موارد با احتیاط رفتار می کند 
می خواهد مطمئن شــود کــه پیش نیازهای 
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مورد نیاز در شــبکه بانکی ایجاد شده است، 
بعد به ســمت پیاده ســازی می رود. شاید به 
خاطر داشته باشید در سال های 81 یا 82 یک 
هکر نوجوان توانسته بود کل اطاعات اصلی 
بانک ملی و کشــاورزی را در سیستم خودش 
کپی کند. خداوند بســیار کمک کرد که با 50 

میلیون تومان این مشکل برطرف شد.
 آقای دکتر ســیف مطلب شما درست 
است. نگرانی های امنیتی که بخشی از 
آن به زیرســاخت های فنی ربط دارد، سبب 
محتاط تر شدن بانک های مرکزی  در دنیا نیز 
شده است. اما فارغ از این مسائل زیرساختی، 
مســائل حقوقی و قانونی نیز مانع اســتفاده 
یکســری از فناوری ها شده  اســت. در اصل 
قدیمی بودن بســیاری از قوانین و عدم تحول 
آنها و همچنین کند بودن روند اجرای قوانین 
جدید مانع به کارگیــری فناوری های جدید 

می شود.
شما نمونه ای هم برای این موضوع دارید؟ من 

چیزی در ذهنم نیست.
 قانــون بانــک مرکزی یــک قانون 
50ساله  اســت که هیچ نوآوری ای در 
آن به  وجود نیامده  اســت. موضــوع امضای 
الکترونیکی یا اســناد الکترونیکی یا سپاس؛ 

همه اینها مشکالت قانونگذاری دارد.
درست است، مواردی وجود دارند که درصدد 
هســتیم هر چه زودتر آنها را برطرف کنیم. 
گرچه باید مراجع دیگر را نیز برای پیاده سازی 
این موارد اقناع کنیم. البته موضوعی که حتما 
شــما هم در جریان بودید، سوءجریان هایی 
بود کــه در نظام بانکی ایجاد شــد. که بعضی 
وقت ها سوال می شــود نظارت بانک مرکزی 
در این خصوص چه کرده  اســت. بهتر است 
به این نکته هم اشــاره کنم کــه عموما وظیفه 
بانک مرکزی رفتن به درون شعبه و بازرسی 
و کشف سوءجریان نیســت. بانک مرکزی 
یک نظارت عالیه دارد و هدف از این نظارت 
عالیه نیز اطمینان یافتن از کفایت سیستم های 
مدیریت ریسک و کنترل های داخلی موجود 
در بانک هاست. اگر بانک مرکزی در جاهایی 
دیر تصمیم می گیرد، می خواهد اطمینان پیدا 
کند که این کفایت کنترل های داخلی قطعیت 
دارد. لذا بر این اساس باید نقش بانک  مرکزی 

را جست وجو کرد.
نقشه راهی  که برای بانک 
مرکزی ترســیم شده، 
یک جــزء مکمل مفقود 
در بانک هــا دارد. یعنی 
بانک های مــا نیاز دارند 

این قاب و چارچوب را بدانند تا بتوانند با بانک  
مرکزی گفت وگو کنند. االن به  نظر می رســد 
این دیالــوگ بین بانک  مرکــزی و بانک ها 
برقرار نیست. آیا در گام بعدی بانک  مرکزی 
تصمیم به دعوت از بانک ها و تعریف نقشه راه 

برای آنها دارد؟
حتما همین طور اســت. باید دو کار در رابطه 
با بانک هــا انجام شــود. یکــی اینکه وضع 
موجود بانک های کشــور را پایش کنیم که 
چه وضعیتی دارند، اگــر بخواهیم وضعیت 
بانک های ایران را با اســتانداردهای روز دنیا 
مطابقت دهیم باید ببینیم کجاها دچار ضعف 
هســتند و چه اقداماتی باید انجــام دهیم تا 
بانک های ما در مــراودات بین المللی مورد 
اعتماد جامعــه بانکــداری بین المللی قرار 
گیرند. چون یکی از اولیــن اقدامات بانک ها 
این است که به  طور مثال یک بانک اروپایی از 
بانک های ما می پرسد نرخ کفایت سرمایه تان 
چقدر اســت؟ از کدام اســتانداردها پیروی 
می کنید؟ اینها مفاهیم مشــترک بین المللی 
اســت و باید خودمان را با این مفاهیم تطبیق 
دهیم تا بتوانیم وارد باشگاه بانکداران بزرگ 
دنیا شــویم. در شــرایط حاضــر ارتباطات 
محدودی داریم، منتها در فضایی که در آینده 
برای اقتصاد ما باز خواهد شــد، باید بانک ها 
بتوانند با سایر بانک های جهان ارتباط برقرار 

کنند. 
در حال حاضر بررسی دقیقی در بانک  مرکزی 
در حال انجام است و نتایجش به  زودی اعام 
خواهد شــد. از این رهگــذر بانک  مرکزی 
به هر بانکی خواهد گفت کــه تو باید چگونه 
عمل کنی تا به شــرایط روز برسی. البته این 
در مجمــع عمومی بانک ها مطرح می شــود 
تا اگر الزم است ســهامداران اقدامی انجام 
دهند با آن هماهنگ شــوند. ایــن به لحاظ 
ایجاد ثبات و پایداری در وضعیت مالی بانک 
اســت. وضعیت دیگر هم به سیســتم های 
اجرایی بانک ها بازمی گــردد. همان طور که 
اشاره کردم استانداردهای روز دنیا در مورد 
عملیات فرآیند بانکی و ســاختار ســازمانی 
بانک ها، بــا بانک های موجــود دنیا تفاوت 
بســیاری دارد. بدون مبالغــه بانک های ما 
حدود ســه دهه از تحوالتی که در بانکداری 
دنیا اتفاق افتــاده، عقب مانده  اند. تاش هایی 
در حال انجام است اما این فاصله  جدی است. 
بانک ها می بایســت تمرکز ویژه ای داشــته 
باشند و بررســی کنند که برای پر کردن این 
فاصله ها چه  کارهایی بایــد انجام دهند. باید 
به این سمت بروند که با سرمایه گذاری مورد 

نیاز، شرایط جدید را در ساختارهای سازمانی 
و ســرمایه گذاری خود به  وجــود آورند. از 
این بابت هــم بانک  مرکزی زمان بندی هایی 
را انجــام خواهد داد. همان طــور که گفتم از 
نظر ثبات و پایداری هــای مالی اقداماتی در 
حال انجام اســت، نقشــه راه هم برای ایجاد 
تحوالت ســاختاری در اداره امور بانکی در 

حال اجراست.
 آیا توقفی کــه در شــرایط فعلی در 
صدور مجوزها در بخش های مختلف 
بانــک  مرکزی به وجود آمــده ، دلیل خاصی 

دارد؟
همه این موارد منطبق با نقشــه  راه اســت. ما 
در نقشــه راه، نقش هر کــدام از این نهادها را 
تعریف کرده ایم و متناسب با آن عمل خواهد 
شــد. به  طور مثال »ما چند psp نیاز داریم« یا 
»بانکداری همراه قرار اســت چه  کاری انجام 
دهد«؛ تمامــی این موارد در پــروژه 1400 
تعریف شده  اســت. 54 پروژه ای که به آنها 
اشاره کردم همه این موارد را در نظر می گیرد.

 پــس از برگزاری ســه دوره همایش 
بانکــداری الکترونیکــی و نظام های 
پرداخت در ایــران همزمان با برگزاری دوره 
چهارم، برآوردتــان از شــرایط موجود این 
صنعت با توجه به تحــوالت فناوری اطالعات 
چیست و چه چشــم اندازی برای آن متصور 
هســتید؛ آیا همایش بانکداری الکترونیکی 
می تواند نقشــی در تحوالت پیش رو داشــته 

باشد؟
قطعا از یک همایش دو روزه به اندازه خودش 
باید انتظار و توقع داشــته باشیم. این همایش 
برندســازی در حــوزه بانکــداری مدرن و 
نظام هــای پرداخت را تعقیــب می کند و به 
اعتقاد من در این زمینه هم بســیار موفق بوده 
اســت. از ســوی دیگر، همایش باید بتواند 
روندهای آتی و جریان های متحول کننده در 
بانکــداری مرکزی و تجــاری را به همکاران 
مــا در بانک مرکزی و بانک ها منتقل ســازد 
و آنها را به روز کند. رســالت همایش از یک 
ســو، راه اندازی یک جریان پارادایم ســازی 
و آموزشی فشــرده برای خانواده نظام بانکی 
به خصوص در ســطح مدیران ارشد و میانی 
و کارشناسان و از ســوی دیگر فراهم کردن 
فرصتی برای تشــریک مساعی و تضارب آرا 
در حوزه های بازآرایی نظام بانکی اســت. از 
این منظر، همایش یک نقطــه عطف و چراغ 
راه، در مســیری است که برای نوسازی بانک 
مرکزی و حرفه ای ســازی بانک ها در پیش 

گرفته ایم
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صنعت بانکداری دنیا همزمان با گســترش 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات دچــار 
دگرگونی های بســیاری شده اســت به تبع 
این موضــوع بانکداری ایــران نیز با تحوالت 
چشــمگیری مواجه شــده؛ با توجه به اینکه 
برای اولین بار موضوع بازنگری اکوسیســتم 
بانکــداری الکترونیکی تــم اصلی چهارمین 
همایش بانکداری الکترونیکــی و نظام های 
پرداخت قرار گرفته است، تعریف شما از این 

اکوسیستم چیست؟
برای درک اکوسیســتم بانکــداری ما باید 
صنعت بانکداری را به عنــوان یک منظومه 
نگاه کنیم که در آن یک طرف سهامدار است، 
یک طرف مشتری، یک طرف مقررات گذار 
)Regulator( قــرار دارد. از همین رو بانک را 
داخل یک مثلث تعریــف می کنیم که در آن 
تنظیم رابطه بانک با هر یک از رئوس این مثلث 
دارای ارزش است که با غفلت از دو راس دیگر 
ارزش خود را از دست می دهد. در نتیجه نکته 
مهم در این منظومه برقراری تعادل میان این 
سه راس مثلث اســت. یکی از مشکات فعلی 
ما این اســت که چه بانک های دولتی که تابع 
نظرات دولت به عنوان ســهامدار اصلی و چه 
بانک های خصوصی که تمرکز چند سهامدار 
همه مدل تجاری بانک را تعیین می کند، هر دو 
بانک را آن قدر به ســهامدار نزدیک کرده که 
رابطه اش با مشتری و مقررات گذار به شدت 

تحت الشعاع قرار گرفته است. 
آیا عدم تعادل فقط میان بانک و ســهامداران 
اســت یا در رئوس دیگر ایــن منظومه هم به 

چشم می خورد؟
این عدم توازن در دیگر رئوس هم به چشــم 
می خورد بنابراین یکی از دغدغه های ما باید 
ایجاد رابطه متــوازن بانک با ذی نفعان اصلی 
باشد، پس در این رابطه ســهامدار طبیعتا به 
بانک ســرمایه می دهد و سود ســرمایه را از 

بانک مطالبه می کند. این امری طبیعی  است 
که ســهامدار در بانک خصوصــی به انگیزه 
سودآوری سرمایه گذاری کند. به همین دلیل 
حق دارد که اگر با ســود خوبــی مواجه نبود، 
سرمایه خود را به بانک دیگری منتقل کند. اما 
می رســیم به بحث مربوط به مشتری که باید 
در دو گروه یکی مشتری به عنوان سپرده گذار 
و دیگری به عنوان تسهیات گیرنده تعریف 
شــود. در حال حاضــر گفته می شــود اولی 
عمدتا خانــوار و دیگری اغلب بنگاه اســت. 
ســپرده گذار دنبال امنیت و بازدهی است و 
تسهیات گیرنده به دنبال دریافت تسهیات 
اعتباری از بانک و در برابر آن به بانک درآمد 
مشاع می دهد. این دو گروه مشتری از خدمات 
اعتباری بانک اســتفاده می کنند، این در حالی 
است که ما در سیســتم های پرداخت دنبال 
خدمات پرداخت هم هســتیم. فرق خدمات 
پرداخت و اعتباری نیز در این نکته اســت که 
خدمات اعتباری over the counter نیست. 
رابطه ســپرده گذار و تســهیات گیرنده با 
بانک رابطه ای مدت دار اســت. در حالی که 
وقتی ســپرده گذار به بهانه صدور یک دستور 
پرداخت به بانک مراجعه می کند، به محض 
صدور آن دســتور و خــروج از بانک رابطه 
شــما با آن تا مراجعه بعدی به اتمام می رسد 
)over the counter(. در نتیجــه در اینجــا 
هم دغدغه ما متوازن کردن ســهم خدمات 
اعتباری و خدمــات پرداخــت در پرتفوی 
خدمات بانک اســت. از دل همین ها نکته ای 
بیــرون می آید کــه برای ما بســیار اهمیت 
دارد و آن ســاختار درآمدی بانک است. در 
حوزه خدمات پرداخت بحــث ما مربوط به 
کارمزدهاســت و در حوزه خدمات اعتباری 
بحث نرخ سود مطرح می شود. در حال حاضر 
برخاف روند بین المللی ســهم نرخ سود در 
درآمد بانک های ما خیلی باالست و نرخ سود 
سیاسی ترین متغیر اقتصادی ماست؛ در حالی 
که این کارمزدها هســتند که باید از جایگاه 
مهم تری برخوردار باشند. این بدان معناست 
که بانک ها وارد حوزه ای شــده اند که در آن 
حوزه از هیچ اختیار عملی برخوردار نیســتند، 
در حالی کــه در حوزه کارمــزد امکان مانور 
بیشتری خواهند داشــت. بانک ها در حوزه 
نرخ سود نمی توانند دســت به فعالیت های 
سودآور بزنند، بنابراین برای جبران کسری 
ســودی که ســهامدار از آنها طلب می کند، 
دنبال بنــگاه داری می روند. یعنــی ما اینجا با 
چرخه معیوبی روبه رو هستیم که در آن بانک 
برای اینکه ســودآور بماند، باید از بازار پول 

گفت وگو با فرهاد نیلی درباره »بازنگری در اکوسیستم بانکداری الکترونیکی کشور« 

باید روابط را متوازن کرد
فرهــاد نیلــی، هم در جایگاه ناظر اســت و هم پژوهشــگر. ناظر از آن رو که در نهادی وابســته بــه بانک مرکزی قرار دارد و پژوهشــگر از آن رو 
کــه رئیس پژوهشــکده پولی و بانکی اســت. در موضوع اکوسیســتم بانکداری ایران و لــزوم بازنگری و اصالح آن، پــای صحبت های نیلی 
نشســتیم تا از هر دو زاویه موضوع را بررســی کند. او نیز ســعی کرد به نگاهی نقادانه به هر ســه بازیگر اصلی این اوکوسیســتم نگاه کند و 

شاید بیش از دیگران، مسوولیت ها را متوجه نهاد قانون گذار، ناظر و راهبر این حوزه دانست.

بهارک حنارود
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بیرون برود و در بازارهای دیگر مثل مســکن 
و ســاختمان و بنگاه داری سرمایه گذاری کند 
که بتواند به سهامدار ســود پرداخت کند تا 
ســهامدار همچنان با ســرمایه خود بانک را 
تغذیه کند. در این شرایط بانک چاره دیگری 
ندارد چرا کــه این تجارت بــرای او تجارت 
ســودآوری نبوده؛ در حقیقت سیاســتگذار 

نگذاشته این تجارت سودآور باشد.
رابطه نامتوازن بانک با مشــتری عمال بخش 
پرداخت را دچار مشــکل کرده اســت؛ راه 

برون رفت چیست؟
راه حل این مشکل هم جایگزینی کارمزد با نرخ 
سود سپرده است که برای بانک ها امکان تنفس 
به وجود می آورد. جایگزینی این دو با یکدیگر 
نیز نیازمند دیپلماسی درست رسانه ای است 
که به مردم توضیح دهد تا به امروز به خدمات 
پرداخت رایانه پرداخت شــده کــه پا بگیرد، 
از حاال به بعد قرار نیســت یارانه ای پرداخت 
شــود. هر کس باید خودش بیاید قیمت همه 
خدماتــش را پرداخت کند تــا این صنعت 

سودآور بماند.
برخالف تصور عموم که موضوع کارمزد برای 
پرداخت های الکترونیکی را یک موضوع تازه 
به وجودآمده می دانند، این بحث از قدیم بوده و 
عمال ربطی هم به بانکداری الکترونیکی ندارد.

درســت اســت باید برگردیم به 10 ســال 
پیش که مردم تمامی قبــوض خود از جمله 
آب و برق و حتی راهنمایــی و رانندگی خود 
را به بانک ارائــه می کردند و بانک نیز تقریبا 
مجانی آنها را وصول می کرد، به حساب خزانه 
می ریخت و خزانه نیز از حســاب برداشت 
می کرد. در واقع نظام بانکی ما به دلیل دولتی 
بودنش، هم مردم و هم ذی نفعان را بد عادت 
کرد که ایــن خدمات مجانی عرضه شــود. 
انگیزه بانک ها در انجام این کار هم این بود که 
از رسوب این پول استفاده کند. به این معنا که 
مثا پول شرکت آب و برق در بانک می ماند 
و بانک هم از آن اســتفاده می کرد. یک توافق 
نانوشته بین بانک و ذی نفعان برقرار شده بود 
و همین همه را عادت داده بود که قبوض خود 
را به صــورت رایگان از طریق بانک پرداخت 
کنند. بعد از مدتی هم پرداخت قبوض از باجه 
به عابربانک ها منتقل شد و همین موضوع این 
تصور را تشــدید کرد که خدمات پرداخت 
وظیفه بانک است. این ایرادی ندارد به شرط 
اینکه نخواهیم به ســپرده گذار سود زیادی 
پرداخت کنیم که البته بعید اســت در ایران 

امکان پذیر باشد.
اما هنوز هم ســپرده گذاران معتقدند ســود 

حاصل از خواب سرمایه شــان به بانک تعلق 
می گیرد، از این رو بــه لزوم پرداخت کارمزد 

اعتراض می کنند.
درست است، عدم شفافیت بانک ها در میزان 
رســوب پول ها منجر به ایجاد چنین ابهاماتی 

شده است. 
در این منظومه نقش بانک مرکزی چگونه باید 

ارزیابی شود؟
مقررات گذار )Regulator( که در اینجا منظور 
بانک مرکزی اســت، واژه ای ســهل و ممتنع 
اســت. حقیقت این اســت که مقررات گذار 
ســه نکته را دنبال می کند. اولی تمکین است 
به این معنا که انتظــار دارد هرچه تعیین کرد 
بدون چون و چرا به اجرا گذاشته شود. به بانک 
دستور اجرا می دهد و افسرهای نظارت هم به 
بانک سرکشی می کنند تا به اجرای دستورات 
نظارت کنند. اینجا مقررات گذار نقشــی مثل 
پلیس ایفا می کند و ســهم غالــب در الگوی 
نظارت بانک های ما نیز همین تمکین اســت؛ 
که اتفاقا در دنیا تقریبا دیگر منسوخ شده است.

نکته دوم اینکه مقررات گذار در پی مدیریت 
ریســک اســت که به آن نظارت احتیاطی 
گفته می شــود و ما خیلی زیاد بــه دنبال آن 
نبوده ایم. در قــدم بعــدی مقررات گذار به 
دنبال رقابت منصفانه اســت بــه این معنا که 
مقررات گذار بیاید ببیند آیا بانک ها با یکدیگر 
رقابت منصفانه ای دارندیــا اینکه آیا حقوق 
سپرده گذاران را رعایت می کنند یا خیر؟ البته 
این رویکرد در نظام بانکی ما اصا وجود ندارد. 
به نظرم می رسد در الگوی مطلوب ما به خاطر 
بانکداری اســامی چاره ای نیست نکته اول را 
-که تمکین اســت- حفظ کنیم، نکته دوم باید 
نظارت بر مدیریت ریسک بانک ها را بر عهده 
بگیرد و درباره ســومی هم اگر شورای رقابت 
ظرفیت اجرای آن را داشت، به این نهاد واگذار 

کنیم اگر نه بماند در بانک مرکزی.
با توجه به این رویکــرد، بانک مرکزی ما باید 

کدام رویکرد را اتخاذ کند؟
اتقاقــا موضوع مهــم همین اســت که وقتی 
می گوییم مقررات گذار منظــور ما کدام  یک 
از این ســه رویکرد اســت؟ تکلیف این نکته 
باید مشخص شــود، چرا که هنوز ابهام دارد. 
ضمن اینکه حتی اگر تکلیف مــا در این مورد 
مشخص شود، یک نکته را اساسا نداریم و آن 
هم بازارسازی  است که می تواند زیرمجموعه 
مقررات گــذار باشــد. مثا بســتر صحبت 
درباره کارت اعتباری همین جاســت. کسی 
باید پاسخگوی این نکته باشــد که ما چرا این 
ابــزار را نداریم.بنابراین دغدغــه ما ابهام در 

وظایــف و کارکردهای مقررات گذار اســت 
و همچنین فقدان نظارت بــر منصفانه بودن 
عملکرد بانک ها و البتــه تزاحم میان وظایف 
مقررات گذار و بازارسازی. حال نکته اینجاست 
که بایــد رابطه میان بانک بــا مقررات گذار، 
سهامدار و مشتری نیز به عنوان دریافت کننده 
خدمات پرداخت و خدمات اعتباری را در یک 
منظومه بنگریم. منظور از اکوسیســتم همین 

است.
چــرا روابط میــان این ســه بخــش را باید 

اکوسیستم بدانیم؟
 از این جهت سیســتم است که همه چرخه ها 
با یکدیگــر کار می کننــد و یکپارچگی آنها 
برای ما مهم اســت و از جهتی اکوسیســتم 
اســت که همه اینها موجوداتی زنده به شمار 
می رونــد؛ اتفاقات را می بینند و به نســبت 
آینده رفتاری استراتژیک طراحی می کنند. 
به این معنــا االن خود بانک و ســهامداران 
به تناســب پیش بینی رفتــار بانک مرکزی 
برای خود استراتژی عمل طراحی می کنند، 
عاوه بر این ما فقط یــک بانک نداریم، بلکه 
30 بانک داریم که در این سیستم با یکدیگر 
رقابت می کنند. وقتی می گوییم اکوسیســتم 
بانکداری برای این اســت کــه درباره کلی 
صحبت می کنیم که متشــکل از موجودات و 
در واقع بازیگران زنده ای است که نسبت به 
یکدیگر رفتاری اســتراتژیک دارند. به بیانی 
دیگر ما با چندین شــطرنج باز مواجه هستیم 
که به نســبت یکدیگر رفتار اســتراتژیک 
دارند. ضمن اینکه ایــن صنعت، صنعتی به 
شدت متمکن، پرپول و پیچیده است که اتفاقا 
پس از روی کار آمــدن بانک های خصوصی 
از پیچیدگی بیشــتری نیز برخوردار شده اما 
به همین میزان مقررات گذار پیچیدگی های 
خود را از دســت داده و از ماجرا عقب افتاده؛ 
نیروهــای باتجربه اش را از دســت داده و 
خود را به روز نکرده اســت. عاوه بر اینها در 
عرصه بین الملل نیــز کان روندهایی وجود 
دارد که مــا از آنها غافل مانده ایم. یکی از این 
کان روندها تحول اقتصاد جهانی است. نکته 
اینجاســت که هنوز با پارادایم ابرقدرت ها 
ســر و کار داریم و این در حالی  است که این 
پارادایم مربوط به دوران جنگ سرد است و 
از آن زمان تاکنون دنیــا به طور کل متحول 
شده. مثا از سال 2014 چین به بزرگ ترین 
ابرقدرت اقتصادی دنیا تبدیل شــده و ما از 
آن غافــل مانده ایم. کان رونــد دوم بحث 
تحــول فناوری های ارتباطی اســت که هم 
فرصت است و هم تهدید. بحث بعدی بحث 
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تحول بانکداری در دنیاســت کــه برخی از 
خدمات در آن بدون شعبه و برخی خدمات 
شعبه محور انجام می پذیرد. نکته اینجاست 
کــه در چنین شــرایطی خدمــات بانکی را 
بازیگــران غیربانکی نیز ارائــه می دهند. از 
این روســت که بانک های مــا باید بپذیرند 
با رقبــای غیربانکی خود رقابــت منصفانه 
داشته باشــند. کان روند بعدی به تحوالت 
جمعیتی مربوط می شــود. واقعیت این است 
که بخش بزرگی از نظــام بانکداری به طبقه 
متوســط وابسته اســت و بدین جهت است 
که بخشــی از اعتبارات خرد بایــد از بانک 
بیرون بیاید. نکته اینجاســت که تمامی این 
تحوالت بزرگ در عرصــه بین الملل اتفاق 
می افتد و مــا نیز به دلیــل تحریم ها متوجه 
آنها نمی شــویم. اگر چیزی متوجه می شویم 
هم نه در تجارت که در سمینارهای مختلف 
بین المللی است. حقیقت این است که هرچند 
صنعت بانکداری در ایران صنعتی متمکن و 
پیچیده  اســت اما به دلیل همین تحریم های 
اقتصادی در جزیــره ای جدا از ســایر دنیا 

زندگی می کند و شکاف تکنولوژیک زیادی با 
آن دارد. دغدغه ما در برگزاری این همایش 
توجه به این شکاف و غفلت از کان روندهای 
بین المللی اســت. نکته اینجاســت که باید 
تصویر بزرگی از شــرایط موجود داشــت و 
آن را در برابر سیاســتگذاران و برنامه ریزان 
فعال در این عرصه قــرار داد تا همه متوجه 
باشــند نباید با ذره بین خودشــان به مساله 

پیش رو نگاه کنند.
با وجود مســاله تحریم تا چه میزان می توان 
بــر تاثیرگذاری نمایش ایــن تصویر بزرگ 

امید داشت؟
ببینید ما باید این واقعیــت را بپذیریم که در 
مقیــاس جهانی یک بازیگــر کوچک منفعل 
هســتیم. ســهم ما از همه چیز زیر دو درصد 
اســت. البته این اشــکالی ندارد چــرا که به 
غیر از چند کشــور محدود سایر کشورهای 
دنیا از جمله کره و ســنگاپور هــم در چنین 

وضعیتــی قرار دارنــد. مهم این اســت که 
واقع بین باشیم و حقیقت را بپذیریم. نکته این 
اســت که ما کان روندها را تعیین نمی کنیم، 
ما در عرصــه جهانی بازگیــری نقش پذیر 
هستیم. از این روست که حال باید متوجه این 
روندها و تغییرات شان باشیم. در حال حاضر 
مساله، مساله زمان اســت. اگر االن متوجه 
این نشــویم باالخره تا چند سال دیگر باید به 
خود بیاییم که شــاید آن وقــت دیگر خیلی 
دیر شده باشــد. چرا که هر چه دیرتر متوجه 
شــویم، منفعل تر خواهیم شد. درست است 
که دســت به گریبان تحریم هستیم اما باید 
خودمان داستان خود را بگوییم و در برابر آن 

هوشمندانه عمل کنیم.
اینجا ما با دو سناریو مواجه خواهیم بود، یکی 
لغو تحریم ها و دیگری عدم لغو آنها. در برابر 
هر یک از اینها چه دیپلماســی ای باید اختیار 

کنیم؟
هر بانکی در یک شــبکه معنــا پیدا می کند. 
نکته اینجاســت که به میزانی که از تحریم ها 
کاسته شــود، بازار ایران بازار بزرگی برای 
ســرمایه گذاران خواهد بود. قاعده ورود در 
هر بازاری هم این اســت که هر کسی که اول 
وارد می شود، سهم بیشــتری طلب می کند. 
بازار ما نه به دلیل بــزرگ بودن که به دلیل 
بکر بودن بازار جذابی برای ســرمایه گذاران 
خارجی به شمار می رود. حال باید حواس مان 
را جمع کنیم که این بازی را به شــکل بازی 
بردـ بــرد برای خود طراحــی کنیم تا به هر 
شکلی که تحریم ها برداشته شود یا از شدت 
آنها کاسته شــود، ما نیز بازی خود را داشته 

باشیم.
یکــی از مهم تریــن نکاتی کــه در طراحی 
این بازی بایــد مد نظر قــرار دهیم، فراهم 
کــردن زمینــه ورود بانک هــای خارجی 
اســت تا بتواننــد حفره   هایی را کــه ما قادر 
به پــر کردن شــان نبودیم، پر کننــد. باید 
پیشــنهادات مان را روی میــز بگذاریــم و 
دربــاره کارهایی که خودمان نتوانســته ایم 
انجام دهیم، با آنها وارد مذاکره شــویم. نکته 
اینجاست که متاســفانه مقررات گذار مادر 
ایران هوشمند نیســت و این در حالی است 
که یک بازیگر خارجی برای سرمایه گذاری 
بیش از هر چیز بر مقررات  حساسیت دارد. از 
این روست که باید در نظام مقررات گذاری 
نوعی نوســازی به وجود آوریم تا بانک های 
خارجــی به قــدرت قانونی ما نــگاه کنند و 
تصمیم گیری کننــد. اگر اکنون برای این کار 
فکری نکنیم بــه خاطر WTO مجبور به انجام 

این کار خواهیم شــد. پس بهتر است هر چه 
زودتر فکری به حال آن کنیم. 

می دانیم حضــور بانک های خارجی در ایران 
از 10 ســال پیش تاکنون مطرح بوده اما هنوز 

به جایی نرسیده است.
قبل از تحریم ما با مشــکل مقررات گذاری 
مواجه بودیم، بعــد از تحریم ها هم که دیگر 
کا صورت مســاله پاک شد. االن چند بانک 
در ایران دفتــر زده اند که تنها رصد می کنند. 
بعــد از حل موانع تحریم بایــد تکلیف ورود 
بانک هــای خارجی را در گام اول مشــخص 
کنیم. به نظر من در حال حاضر مناسب ترین 
 Correspondent الگو بــرای مــا الگــوی
Banking اســت، به این معنــا که بانک های 

داخلی همکار بانک های بیرونی می شــوند نه 
اینکه فان بانک بیاید در ایران شعبه بزند...

حال اگر تحریم ها برداشــته نشود، بازنگری 
این اکوسیستم را چگونه باید انجام دهیم؟

در همین وضعیت باتکلیفــی باقی خواهیم 
ماند... یک مافیای اقتصادی درست می شود 
کــه دیگر هیچ کس از پــس آن برنمی آید و 
اصا به صاح مملکت نیســت. اما قطعا در 
بعد داخلــی نیازمند اصاحات ســاختاری 
هســتیم که هیچ ربطــی به تحریــم ندارد. 
واقعیت این است که در اکوسیستم بانکداری 
داخل کشــور ما با مجموعه براده آهن هایی 
مواجهیم که سهامداران با آهن رباهای قوی 
خود تمامی آنها را به ســمت خود جمع آوری 
می کنند. این شــرایط که بــه رابطه معیوب 
بانکدار و ســهامدار منجر شــده، چیزی به 
عنوان تســهیات مرتبط ایجاد کرده که 60 
درصد تسهیات را به سهامدار و 40 درصد 
را به مشتری می بخشــد. در واقع مثل اینکه 
 x ســهامدار به بانک بگوید من بــه تو ماهی
ریال می دهم که بانک را اداره کنی. این فساد 
بزرگی است که ربطی هم به تحریم ندارد. در 
واقع حتی اگر تحریم ها برطرف نشــوند ما با 
لیستی بلندباال از اصاحاتی روبه رو هستیم که 
باید در داخل نظام بانکی کشور انجام شوند. 
واقعیت این اســت که باید برای توسعه نظام 
مالی کشور برنامه داشته باشیم. حال اگر قرار 
است تحریم ها ادامه داشته باشند باید توسعه 
مالی کشور در قالب یک نظام اقتصادی بسته 
برنامه ریزی شــود و اگر تحریم ها رفع شوند 
برای یــک نظام اقتصادی بــاز برنامه ریزی 
شود. مهم این اســت که ما باید هر دو برنامه  
را داشته باشــیم تا بتوانیم متناسب با اتفاقات 
پیش رو برای فرصت ها و تهدیدهای هر یک 

آماده باشیم

حتی اگر تحریم ها برطرف نشوند ما با لیستی 
بلندباال از اصاحاتی روبه رو هستیم که باید در 
داخل نظام بانکی کشور انجام شوند. باید برای 

توسعه نظام مالی کشور برنامه داشته باشیم
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 بانک به عنوان یکــی از مولفه های نظام اصلی 
کشور تقریبا با ســه بخش در ارتباط است: 1. 
ســهامدار 2. مقررات گذار 3. مشتری. بانک 
برای انجام فرآیندهای بانکــی به نوعی با هر 
کدام از این سه بخش در ارتباط  است. بسیاری 
معتقدند ارتباط نامناسب میان این سه بخش 
و بانک موجب بروز مشــکالت فعلی در نظام 
بانکی کشــور شده  اســت. برای شروع سراغ 
سهامدار می رویم، ســهامدار به عنوان کسی 
که ســرمایه  را به بانک تزریــق می کند، چه 
انتظاراتی از بانک دارد و بانک چگونه می تواند 

این انتظارات را برآورده کند؟
سهامدار چون به طور طبیعی در یک شرکت 
خصوصی ســرمایه گذاری کرده اســت در 
نهایت در بلندمدت به دنبال کســب ســود، 
افزایش درآمد و درآمد پایدار و ماندگار است 
و نهایتا حس کند سرمایه گذاری خوبی انجام 
داده است. در واقع ســرمایه گذار مخصوصا 
ســهامداران عمده به این قضیــه به صورت 
کوتاه مدت نگاه نمی کنند. بلکه با یک افق زمانی 
میان مدت و بلندمدت آن را در نظر می گیرند. 
بنابراین برای اینکه سهامدار به سود و درآمد 
مورد نظرش برســد، چند اتفاق باید در بانک 
بیفتد. اتفاق اول اینکه بانک به اندازه ای مناسب 
از سهم بازار برسد، زیرا اگر بانک به یک اندازه 
از ســهم بازار به  طور مناسب و حداقل نرسد، 
نمی تواند به نقطه مناسبی از پوشش هزینه ها 
و سربه سر شــدن درآمد و هزینه نیز برسد. 
اتفاق دوم این است که فعالیت های بانک باید 
سودآور باشد تا سود مناسبی بین سهامداران 
تقسیم شــود. بحث دیگری که به عنوان یک 
چالش و بحث در بین سیســتم بانکی مطرح 
می شــود، بحث ارتباط بین سیســتم بانکی و 
مصرف کننده های خدمات بانکی است و آن 
بحث کارمزد اســت. باالخــره بانک ها برای 
اینکه خدماتی به جامعه ارائــه دهند، باید به 
گونه ای سرمایه گذاری کنند. سرمایه گذاری 
پایه، نوعا ســرمایه گذاری گران قیمتی است و 
شــبکه عملیاتی بانک ها هم هزینه دارد و این 
مجموعه را باید از محل این کارمزدها به دست 
بیاورند. در واقع به صورت کوتاه مدت بانک ها 
ممکن اســت از محل دیگر بخشی از هزینه ها 
را جبران کنند در صورتی  کــه در بلندمدت 
مطمئنا نمی تواند تداوم پیدا کند. البته تفاوتی 
نیز میان ســهامدار خرد و بزرگ وجود دارد. 
نگاه ســهامدارهای خرد کوتاه مدت است. در 
صورتی که افق سهامداران بزرگ و سهامداران 
عمــده بلندمدت تر اســت؛ آنها نگاه شــان 

سودآوری است.

حسن معتمدی مدیرعامل بانک اقتصاد نوین:

رقابت تحول می آورد
مثلث اکوسیســتم بانکی ایران از ســه بخش تشکیل شده  است، بانک مرکزی، ســهامدار و مردم. ارتباط 
و وضعیــت هــر کدام از ایــن بخش ها به صورت های مختلف بــر وضعیت بخش های دیگــر هم تاثیرگذار 
اســت و هر تغییر و تحولی در هر کدام از این بخش ها روی ســایرین نیز اثر می گذارد. کارشناســان نظام 
بانکــی معتقدند اگر نظــام بانکی فعالیت خوبی ندارد برای این اســت که این اکوسیســتم به عنوان یک 
موجود زنده خوب کار نمی کند. ارتباط بخش های مختلف آن با یکدیگر برقرار نیســت و هر کدام از این 
بخش ها به جای اینکه موجب تســریع حرکت بخش های دیگر شــوند، مانعی می شــوند بر ســر راه توسعه 
بخش هــای دیگــر. برای بررســی نقــش و وضعیــت بانک هــا در داخل این اکوسیســتم با حســن معتمدی 

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین به گفت وگو نشسته ایم که در ادامه می خوانید:
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 بحثی که در مورد سهامدار مطرح می شود این 
است که به دلیل ســرمایه گذاری انجام داده 
در بانک فشــار زیادی به منظــور دخالت در 
مدیریت و همچنین استفاده از تسهیالت بانک 
به بانک می آورد، همیــن موجب از بین رفتن 
توازن در رابطه میان سهامدار و بانک می شود. 

 بانک یک شــرکت است مثل همه شرکت ها 
با یک تفاوت عمده، شــرکت ها معموال با یک 
ماموریت مشخص تشکیل و هدایت می شوند 
و ســعی می کنند از توســعه فعالیت شرکت 
کســب درآمد کنند. در مورد بانک منابعی 
که سهامدار می آورد، موجب دریافت مجوز 
از بانک مرکزی می شــود امــا چندین برابر 
این منابــع، منابع مردمی اســت که بانک به 
صــورت وکالت این منابــع را در اختیار دارد 
و این سپرده ها، ســرمایه گذاری مردم است. 
در ابتدا در غــرب هم همین اتفــاق افتاد، به 
همین دلیل اســتانداردهای نظارتی درست 
شد. ســهامدارهای عمده دو هدف را تعقیب 
می کردنــد؛ یکی اینکه بانک کســب درآمد 
کند و سود را تقســیم کند و از سودش استفاده 
کنند. ولی نوعا با حضــور و نفوذ در مدیریت 
بانک ها ســعی می کردند از محل امکانات و 
ظرفیت های موجود در بانک بهره مند شــوند 
و تســهیات بگیرند، بیش از حدی که مردم 
عادی می توانند دریافت کننــد و با نرخ های 
بهتر از آنچه مردم می توانند دریافت کنند. در 
واقع در این ارتباط ســهامدار با بانک ارتباطی 
غیر از ارتباط مجمعــی اش برقرار می کند، از 
همین روســت که بحث هــای نظارتی بانک 
مرکزی و مقرراتی که در این راستا صادر شده، 

مطرح می شود. 
اما واقعا از این مقررات پیروی می شود یا نه؟

باید صد درصد پیروی شود. بازرس های بانک 
مرکزی و حســابرس های آنها باید از طریق 
بانک مرکزی نظارت و بررسی کنند و گزارش 
بدهند. این امر حتما باید رعایت شــود و اگر 

رعایت نشود کار درستی نیست. 
 در اصل بحث این اســت که قیمت تمام شده 
پول در ایران بســیار باالست و ســهامدار نیز 
طبیعی است که دوســت دارد از سرمایه اش 
کمال بهره را ببرد، از همین روســت که شاید 
در برخی موارد به فشــارهایی روی می آورد یا 
سعی می کند از گردونه خارج شود. برای اینکه 
سهامدار به شرایط مطلوبش برسد در سیستم 

بانکی باید چه اتفاقاتی بیفتد؟ 
نظام بانکداری ما سنتی است و این فرصت ها 
را خیلی محدود می کند. ولی به هر حال ساختار 
سیســتم بانکی ما خودش یک چالش است. 

ما یکسری بانک دولتی باسابقه داریم و شبکه 
گســترده ای نیز در اختیار دارند، سود و زیان 
برایشان مهم نیست چون سهامدارشان دولت 
است، البته به سودآوری هم فکر می کنند ولی 
سیاست های دولت را نهایتا باید کمی تعقیب 
کنند. همچنین امکانات و منابع مناســب تری 
هم در اختیارشــان قــرار دارد، از جمله منابع 
دولتی که مجموعه سیســتم پولی ما را تشکیل 
می دهــد در اختیار این یک گروه اســت. نوع 
دوم بانک هایی هســتند که نه دولتی اند و نه 
خصوصی، بلکه بانک هایی هستند که پشتوانه 
نهادی دارند، اینهــا برنامه ها و اهداف خاص 
خــود را دارند و ممکن اســت در کوتاه مدت 
ســودآوری مثل ســهامدارهای بانک های 
خصوصی برایشــان ماک اول نباشد. گروه 
ســوم بانک های خصوصی هستند که باید در 
این فرآیند بازار رقابت فعالیت کنند و حتما هم 
باید در سر ســال سود را بین سهامدارهایشان 
تقسیم کنند. یک گروه دیگر بازار غیرمتشکل 
هستند که آنها اصا در قواعد بازرسی به لحاظ 
رعایــت مقررات در چارچــوب قواعدی که 
باید فعالیت کنند، نیستند. ما محدودیت های 
زیادی داریم ولی آنها دست شــان باز اســت 
و در هــر حوزه ای می توانند ســرمایه گذاری 
و فعالیت و کســب درآمد کننــد. به هر حال 
آنها هم در بازار هســتند. حال در این شرایطی 
که از لحاظ مسائل ســاختاری سیستم بانکی 
کشــور این همه چالش وجود دارد، بانک ها به 
خصوص بانک های خصوصــی باید فعالیت  
کنند و باید به گونه ای ایــن نواقص را جبران 
کنند. از جمله اینکه باید بهره وری را باال ببریم. 
برای اینکه به این اتفاق برســیم مجبوریم به 
مشتری )شاید ســوال بعدی شما هم در مورد 
مشتری باشــد( به عنوان یک عنصر محوری 
نگاه کنیم. یعنی زمانی سیستم سنتی بانکی ما 
وظیفه محور بود، یعنی ما در داخل شعب مان 
حوزه ها و مسئولیت ها را مشخص کرده  بودیم، 
یک مســئول دریافت، یک مسئول پرداخت 
و یک مســئول ضمانت نامه بر اساس وظایف 
تقســیم بندی می کردیم. در فاز بعدی گفتیم 
ما مشتری مداریم. یعنی مشتری چون عنصر 
مهمی است به او احترام می گذاریم و رفتارمان 
را با او تنظیم می کنیــم. االن در فاز جدید نگاه 
به بانکداری نگاه مشــتری محوری اســت. 
مشــتری محوری یعنی ما برای نیاز مشتری 
برنامه ریزی کنیم و متناســب با نیاز هر گروه 
مشتری امکانات در اختیارش قرار دهیم، برای 
همین بحث بانکداری شرکتی مطرح می شود 
و مشتری های شرکتی با مشتری عمومی مان 

فرق می کند. 
 شما گفتید ما در حال گذر از بانکداری سنتی 
به بانکداری مدرن هســتیم. و این اکوسیستم 
را دچار تغییر کرده اســت و تاکید بر خدماتی 
است که از بانک باید دریافت شود. با توجه به 
آن چالش هایی کــه در بخش اول  صحبت تان 
به آن اشــاره کردیــد، بانک و ســهامدار با 
چالش کسب ســود مواجه نمی شــوند؟ آیا 
واقعا می توانیم به آن داســتانی برســیم که 

مشتری محوریم؟ 
این یک کسب و کار است. بانک هم مثل سایر 
شــرکت ها به دنبال کسب و کار است و در امر 
کسب و کار وقتی با مشــتری مواجه می شود، 
باید یک بازی برد-بــرد تعریف کند. اگر این 
بــازی را برد-برد تعریف کنــد، جواب همه 
ســواالت درمی آید. به  طور مثال کســی را 
برای انتقال پول مثا به میزان 30 هزار تومان 
به بانک بکشــید و چهار تا پنج ساعت او را نیز 
هدر دهید؛ طبیعی اســت باید این مســیر را 
برای او کوتاه کرد و او حاضر اســت هزینه اش 
را نیز بپردازد. در بحث کارمزد هم واقعیت این 
است که کســی که نمی خواهد کارمزد بدهد، 
مشتری نیست، مشــتری اگر سرویس خوب 
دریافــت کند کارمزدش را هــم می پردازد. 
کمااینکه بســیاری از بانک ها همین االن این 
کارمزدها را از مردم دریافت می کنند، در قبال 
ضمانت نامه، اعتبار اسنادی، حواله ها و صدور 
کارت کارمزد دریافت می کنند. شــاید ما در 
نظام بانکداری الکترونیکی اشتباه عمل کردیم 
و از ابتــدا کارمزد دریافت نکردیم. به  گونه ای 
جلوه دادیم که انگار خدمات رایگان است. در 
واقع کار مدیریت یکدست کردن این موضوع 
است. ایجاد تعادل بین اینکه من به مشتری ام 
سرویس بدهم و ایجاد رضایت کنم و جاذبه به 
وجــود آورم و از آن طرف هم حتما باید ایجاد 
درآمــد کنم. یعنی مدیریت اصــوال باید این 

باالنس را ایجاد کند.
می گویید روی سرویس های سنتی توانسته ایم 
کارمزد دریافت کنیم ولی روی سرویس های 

نوین نتوانسته ایم کارمزد دریافت کنیم؟
در واقع بخشــی از بانکداری نوین را با کارمزد 

کم شروع کرده ایم. 
شاید این به نگاه ســنتی که در مدیران بانکی 
ما وجود داشته اســت، برمی گردد. به طوری 
که هنوز فکر نمی کردند آن بخش از خدمات 

سودآور است.
در ایــن بین دالیــل متعددی وجــود دارد. 
یکــی از این دالیــل نظام مدیریت ســنتی 
اســت که بر اســاس یک رفتار یا عــادات یا 
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برنامــه از پیش تعیین شــده بانک ها فعالیت 
می کردند؛ اگــر دوره های گذشــته و زمان 
بانکداری ما را ماحظه کنید، بانک ها وضعیت 
عملکردی شان نوسان هم دارد، زمانی درآمد 
و فروش زیاد اســت و زمانی هم این رشــدها 

نیست و زیان می شود.
دلیل دیگر اینکه بانک ها نگاه شــان به درآمد 
کارمزدی، برعکس نظام بانکداری در دنیا، کم 
بوده اســت. تفاوت بین سود تسهیات و سود 
سپرده ها باال بود، از همین رو دست بانک ها در 
این زمینه باز بود. اما به تدریج سیاست ها تغییر 
کرد و دســت بانک ها در این بخش محدودتر 
شــد. در واقع مطالعه تطبیقی هم نشــان داد 
اصوال بانک ها از محل کارمزدها بیشتر کسب 
درآمد می کنند. از ســویی هنــوز هزینه های 
شعبه داری ما بســیار باالست و باید به سمت 

کنترل این هزینه ها برویم. 
 تمامی این بحث هایی که مطرح شد ما را به این 
نتیجه می رساند که هزینه اداره بانک باالست 
و هر کدام از بانک ها بــا چالش های متفاوتی 
مواجهند که این چالش سود سهامدار و بانک 
و مشتری را به مخاطره می اندازد؛ اینجا بانک 
مرکزی به  عنوان رگوالتور در این اکوسیستم 

تا چه اندازه تاثیرگذاراست؟
رگوال تــور دو نوع نقــش دارد. حوزه نظارت 
بانک مرکزی که در واقع کار نظارت را انجام 
می دهد، دو نــوع نقش دارد. یکی نقش تدوین 
مقررات، راهبردها، راهنمایی ها و نگاه به فضای 
کسب و کار است. چون اصوال بانک مرکزی به 
عنوان ناظر بانک ها، مســئول حفظ و حراست 
از سامت سیستم بانکی اســت و این حفظ و 
حراست ســامت بانکی از دو منظر است؛ هم 
خود بانک و منافع سهامدارها حفظ شود- از این 
بابت از بعد حاکمیت شرکتی باید نگاه کند- و 
هم ســپرده گذارهایی که به این تابلو اعتماد 
می کنند و می آیند پول شــان را می سپارند به 
این امید که اصل پول شــان حفظ شود و از آن 
طرف درآمد خوبی هم برایشان کسب شود. 
به این اعتبار رگوالتور، به فضای کســب و کار 
نگاه می کند. یکسری مقررات راهنمایی کننده 
به عنــوان رهنمود به ما می دهد، یک ســری 
مقررات بازدارنده. از اینجــا به بعد رگوالتور 
تماشــا و نظــارت می کند؛ ایــن مدیریت ها 
هســتند که خودشــان باید باالخره در داخل 
هر موسســه و بانک برنامه ریــزی کنند و از 
امکانات و ابزارها استفاده کنند و نهایتا سرویس 
بدهنــد و ما بگوییم ذی نفع های ما ســه گروه 
هستند. هم سرویس بدهند به سهامداران که 
سرمایه گذاری کرده اند، هم سرویس بدهند 

به مشــتری برای اینکه بدون وجود مشتری 
هویت اصلی این شــرکت و کسب درآمدش 
از دســت می رود و هم نهایتا به هر دو کارکنان 
خودش، بــرای اینکه هر چقــدر بانک خوب 
کار کند، آنها هــم در این بانک خوب منتفع تر 

هستند. 
 برخی معتقدنــد نظارت بانــک مرکزی در 
برخی مواقع موجب عدم توسعه یافتگی شبکه 

بانکی می شود. 
دو نوع رگوالتــور در بانک هــای خصوصی 
بســیار زیاد موثرند. یکی بانک مرکزی است 
که بیشــترین نقش را ایفا می کند ولی بورس 
هم هست. شما یک سازمانی هستید که تحت 
نظارت بورس هــم کار می کند، در بحث های 
حاکمیت شرکتی، نظارتی، تهیه صورت های 
مالی و سیاســت های تقسیم نقش ایفا می کند. 
یک  جاهایی بانک ها دچار چالش می شــوند 
که البته در حال حاضر بهتر شــده است و در 
واقع از این دو نهاد باید مجوز داشــته باشیم. 
اول بایــد بروید و مجوز یکــی را بگیرید و بعد 
باید بروید مجوز دیگــری بگیرید. مثا یک 
پروسه افزایش ســرمایه برخی اوقات سه الی 
پنج ماه طول می کشــد. در حالی که پروســه 
افزایش سرمایه اتفاقی است که برای بانک باید 
سریع پیش آید. افزایش سرمایه اتفاق خوبی 
است، اگر در واقع توجیه شده باشد، وقتی با دو 
رگوالتور طرفیم، باید جوری هماهنگ باشند 

که اگر این اتفاق افتاد با یکدیگر همسو باشند. 
بــه نظر شــما با برداشــته شــدن تحریم ها 
اکوسیســتم بانکی ما با چــه تغییراتی مواجه 

می شود؟
سوال شما را به گونه ای می خواهم تغییر دهم. 
ما فعالیت هایــی داریم که اســمش فعالیت 
بانکی است، برای انجام فعالیت های بانکی زیاد 
گرفتار تحریم نیســتیم، ما دانشش را داریم، 
مطالعه تطبیقی را انجــام می دهیم، تا آنجایی 
که ابزارهای انفورماتیکی و امکانات شبکه در 
اختیارمان هست، به فعالیت می پردازیم. البته 
محدودیت هایــی هم داریم، مثــا امروز اگر 
بخواهیم نرم افزار بخریم باید از کسانی بخریم 
که ما را تحریــم نکنند، یعنی مثا اگر بخواهیم 
تاسیسات سخت افزاری بخریم باید کمی دور 
بزنیم و هزینه مان باال می رود. در این حد که به 
جاهای دیگر سرایت می کند، به ما هم سرایت 
می کند. ولــی در بحث دانش بانکی و در بحث 
ادبیات بانکی محدودیــت نداریم و می توانیم 
نفر بفرستیم آموزش ببیند یا می توانیم از خارج 
نفر بیاوریم و آموزش بدهنــد. از این بابت ها 
مشکلی نداریم آن چیزی که ما را آزار می دهد، 

بحث تحریم فعالیت های بین المللی مان است؛ 
یعنی آنجایی که باید از ایــن دنیا نصیب مان 
را ببریم با محدودیت مواجه هســتیم. بخشی 
از محدودیت ها خود بانــک را محدود کرده، 
همین امر بر فعالیت هــا و درآمدهای ما تاثیر 
می گــذارد. وقتی تحریم ها برطرف شــود ما 
هم فعالیت مان توسعه پیدا می کند، هم حجم 

کارمان بیشتر توسعه می یابد. 
در واقــع این چالشــی که شــما می فرمایید 
تحریم ایجاد کرده، بیشــتر بر جنبه اقتصادی 
بوده است؟ اما همین نگاه در مورد بانکداری 
الکترونیکی نیز وجود دارد. در واقع بخشــی از 
سنتی ماندن نظام بانکداری ما به دلیل فاصله 

ارتباطی با نظام بانکداری دنیاست. 
تا حدی. به اعتقاد من تا حدی است و حدش هم 
تا اندازه ای است که هزینه مبادله ما را باال برده 
و بعضی جاها محدود کرده است. ولی واقعیتش 
این است که ما محدودیتی برای تامین و تهیه 
امکانات شبکه نداشــتیم. در مورد نرم افزار 
نیز واقعیت این اســت که االن هم حاضرند با 
خارجی ها کار کنند اما هزینــه بومی کردن و 

آماده کردنش با نظام بانکداری ما نوعا آن قدر 
زیاد می شود که ترجیح می دهیم کار خودمان 

را انجام دهیم.
شــاید اگر تحریم ها برداشته شــود، حضور 
بانک های خارجی بتوانــد در این زمینه موثر 

باشد.
رقابــت همیشــه می تواند موجــب تحول و 
حرکت شــود. ما باید اجازه دهیم بانک های 
خارجی وارد کشور شوند و بتوانند تحول ایجاد 

کنند.
اگر فضای رقابتی درســتی ایجاد نشده باشد 

آنها نیز نمی توانند فعالیت کنند.
بله آنها هم خرد می شوند، اصا در این فضا آنها 
هم نمی توانند کار کنند. آنها هم فضای رقابتی 
می خواهنــد، فضای خصوصــی می خواهند، 
فضایی کــه انگیزه ها، انگیزه های مشــخصی 
باشد، هدایت ها مثل هم باشــد؛ نگاه دستگاه 

رگوالتور به همه یکسان باشد

سرمایه گذاری پایه، نوعا سرمایه گذاری 
گران قیمتی است و شبکه عملیاتی بانک ها هم 
هزینه دارد و این مجموعه را باید از محل این 
کارمزدها به دست بیاورند
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پرونده

امروزه فنــاوری اطاعات جهــان جدیدی را 
پی ریزی کرده اســت. جهانی که در آن کارگران 
کارخانه های به جامانده از دوره »صنعت گرایی« 
فراموش شــده و ظهــور کارکنــان متخصص و 
کاربران حرفــه ای، هر روز و هــر لحظه به رونق 
بخش خدمات بیشــتر می افزاید. در این مرحله 
جدید از جامعه فراصنعتی که فرا رســیدن آن از 
دهه 1960 میادی در آرای جامعه شناســان و 
اندیشــمندان مختلف قابل پیش بینی بود، خلق 
ارزش افــزوده از طریق پرداختــن به گردآوری، 

پردازش و مدیریت اطاعات حاصل می شود.
در حدود 20 ســال پیش از ایــن تاریخ، »بیل 
گیتــس« بانک هــای محافظــه کار آن زمان را 
به »دایناســور« تشــبیه کرد. این موضع گیری، 
سرنوشت مشــترک دایناســورها و بانک های 
مقــاوم در برابر تغییرات محیطی را مورد اشــاره 
قــرار داده بود. بانک هایی که بر ســیاق ســنت، 
صرفا بــه تمامیت خواهی در واســطه گری مالی 
می پرداختند؛ بنگاه هایی که به جای تمرکز بر نیاز 
و خواسته مشــتریان، تمام هوش و حواس خود را 

به روش گذشــتگان، معطوف به فروش خدمات 
از پیش تعریف شده ای می کردند که چندین قرن 
بانکداری متعارف ارائه شده بود. اما امروزه تغییر 
در الگــوی رفتاری فردی و اجتماعــی و به وجود 
آمدن روش هــای جدید گــردآوری اطاعات، 
پرده ای نوین از تمدن بشــر را روایت می کند و به 
تبع آن، طی چند دهه گذشــته، مولفه های کان 
کسب و کار بانکی نظیر انتظارات و توانمندی های 
مشتریان، به واسطه بهره مندی از امکانات فناوری، 
نســبت به گذشته دســتخوش تغییر شده اند. به 
سبب این تحول و در راستای انطباق با محیط جدید 
و بهره مندی از فرصت های تازه، بانک های امروز 
امکانات تکنولوژیک بیشــتری در اختیار دارند. 
بنابراین برخی از مفاهیــم، تعاریف و مفروضات 
جدید برای خــود متصورند. اکنــون در تقابل با 
آن اســتعاره، قرائت نوینی در شرف تکوین است: 
»پروانه ای« که از »پیله« دگرگونی سر برمی آورد.

جایگاه فناوری اطالعات در صنعت 
بانکداری

امــروزه، ارائه خدمــات مالی بدون اســتفاده از 
ابزارهای فناورانه تقریبا غیرممکن اســت. به نقل 
از »گارتنر«، در ســال 2012 صنعت بانکداری و 
خدمات مالی، 6/6 درصــد درآمد خود را صرف 
هزینه های حوزه فناوری اطاعــات و ارتباطات 
کرد و با افزایشی معادل 0/1 درصد نسبت به سال 
2011، پس از صنعت تولیــد نرم افزار و خدمات 
اینترنت، در رتبــه دوم صنایــع دارای باالترین 
نســبت »هزینه فناوری اطاعات و ارتباطات به 
درآمد« قــرار گرفت. ســرفصل های این هزینه 
شــامل هزینه کارکنان بخش فناوری اطاعات، 
خدمات مربوط به استقرار یا پشتیبانی و نیز هزینه 
بازیافت اطاعات ازدست رفته در حوادث است 
و همچنین هزینه های مدیریتی شــامل مدیریت 
دارایی، بازاریابی، مدیریــت عملیات و فرآیند و 
مدیریــت تدارکات در حوزه فنــاوری اطاعات 

قسمت های دیگر این تعریف را دربر می گیرند.
در تشــریح آنچه نقش فناوری اطاعات را در 
صنعت بانکداری نسبت به ســایر صنایع متمایز 

می سازد، باید به چند نکته عنایت داشت: 
gg ماهیت خدمت و اســتقالل از نیــاز به مواد

خام: همان گونه که نمودار شــماره یک نشان 

بانکداری در زیست بوم دیجیتال

نیاز به باز تعریف مرزها
دیگر هیچ چیز مثل گذشــته نیســت؛ ســاعت ها، ویترین ها، نامه هایی که با کاغذ و قلم حرفی ندارند و تنها با فشار یک دکمه، از روبه روی 
اینجا تا دوردســت هر کجا به پرواز درمی آیند. تنفس در مختصاتی نو، قدم زدن در مســافتی متفاوت، جســت وجویی ســریع و انتخابی 
آگاه از میــان انبــوه ممکن هــا و به تماشــا نشســتن حکمرانی »تغییر« روی پوســت ســیاره ای کهن کــه در حافظه خود جز انقــراض فراوان 

کهنگی، تصویر دیگری ندارد. اینجا زمین است. اما در این زیست بوم، قانونی همچنان به قوت خود باقی است: تالش برای بقا.

مهدی ایمانی مهر
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می دهد، فناوری اطاعات در صنایع خدماتی 
سهم بیشتری دارد. زیرا صنایع خدمت محور، 
بی نیاز از موارد خام بوده و ارزش افزوده در این 
صنایع بیشــتر از طریق پردازش محسوس یا 
غیرمحسوس افراد یا دارایی های آنان صورت 
می پذیرد. ایــن در حالی اســت که محرک 
عمده هزینه در دیگر صنایع، مواد اولیه تولید 

کاالست.
gg وجــود کانال های توزیــع الکترونیکی در 

کنار سیستم توزیع فیزیکی: در صنایعی که 
تولید ارزش در قالب خلق کاالســت، هزینه 
ســربار توزیع فیزیکی درخور توجه اســت، 
لیکن بانکداری قابلیت این را دارد که توســط 
کانال های توزیع فیزیکی حداقلی )شــعب( و 
با تمرکز بر کانال هــای توزیع الکترونیکی به 

فعالیت اقتصادی بپردازد.
gg توســعه رفتارهــای دیجیتال: آمــار یکی

از مراکز تحقیقاتی نشــان می دهد از ســال 
2011، اینترنــت به عنوان منبع اصلی خبری 
برای بزرگساالن زیر 30 ســال در آمریکا از  
تلویزیون پیشــی گرفته اســت. همچنین در 
ژوئن 2011، سازمان ملل اعام کرد استفاده 
از اینترنت یکی از حقوق اولیه انســان است. 
افزایش ضریب نفوذ تلفن های هوشــمند تا 
جایی است که طبق برآوردها تا سال 2016، 
نیمــی از جمعیت کره زمیــن، صاحب تلفن 
هوشمند با دسترسی به اینترنت خواهند بود 
و هم اکنــون، نزدیک به یک ســوم بازدیدها 
از صفحات وب در انگلســتان توسط تبلت و 
تلفن های هوشــمند صــورت می پذیرد. این 
عوامل، پذیــرش کانال های دیجیتال را برای 

مشتریان امکان پذیر می سازد.

خلق ارزش در زیست بوم دیجیتال 
بهره مندی از امکانات و فرصت هایی را که فناوری 
اطاعات در اختیار صنعــت بانکداری قرار داده 
است با تمرکز بر تنوع ذی نفعان و انتظارات متقابل 
آنان، در موقعیت های مختلفی می توان بررســی 

کرد. 
1- مشــتریان نهایی خدمات بانکی و مالی: 
بی شــک، مهم ترین رکــن محیط کســب و کار 
بانک را مشــتریان نهایی خدمــات بانکی و مالی 
شــکل می دهند. امروزه، تنوع انتظارات و قدرت 
انتخاب مشتریان است که آینده فعالیت صنعت 
بانکداری را رقم می زند و از این رو است که بانک ها 
باید ظرفیت های ویژه ای را برای شنیدار و تحلیل 

صدای مشتری اختصاص دهند.
اگرچــه صنعت بانکــداری در مســیر تکامل 
خود توانسته اســت با تکیه بر توسعه زیرساخت 

فنــاوری و گســترش کانال هــای الکترونیکی، 
محدودیت زمــان دریافت خدمــت و همچنین 
نیاز به حضور مشــتری در محل ارائه خدمت را تا 
حدود زیادی از میان بــردارد، لیکن نیاز به کانال 
سنتی شــعبه برای ارائه خدمات با در نظر گرفتن 
محدودیت های زمانی و مکانی مســتتر در آن، به 
ویژه در حوزه مشتریان شرکتی، همچنان مشهود 
است. همچنین پرداختن به ترجیحات، انتظارات و 
تجربه کاربری مشتریان دیجیتال در به کارگیری 
امکانات بانکداری الکترونیکــی، از جمله عواملی 
است که دیگر اولویت اساسی بانک ها، بانکداران 
و تامین کنندگان راهکارهای فناوری اطاعات را 
برای خلق ارزش مورد انتظار اربابان کســب و کار 

تعریف می کند.
2- ذی نفعــان داخلی بانــک: همان گونه که 
مشــتریان نهایی، طیف گســترده ای از نیازها و 
انتظارات را با خــود به همراه دارنــد، ذی نفعان 
داخلی بانک نیز در رویارویی با فناوری اطاعات 
رویکردها، خواســته ها و تلقیــات متفاوتی را به 
نمایش می گذارند. بدیهی است حصول اطمینان 
از قرار گرفتن همه چیز در موقعیت درست خود، 
نیازمند پایش مستمر وضعیت استقرار حاکمیت 
فناوری اطاعات و نظارت داده محور در گســتره 

مرزهای سازمان است.
به منظور پاســخ به نیازهای مختلف کســب و 
کار بانکی و در مســیر توســعه، فناوری نخستین 
گام خود را با هدف دیجتیال ســازی فعالیت های 
ارائه و پشــتیبانی خدمات بانکی برداشــت تا با 
یکپارچه سازی شعب و توســعه سایر کانال های 
الکترونیکی، عملیات اصلــی بانک و بخش هایی 
از ستاد تسهیل شــود. لیکن مرور تجربیات برتر 

بین المللــی و تجمیــع نظرات خبــرگان بانکی و 
شرکت های تامین کننده فناوری گواه آن است که 
اقلیم توسعه بســیار فراتر از گام نخست می نماید. 
بدین  معنی که متناظر با توسعه جزیره ای ابتدایی 
و یکپارچگی نهایی در حــوزه عملیات اصلی بانک 
ســایر حوزه های کســب و کار همچون مدیریت 
منابــع و تــدارکات نیــز نیازمند توســعه های 
نرم افــزاری و یکپارچگی با بدنه عملیات دیجیتال 
اســت. امروزه بانکداری و فنــاوری اطاعات در 
هم پوشــانی کامل قرار دارند و اســتقرار فناوری، 
در تمــام ابعاد کســب و کار مــورد مطالعه قرار 
می گیرد.  به عنوان نمونه، »شبکه معماری صنعت 
بانکداری«  با شناســایی کلیه حوزه های نیازمند 
استقرار فناوری، اعم از بازاریابی، لجستیک، منابع 
انســانی، راهبری  توسعه کســب و کار، سعی در 
طراحی استانداردهای الزم جهت یکپارچه سازی 
نرم افزارهای مورد نیاز هر یک از حوزه ها و تسهیل 

مدیریت فناوری اطاعات دارد. 
البته توســعه فناوری در بخشــی از زمینه های 
کســب و کار به ســرعت ســایر بخش ها نبوده 
اســت. یکی از زمینه هایی که به صورت ویژه، در 
کشورهای توســعه نیافته و در حال توسعه مورد 
غفلت واقع شــده، حــوزه بازاریابی محصوالت و 
خدمات بانکی اســت. همان گونه که در ســالیان 
گذشــته تخصیص هزینه های فناوری اطاعات 
در بانک های چنین کشورهایی عمدتا معطوف به 
گام نخست توســعه بود و نرم افزارهای مدیریت 
ریســک، به عنوان محصوالت لوکس شــناخته 
می شــدند، امروزه دپارتمــان بازاریابی، نیازمند 
در اختیــار گرفتن ابزارهای یکپارچه شناســایی 
مشــتریان هدف، مدیریــت کمپیــن و ارتقای 
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وفاداری است. در نظر گرفتن فاصله میان وضعیت 
بانکداری کشورهای توسعه یافته با سایر کشورها 
در این بخــش، لزوم جســتاری دیگــر را برای 

ارزش آفرینی جار می زند.
3- رقبای بانکــی: در زیســت بوم دیجیتال، 
رابطه بانک بــا رقبای خــود از وضعیت ویژه ای 
برخوردار اســت؛ چرا که بانک هــای مختلف با 
وجود تاش برای پیشــی گرفتــن از یکدیگر، به 
دلیل ارائــه خدمات مورد انتظار مشــتریان، در 
برخــی موقعیت ها به مشــارکت می پردازند. به 
عنوان نمونه می توان به ارائه خدمات بین بانکی و 
اتصال های بخشی بین بانکی با هدف ارائه خدمات 

گسترده تر و سریع تر به مشتریان اشاره کرد.
رویکــرد بهره مندی از فنــاوری اطاعات در 
خدمــات بین بانکی تمرکز بر استانداردســازی 

است. بدیهی است هر چه سازگاری فناوری میان 
ذی نفعان مختلف بین بانکی بیشــتر باشــد، ارائه 
این گونه خدمات مقرون بــه صرفه تر می نماید. 
لیکن تجربه نشان داده اســت اتصال بخشی نیاز 
بــه منابع فــراوان دارد و از ســویی دیگر، توقف 
توســعه های بخشــی به بهانه تدویــن ادبیات و 
پروتکل ارتباطی مشترک برای اتصال همگانی، به 
از دست دادن زمان منجر خواهد شد. یافتن راه حل 
میانی برای این مساله و اجتناب از فرصت سوزی،  
دغدغه ای است که برای حل آن اتفاق نظر وجود 
ندارد؛ هرچند مرور اتفاقات فناوری طی سال های 
گذشته نشان می دهد روش شناسی »دگرگونی« 
برای اســتقرار راه حل های بزرگ در بیشتر موارد 

نتیجه بخش بوده است.
از ســویی دیگر راه پرفراز و نشــیب کســب و 
کار، وجود برخــی موانع هم افزایــی بین بانک ها 
را برای بازگشــت به وضعیت بهینــه می طلبد. 
تبارشناسی فرصت های مشارکت، نشان می دهد 
این موقعیت ها به صــورت عمده در محیط کان 
کســب و کار صنعت بانکداری ریشه دوانده اند. 
به عنــوان نمونــه، بحران های اقتصــادی لزوم 

مشارکت همگانی در حوزه اعتبارسنجی مشتریان 
را قوت می بخشد، یا پرداختن به مقوله های امنیت 
اطاعات و توسعه زیرســاخت بدون وجود عزم 
و موضع مشــترک از ســمت قاطبه بانک ها قابل 

حل نیست.
4- نهادهــای نظارتــی: یکــی از ذی نفعان 
تاثیرگذار زیســت بوم دیجیتال بانکی، نهادهای 
ناظر به ویژه بانک های مرکزی هســتند. ارمغان 
فناوری برای بانک های مرکزی افزایش سرعت 
و دقت نظارت های بانکی در حوزه سیاســت های 
پولی، ریسک و پولشویی و همچنین سامت اداری 
اســت. فارغ از ایفای نقش مستقیم در الیه کسب 
و کار، بانک های مرکزی در تســهیل فرصت های 
بهره برداری از امکانات فنــاوری اطاعات تاثیر 
بســزایی دارند؛ چرا که از طریق وضع استاندارد 
و پروتکل ارتباطی مشــترک، ارائه خدمات بین 
بانکی را میسر می ســازند و از سویی دیگر، عامل 
اساسی در تعیین سرنوشت نوآوری های مبتنی بر 

فناوری اطاعات هستند.
حال همان گونــه که در تحلیــل تاثیر فناوری 
اطاعــات در رقابــت گفتــه شــد، توســعه 
بخشــی یا دســتوری در حوزه بین بانکی دارای 
محدودیت هــای خاص خــود بوده و رســالت 
بانک های مرکزی اســت تا با افزایش شــفافیت 
در افــق بانکــداری الکترونیکــی از طریق ارائه 
توصیه هــای الزم در قالــب نقشــه راه جامع و 
التزام عملی به آن، هزینه های یکپارچه ســازی را 
مدیریت کنند. همچنین الزم است با ایجاد شرایط 
رقابتی در بازار و بررسی  پیش نگرانه روند نوآوری 
جهانی، بستر الزم را برای توسعه های آتی فراهم 

آورند.
5- تامین کنندگان: مــرور ادبیات موضوع، 
نشــان می دهد بانک ها از روش هــای مختلفی 
بــه تامین نیازمندی های خــود در حوزه فناوری 
اطاعــات و ارتباطــات می پردازنــد. یکی از 
ابتدایی ترین روش های رایج، »درون ســپاری« 
اســت. بدین  منظــور بانک ها از طریــق ایجاد 
زیرســاخت تولید و توســعه نرم افزار یا تملک و 
ادغام با شــرکت های ارائه دهنــده راهکارهای 
فناوری اطاعات به فعالیت می پردازند. با توجه 
به این نکته کــه اقتصاد فناوری اطاعات، اقتصاد 
»اندازه و محدوده« اســت، یعنی شــرط مقرون 
به صرفه بودن آن، توســعه تعداد مشــتریان و 
ارائه محصــوالت و راهکارهای متنــوع به آنان 
اســت؛ این رویکرد، تمرکز بانک از فعالیت اصلی 
خــود را کاهش می دهد و مخاطــرات اقتصادی 
خاص خــود را به همراه خواهد داشــت. رویکرد 
دوم »برون ســپاری« یا تهیه راه حل های مبتنی بر 
فناوری اطاعات از طریق شرکت های تخصصی 

اســت. این روش، در جهان از محبوبیت بیشتری 
نســبت به ســایر روش ها برخوردار است، چرا 
که تمرکــز بانک را بر روی فعالیــت اصلی خود 
حفظ می کند و از نظــر اقتصادی مقرون به صرفه 
اســت. برخی از صاحب نظران، مهم ترین ریسک 
این روش را عدم ایجاد مزیــت رقابتی مبتنی بر 
محصــول می دانند. فناوری، برای پاســخ به این 
نقد انتخاب دیگــری برای بانک هــا خلق کرد؛ 
»مشترک ســپاری« ترکیبی از روش های پیشین 
است که منافع هر روش حفظ و از محدودیت های 
آن اجتناب می شــود. مهم تریــن نیازمندی این 
رویکرد، وجود شــرکت هایی بــا قابلیت ایجاد 
»ســکوی نرم افزاری«  و ارائه زیرســاخت هایی 
برای توســعه نرم افزار توســط بانک ها یا سایر 
توســعه دهندگان اســت. در کنار این رویکرد، 
ادبیات بانکداری الکترونیکی شاهد ظهور مفاهیم 
جدیدی همچون »بانکداری باز«  و »نوآوری باز«  
اســت که در آن الزامات فنی و انتفاعات کسب و 

کار در این مقوله مورد بررسی قرار می گیرد.
فــارغ از اینکــه رویکــرد بانک بــرای تحقق 
نیازمندی های مبتنی بر فناوری خود کدام است، 
برخی الزامات بنیادین، موجبات افزایش اثربخشی 
و کارایی در بهره مندی از امکانات فناوری را مهیا 
می ســازند که از آن جمله می تــوان به حاکمیت 
فنــاوری اطاعات اشــاره کرد. در ایــن مفهوم، 
ســازمان ها اهداف و اقدامات فناوری را با اهداف 
عملکرد خود همسو می سازند و شرایط مقتضی را 
برای پاسخگویی نسبت به نتایج فراهم می آورند. 
بدین  ترتیب، شــاخص ها، روش هــا و ابزار الزم 
برای اندازه گیری عملکــرد و »مدیریت خدمات 
فناوری اطاعات« در اختیــار مدیران بانک قرار 
خواهد گرفت تا بر اســاس آن نسبت به وضعیت 

سرمایه گذاری خود در این حوزه قضاوت کنند.

حرف آخر
ایــن زیســت بوم دیجیتال بانکداری اســت؛ در 
این اقلیم، شــرط باقی ماندن، داشــتن مرزهایی 
باز و اسفنج گون اســت که رقابت را در دستیابی 
به دانــش، منابــع و امکانات بیــرون دیوارهای 
خویشتن تعریف می کند. زیست بومی که توسعه 
مرزهایش، به یقین، طراحی یک بازی »برد- برد« 
بــرای تمام ذی نفعان اســت و از نــگاه صاحبان 
فراســت، نزدیک ترین افق برای طلوع خوشــید 
فردا خواهد بود. هرچند، برخی از اندیشــمندان و 
آینده پژوهان نســبت به این حقیقت معترف اند 
که پیامدهای به کارگیری فناوری، بیشــتر اوقات 
در افق زمانی دو ســاله بسیار فراتر از امر واقع و در 

دورنمای 10 ساله، دست کم انگاشته می شود. 
 فقط باید زمان را به داوری برگزید

فارغ از اینکه رویکرد بانک برای تحقق 
نیازمندی های مبتنی بر فناوری خود کدام 

است، برخی الزامات بنیادین، موجبات افزایش 
اثربخشی و کارایی در بهره مندی از امکانات 

فناوری را مهیا می سازند که از آن جمله می توان 
به حاکمیت فناوری اطاعات اشاره کرد
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مثل یــک انفجار مطرح بیت کوین  
شــد. این ویژگی دنیای 
جدید است که ســرعت جا افتادن نوآوری های 
دیوانه وار هر روز کمتر و کمتر می شــود. سرعت 
جا افتــادن نوآوری هــا در بین مــردم تا حدی 
باال رفته کــه نهادهای قانونی در سراســر جهان 
فرصت و زمان کافی برای هماهنگی با نوآوری ها 
را پیدا نمی کنند. بیت کوین نمونه بســیار خوبی 
از دســتپاچگی نهادهای ناظر سراســر جهان در 
برابــر نوآوری اســت. با نگاهی به کشــورهای 
مختلف جهان متوجه می شویم بیشتر آنها تکلیف 
خودشان را در برابر بیت کوین نمی دانند. احتماال 
در ایران پس از شنیدن نام بیت کوین، برای برخی 
گلدکوئست تداعی می شود و خاطرات سال های 
نه چنــدان دور را زنده می کنــد؛ آیا بیت کوین را 
باید ادامه راهی دانســت که زمانی گلدکوئست 
در ایران طی کــرد؟ در همین ابتدا تفاوت بزرگی 
بین این دو مشــاهده می شــود؛ گلدکوئست در 
کشــورهای کمتر توســعه یافته دنیا بیشتر سر و 

صدا کرد و بیت کوین بالعکس.
 اگر گلدکوئست را ســاخته  و پرداخته اربابان 
ســرمایه بــرای چپــاول اندک ســرمایه های 
کشــورهای ضعیف دنیا بدانیــم، بیت کوین در 
دل ســرمایه داری پیشــرو دنیــا در حــال فتح 
خاکریزها یکــی از پس دیگری اســت و هر روز 
شــرکت های بزرگ بیشــتری به اســتقبال آن 
می روند. شــرکت هایی مانند ِدل، مایکروسافت، 
پی پال و ای بی روی خوش به این نوآوری نشــان 
داده انــد، در حالی  که گلدکوئســت هرگز مورد 
توجه این شــرکت ها قرار نگرفت و در حد ابزاری 
برای فریب انسان های ســاده باقی ماند. با اینکه 
گلدکوئست شرکتی ثبت شده در فیلیپین و فعال 
در هنگ کنگ اســت و مدیران مشخصی دارد اما 
بیت کوین موجودیت حقوقی و قانونی و حتی واقعی 
نــدارد و همین تصمیم گیــری دولت ها را درباره 
آن ســخت می کند. بیت کوین پاسخی انقابی به 
پرسشی است که در چند سال گذشته مطرح  شده 
اســت: آیا راهی برای حذف بانک ها از بانکداری 

وجود دارد؟

همه چیز زیر سر بانک هاست
اگر به منابع و محتواهایی که در چند سال گذشته 

درباره نوآوری در فضای بانکی تولید شــده نگاه 
کنیم، متوجه یک خط کلی در همه آنها می شویم: 
ما به پایان دوران بانکداری ســنتی رســیده ایم و 
اگر بانک ها راه دیگری در پیش نگیرند، شکست 
خواهند خورد. به نظر می رســد بیت کوین قاتل 
بانکداری ای است که ما می شناسیم. بیت کوین از 
نظر فناوری همان چیزی است که حدود 15 سال 
پیش صنعت موسیقی را پریشان کرد. حدود 15 
سال پیش روشــی برای دانلود فایل های موسیقی 
ایجاد شــد که از طریق آن افــراد الزم نبود فایل 
را از روی یک سرور مشــخص دانلود کنند، بلکه 
مجموعه افرادی که در سراســر جهان آن فایل 
موسیقی را داشــتند و به اینترنت متصل بودند، به 
کمک کامپیوترهایشان شبکه ای ایجاد می کردند 
و به کمک هم فردی که فایل را نداشت به صورت 
تکه تکه از افرادی که فایل را داشتند دانلود می کرد 
و همزمان خودش هم همین لطف را برای دیگرانی 
تکرار می کرد که عاقه مند بودند فایل را داشــته 
باشند. هر چقدر هم فعاالن در شبکه بیشتر می شد، 
ســرعت دانلود افزایش می یافت. این فناوری ای 
است که علمای فناوری اطاعات به آن می گویند 
P2P یا نظیر بــه نظیر و نفر به نفــر. بیت کوین از 

همین روش برای جابه جایی پول استفاده می کند. 
در بیت کوین شــما هیچ پولــی در عالم واقعیت 
ندارید. بیت کوین مانند پول واقعی نیســت. پول 
همیشــه پشــتوانه ای دارد امــا بیت کوین هیچ 
پشتوانه ای ندارد جز شبکه ای از فعاالن گسترده 
در سراسر جهان. اگر زمانی این شبکه به هر دلیلی 
از کار بیفتد، دیگــر هیچ  چیزی وجود ندارد. با این 
حال به نظر می رســد اعتماد به شبکه به حدی باال 
رفته که راه حل هــای پرداخت نوآورانه ای مانند 
Square، Shopify، Intuit و Etsy هم روی خوشی 

به بیت کوین نشــان داده اند. اســتارت آپ های 
زیادی بر مبنای بیت کوین شــکل  گرفته است؛ 
به  عنــوان نمونه اســتارت آپی مانند BitPay که 
می گوید بین 500 تا هزار پذیرنــده در هر هفته 
به تعداد پذیرنده های بیت کوین اضافه می شود. 
حتی غول هایی مثــل پی پــال، Digital River  و 
Braintree نیــز تفاهم نامه هــا و قراردادهــای 

همکاری با اســتارت آپ هایی ماننــد BitPay و 
Coinbase بسته اند. با اینکه بیت کوین راه زیادی 

دارد که به  صورت وسیع مورد پذیرش قرار گیرد 

اما آنهایی که خوش بین  هســتند، تصور می کنند 
ایــن ارز مجازی راه خودش را پیــدا خواهد کرد. 
از زمانی که »ورد پــرس« ارز مجازی بیت کوین 
را قبول کرد تا امروز که برندهای شناخته شده ای 
ماننــد ویکی پدیــا، ِدل و مایکروســافت هم به 
باشــگاه پذیرندگان بیت کوین پیوسته اند، هنوز 
اکثریــت با شــک و تردید به این نــوآوری نگاه 
می کنند. اما اگر جست وجویی به صورت فارسی 
با کلیدواژه »بیت کوین« انجــام دهید حجم انبوه 
وب سایت هایی که به صورت تخصصی در زمینه 
بیت کوین فعالیت می کنند، شــما را شگفت زده 

خواهد کرد.

بیت کوین چیست و چگونه کار می کند؟
بیت کوین یک پول بی پشــتوانه اســت که هیچ 
حکومتی پشــت آن نیســت. بیت کوین یک ارز 
اســت مانند تمام ارزهای دیگر دنیا. در چند سال 
گذشــته ارزش بیت کوین در بازارهای جهانی از 
چند صدم دالر به صدها دالر افزایش  یافته است. 
تاکنون هیچ دولتی پول بــودن بیت کوین را تایید 
نکرده اســت و آمریکا، آلمان و چین بر کاال بودن 
بیت کوین تاکیــد می کنند. بیت کوین به کاربران 
امکان می دهد بدون هیچ واســطه ای انتقال پول  
انجام دهنــد. یکی از نکات جالب توجه بیت کوین 

این است که انتقال پول از یک نقطه  به  نقطه دیگر 
در تمام شبکه اطاع رسانی شده و تمام نقاط از آن 
آگاه خواهند شد. همین ویژگی است که بسیاری 
از مدافعــان بیت کوین به آن اســتناد می کنند و 
می گویند بیت کوین از امنیــت باالیی برخوردار 

است.
ساتوشــی ناکاموتو کــه تاکنون کســی او را 
ندیده، برنامه نویســی ژاپنی اســت کــه با این 

آیا باید بیت کوین را جدی گرفت؟

به پایان بانکداری خوش  آمدید

رضا قربانی

مهم ترین چالش  بیت کوین دشواری استفاده از 
آن است. با صرف نظر از چند شرکت بزرگ، 
تقریبا هیچ جایی نیست که بتوانید بیت کوین تان 
را خرج کنید

خارج از محدوده
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جملــه بیت کوین را به جهــان معرفی کرد:»من 
یک سیســتم پرداخت الکترونیکی متن باز ایجاد 
کرده ام که بیت کوین نامیده می شــود، با سیستم 
کنترل کننده غیرمتمرکز، بدون ســرور مرکزی 
یــا تکیه  بر نهادهــای اعتباری.« امــا آن چیزی 
را کــه ناکاموتو خلــق کرد، به  ســختی می توان 
سیســتم پرداخت الکترونیکی دانست. برخی آن 
را ارز مجــازی می دانند. برخــی صحبت از یک 
کاال می کننــد و برخی آن را یــک حقه بازی مثل 

گلدکوئست می دانند. 
برای فهم بیت کوین بایــد منطق پول را درک 
کنیــم. از زمانی که انســان فهمیــد می تواند از 
دیگران محصول یا خدمت بگیــرد، مفهوم پول 
شــکل گرفت. از همان زمان تا امــروز، یعنی چه 
هنــگام معامله پایاپــای، چه معاملــه به کمک 
سکه های زر و سیم، معامله به کمک اسکناس، یا 
حتی معامله به کمک کارت اعتباری یا پرداخت 
همراه، منطق پول ثابت مانده اســت. پول چیزی 
اســت که دو طرف معامله بــرای اندازه گیری 
قیمت محصول یا خدمت شــان از آن اســتفاده 
می کنند. پــول چه به  صورت اســکناس، چه به 
 صورت کارت  بانکی، توسط طرف سومی تضمین  
شده است که این  طرف ســوم بانک است. همه 
بانک ها زیر نظر بانــک مرکزی فعالیت می کنند 

که بانک مرکزی در همــه جای جهان ارتباطات 
تنگاتنگی بــا دولت هــا دارد. در واقــع معادل 
اسکناس یا پولی که به  صورت غیرنقدی در دست 
مردم است، پشــتوانه ای وجود دارد که معموال 
طاســت. در صورت لزوم می توان با ارائه پول، 
معــادل طای متناظر بــا آن را دریافت کرد. به 
دلیل سیاســت های اقتصادی و سیاسی، نسبت 
متناظر پــول و طا تغییر می کنــد. عاوه بر این 
ممکن اســت دولت ها دست به انتشار پول بدون 
پشــتوانه بزنند. ولی بیت کوین منطق پول را زیر 

و رو می کند.
فقط 31 هزار خط برنامه و یک اعامیه اینترنتی 
همه آن چیزی اســت که از بیت کویــن داریم. 
ناکاموتو ادعا کرده بود مردی 36 ساله اهل کشور 
ژاپن است و اعام کرده بود بیش از یک سال وقت 
صرف نرم افزاری به نام بیت کوین کرده و انگیزه 
خود را از این کار خشــم زیاد از وضعیت فاجعه بار 
اقتصادی دانســته بود. او می خواست واحد پولی 
اختراع کند که تحت تاثیر سیاست های غیرقابل  
پیش بینی مالــی، دزدی های بانکی و سیاســت 

نباشد.
برخاف ارزهــای دیگر که بانک های مرکزی 
دســت به انتشــار آن می زننــد، بیت کوین ها 
مثل طا از طریق فرآینــدی به نام معدن کاوی 

اســتخراج می شــوند. بیت کوین مانند طا به 
 صورت خــودکار تولید می شــود و جویندگان 
بیت کویــن به کمــک کیف پــول بیت کوین و 
شماره حســاب بیت کوینی که دارند، شــانس 
خودشــان را برای تصاحب بیت کوین ها امتحان 
می کنند. البته حجم بیت کوین قابل  اســتخراج 
محدود اســت و حداکثر تــا 21 هزار بیت کوین 
قابــل  اســتخراج اســت. هرچنــد در صورت 
رضایــت جامعه بیت کوینی از نظــر فنی امکان 
افزایــش این ســقف وجــود دارد. طرفداران 
بیت کوین ادعــا می کنند با این روش مشــکل 
چاپ بدون پشــتوانه پول حل شده است. اکنون 
نرم افزارهای متعددی وجود دارد که می شــود 
به  عنــوان کیف پول بیت کوین از آنها اســتفاده 
کرد. وب ســایت های متعددی نیز وجود دارند 
که در زمینه بیت کوین اطاع رســانی می کنند 
و صرافی های فراوانی در سراســر جهان به کار 
تبدیل بیت کوین بــه ارزهای مختلف یا بالعکس 
مشغول هســتند. االن هر بیت کوین تقریبا 300 
دالر می ارزد، هرچند مانند ارزهای دیگر ممکن 
اســت قیمتش تغییر کند. چند وقت پیش قیمت 
هــر بیت کوین تا هــزار دالر هم بــاال رفته بود. 
ناکاموتو فعا ناپدید شده اســت و پیدا شدن او 
هم تاثیری در روند روبه رشدی که شروع  شده، 
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ندارد. بیت کوین پولی اســت کــه قدرتش را از 
شــبکه می گیرد و کسی جلودارش نیست. برخی 
افراد هزاران دالر هزینه خرید سخت افزار های 
قدرتمند برای اســتخراج بیت کوین کرده اند و 
اســتخراج بیت کوین تبدیل به یک مبارزه بین 
کامپیوترها شــده و فقط معدن کاوانی که از این 

نظر برتری دارند، سودآور باقی می مانند!

چقدر امن است؟
یک پول واقعی را چه به  صورت اســکناس چه به  
صورت الکترونیکی نمی تــوان دو بار خرج کرد. 
این وظیفه بانک هاست که بر این موضوع نظارت 
کنند؛ اما در رابطه با بیت کوین چه کسی حواسش 
هســت که یک بیت کوین دو بار خرج نشود؟ این 
وظیفه بر عهده کسی گذاشته  نشده است. با روشی 
ساده این مساله حل شده است. تمام تراکنش های 
بیت کوینی درون سندی  می شــود که در اختیار 
همه اســت و به آســانی می توان کنتــرل کرد 
بیت کوینی که توسط کســی خرج می شود واقعا 
به او تعلق دارد یا نه. کامینســکی که از چهره های 
شناخته شده امنیت اســت، یک  بار درباره امنیت 
بیت کوین گفته بود مــن 9 راه مختلف برای نفوذ 
به بیت کوین یافتــم اما هر بار سیســتم حمله را 

دفع کرد.

آیا بیت کوین از بین می رود؟
مبادالت مالی در جهان هر روز بیشــتر از گذشته 
تحت تاثیر سیاست قرار می گیرد. به  عنوان نمونه 
ســوئیفت که مرکزی برای ارتبــاط بانک های 
جهان بــا یکدیگر اســت، تحت تاثیــر حاکمان 
جهان و سیاســت های تحریم محــور آنها قرار 
گرفته و بیشــتر از اینکه نهادی مالی باشد، نهادی 
راهبردی در خدمات اهداف سیاســی اســت. 
این موانع موجود بر ســر راه مبادالت مالی باعث 
می شود راه های جایگزین مطرح شود. چند وقت 
پیش در محافل رسانه ای مطرح شد که استفاده از 
بیت کوین هزینه های پرداخت برای کشــورهای 
صادرکننده نفت را کاهش خواهد داد، زیرا ارسال 
و دریافت بیت کوین به  عنوان یک ارز مجازی به 
هر مقصــدی تنها چند ثانیه زمــان می برد و هیچ 
هزینه ای نیز در پی ندارد. این در حالی اســت که 
برای انجام پرداخت ها از طریــق بانک های بین 
قاره ای، کشــورهای صادرکننده نفت باید یک تا 
ســه روز منتظر بمانند و هزینه خدمات بانکی را 
نیز بپردازند. در کارتس 2014 بیش از 10 ارائه 
درباره بیت کوین مطرح شد. به نظر می رسد تازه 
دوران بیت کوین شــروع شده اســت. شاید جا 
افتادن بیت کوین زمــان زیادی ببرد اما این راهی 

است که شروع شده است.

نهادهای ناظر مالی در جهان چه کار 
کرده اند؟

مدافعــان بیت کویــن می گوینــد بیت کویــن 
ســامانه ای غیرقابل نفوذ ارائه کرده اســت اما 
مانند هــر کیف پول واقعی امکان ســرقت کیف 
 پول مجــازی بیت کویــن وجــود دارد؛ هرچند 
نهادهای ناظر مشکل شان ســرقت نیست؛ آنها 
با کل موضوع مشــکل  دارند. در صورت دزدیده 
شدن کارت های نقدی یا اعتباری، امکان استفاده 
از آنها خیلی پایین اســت اما اگر کسی کیف پول 
بیت کوینی شخص دیگری را بدزدد، هیچ ردی از 
او به  جا نمی ماند. در این مورد کیف پول بیت کوین 

دقیقا مانند یک کیف پول واقعی می ماند.
با این  حــال بیت کوین خیلی با ارزهای ســنتی 
فرق دارد. برخاف دالر و پوند و یورو، بیت کوین 
توســط هیچ دولتی پشــتیبانی نمی شــود. بلکه 
نوعی پــول کاما غیرمتمرکز اســت. بیت کوین 
به هیچ نوع سیســتم بانک مرکزی یا سیســتم 
کنترل پولی متصل نیســت و این بخشی بزرگ از 
جاذبه آن اســت. هیچ قطب کامپیوتری ویژه ای 
وجود نــدارد که تمــام فرآیندهــای مرتبط با 
بیت کوین را پردازش کنــد. در عوض، هر کاربر 
بیت کوین بخشــی از شبکه ای اســت که بخشی 
از بار پردازش بیت کوین را به دوش می کشــد. 
ماهیت غیرمتمرکز بیت کویــن آن را در مقابل 
دخالت هــای دولتــی غیرقابل نفوذ کــرده و از 

نظارت و قانونگذاری دور نگه داشته است. 

آینده چگونه است؟
در ایران از معدود اظهارنظرهای رســمی درباره 
بیت کوین بــه آبان ماه امســال برمی گردد که 
معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی 
اعام کرده سیاســت ها و برنامه های راهبردی 
کشــور را در خصوص مواجهه با پول های مجازی 
تدوین می کند. مرکز ملی فضای مجازی به کمک 
نهادهایی مانند بانک مرکزی، ســازمان بورس و 
سازمان فناوری اطاعات قرار است قوانینی برای 
این ارز مجازی تدوین کند که البته هنوز نتایج آن 
منتشر نشده اســت. این سیاست ها و برنامه های 
راهبردی پــس از تصویب در کمیســیون عالی 
تنظیم مقررات مرکز ملی فضــای مجازی، قرار 
است در جلسه شورای عالی فضای مجازی برای 
تصویب نهایی و اباغ به دســتگاه های اجرایی و 

نهادهای مربوطه مطرح شود.
بیت کوین ارزی اســت که هنوز ثبات نیافته و 
تا زمانی که اســتفاده روزمره از بیت کوین برای 
خریدهای رایج بیشــتر نشــود، وجه سفته بازی 
بر آن غلبه خواهد داشــت و این یعنی اظهارنظر 
درباره آینده آن ســخت اســت. در حال حاضر 

بیت کوین بازیچه دست ســفته بازانی است که با 
تاثیر بر نرخ برابری آن بــا ارزهای واقعی، باعث 

صعودهای تند و هیجانی می شوند.
مهم ترین چالش  بیت کوین دشــواری استفاده 
از آن اســت. با صرف نظر از چند شرکت بزرگ، 
تقریبا هیچ جایی نیست که بتوانید بیت کوین تان 
را خرج کنیــد. با این حــال فعالیت هایی در حال 
انجام اســت که کاربردپذیری و تجربه کاربری 
بیت کوین را افزایش دهد. مثا شرکت Xapo که 
از ارائه دهندگان کیف پول های دیجیتال اســت، 
قصد دارد اولین کارت اعتباری بیت کوین جهان 
را معرفی کند. یا همین چند وقت پیش نخســتین 
دســتگاه خودپرداز بیت کوین راه اندازی شد. یا 
هر چند وقت یک بار خبری منتشــر می شود که 
وب سایتی در معامات خود تنها بیت کوین قبول 
می کند. حتی فروشــگاه کفشــی در اصفهان که 
کفش های دست ساز منتشــر می کرد، تنها ارزی 
که در وب سایت فروش کفش خود قبول می کند 
بیت کوین اســت و همین موضوع ســر و صدای 

زیادی در بین طرفداران بیت کوین به  پا کرد.
با تمــام اینها هنوز تکلیــف در برابر بیت  کوین 

مشــخص نیســت. ناصر حکیمی مدیر فناوری 
اطاعات بانک مرکزی یک بار در پاســخ به این 
سوال که »بانک مرکزی برای فعالیت شرکت های 
داخلی که در زمینه بیت کوین فعالیت می کنند چه 
برنامه ای دارد«، گفته بــود:»از آنجا که ما به  طور 
رسمی تسویه بین المللی نداریم، فعالیت بیت کوین 
در ایران فعالیتی زیرزمینی محســوب می شود.« 
حکیمی ادامه داده بود چارچــوب و مقرراتی نیز 
در این زمینه دیده نشده اســت. از سوی دیگر ما 
تاکنون تهدیدی جدی در این خصوص در کشور 
نداشته ایم که بانک مرکزی بخواهد به  عنوان ناظر 
پولی وارد جریان شــود اما اگر قرار باشد روند به  
گونه ای پیش رود که اهمیت قضیه بیشتر شود، در 
این قضیه سیاستگذاری های الزم صورت خواهد 

گرفت  

بیت کوین یک پول بی پشتوانه است که هیچ 
حکومتی پشت آن نیست. بیت کوین یک ارز 
 است مانند تمام ارزهای دیگر دنیا. 
در چند سال گذشته ارزش بیت کوین در 
بازارهای جهانی از چند صدم دالر به صدها 
دالر افزایش  یافته است
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خارج از محدوده

از این، فناوری های پوشــیدنی که از پیش 
آنها با عنوان »گجت های پوشیدنی«  
نیز یاد می شود، به دســته ای از ابزارهای فناورانه 
اطاق می شــد که قابل پوشــیده شــدن توسط 
مصرف کننده و شامل ابزارهای پیگیری وضعیت 
سامت، تناسب اندام و شمارنده های ورزشی بودند 
و همچنین ابزار هماهنگی با تلفن همراه داشتند. اما از 
سال 2011 که فعالیت های دو غول »سیلیکون ولی«  
یعنی »گوگل« و »اپل« بر ابزارهای پوشیدنی متمرکز 
شــد، تعریف »گجت« های پوشــیدنی نیز تغییر 
یافت. بر این اســاس می توان گفت »گجت« های 
پوشیدنی، ابزارهای رایانه محوری )و عمدتا وابسته 
به اینترنت( هستند که توسط کاربر پوشیده می شود 
و قابلیت ارائه طیف وســیعی از خدمات را به کاربر 
دارند. این خدمات ممکن اســت کاما اختصاصی 
مانند کنترل ضربان قلب یا گام شمار باشد، یا شامل 
تمام خدمات و امکانات قابل ارائه بر روی تلفن های 
هوشــمند باشــد. یعنی کاربران این »گجت« ها 
می توانند از یک صحنه عکــس و فیلم تهیه کنند، 
پیام های متنی و ایمیل هــای دریافتی را بخوانند، به 
»گجت« خود فرمان های صوتی بدهند یا وبگردی 
کنند. امروزه این »گجت« ها تا جایی پیش رفته اند 
که می توانند به عنوان ابزاری کمکی برای نابینایان 
و کم بینایان مورد اســتفاده قرار گیرند.  این ابزارها 
در قالب لباس، ســاعت، مچ بند، گردنبند، گوشواره، 
انگشتر، دکمه، کفش، عینک یا حتی ناخن مصنوعی 
هوشمند ارائه می شوند. اما از میان این ابزارها، آنچه 
امروزه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، ساعت ها 
و عینک هوشمند است. شاید تمرکز دو غول فناوری 
اطاعــات و ارتباطات یعنی »اپــل« و »گوگل« به 
همراهی غول ســخت افزاری یعنی »سامسونگ«، 
باعث توجه بیشتر به این دو گونه »گجت« پوشیدنی 

شده است.

»گجت« های با کاربرد امور بانکی، مالی و 
پرداخت

امروزه کاربردهای مالی، بانکی و خدمات پرداخت 
توســط تلفن های همراه هوشــمند امری شــایع 
اســت، با این حال نفــوذ این کاربردهــا به حیطه 
»گجت«های پوشیدنی اندکی محدود بوده است. 
البته با توجه به اینکه »گجت« های پوشیدنی خود 
در ابتدای راه هســتند، این امــر طبیعی می نماید. 

با این حــال پژوهش های موسســه »محیط های 
هوشمند« در بریتانیا نشــان داده است 16 درصد 
پرسش شــوندگان، تمایل به اســتفاده از »عینک 
گوگل« جهت امور مالی و بانکی خود دارند. این در 
حالی اســت که پرسش شوندگان »عینک گوگل« 
را از نزدیک ندیده اند و تنها به دانســته های خود 
از البه الی اخبار فناوری متکی هستند. این درصد 
برای سنین بین 18 تا 24 سال به 26 درصد افزایش 
می یابد. شاید پی بردن به این تمایل است که باعث 
شده دو بانک اســپانیایی و اوکراینی نرم افزارهای 
مخصوص عینک هوشــمند گــوگل را به صورت 
پایلوت برای ارائه خدمــات بانکداری آزمایش 
کنند. با این حــال نرم افزارهای ارائه شــده برای 
»گجت«های پوشــیدنی در حوزه پرداخت بیشتر 
بوده اســت. برای نمونه می توان به »گجت« های 
پوشیدنی زیر جهت ارائه خدمات پرداخت اشاره 
کرد. ساعت هوشــمند »واچ تو پِی«  که با همکاری 
»مستر کارت«  پرداخت را انجام می دهد و همچنین 
کیف پول الکترونیکی پوشــیدنی »ویتا بند«  توسط 
»بانک آمریکا«   که در قالب یک مچ بند به صورت 
غیرتماســی، پرداخت را بر بستر »پِی پس«  انجام 
می دهد. همچنین برای پرداخت های زیر 50 دالر 
نیازی به امضا نیســت و زمانی که این »گجت« به 
اینترنت متصل می شــود، کاربران امکان دریافت 
صورت حســاب و شــارژ کردن کیف پول آن را 
دارنــد. این »گجت« عاوه بــر خدمات پرداخت 
اطاعات شــخص را جهــت مــوارد اورژانس 

نگهداری می کند.
اما در حوزه بانکداری با توجه به پیشــرو بودن 
»عینک گوگل« در میان »گجت« های پوشــیدنی، 
برنامه هــای کاربردی توســعه داده شــده ویژه 
بانکــداری مختص این »گجت« بوده اســت. این 
نرم افزارهای کاربــردی به کاربران اجازه می دهد 
با اتصــال به اینترنت کلیه عملیــات بانکی خود را 
از طریق فرامین صوتی انجــام دهند. به طور مثال 
مشتریان بانک »بنکو ســابادل«  اسپانیا می توانند 
از طریق یک نرم افزار کاربــردی به مرکز تماس 
شرکت متصل شوند و کارشناس مربوطه می تواند 
به راحتی در حالی که آنچه او می بیند برای مشتری 
نیز نمایــش داده می شــود، وی را راهنمایی کند 
یا مشــتری به راحتی می تواند به جســت وجوی 
جزییات حســاب خود بپردازد. همچنین با کمک 

»جی پــی اس«  داخلی عینــک، نرم افزار می تواند 
نزدیک ترین خودپرداز را پیدا کند و از طریق نقشه 
گوگل مکان آن را نمایــش دهد. این بانک در حال 
حاضر مشغول آماده کردن خدمات چک فوری از 
طریق عینک گوگل اســت، به صورتی که با فرمان 
صوتی »چک را به حساب بخوابان« عملیات چک 

انجام شود. 
همچنین پرداخت از طریق اســکن کدهای »کیو 
آر« و دریافت پول نقد به کمک آنها از طریق دستگاه 
خودپرداز و نیز انتقال وجه از طریق فرمان های صوتی 
از برنامه های بانک »پرایِوت«  اوکراین است. اما آنچه 
بانکداران در ارتباط با »گجت« های پوشیدنی در سر 
می پرورانند، بلندپروازانه تر از چک کردن حساب یا 
پرداخت و انتقال وجه به دیگران است. بانکداران در 
حال تولید نرم افزارهای کاربردی هستند تا از طریق 
آن نیازهای دو طرف عرضه و تقاضای خدمات بانکی 
یعنی مشتریان بانک و بانکداران و مدیران مشتری 

را پوشش دهند. 

مشتریان بانک
1- دریافت خدمات مرسوم بانکی در هر لحظه و 
فارغ از نیاز به دست ها و به کمک فرامین صوتی به 

صورت شبانه روزی
2- دریافت خدمات متنوع پرداخت بدون نیاز 
به ابزارهای اضافی مانند تلفن همراه هوشمند و تنها 
با اتکا به نگاه کردن به بارکدها و پرداخت از طریق 

فرامین صوتی
3- مدیریت مالی و بودجه شخصی هنگام خرید 
و از طریق مقایســه قیمت ها با موجودی حساب و 

بودجه در نظر گرفته شده
4- دریافت مشــاوره های مالی آناین تعاملی 
در هر لحظه و هر حالتی که فرد باشد )مثا در حال 

رانندگی(.

بانکداران و مدیران مشتری
1- احراز هویت با استفاده از عوامل »بیومتریک« 

و بدون نیاز به حضور مشتری 
2- تطابق نمونه امضای مشتری

3- معرفی کردن محصول جدید برای مشتری
4- شخصی سازی محصوالت هنگام معرفی بر 

اساس گذشته فرد و حاالت فعلی افراد
اما »گجت«های پوشیدنی انتهای این راه فناورانه 
نیست. چراکه به اعتقاد بنیاد فناوری های صنعتی 
تایــوان، در آینــده ای نه چندان دور افــراد قادر 
خواهند بود واســط کاربری را در هوا لمس کنند. 
پس در آینده اگر مــردم را در حال حرکت دادن 
انگشتان شــان در فضا دیدیــد، تعجب نکنید چرا 
که ممکن اســت در حال انجام کارهای بانکی خود 

باشند 

نسل آینده بانکداری همراه، متولد شده است

بانک های پوشیدنی

آتنا کیا
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بانکــی در پژوهشکده  و  پولــی 
سال های اخیر، هم راستا 
با سایر ارگان ها و سازمان های کشور، عاوه بر انجام 
پژوهش های بنیادی و کاربردی، توســعه اقتصاد 
دانش بنیان و تجاری سازی دانش را به عنوان یکی 
از اهداف و رسالت های اصلی خود قرار داده است. 
به همین منظور، فرصت بی بدیل همایش بانکداری 
الکترونیکی و نظام های پرداخت مغتنم دانسته شد 
و رویداد »ماشین اســتارت آپ ناب*« به عنوان 

برنامه جنبی همایش برنامه ریزی شد. 
شــاید بتوان گفت مهم ترین دغدغه راهبردی 
اقتصاد ایران دستیابی به مولفه های اقتصاد مقاومتی 
و تحقق آن است. از طریق همین نگرش راهبردی 
به اقتصــاد ایران می توان بیــن مولفه های اقتصاد 
مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان تناظری گســترده 
برقرار کرد. به بیان دیگر، مسیر دستیابی به اقتصاد 
مقاومتی از گــذرگاه اقتصاد دانش بنیان می گذرد. 
امروزه، اقتصاد  کشــورهای توســعه یافته به طور 
فزاینده ای بر مبنــای دانش و اطاعات پایه ریزی 
شــده اســت؛ به نحوی که دانش را محرک اصلی 
توســعه اقتصادی می دانند. نکتــه ای که باید در 
نظر داشت این اســت که برای دستیابی به اقتصاد 
دانش بنیان ضروری است دو چرخه تبدیل ثروت 
بــه دانش و تبدیــل دانش به ثروت بــه موازات 
یکدیگر به خوبی کار کنند. خوشبختانه طی دو دهه 
اخیر در تبدیل ثــروت به دانش توفیقات خوبی در 
کشور کسب شده اســت، لیکن در تجاری سازی 

دانش و تبدیل آن به ثروت چندان موفق نبوده ایم.
یکی از مهم تریــن و موفق ترین ابزارهای تبدیل 
دانش به ثروت در سراســر دنیا، شرکت های نوپا 
یا همان استارت آپ ها هســتند. یک شرکت نوپا 
طبق تعریف، یک سازمان موقت است که به منظور 
جست وجوی یک مدل کســب و کار قابل توسعه 
و تکرارپذیــر راه اندازی می شــود. به عبارتی یک 
استارت آپ، یک شرکت تازه  تاسیس است که در 

مرحله تحقیق و توسعه بازار قرار دارد. 

ماشین استارت آپ ناب چیست
ماشــین اســتارت آپ ناب کارگاهی سه روزه در 
زمینه ایجاد یک کسب  و کار موفق است. LSM  یک 
فرآیند را به شرکت کنندگان می آموزد؛ فرآیندی 
برای کشــف اینکه کدام محصول در بازار موفق و 

کدام ناموفق خواهد بود. ماشین استارت آپ ناب 
یک تجربه آموزشــی پرانرژی و فراگیر است که 
شــرکت کنندگان در آن، ایده جدید کسب  و کار 
خود را با مشــتریان بالقوه اعتبارسنجی می کنند، 
پیش از آنکه آن را بســازند از بازخورد مشتریان 
اســتفاده می کنند تا به ســوی فرصت های جدید 

چرخش کنند. 
طی ســال 2014 بیش از 300 رویداد ماشــین 
استارت آپ ناب در سراســر جهان برگزار شده 
است و تعدادی از شرکت های نوپا -که از تیم های 
شــرکت کننده در این رویداد شــکل گرفته اند- 
توانسته اند موفقیت های خوبی کسب کنند. برای 
نمونه اســتارت آپ Twenty20  شش ماه پس از 
شــرکت در این رویداد توانســته است به درآمد 
پنج میلیون دالر برســد. برخــاف رویدادهای 
مشــابه که محصول محور هســتند و خیلی سریع 
به سراغ ســاخت نمونه محصول می روند، تمرکز 
شــرکت کنندگان این رویداد »اعتبارســنجی« 
صحیــح ایده، پیش از صرف زمــان و انرژی برای 
ســاخت، از طریق گفت وگوی رودررو با مشتریان 

خود است. 
سایر ویژگی های ماشین استارت آپ ناب که این 
رویداد را متمایز از رویدادهای مشــابه می کند، به 

قرار زیر است:
gg در این رویداد تاکید بر محتوای آموزشــی و 

فرآیند یادگیری اســت لذا طی آن، شــش تا 
هفت کارگاه آموزشی برگزار می شود. 

gg شرکت کنندگان تجربه ای عالی در کارگروهی
و تیم سازی کسب خواهند کرد. تعداد اعضای 
هر تیم حداقل سه نفر و حداکثر پنج نفر است تا 

کارایی، بازدهی و کار تیمی بهتری ارائه شود.
gg -در ایــن رویــداد از یک بــورد مخصوص

فرآیندمحور- بــه نام »تختــه آزمایش« یا 
»Javelin board«  استفاده می شود که فرآیند 

اعتبارسنجی ایده ها را تسهیل می کند.
gg مربیــان یکــی از جدی تریــن و مهم ترین

مولفه های رویداد هســتند. برای مربیان، در 
وب ســایت جهانی رویداد، محتوای آموزشی 
و آزمــون آناین در نظر گرفته شــده و تنها 
افرادی که در آزمون نمره قبولی کسب کنند، 

می توانند در این رویداد مربی گری کنند.
gg نســبت بــه رویدادهــای مشــابه، تعداد

شــرکت کنندگان کمتری )50 تــا 70 نفر( 
پذیرفته می شــوند تا کیفیت برگزاری باالتر 

رود.
یکــی از کارکنان شــرکت  ســرمایه گذاری 
مایکروســافت  )Microsoft Ventures(-کــه 
حامی ماشین اســتارت آپ ناب در سطح جهانی 
هســتند- درباره این رویداد می گوید:»با آموزش 
  LSM  ،عملــی »مشتری ســازی« بــه جهانیــان
کار فوق العــاده ای انجام داده اســت. شــرکت 
سرمایه گذاری مایکروســافت با آنها کار می کند 
چرا که ما مطمئن هســتیم شرکت کنندگان پس 
از پایان ایــن کارگاه کاما توانایی برداشــتن گام 
بعدی در سفر کارآفرینانه خود را کسب می کنند. 
ما به دنبال آن هســتیم که کارآفرینان مشتاق، به 
مهارت های بنیادین مورد نیــاز برای تبدیل ایده 
خود به اســتارت آپ های توانمند دســت یابند و 
ماشین اســتارت آپ ناب این کار را به خوبی انجام 

می دهد.«

استارت آپ ناب با رویکرد کاربردی
گرچه معموال محدودیت موضوعی برای ایده های 
مطرح شده در رویداد ماشــین استارت آپ ناب 
در نظر گرفته نمی شــود، لیکن با توجه به رسالت 
تخصصی پژوهشــکده پولی و بانکــی و همچنین 
برگزاری این رویداد همــگام با چهارمین همایش 
بانکــداری الکترونیکی و نظام  هــای پرداخت، به 
شــرکت کنندگان پیشنهاد شــد ایده های خود را 
در حوزه های مالی، بانکــی و پرداخت ارائه دهند. 
البته الزامــی در این ارتباط وجود نداشــت، لیکن 
برای ایده های مطرح شــده در این حوزه ها احتمال 
بیشــتری وجود دارد تــا بتوانند مــورد حمایت 

شرکت کنندگان در همایش قرار گیرند.
به منظور تعیین دقیق تر محورهای پیشــنهادی 
پیــش از برگــزاری رویداد، پژوهشــکده پولی و 
بانکی طــی مکاتبات و مذاکراتی کــه با بانک ها و 
شــرکت های فعال در حوزه بانکداری الکترونیکی 
انجام داد، چالش ها و نیاز های اساسی این صنعت را 
استخراج کرد و بر اساس این نیازسنجی محورهای 

موضوعی رویداد به شرح ذیل تعیین شد:
پرداخت موبایل، سیســتم های پرداخت خرد، 
ســهولت کاربری فرآیندهای بانکی، ترفندهای 
امنیتــی، ارزش افزوده خدمــات بانکی، پول های 
نوپدید و شــیوه های نوین بانکداری، سیستم های 
پرداخت مجــازی، احراز هویت و اعتبارســنجی 
در فضای مجازی، مدیریــت و افزایش وفاداری 

مشتریان بانکی و مدیریت صف تراکنش ها 

پی نوشت:
* Lean Startup Machine (LSM)

کارگاهی برای مشتری سازی و تجاری سازی دانش

ماشین استارت آپ در همایش
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خارج از محدوده

شهری که هیچ کوچه و خانه و خیابانش از در 
ابهت ستون های استوار ایفل رهایی ندارد، 
رویداد تخصصی ای برپاســت که حاصل همان 
روح پدیدآورنــده این برج اســت؛ برجی که به 
بیان روالن بارت نویسنده فرانسوی نه تنها ندای 
پاریس که ندای جهان امــروز، مدرنتیه، ارتباط، 

علم و تخیل بی حد و حصر بشر است.
آن سوی ایفل، فارغ از هیاهوی پیاده راه  شانزلیزه 
و آرامش قهوه خانه های آفتاب گیر کنار خیابان، در 
این شهر نمایشگاهی برپاست که عنوان »پرداخت، 
هویت و تحرک« را پیشانی نوشت خود کرده است. 
اینجا سخن از همان روح تجدد و تغییری است که 
انسان مدرن را در چالش رفتن و اضطراب دویدن 
معلق نگه داشته است. کارتس معتبرترین رویداد 
حوزه پرداخت الکترونیکی در سراســر دنیاست 
که در فرانسه برگزار می شــود و برگزارکنندگان 
مدعی اند جمع ممتــاز گســترده ای از محققان، 
مخترعان و سازندگان کســب و کارهای نوین در 
حوزه پرداخــت الکترونیکــی را از جهان گرد هم 
می آورنــد. در کارتس 2015 بیــش از 20 هزار 
بازدیدکننده از 163 کشور، 460 غرفه نمایشگاهی 
از 51 کشور، 1600 شرکت کننده کنفرانس با 160 
سخنران در هفت نشست تخصصی از بخش های 
مختلف بانک ها و موسسات مالی و تجاری، دولتی، 
شناسایی و کنترل دسترسی، شرکت های ارتباطی، 

حمل و نقل و غیره حضور داشتند.

کارگران مشغول کار و کاربران در حال 
حرکتند

مضمون رویداد کارتس امســال نشان از دغدغه 
تغییــر دارد و حرکــت؛ »کاربــران در حرکت 
هســتند«. حرکتی که نمایان گر واقعیت نمایان 
زندگی امروز است. اما مســاله اینجاست که این 
حرکت، مســتلزم کار و حمایت گروهی است که 
باید آن را پشــتیبانی کند. این گونه اســت که در 
ادامه این شعار می آید:»کاربران در حرکتند پس 
ســرویس ها نیز باید با آنها در حرکت باشند. باید 

بدانند کاربران کجا هستند و چه می کنند.«
این مضمــون کلی به نوعی حال و هوای ســایر 
موضوعات مطــرح در این رویداد را مشــخص 
می کرد و نشانگر این نکته کلیدی است که تشکیل 
خانــواده فناوری اطاعــات و ارتباطات و فرزند 

پدیده های آنها اینترنت، گوشــی های هوشمند، 
رایانش ابری، ابرداده ها، شــبکه های اجتماعی و 
غیره کسب و کار بانکی و پرداخت و تجارت خرد 

را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده اند.

آنچه گذشت...
کارتس 2015 در چند بخش عمده برگزار شــده 
است. مهم ترین آنها نشست های تخصصی است 
که در قالب ســخنرانی و میزگرد و کارگاه برگزار 
شــد و جهت گیری هــای پیشــرو در حوزه های 
نویــن پرداخت، تکنیک های شناســایی و تعیین 
هویت و راهکارهــا و خدمات جدیــد مرتبط با 
تحرک پذیــری محورهای عمــده موضوعات 

مطروحه بود.
بنا بر ادعای برگزارکننــدگان، باتجربه ترین و 
سرشناس ترین افراد متخصص در عرصه جهان 
در این بخش حضور داشتند تا آنچه را یافته اند با 

هم به  اشتراک بگذارند.
اگرچه ظهور و شکل گیری کارتس با محوریت 
کارت بوده اما تنوع و توسعه روزافزون فناوری ها، 
محصــوالت و خدمات پرداخت بســیار فراتر از 
کارت است. البته هنوز کارت یکه تاز و صدرنشین 
این عرصه است ولی به شدت از جانب گوشی های 
موبایل احساس تهدید می کند و حاال موبایل پس 
از تهاجــم غافلگیرانه و یکباره به حریم کســب و 
کارهــا و فناوری ها و ابزارهــای مختلف همچون 
دوربیــن، ضبط صــوت، پخش کننــده صوت و 
تصویر، رادیو و تلویزیون و لپ تاپ و شــاید روزی 
مسواک! خود را آماده حذف کارت می کند و شاید 
زمان بعیدی به طــول نینجامد که محافظه کاری 
و احتیاط و بعضــا مقاومت سیســتم های ناظر و 
وفاداران به شــیوه های سنتی پرداخت، سر تسلیم 

به این پدیده پرشتاب و پرنفوذ فرود آورند.

نکات مهم تر
NFC؛ بدون شــک در آینده از این سه حرف التین 

بیشتر خواهیم شنید. به وضوح قابل درک بود که 

همه سعی می کردند به  گونه ای پیشرو بودن خود 
را با پرداختن به  NFC به رخ بکشند. در سخنرانی 
افتتاحیــه »گوردون« از شــرکت معروف اورنج 
فرانســه، به تشــریح پروژه و چالش های آن در 
تجهیز ســیم کارت ها به  NFC پرداخت و اعتقاد 
داشت مسیری که انتخاب کرده اند، هوشمندانه 

بوده است.
به  جرات می توان گفــت آمریکایی ها درحوزه 
فناوری های نوین اطاعــات و ارتباطات زیرکی 
خاصی از خود نشان داده اند، آنها معموال در ارائه 
خدمات ارزش افزوده و الیه های سرویس بیشتر 
حضور دارند تا با کمترین سرمایه گذاری نسبت 
به تامین کنندگان شبکه، بیشترین بازدهی را از آن 
خود کنند. آنها تــا فناوری های نوظهور به مرحله 
تجاری شدن و از آب و گل درآمدن نرسیده، روی 
آن ســرمایه گذاری نمی کننــد. ورود دیرهنگام 
»اپل« به عرصه ارائه دهندگان NFC شاهد دیگری 

بر این مدعاست.
در این رابطه خانم »فلیکــس« رئیس وریفون 
اروپا معتقد اســت اپل پــی )Apple Pay( باعث 
سرعت رشد صنعت پرداخت بدون تماس خواهد 
شــد. او همچنین از تاثیر اساسی اپل پی در قدرت 
بخشیدن به جایگاه NFC و تاثیر شگفت آن بر این 
صنعت گفت و ادامه داد:»نکته اینجاست که آنها 
خود را نسبت به کاربران متعهد کرده اند.« و این 
یک تفاوت اساسی در نحوه ورود اپل به این عرصه 
بوده و این شیوه ســبب تثبیت ذهنیت مشتریان 

خواهد شد.
او در ادامه گفت:»داشتن بالغ بر 200 هزار نقطه 
تجاری پذیرنده در آمریکا تنها یکی از دالیل این 
موفقیت به شــمار می رود. عاوه بر این هماهنگی 
بعضی از برندهای بزرگ اروپایــی با NFC مانند 
Marks & spencer، بخــش دیگــری از عوامل 

اثرگذار بر توسعه این فناوری محسوب می شود. 
نکته اینجاســت که کاربران امروز بــر این امر 
واقف هســتند که پرداخت بدون تماس 15 بار 
ســریع تر از روش های قبلی پرداخــت نقدی یا 

گزارشی از رویداد کارتس 2014

پاریس می جوشد

محمدهادی شالباف
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کارت، عملیات پرداخت را برای آنان به سرانجام 
می رساند.

پول ها تغییر می کنند
نشست تخصصی »کیف پول، بیت کوین و مفاهیم 
جدید پرداخت« از جمله نشست های پرمخاطب 

این کنفرانس بود.
در این نشســت اعام شد حجم ارزش پول های 
نوپدید مثل بیت کویــن، حدود هفت میلیارد یورو 
شده و به سرعت هم در حال افزایش است و تاکید 
شد:»موفقیت این پول های نوظهور نشان می دهد 
مشــتریان به صورت روزافزون آماده بررســی 
سیســتم های پرداختی هســتند که با روش های 
ســنتی دالر، یورو، ین و غیره متفاوت اســت و این 
یک محک جدی برای تغییر این پارادایم به شــمار 
می رود.« در ادامه این نشست که با ریاست ویندسر 
هولدن مدیر موسسه تحقیقاتی جونیپر برگزار شد، 
ضمن طرح چالش های مطــرح در این عرصه به 
این موضوع اشاره شــد:»هر چند تمامی شواهد از 
سرعت تحول در عرصه پرداخت های سنتی خبر 
می دهند اما نکته اینجاست که بدون شک با وجود 
تمامی این تحوالت، پرداخت های سنتی به سرعت 
از بین نخواهند رفت و ســایر روش ها در کنار آنها 

شکل می گیرند و رشد می کنند.«
در سایر نشست هایی که درباره کارت و مساله 
پرداخت در این کنفرانس برگزار شد، به عناوینی 
چون صدور فوری کارت و شخصی ســازی آن، 
حریم خصوصی در جامعــه دیجیتال، کیف پول، 
اســناد دارای طبقه بندی و دولــت الکترونیکی، 
خدمات همراه، EMV مزیت ها و چالش ها، اشیای 
متصل و اینترنت اشــیا، خدمات ابری، جابه جایی 
هوشــمند در صنعــت حمل و نقــل و امنیت در 
پرداخت از طریق گوشی های هوشمند اشاره شد.

برگــزاری رویــداد start Up Challenge که 
حاصل کار مشــترک کارتس و فیرنوول به شمار 
می رود، از دیگر بخش های این رویداد بین المللی 
بود. در این بخش از طریق رقابت و ایجاد چالش، 
شرکت های پیشرو و کارآفرین برتر در حوزه های 
پرداخــت، امنیت، تحرک، تعییــن هویت، داده 
و غیره معرفی می شــوند و مــورد حمایت قرار 
می گیرند. در کنــار همه اینها کارگاه های متنوعی 
توسط شــرکت کنندگان برای ارائه نوآوری ها و 

فواید محصوالت در نمایشگاه برگزار می شود.

نمایشگاه کارت و دیگر هیچ
نمایشــگاه پربیننده ترین بخش کارتس اســت، 
همان طور کــه از مضمون این رویداد برمی آید به 
 طور طبیعی می توان حدس زد کارت و محصوالت 
وابسته به آن از اصلی ترین موضوعات نمایشگاه 

به شــمار می رود. در این فضای شیک و پرازدحام 
تولیدکنندگان انــواع کارت، چاپگرها، تجهیزات 
صدور و شخصی ســازی، چیپ های هوشــمند، 
المان های شــکلی و غیرشــکلی امنیتی و دستگاه 
تولید کارت های گوناگــون عمده فضای موجود 
را به خود اختصــاص داده اند. کوچک ســازی، 
امنیت، سهولت اســتفاده، تحرک پذیری و تلفیق 
پروتکل ها و فناوری های گوناکون از شاخصه های 
رقابت تولید کنندگان تجهیزات به شمار می رود. 

امسال برای اولین بار رویداد کارتس با همراهی 
FABERNOVEL اقدام به برگزاری یک نمایشگاه 

دیجیتــال زنــده از محصوالتی که بــرای آینده 
عرضه شــده اند، کرد. در این نمایشگاه می توان 
در شــرایطی واقعی، زندگی در دنیــای آینده را 
تجربه کــرد. از جمله این تجهیــزات می توان به 
 Google سیســتم های واقعیت مجازی شــامل
Glass و Oculus Rift، سیســتم های توزیع مدرن 

از طریق ابزارهای هوشــمند، چاپ ســه بعدی و 
بسیاری سیستم های دیگر اشاره کرد.

رقابت در خالقیت
اهدای جایــزه  SESAMES از دیگــر محورهای 
اصلی در برگزاری این رویداد است که به بهترین 

فعالیت های خاقانه تعلق می گیرد. 
جایزه sesames که هرساله در رویداد کارتس 
به بهتریــن نوآوری های خاقانه اهدا می شــود، 
امســال در 11 شــاخه تخصصــی و در رقابت 
88 شــرکت به برنــدگان این حوزه اهدا شــد. 
 Oberthur  در حوزه ســخت افزار این جایزه بــه
Technologiesتعلق گرفت که بــرای اولین بار 

امکان شخصی ســازی یک عکس رنگی را با یک 
لیزر مادون قرمــز در داخل الیه یک کارت 100 

درصد پلی کربنات، عملی ساخته است.
 Transportدر حــوزه نرم افزار این جایزه بــه
for London  تعلــق گرفت که توســط آن امکان 

پرداخت هزینه بلیت برای مســافرت در لندن و 
حومه به  وســیله کارت های بــدون تماس با یک 
لمس ســاده و به ســهولت برای کاربران دارنده 

کارت های بانکی مهیا شده است.
برنده جایزه امنیت شرکت Morpho بود. مورفو 
تبلتی ســاخته با یک صفحه لمسی جمع و جور که 
با استفاده از اطاعات اثر انگشت و تطبیق چهره و 
روش های رمزنگاری امکان تبادل امن اطاعات 

را فراهم می سازد.
جایزه بخش حمل و نقل به Fidesmo  اهدا شــد. 
فیداســمو ارائه دهنده یــک کارت متصل و قابل 
مدیریــت از طریق موبایل یا اینترنت اســت که 
تحولی در بلیت های حمل و نقل عمومی به شــمار 
می رود. بــه  طوری که هر گوشــی موبایل تبدیل 

به یــک کانال فــروش قابل اســتفاده در زمان و 
مکان های مختلف می شود. در بخش بانکداری و 
پرداخت الکترونیکی جایزه به World Line رسید؛ 
سرویسی که فروشــندگان و خریداران از طریق 

آن می توانند هویت واقعی یکدیگر را احراز کنند.
 Inside جایزه بخــش ارتباطات با موبایــل به
Secure و اینترنت مطمئن بــه Syniverse  تعلق 

گرفت. چرا که این شرکت محصولی ارائه داده که 
مکان جغرافیــای دارنده کارت اعتباری در زمان 
استفاده از کارت با موقعیت موبایل او تطبیق داده 
می شــود.  در بخش پرداخت خرد و وفاداری هم 
جایزه به Syninerse رســید؛ به خاطر توانایی اش 
در ارائه راهکارهای ضد کاهبــرداری و تعامل 
شــرکت ها با مشتری هایشــان. مدیرعامل این 
شــرکت اعام کرد گرفتن دو جایــزه برای یک 
محصول فوق العاده اســت و به نظــر من چنین 
جایزه هایی به شدت به محصوالت کمک خواهد 

کرد.
 Comprion جایزه بخش ســاخت و تســت به
تعلق گرفت؛ به دلیل ســاخت یک جعبه ابزار از 
ماژول هــای نرم افزاری مختلف برای ســهولت 
در اجرای تســت در زنجیــره ارتباطی OTA  بین 

سرورها و المان های امنیتی.
جایزه بخش اختراع نیــز به  Dynamic Inc تعلق 
گرفت؛ برای ســاخت یک دستگاه به شکل کارت 
که شامل تعدادی دکمه اســت و هر دکمه به یک 
حســاب بانکی مربوط می شــود. ایــن کارت به 
 وســیله عموم کارتخوان ها قابل اســتفاده است و 
در نهایت جایزه بخش تشــخیص هویت، کارت 
 Emirates  شناسایی سامت و دولت الکترونیکی به
Identity Authority رسید؛ به خاطر طراحی درگاه 

اعتبارســنجی ملی که برای همه سازمان ها و دفاتر 
دولتی جهت شناســایی و تعییــن هویت، امضای 
دیجیتال با اســتفاده از کارت شناســایی ملی و در 

لحظه امکان ارائه خدمات را فراهم کرده است

gg-2014( 10 برابر شدن رشد اطاعات در شش سال آینده
)2020

gg.دوسوم موبایل ها هوشمند خواهد بود
gg چهار میلیــارد نفر از جمعیت جهان به اینترنت دسترســی

خواهند داشت.
gg M2M یک میلیارد از 10 میلیارد ارتبــاط موبایل مربوط به

خواهد بود.
gg 2018 102 میلیارد گوشــی موبایل فروخته شــده در سال

دارای فناوری NFC خواهند بود )یعنی دوسوم از کل(.
gg 2020 اطاعات فردی مربوط به هر شهروند اروپایی تا سال

ساالنه رشدی برابر با یک تریلیون خواهد داشت.
gg 250 میلیون کارت شناســایی الکترونیکی در اتحادیه اروپا

مورد استفاده قرار می گیرد.
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هاى  كارت  ميليون   5 از  بيش 
تماسى  غير  و  تماسى  هوشمند 
براى پروژه هاى شهرى و خدماتى 
(كارت بليط مترو تهران ، من كارت 
شهرى مشهد ، كارت خودرو سايپا 

و...)

كارت  ميليون   10 از  بيش 
هوشمند براى شبكه بانكى كشور 
 ، مسكن   ، كشاورزى  بانك   )
 ، پاسارگاد   ، معدن  و  صنعت 

چاپ و نشر بانك ملى و ..)

بيش از 22 ميليون سيم 
كارت براى شبكه مخابراتى 

كشور
 ( همراه اول ، رايتل ) 

9 ميليون و 375 هزار نسل 
به  سوخت  هوشمند  كارت  جديد 
همراه كليه سيستم هاى نرم افزارى 
براى شركت ملى پخش فرآورده هاى 

نفتى ايران 

شركت مهندسى فن آفرين حصين قشم توسط جمعى از متخصصان و نخبگان علمى كشور فارغ التحصيل از دانشگاه شريف ، 
در سال 1383در منطقه آزاد قشم ثبت گرديد. 

حصين با تكيه بر دانش فنى نيروهاى متعهد و متخصص خود يكى از مطرح ترين فعالين حوزه بانكدارى الكترونيك ، سيستم هاى 
كارت هوشمند و سرويس هاى ارزش افزوده موبايل بوده و مى كوشد تا نقشى موثر را در جهت رفع نيازهاى كشور ايفا نموده 

و با جذب نيروهاى نخبه و بكارگيرى آنها در باالترين سطح خود از خروج آنها از كشور جلوگيرى بعمل آورد. 
شركت حصين نماينده انحصارى شركت Kona I  كره جنوبى ( توليد كننده كارت هوشمند و سيم كارت ) و نماينده رسمى 

شركت Castles تايوان ( توليد كننده دستگاه پايانه فروش POS) در ايران مى باشد. 

فروش بيش از 600 هزار دستگاه پايانه فروش   
حدود  بودن  دارا  و  بازار  در  فعاليت  از  سال   7 در   Castles

%20  سهم از بازار بانكى  ارائه  با  موبايل  افزوده  ارزش  هاى  سيستم  حوزه  در  فعاليت   
محصوالت مختلفى از قبيل سيستم پرداخت سيار مبتنى بر سيم كارت ، 
USSD-SIM و همچنين سيستم رمز يكبار صرف  پرداخت سيار امن 
(OTP) مبتنى بر سيم كارت و شركت پيشرو ايرانى در راه اندازى 

 NFC اكوسيستم خدمات مبتنى بر

تهيه، نصب و راه اندازى سيستم سوييچ پرداخت هما   
 channel (محصول حصين) براى بانك مسكن (به عنوان
عنوان  (به  كارت  آوا  فن  شركت  براى   ،(manager
عنوان  ايران(به  بيمه  براى  شهر)،  بانك   PSP سوييچ 
سوييچ  عنوان  (به  ناواكو  شركت  براى  بيمه)،  سوييچ 
شركت  براى  مسكن)،  بانك  اطالعات  فناورى  شركت 
گسترش فناورى هاى نوين كشاورز(به عنوان سوييچ پروژه 

وفادارى عتبات)

تهيه سيستم مديريت كارت براى شركت پرداخت الكترونيك   
و  شهروند  رفاه،  اتكا،  اى  زنجيره  فروشگاه  آلين،  پاسارگاد(شركت 

فرهنگيان قم)

بزرگترين تامين كننده كارت هوشمند و سيم كارت در كشور با سابقه تامين :   

برخى فعاليت هاى شركت : 

شركت مهندسى 

فن آفرين حصين

Hasin
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رو در رو

برت  )Brett( شــما بنیانگذار و مدیرعامل 
Moven کــه معروف به بانــک قابل  دانلود 

اســت، هســتید. انگیزه  ایجاد Moven چه 
بود؟ محصوالت اصلی آن چه هستند؟

این ایــده با تصور اینکه یک حســاب بانکی 
در ســال 2020 چگونه خواهد بــود، آغاز 
شــد؛ یعنی هنگامی که انسان هزاره  سوم، با 
گوشی اش حســاب بانکی باز می کند. نام ما 
 Movenbank( در اصل حرکت و بانک است
(که در واقع ایــن امر را نشــان می دهد ما 
سودمندترین شــکل یک حســاب بانکی 
را حســاب هوشــمندی می دانیم که شما 
بتوانیــد از طریق تلفن همراه هوشــمندتان 
با آن کار کنید و پاســخگوی نیازهایتان در 
حالی  که به زندگی تان می رســید، باشــد. 
نخســتین شــعار ما این بود »نــه کاغذ، نه 
پالســتیک، نــه هزینــه«؛ زیرا احســاس 
می کردیــم کاغذ و پالســتیک صرفا زواید 
 سیســتم بانکداری قدیمی هســتند و نخ نما 

شده اند.
Moven چه تهدیداتــی پیش  پای بانکداری 

ســنتی می گذارد؟ آیا اصال نیازی به رقابت 
با ســایر بانک هــا دارد؟ اگر بلــه، نگران 
نیستید که یکی از بانک های بزرگ بخواهد 

محصوالت شما را تکثیر کند؟
Moven در مورد مشــتریان شبانه روزی و 

هزینه های پایین توزیع، بســیار کارآمدتر 
است - هزینه  جذب مشتری برای ما 1/10 
و حتی کمتر از میزانی اســت که بانک هایی 
ماننــد  HSBC,BofA و  LIoyds می پردازند 
تا مشــتریان جدیــدی را بــرای بازارهای 
مربوطه  خــود پیدا کننــد. در وهله  دوم در 
مقایسه با بانک های موجود، مشتریان بسیار 
بیشتر از ســالمت مالی خود و اینکه چگونه 
از پول شــان اســتفاده کنند، آگاه هستند. 
هــر چه مشــتریان را آگاه تر کنی، شــادتر 
می شوند. دست آخر نرخ نگهداری ما باال و 
هزینه های خدماتی مان بســیار پایین است؛ 
زیرا تعامالت را به گونه ای بســیار متفاوت 
طراحــی کرده ایم. برای نمونــه هزینه  های 
تلفن گویای ما برای تایید مانده حساب صفر 
است. هیچ کدام از مشــتریان ما از تلفن گویا 
برای تایید حســاب خود استفاده نمی کنند؛ 
 mobile app زیرا صد درصد مشــتریان از
استفاده می کنند و همیشه مانده حساب شان 

را می دانند.
در مورد تکثیر محصول چه؟ 

Moven درباره  تجربه  کاربری خود بســیار 

گشــوده و عمومی برخورد می کند؛ طرح و 
ماموریت ما از روز اول تا دو ســال بعد که به 
بانک های بزرگ نشــان دادیم چه می کنیم، 
هنوز تکرار نشده اســت. در واقع بانک های 
بسیاری به سراغ ما می آیند و خواستار مجوز 
تکنولوژی مان هستند؛ زیرا آنها دریافته اند 
که حتی اگر بکوشــند Moven را تکثیر کنند، 
نمی توانند ایــن کار را بهتــر و کارآمدتر از 
جایی که ما هســتیم و به ویژه در بازه  زمانی 

معقولی به انجام رسانند.
در پنج تا 10 ســال آینده اقتصاد کســب  و 
 کار بانکداری چگونــه تغییر خواهد کرد؟ 
جایگاه مشتریان و شــعب در سناریوی آتی 

شما چطور خواهد بود؟
هزینه  توزیع و کســب مشتری، نسبت های 
فروش ضمنی و تشــویق برای خرید بیشتر 
همگام با دیگــر موجودی ها فروکش خواهد 
کرد. بســیار واضح خواهد بود که شــعب تا 
چند ســال بعد، عامل منفــی بزرگی برای 
بانک هــای مطرح به شــمار خواهند رفت؛ 

زیرا شــیوه های بســیار ناکارآمدی برای 
تبدیل ســود به سرمایه هســتند. وقتی که 
بانک هایی ماننــد Moven توانایی تبدیل و 
رشد درآمد مســتمر را با بودجه هایی بهتر 
از نقش آفرینان ســنتی ثابت کردند، آن گاه 
تحلیلگران بازار احتماال شــروع به جریمه 
کردن بانک هــای محبوبی می کنند که هنوز 
روی شعبه هایشان حساب می کنند؛ حداقل 
وقتی کار به قیمت سهام و پیشنهادات خرید 

و فروش بکشد.
شــما پیش بینی می کنیــد با چه ســرعتی 
تلفن هــای همــراه، جایگزیــن کیف پول 
مشتریان خواهد شد؟ چالش های اصلی در 

این جریان کدام هستند؟
 مــا تاکنــون در قالــب تکنولــوژی بــا 
Apple Pay,  PayPal و Google Wallet اوج 

گرفته ایم. بنابراین زیرســاخت آنجاست. 
ما فعالیت مان را شــروع کردیم و شــاهد 
بودیم که جایگزینی ســرعت می گیرد؛ این 
جایگزینی همان جایی اســت کــه گذار از 
کاغذ را به عالمات رمزی تلفن همراه نشان 
می دهد. پیش بینی من در نخستین کتابم 2.0 
BANK )2009( این بــود که پرداخت های 

موبایلی تــا ســال 2016 از پرداخت خای 
کاغذی پیشــی می گیرند اما در اقتصادهای 
توسعه یافته احتماال تا سال 2017 یا 2018 
چنین می شــود. تاکنون بازرگانی موبایل به 
سرعت به تجارت الکترونیکی رسیده است. 
بنابراین این استدالل نیز وجود دارد که این 
امر همان پرداخت از طریق تلفن همراه است 

که در قالب معامله انجام می پذیرد.
شــما کدام یــک از فناوری هــای جدید را 
بخشــی از مســیر اصلی پرداخت ها در سال 

جاری می بینید؟
هویــت و بیومتریــک به  طور قطــع کلید 
آینــده  در  پرداخــت  اکوسیســتم های 
هستند و ســازه های در  حال ظهوری مانند 
 Bitcoin ecosystem بخشی از  Blockchain

به شــمار می روند که احتمال دارد به شکل 
شــبکه های پرداخت نویــن و در رقابت با 
شــبکه های قدیمی مانند شبکه های کارتی،  
SWIGT,GIRO/SEPA تکامــل پیــدا کنند. 

Moven گفت وگوی اختصاصی با برت کینگ، مدیرعامل

شعب بانک ها شیوه ناکارآمدی برای تبدیل سود به سرمایه هستند
بــرت کینــگ، نظریه پــرداز اســترالیایی دارای شــهرت بین المللــی در زمینــه 
آینده پژوهــی حــوزه فنــاوری و مؤلــف مجموعــه کتاب هــای پرفــروش »بانــک 
 »Banking Exchange« 2.0« و »بانــک 3.0«  در سراســر دنیــا، اســت. نشــریه
برت کینگ را مرد تحول ســاز خوانده اســت. او نویســنده چهــار کتاب پرفروش، 
آینده پــژوه بــا شــهرت بین المللــی در حــوزه فنــاوری، و مبــدع و مجــری برنامــه 
رادیویی»Breaking Banks«   اســت که ماهانه بیش از 9 میلیون شنونده دارد. 
 American اســت. نشریه »Moven« او همچنین مدیر عامل و مؤســس شرکت
Banker، کینــگ را دارنــده عنوان »برترین نوآور ســال در حوزه فنــاوری بانکی« 

در ســال 2012 معرفی کرد. نام کینگ در سال 2013 به عنوان تنها شخص حقیقی 
در لیســت »ده برنــد برتــر بانکــی« قــرار داشــت. تازه تریــن کتــاب او بــا عنــوان 
»Breaking Banks«  در لیســت ســه کتــاب پرفــروش آمــازون در کشــورهای 
آمریــکا، فرانســه، کانــادا، آلمــان و اســترالیا قــرار گرفتــه اســت. کتــاب قبلــی او 
»بانــک3.0« به هشــت زبان زنده دنیا ترجمه شــده و در 19 کشــور دنیا به عنوان 

پرفروش ترین اثر در صنعت مالی شناخته شده است.
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مسائلی که ما امروز در مورد پرداخت با آنها 
مواجهیم، ساده هســتند. در وهله  نخست به 
پرداخت های بی درنگ نیاز داریم؛ تاخیر در 
پرداخت ها حتی برای چند ســاعت تا حل  و 
 فصل شــدن امور غیرقابل قبول است. دوما 
باید هنگامی که دستور پرداخت را دریافت 
می کنیم، بدانیم مشــتری چه کســی است؛ 
هویت با اکوسیســتم معاملــه در هم تنیده 
است و مرحله  مجزایی نیســت که پیش از 
معامله و هنگام حساب باز کردن روی داده 
باشــد. هویت به  نوعی ترکیبی از نقاط داده 
و به نــدرت بر پایه  تایید هویــت فیزیکی یا 
کاغذی اســت. در آخر پیشرفت های اصلی 
در پرداخت ها، نــه در تکنولوژی پرداخت 
بلکه در متن پرداخت هــا یعنی آنچه پیش 

و پس از پرداخت رخ می دهد، خواهد بود.
بــه نظر شــما بانک هــا به چه شــیوه هایی 
می توانند از فیس بوک و دیگر شــبکه های 
اجتماعی اســتفاده کنند؟ آیــا می توانید به 
 اختصار اســتراتژی بانک ها برای پیشــرو 

بودن در این زمینه را توضیح دهید؟
حضور رســانه  اجتماعی، ماندگار است. در 
آینده رســانه  اجتماعی شــکل موثرتری از 
اجتماع -  بســیار موثرتر از اجتماع فیزیکی 

- خواهد بود. در دهه های 70 و 80 میالدی 
شما نیاز به شعبه داشتید تا در اجتماع باشید؛ 
حتی بــه این شــعبه ها، بانک هــای جامعه 
می گفتیم. اما امروزه بــرای اینکه بانکی در 
اجتماع تاثیرگذار باشــد، حضور در شــبکه  
اجتماعی بســیار مهم تــر از امالک فیزیکی 

است.
مزیت بزرگ تر شــبکه اجتماعی این است 
که صدای مشــتری اســت، بنابراین شما 
از طریــق آن می توانید بفهمید مشــتری ها 
راضی هستند یا نه، چه نظراتی دارند و اینکه 
چگونه محصــوالت یا برند خــود را بهبود 

ببخشید.
چــه تغییراتی در حوزه  بانکداری شــرکتی 
می بینیــد؟ تکنولوژی چگونــه بر این حوزه 

تاثیر گذاشته است؟
این مســاله با عنوان »تجربه  بزرگ و روزانه  
مشــتری« بســیار شــبیه به خرده فروشی 
اســت؛ به این معنی که اصطکاک مشتری را 
هنگامی  که به کار کردن با بانک ها می رسد، 
کاهش می دهد. اصطکاک و کاغذ به معنای 
تجربه  ای ضعیف است، هر بانکی که هنوز از 
فرم های درخواست کاغذی استفاده می کند، 
درآمد یا طرح روابط برای کسب  و  کارشان 

بیشتر از سه سال دوام نخواهد داشت.   
شــما به  عنــوان ســخنران دعوت شــده  
بین المللی، با صنایع بانکداری خرد بسیاری 
از کشورها آشنایی دارید. در کدام کشورها 
عظیم تریــن پیشــرفت ها و نوآوری هــا را 
مشــاهده کرده اید؟ امیدواریم این سوال را 

پس از دیدار شما از ایران دوباره بپرسیم.
اگــر نوآوری هایــی را که از دره  ســیلیکون 
می آینــد در نظر نگیریم، پاســخ من ایاالت 
متحده نیســت. اســترالیا ماننــد ترکیه بر 
اســاس شــبکه بســیار خوب عمل کرده 
اســت. نمونه های دیگری نیز وجود دارند. 
موفقیت آمیزترین محصول سپرده در تاریخ 
بانکداری سال گذشته توســط Alibaba در 
چین راه اندازی شده و طی هشت ماه گذشته 
93 بیلیون دالر در ســپرده  به دست آورده 
اســت. موفق ترین کســب  و  کار پرداخت 
تلفن همراه در جهان M-Pesa در کنیاســت. 
همچنیــن طرفدار M-Bank در لهســتان و 
Fidor Bank در آلمان هستم. در کل این آغاز 

پیشرفت است. هزاران مورد در گوشه و کنار 
این جهــان دارند به تکه ای از کیک بانکداری 
یورش می آورند اما این کار را بسی متفاوت تر 

از بانکداران سنتی انجام می دهند 

Moven گفت وگوی اختصاصی با برت کینگ، مدیرعامل

شعب بانک ها شیوه ناکارآمدی برای تبدیل سود به سرمایه هستند
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رو در رو

وضعیت عمومــی اقتصاد ایــران را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

مهم ترین نکتــه ای که در همــه عرصه  ها 
به چشــم می خورد، بحث مربــوط به رکود 
اقتصــادی اســت کــه می تواند ناشــی از 

تحریم های اقتصادی باشد.
با توجه به اینکه اکنون دومین باری اســت 
که به ایران می آیید، در مقایسه با دفعه اول، 

تفاوتی احساس کرده اید؟
البته هر دو دیدار من از ایران بســیار کوتاه 
بوده و چندان فرصت دیدار با افراد مختلف 
در اختیار نداشــتم. اما اشــاره به این نکته 
ضروری  اســت که مســاله رکود اقتصادی 
مهم ترین دغدغه موجــود در اقتصاد ایران 
اســت که در بســیاری از جنبه های زندگی 
تاثیر خود را نشــان داده است. عالوه بر این 
از مهم تریــن مشــکالت موجــود در نظام 
بانکــی ایران می تــوان به مــواردی چون 
درآمد پایین، وام های نامناســب و همچنین 
فرار سرمایه اشــاره کرد که هر یک از آنها 
می توانند آسیبی جدی به ساختار اقتصادی 

کشور وارد کنند.
آیا فکــر نمی کنید بســترهای جدیدی که 
برای بانکداری الکترونیکی در ایران فراهم 
شده اســت، بتواند در طوالنی مدت وضعیت 

فعلی را تحت تاثیر قرار دهد؟
هرچند شــیوه های نوین بانکداری در ارائه 
آســان تر و ارزان تر محصــوالت بانکی به 
مشتریان تاثیرگذار خواهند بود اما اینها ربط 
مســتقیمی به شرایط کالن اقتصادی -که به 
بخش هایی از آنها اشــاره کــردم- نخواهد 

داشت.
بدون شــک کالن روندهایی در این عرصه 
وجــود دارنــد، به نظر شــما چــه نوعی از 
ســرمایه گذاری در نظام بانکــی می تواند 
بازی را به نفع نظام بانکی ایران تغییر دهد؟

خــب مهم تریــن نکته عبــور از مســاله 
تحریم  های بین المللی اقتصادی اســت که 
می تواند به رشــد اقتصادی، اصالح ساختار 
درآمــدی بانک ها و نهایتا کســب درآمد 
برای تولید کاال با کیفیت بهتر منجر شــود. 
همه اینها در کنــار ثبات بازار از اجزای یک 

چرخه اقتصادی به شمار می روند که شرایط 
کالن اقتصادی هر کشوری به آنها نیازمند 

است.
فارغ از مســاله تحریم هــا در مجموع برای 
اصالح ساختار نظام بانکی ایران چه راهکار 

و پیشنهاداتی به نظرتان می رسد؟
به نظر من بــا توجه به تنــوع و تکثر تعداد 
بانک ها و موسســات اعتباری در ایران باید 
مجموعــه ادغام هایــی در مجموعه نظام  
بانکــی ایران صــورت بگیــرد. معموال در 
کشورهایی با تجربه مشــابه برای دستیابی 
به ســودآوری بیشــتر چنین اقداماتی که 
منجر به وحدت نظام بانکی کشــور می شود، 
صورت می گیرد. نکته اساســی این است که 
ایران باید برای بازگشــت به جریان اقتصاد 
بین المللی از تجربه موفق کشــور برزیل در 
عبــور از بحران های مالــی در دو دهه اخیر 
اســتفاده کنــد. در برزیل نیز تا چند ســال 
پیش مشــکالت مربوط به دموکراســی و 
تحریم های اقتصادی وجود داشــت اما االن 
با تغییر معادالت اقتصادی دنیا این کشــور 
به یکی از قدرتمندترین کشــورهای دنیا در 
عرصه اقتصادی تبدیل شده است. به گمان 
من نظام اقتصــادی ایران به انــدازه کافی 
بزرگ هست که بتواند با نهادهای بین المللی 
دنیا ارتباط برقرار کند. توجه داشــته باشید 
نظم اقتصادی دنیا در مقایســه با 10 ســال 
گذشته به طور کامل تغییر کرده است. تا 10 
سال پیش بانک های اروپایی و آمریکایی بر 
کلیت نظام اقتصادی جهان مســلط بودند و 
بانک های موجود کشــورهای جهان ســوم  
ناچار به دنباله روی از آنهــا بودند، اما االن 
شرایط تا حد بسیار زیادی تغییر کرده است. 
این تغییر را می توانید مثال با مشاهده قدرت 
بانک CIMB مالزی یا بانــک ملی کویت که 
از قوی ترین بانک های منطقه ای به شــمار 
می روند، مشاهده کنید. اینها تا 10 سال پیش 
موسسات مالی خیلی کوچکی بودند اما حاال 
در عرصه بین المللی از قدرت جریان سازی 
برخوردارند و خود می توانند بر موسســات 
مالــی و بانک هــای آمریکایــی اروپایــی 

تاثیرگذار باشند 

گفت وگو اختصاصی با نیل آزبورن مدیرعامل نشریه یورومانی 

باید ادغام هایی در نظام  بانکی ایران صورت بگیرد
نیل آزبــورن مدیرعامل نشــریه یورومانی )Euromoney( اســت که چندی 
پیــش در تهران حضور داشــت. فرصت گفت وگو با او بســیار کوتــاه بود و در 
همین مجال اندک تالش کردیم پرســش و پاســخ کوتاهی با او داشته باشیم. 

آنچه در پی می آید، حاصل این فرصت اندک است.

از مهم ترین مشکالت موجود در نظام 
بانکی ایران می توان به مواردی چون 

درآمد پایین، وام های نامناسب و همچنین 
فرار سرمایه اشاره کرد

آرش برهمند



77

peivast.com

شماره 1+21  بهمن 1393  

EBPS Editionمیزگرد

لزوم پیاده ســازی ســامانه یکپارچه بانکی )ســیب( در بانک ها سال هاست در ایران مطرح شده 
و این روزها کمتر کارشناســی اســت که بر اهمیت آن تاکید نداشــته باشــد؛ اما ایــن پروژه مهم 
هنــوز در برخــی از بانک ها اجرا نشــده، به خصوص بانک هــای بزرگ و قدیمی کشــور در اجرای 
آن با مشــکالت متعددی مواجه هســتند. از سوی دیگر، معدود شــرکت های خصوصی که در 
ایــن زمینه فعال هســتند و تجربیات موفقی نیز داشــته اند، همچنان موانعی را بر ســر راه خود 

می بینند که گاهی رد شدن از آنها بسیار دشوار می نماید.

»ســیب« و حواشــی آن، موضوع میزگردی اســت که با حضور سید عســگری انارکی کارشناس 
بانکــداری الکترونیکــی، عبدالحمیــد منصــوری مدیرعامــل و عضــو هیات مدیــره شــرکت 
ســامانه های مقیــاس بــزرگ توســن، علیرضــا لک زایــی رئیــس هیات مدیــره بانک ملــت و علی 
دانشــگر مدیرعامل شرکت داتین برگزار شــد. عده ای معتقدند سه سیب در تاریخ بشر بسیار 
سرنوشت ساز بوده اند. کسی چه می داند، شــاید ترجمه فارسی کربنکینگ )سامانه یکپارچه 

بانکی( سیب چهارمی باشد که تاریخ را به قبل و بعد از خود تقسیم می کند.

بررسی موانع پیاده سازی سامانه یکپارچه بانکی )سیب(در میزگردی با حضور کارشناسان

پیاده سازی سیب جسارت مدیریتی می خواهد

میثم قاسمی مهرک محمودی
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 آقای لک زایی برای شــروع، به نظر 
شــما رویکرد پیاده سازی بانکداری 
اسالمی با کربنکینگ در تضاد است یا نه؟ یا 
از منظری دیگر، چطــور می توان بین این دو 
ارتباط ایجاد کرد؛ چون یکی از مشــکالتی 
که گفته می شود برای اجرای کربنکینگ در 
ایــران وجــود دارد، عقود اســالمی و کال 

بانکداری اسالمی است.
 علیرضــا لک زایــی 
هیات مدیره  رئیــس 
بانک ملــت: ارتباطی 
نمی بینــم؛ چــون در 
ر  فــزا نرم ا صنعــت 
آن قــدر انعطاف و قابلیــت وجود دارد که 
حتــی اگــر کربنکینگ- به معنــای آنچه 
راه حل هــای جامــع موجــود در بــازار 
دنیاست- با خواســته های بانکی که احیانا 
چارچوبــش متفــاوت با اســتانداردهای 
بین المللی اســت، تفاوت داشته باشد؛ قابل 
بومی سازی شدن است. زمانی که موضوع 
راه حل هــای جامــع مطرح بــود، عده ای 
معتقد بودند به جای اینکه برای بومی سازی 
یک راه حل خارجی انــرژی و وقت صرف 
کنیم، می توانیم خودمان بنویســیم. طبیعی 
اســت که ما در اقلیتیم و زمانــی که قرار 
است اســتانداردهایی را که برای اکثریت 

طراحی شده، برای اقلیت بومی سازی کنند، 
پیچیدگی هایی وجود دارد؛ ولی اگر بخواهم 
خالصه و ساده بگویم، به نظر من بانکداری 
اســالمی هیچ تضــادی بــا اســتفاده از 
کربنکینگ نــدارد. کربنکینگ در واقع یک 
اپلیکیشــن برای فرآیندها و عملیات بانک 
اســت؛ چه اسالمی باشــد چه غیراسالمی، 
بخشی از آن اسالمی باشد و بخش دیگرش 

بین المللی.
 پس به نظر شما بانکداری اسالمی در 
ایــران یکی از دالیل عــدم موفقیت 
نبــوده   پیاده ســــــازی کربــــنکینگ 

است؟

عســگری  ســعید   
کارشــناس  انارکی، 
ی  ر ا نکــــــــــد با
عــذر  الکترونیکــی: 
می خواهم! این سوال با 

سوال اول تفاوت دارد.
 می خواســتم ببینم این دو به هم ربط 

دارند یا نه؟
 در رشــد کربنکینگ، 
فرمایش شــما درست 
اســت. چــون مــا با 
بین المللی  فرآیندهای 
تطابــق نداریم و بخش 
تســهیالت و عقود را بایــد در داخل تولید 

کنیم. 
 پــس می توانیم بگوییــم بانکداری 
اسالمی، پیاده ســازی کربنکینگ را 

مشکل می کند.
عســگری: دقیقــا! یعنــی مــا نمی توانیم 

تجربیات خارجی را مستقیم بیاوریم.

 مشــکل هم از ســمت 
بانکدارها و یک تصویر 
ذهنی اســت. از سمت 
فعــاالن آی تــی، هیچ 
مشــکلی غیرقابل حل 
نیســت. در ابتدا هم که کامپیوتر و صنعت 
نرم افزار آمد، ابزار فارسی سازی نداشتیم و 
ممکن بود اســتفاده از کامپیوتر سخت باشد 
اما االن آن قدر صنعت بومی ما توســعه پیدا 
کرده که خیلــی از کارهــا را می توان بومی 

کرد.
نمی توان حکم کلی داد که اشــکاالت مبنایی 
در ایــن زمینــه وجــود دارد و بانکداری 
 اســالمی این روند را کند یــا متوقف کرده 

است.
ما در واقع یک سامانه تمام عیار می خواهیم 
که عملیات کســب و کار را روی محور آن 
انجام دهیم. حاال برای سیســتم بانکی اسم 
و محصولش معروف شــده به کربنکینگ. 
قطعا صنعت بیمه هم یک ســامانه دارد که 
ماژول هــای مربوط بــه کربیزینس بیمه را 

پشتیبانی می کند.
 در صحبت هــا اشــاره شــد کــه 
پیاده سازی کربنکینگ های خارجی 
به دلیل عقود اســالمی در ایران با مشــکل 
مواجه اســت. می خواهم بدانم اصال استفاده 
از کربنکینگ خارجی می تواند چه معایب و 

مزایایی داشته باشد؟

 عبدالحمید منصوری، 
مدیرعامــل و عضــو 
هیات مدیره شــرکت 
مقیاس  ســامانه های 
بزرگ توسن: از زمانی 
که این بحث در فنــاوری اطالعات بانک ها 
وجود دارد، من از شــنیدن کلمه کربنکینگ 
اذیت می شــوم. ســامانه یکپارچــه بانکی 

)سیب( کلمه مناسب تری است.
به هر صــورت من مخالــف نرم افزارهای 
خارجــی نیســتم، به شــرطی کــه ما هم 
رویه هایمان با آنها تطابق داشــته باشــد. 
اگــر می بینیم قبل از انقــالب نرم افزارهای 
خارجــی در بانک هــای ما خــوب جاری 
می شــدند، به خاطــر این بود که بیشــتر 
بانک هایــی کــه نرم افزارهایــی را اجــرا 
می کردند، شــریک خارجی داشــتند. آنها 
توانستند با همان مدل و الگویی که در غرب 
بود، ایــن نرم افزارها را اجــرا کنند. بانک 
تهــران قبل از انقالب، چهار شــعبه آنالین 

داشت.
بانک تهران بعدها در بانک ملت ادغام شد. 
یا مثال ایران و هلند کــه االن بانک تجارت 
شــده، نرم افزاری به نام SGBL داشتند که 
هنوز، ایــن نرم افزار در این بانک اســتفاده 
می شــود. بعــد از انقالب، رویــه ای به نام 
بانکداری اســالمی آمد که شاید عقودش 
عجوالنه تنظیم شــد )من به عنوان یک فرد 
فنی می گویم(. اگر بتوانیــم رویه هایمان را 
منطبق بــا آنها کنیم و تــوان پرداخت مالی 
هم داشته باشیم، مشــکلی نیست. فناوری 
اطالعــات در صنعت های دیگــر مثال دو تا 
ســه درصد هزینه ها را شــامل می شود؛ در 
صنعت بانکــداری تا هفت هشــت درصد 

درآمدها صرف فناوری اطالعات می شود.
من خودم دو تجربه عینی در بومی ســازی 
سیســتم های خارجی داشــتم که در بخش 
عقودش 96 گپ وجود داشت. از بین بردن 
این شکاف ها دو ســال زمان و هزینه گزافی 
نیاز داشــت. مثال شــما یک تومان داده اید 
نرم افزار خریده اید، حــاال باید 100 تومن 
بدهید تا این خواســته تان انجام شود. اینکه 
مــا بخواهیــم از نرم افزارهای بومی شــده 
خارجی اســتفاده کنیم یا خودمان نرم افزار 
تولید کنیــم، تقریبــا زمان مســاوی نیاز 
دارد. نمونه اش همین بانک ملت اســت که 
تصمیم گرفت یک ســامانه درست کند. اگر 
می رفت یک پکیج خارجی می گرفت، تقریبا 
همان قدر زمان الزم داشــت تا بومی شود. 

منصوری: فناوری اطالعات در صنعت های دیگر 
مثال دو تا سه درصد هزینه ها را شامل می شود؛ در 
صنعت بانکداری تا هفت هشت درصد درآمدها 
صرف فناوری اطالعات می شود
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این موضوع را در بانک کشاورزی می بینید 
که نرم افزار خارجــی خرید. نرم افزار خیلی 
خوبی هم هســت ولی عمال چند ســال طول 
کشــیده تا بومی شــود. من با ایــن دالیل 
می گویم ســامانه یکپارچه بانکــی داخلی 

مناسب تر است.
 آقای دانشگر شــما هم همین نظر را 
داریــد؟ یعنی ترجیــح می دهید از 

سیب داخلی استفاده شود؟
 ، نشــگر ا د علــی   
شــرکت  مدیرعامل 
داتین: من با استداللی 
کــه جنــاب آقــای 
فرمودند،  منصــوری 
موافقم. البته در مجموع اگر بشود دو کار را با 
یک هزینه و یک زمان )حتی با هزینه و زمان 
بیشتر( در داخل انجام داد، به نظر من داخل 
اولویت دارد. هر کشــوری ســعی می کند 
نه تنها نیازهای خــودش را- اگر می تواند- 
خودش بــرآورده کند، بلکه بتواند صادر هم 

بکند.
چه دلیلی دارد با وجود این همه دانشــجوی 
نرم افزار و رشــته های مرتبط بــا آی تی، از 
خارج وارد کنیم؟ خیلی رشــته ها هست که 
تحریم و مشکالت دیگر می تواند مانع تولید 
داخل شود. اما در این زمینه، ابزار پیچیده ای 
الزم نیســت. البته نه اینکه ســر کار برویم 
و بیهوده هزینه کنیم و چند ســال چند آدم 
را ســر کار بگذاریم؛ اما واقعا اگر می شــود، 
قطعا تولید داخل بهتر اســت. در ایران چند 

شرکت این کار را انجام داده اند.
 این ســیب داخلی چــه مزیت هایی 

دارد؟

 اولین مزیتش این است 
که مال خودمان است و 
این مزیــت، نیــاز به 
ندارد.  دادن  توضیــح 
مزیت بعــدی اش این 
اســت که با توجه به شرایط و نیازهای روز و 
توجــه به نیازهــای رگوالتــوری که بانک 
مرکزی اســت و بعضی از نهاد های نظارتی 

دیگر، می توان تغییرات الزم را انجام داد.
هزینه ها و زمان ها و برو و بیاهایی که خرید 
خارجی دارد، اصال قابل مقایســه با داخلی 
نیســت. به غیر از اینها الیســنس داخلی 
بسیار ارزان تر اســت؛ البته این مورد اخیر 
اصال چیز خوبی نیســت و باعث می شــود 
شــرکت های ما نتوانند بــه مقاصدی که 

می خواستند، برسند. من از زاویه ای که االن 
در آن هستم -یعنی یک شرکت نرم افزاری 
بانکی را دارم اداره می کنــم- می بینیم اگر 
بانک ها حاضر نباشــند بــرای این موضوع 
هزینه کنند، چقدر کار ســخت می شــود. 
بخش قابل توجهــی از هزینه ای که اکنون 
شــرکت های خارجــی صــرف می کنند، 
در بخش تحقیق و توســعه اســت؛ اما در 
شــرکت های داخلی این اتفــاق نمی افتد. 
چرا؟ یــک دلیلش کمبود نیروی انســانی 
ماهر اســت که می توان به صــورت جدا 
درباره آن حرف زد. دلیل دیگرش، مسائل 
مالی اســت. از زاویه این طرف، اصال چیز 
خوبی نیســت کــه نرم افزارهــا در ایران 
ارزان تر اســت. اما از منظــر بانک ها، اگر 
بخواهند یک راه حــل جامع خارجی بخرند، 
بسته به الیسنس، حدود هفت میلیون یورو 
قیمت دارد.اما یک چندم این رقم در داخل 

پرداخت نمی شود.
 آقای عســگری، بانک مرکزی 10 
پیاده ســازی  کــه  اســت  ســال 
کربنکینــگ را الزامی کرده. حداقل ســه 
شــرکت داخلی هم وجود دارند که مدعی 
هســتند کربنکینگ خوبی دارند و می توانند 
به بانک ها ارائه دهنــد. ولی این پروژه هنوز 
موفقیتــی در بانک هــای بزرگ نداشــته. 

دلیلش چیست؟
 اجــازه بدهیــد قدم به 

قدم جلو برویم.
اوال بانک ها قــدم اول 
برداشــته اند. چون  را 
مهم تریــن قضیــه در 
بانکی که ســنتی کار می کنــد، جمع آوری 
دیتاست. از دستی به کامپیوتری کردن این 
دیتاها خیلی راحت تر اســت. ما بانک هایی 
داریم که مدیریت اطالعات شــان را انجام 
داده انــد و قدم اول را برداشــته اند. در این 
قضیــه بانک ها را دو دســته می کنیم. چهار 
بانک داریم که هیچ چیز ندارند. بانک سپه، 
رفاه، تجارت و مســکن و شاید یکی دو بانک 
دیگر هیچ چیــز ندارند و جزیــره ای اداره 
می شــوند و در نهایت یک حســاب جاری 
متمرکــز دارند.  بعد می رســیم بــه اینکه 
بانــک ملی چــرا در این وضعیــت مانده؟ 
من معتقدم وقتی بانک مرکزی از مســائل 
حاکمیتــی خارج و در مســائل اجرایی وارد 
می شــود، متاســفانه به اینجا می رســد که 
االن بانک مرکــزی کال می خواهد از حوزه 
کر خارج شــود. بانک هایی داریم مثل ملی 

و صادرات که شــهامت حرکــت به جلو را 
ندارند، چون بانک های خیلی وسیعی هستند 
و تنش ایجاد می شــود. تغییــر نرم افزاری 
در بانک های بزرگ، فوق العاده ســخت تر 
است. بوروکراسی آنها خیلی شدیدتر است. 
بانک هایی هم داریم مثل ســپه؛ علت توقف 
اینها با قبلی ها فرق می کنــد. آن بانک ها به 

حداقلی رسیده اند.
اگــر بخواهــم رجوعی داشــته باشــم به 
بحث هــای قبلــی، ما یــک پــروژه موفق 
پیاده سازی نرم افزار خارجی در ایران داریم 

که بانک کشاورزی است.
 اما 10 سال طول کشید.

عســگری: به علت تغییر مدیریت، طوالنی 
شد، بعدها شرکت FNS تحریم کرد. ولی به 

نظر من موفقیت نسبی است.
 خاطرم هست که تجارت هم یکی دو 

بار پروژه را شروع کرد.
 تجارت هم به ســراغ 
رفت.  تمنـــــــوس 
پســت بانک هم سراغ 
همین شــرکت  رفت. 
علت شکست هر کدام 
از اینهــا متفاوت اســت. علت، بــد بودن 
نرم افزارهــای خارجی نیســت. ما برآورد 

درســت هزینه نداریــم. کمبــود نیروی 
متخصص داریم. می تــوان اینها را یکی یکی 
آسیب شناسی کرد. ولی موضوع کلی ما یکی 
عدم شــفافیت بازار اســت که به فســاد 
می رســد؛ دوم اقتصاد دولتی بسیار سنگینی 
است که داریم و ســوم نیروی متخصص و 
باتجربه است که متاسفانه یا خارج می روند 
یا کنار گذاشته می شوند. نکته بعدی، وجود 
شرکت خدمات انفورماتیک است با حکمی 
که تا زمان آقای مظاهری وجود داشــت که 
بانک ها حق ندارند با هیچ شــرکتی قرارداد 

ببندند...
منصوری: البته این حکم، ابالغ نشــده بود و 

دانشگر: در مجموع اگر بشود دو کار را با یک 
هزینه و یک زمان )حتی با هزینه و زمان بیشتر( 
 در داخل انجام داد، به نظر من داخل 
اولویت دارد



80

میزگرد

شماره 1+21  بهمن 1393 ویژه چهارمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت   

غیررسمی بود.
 مــن نامه لغــوش را از 
آقای مظاهــری دیدم. 
حتی موقعی که شرکت 
شــرکت  خدمــات، 
داده پــردازی را خرید، 
ابالغ تکمیلی کرد که با شرکت هایی که 15 
درصد سهام شــان را شرکت خدمات دارد، 

حق عقد قرارداد ندارید.
ببینید شرکت خدمات انفورماتیک، منشاء 
خیلــی از برکات بــود. من بارهــا گفته ام 
دکتر الهی تنها کســی بود که می توانســت 
یــک بودجــه 200 میلیــون دالری برای 
حوزه آی تی بگیرد ولی خود وجود شــرکت 
خدمــات انفورماتیک اگر در زمانی حرکت 
ایجاد کرد، بعدتــر باعث از بین رفتن بخش 
خصوصی شــد. در واقع بــازار را باز نکرد. 
شــرکت هایی که آن زمان در سیستم بانکی 
حرکت می کردند، به سراغ حوزه های دیگر 

رفتند.
 آقــای منصوری شــما نیز بــا آقای 

عسگری هم عقیده هستید؟
 من از یــک زاویه دیگر 
به قضیه نگاه می کنم که 
چرا بانک هــای بزرگ 
در پیاده ســازی سیب 

موفق نبوده اند.
ما در دهه 70 سیاست گسترش شعبه را در 
دستور کار داشتیم. آن زمان دستوری آمده 

بود کــه بانک ها در اواخر دهــه 70 و اوایل 
80 حتما یک جاری متمرکز داشــته باشند 
و کمیته ای در بانک مرکزی وجود داشــت 
که ماهانه بــه مرحــوم نوربخش گزارش 
می دادند وضعیت بانک ها چطور است. حتی 
بانک رفاه که جاری همراه را با داده پردازی 

بسته بود، سیاسی بسته بود نه فنی.
بعدهــا تجزیه و تحلیل کــردم که چرا فقط 
یک جــاری متمرکز ابالغ شــده بــود. به 
اینجا رســیدم که در همان بحث اول شــما 

که »آیا تســهیالت، مانع کربنکینگ هست 
یا نه؟« دیدم سیســتمی که از خارج گرفته 
شده بود، تســهیالتش با عقود منطبق نبود و 
شــرکت خدمات نمی توانست تسهیالت را 
پشتیبانی کند. برای همین تصمیم گرفته شد 
یک جاری متمرکز راه اندازی شــود؛ شاید 

تصمیم درستی بود.
از آن زمــان می بینیــم واحــد نظارتی بر 
اســاس توان اجرایی کودکــش، ابالغیه ای 
به بانک ها می دهد. و آنجــا بود که بانک ها 
به ســوی یک جاری متمرکز هجوم بردند 
بدون اینکه بدانند ســامانه یکپارچه بانکی 
چیست و تسهیالت را فراموش کردند. بعد 
می خواهید این جــاری متمرکز را تبدیل به 
سامانه یکپارچه بانکی کنید که همه ابعاد را 
پوشــش بدهد؛ اما نمی شود چون تفکر، تفکر 
جاری متمرکز اســت و حتی شــرکت هایی 
که از دل شــرکت خدمات بیــرون آمدند، 
نگاه شان شــعبه ای بود. این حرکت تا زمانی 
بود که بانک پاسارگاد تاسیس شد؛ که بانک 
پاســارگاد عامل تمرکزگرایی سیستم نگین 
شد نه خود شــرکت. این یکی از عواملی بود 
که ما سیاست کالن نداشتیم. به همین دلیل 
است که می گوییم اگر واحد نظارت بخواهد 
مجری باشــد، باعث کندی و رکود می شود. 
دلیل دیگر این اســت که مــا در بانک های 
کوچک خیلــی راحت می توانیــم کارهایی 
انجام دهیم و یکباره می توانیم یک سیســتم 
قدیمــی را قطع کنیم و یک سیســتم جدید 
بگذاریم. حساب کنید اگر بخواهیم در بانک 
ملی یک ســامانه جدید بیاوریم، آموزشش 

چقدر طول می کشد؟
 حداقل یک سال.

 تــازه نفــر اول را کــه 
آمــوزش دادیــم، تــا 
بخواهیم سیستم را اجرا 
کنیم، یادشــان رفته. این 
مسائلی است که ما حتی 

در بانک های کوچک با آنها درگیر بوده ایم.
بعضی بانک های بزرگ که از سال 78 دارند 
مناقصــه کربنکینگ می گذارنــد و تصمیم 
نهایی را نمی گیرند. چرا؟ چون نگرانی دارد. 
مدیریــت باید پای تصمیمــی که می گیرد، 
بایستد. ممکن است باعث شود صندلی اش 

را از دست بدهد.
اگــر می بینید در دو ســه بانــک کوچک یا 
بانک کشاورزی این کار انجام شد، یا زمانی 
که بانک ملــت وارد این کار شــد، ما ثبات 

مدیریتی را در ایــن بانک ها می بینیم. آقای 
عســگری گفتند آقای رســول اف رفت اما 
نفر دوم هنوز حاضر اســت و عامل موفقیت 
پروژه FNS در بانک کشــاورزی بود. یعنی 
تفکرات آقای رســول اف را بــا یک توقف 
یک ساله اجرا کرد. یعنی عدم تصمیم گیری 
و عدم ریســک پذیری در بانک های بزرگ 
وجــود دارد. به خاطــر دارم بانک ملی قبل 
از اینکه ســیبا را همه گیر کند، در سطح هزار 
شــعبه درجا می زد. فردی بــه  عنوان عضو 
هیات مدیره آمد و ســیبا را گســترش داد. 
ولی باالخره تقاضا توســط بانک ملی، باعث 
حرکت شــرکت خدمات شــد و می بینیم 
ســیبا همه جا دارد اجرا می شود. تسهیالت 
قدیمی اش هنوز مشکل دارد ولی تسهیالت 
جدیدش وارد سیســتم می شــود. دارای 
سیســتم چندگانه شــدند ولی بهتر از آن 
سیستم های جزیره ای اســت. اصلی وجود 
دارد کــه در آن می گوییــم یک سیســتم 
متمرکز بد، بهتر از هزار سیســتم جزیره ای 
خوب است؛ چون پیوسته کردن اینها بسیار 

هزینه بر و زمان بر است.
من مهم تریــن عامل در عدم پیاده ســازی 
ســامانه یکپارچه در بانک هــای بزرگ را 
عدم تصمیم گیری می دانــم. یک بعد دیگر 
هم بخش فنی اســت که همیشه دنبال 100 
هســتند. مثال هنوز »ســوا« را نفهمیده ایم؛ 
اما وقتــی صحبــت می کنیــم، می گویند 
می خواهیــم ویرایش دوم ســوا را داشــته 

باشیم. یعنی ما تکنولوژی زده می شویم.
 آقای لک زایی شــما یک سیســتم 
ســیب را به طور کامل در بانک ملت 
پیاده کردید؛ بــرای پیاده کردن ســامانه 

یکپارچه با چه مشکالتی مواجه بودید؟
 اجــازه بدهیــد قبل از 
اینکه سوال شما را پاسخ 
دهم، اشاره ای به سوال 
باشــم.  داشــته  قبلی 
کــه  هنگامــــــــی 
تئوریسین ها چرخه تحول و تغییر را توضیح 
می دهند، می گویند اولیــن گام برای تحول، 

حس ضرورت و فوریت است.
من تصــور می کنم بانک هــای بزرگ االن 
دو دسته هســتند. بانک هایی که بر اساس 
اصل 44 واگــذار شــدند و بانک هایی که 
هنــوز دولتی هســتند. قبال شــعب، معیار 
کوچکــی و بزرگی بانک ها بــود. اگر فرض 
کنیم هنوز هــم آن مقیاس وجود داشــته 
باشد، بانک های باالی هزار شعبه را بزرگ 

عسگری: من معتقدم وقتی بانک مرکزی از 
مسائل حاکمیتی خارج و در مسائل اجرایی وارد 
می شود، متاسفانه به اینجا می رسد که االن بانک 
مرکزی کال می خواهد از حوزه کر خارج شود
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می دانیم. بانک های دولتــی عمدتا درگیر 
مســائلی مانند عدم ثبات مدیریتی و کوتاه 
بودن دوره مدیریت افراد و تعدد واحدهای 
نظارتــی هســتند. اصطــالح جالبی وجود 
دارد در بین مدیران دولتــی که می گویند 
بهترین کار این است که کاری نکنید. چون 
برای کار نکرده ســوالی از شما نمی کنند؛ اما 
اگر نرم افــزار خارجی بخری، می گویند چرا 
خارجی؟ اگر داخلی باشد، چرا فالن شرکت 
را انتخاب کردید؟ چه نســبتی داشتید؟ در 
دولتی ها عمدتا عوامل بیرونی موثر اســت. 
البته به این معنی نیســت که همه مدیران 
دولتی بانک ضرورت را احســاس نکرده اند 
و به  خاطر عوامل بــرون زا این کار را انجام 
نداده انــد. بــه نظر من بخــش عمده ای از 
مدیران بانک های دولتی در گذشــته حس 
فوریت را نداشــته اند و شــاید همین االن 

هم ندارند.
عســگری: البته اســتثنائاتی مثــل آقای 

منوچهری و دیواندری هم وجود دارد.
 مدیران ما درباره اینکه 
نقش آی تی در صنعت 
بانکداری چیست، فهم 
مشترکی ندارند. بعضی 
از مدیــران بانک هــا 
درک شــان از آی تی، یک کامپیوتر است و 
اینکه صبح به صبح کارتابل شــان را ببینند و 
صفحه ای را هم از تراز دیروز عملکرد بانک 
بررسی کنند. کارکرد آی تی را بیشتر از این 
نمی بیننــد در صورتی که نه فقط به لحاظ اثر 
هزینه ای، بلکه به لحاظ بقای صنعت بانک و 
پیچیدگی هــای زیادی کــه دارد و به دلیل 
اینکه تراکنش محور اســت، غیرقابل تصور 
است بدون نقشی برای آی تی، بانکی بتواند 

بقا داشته باشد.
بــه یــاد دارم فرآیندهــای تصمیم گیری 
هم خیلــی طوالنی بــود. مدیــران دالیلی 
می آوردنــد؛ می گفتنــد هربار بــه وزارت 
اقتصاد تقاضا می دادیم، وزارتخانه سه مدیر 
ب و ج و د را صدا می کرد که بانک الف چنین 
پیشــنهادی دارد، به نظرتــان به این قیمت 
می ارزد؟ مشکالت عدیده ای در بانک های 
دولتی وجــود دارد که از همــان زمان هم 
سناریوی تاسیس شــرکت های صد درصد 

وابسته به بانک طراحی شد.
 پس به همیــن خاطر بــود که بانک 
ملت رفت سراغ کار خودش؛ یعنی به 
جای اینکه ســراغ شــرکت هایی که وجود 
دارند برود، زیرمجموعه خودش و ســامانه 

یکپارچه را برای خود نوشت؟
لک زایی: بله دقیقا.

 دارایی را به عنوان یکی 
از عوامل بازدارنده ذکر 
امور  وزارت  کردیــد. 
اقتصــاد و دارایی یک 
مصــداق دارد؛ این طور 
نیســت. به یک بانک بــزرگ، مجوز ترک 
تشریفات داد ولی دو سال است که آن بانک 

هنوز تصمیمی نگرفته است.
عســگری: البته چند ســال طول کشید تا 

مجوز بگیرد.
لک زایی: البتــه وزارت اقتصاد به  خصوص 
در دهه اخیر در صنعــت بانکی نقش مثبتی 
ایفا کرده اســت، در این حــوزه هم وزارت 

اقتصاد مقصر نیست.
 برگردیم به بانــک ملت؛ چون بانک 
ملت بــرای پیــاده کردن سیســتم 
یکپارچه، از توان خود بانک اســتفاده کرد و 
سراغ شرکت های موجود نرفت. چه شد که 
از تــوان خودتان اســتفاده کردیــد و چه 

مشکالتی داشتید؟
 اوال به معنــای واقعی، 
موجود نبود. دوســتان 
توضیــح دادنــد؛ آن 
چیزی کــه خدمات و 
توســن داشــتند، چیز 
کاملی نبود. بزرگ ترین عاملی که سبب شد، 
این بود که به ضرورت، باور پیدا کرد. بحث 
نقــش تصمیم گیری مدیران ارشــد بانک، 
خیلی مهم اســت. واقعا همیشه فکر می کنم 
بانک، مدیون ریسک پذیری و تصمیم گیری 

و حوصله زیاد مدیران ارشد است.
 هشت سال طول کشید؟

 نه، سه ســال و نیم طول 
کشــید. ما ســال 81 
جاری متمرکز را شروع 
کردیــم کــه اوایل 82 
رونمایی شد و سال 84 
کربنکینگ را شــروع کردیم که از اواخر 85 
ماژول هــای اولیه اش کم کم آغاز شــد و از 
ســال های 86 و 87 بحث های تسهیالت و 
غیره. البته بخش ارزی با وقفه ای مواجه شد 
که ما ســال 90 یا 91 بخــش ارزی مان هم 
تمام شــد؛ ولی چون 60 واحد ارزی داشتیم، 
به لحاظ مدیریتی خیلی مهم نبود ولی از نظر 

ابزار، سال 90 بود که کامل شد.
دلیل این وقفه هم مســئوالن پروژه نبودند. 

دلیلش سیاســت های بانک بــود. در حوزه 
ارزی بانک اصال اعتقادی به تجهیز ســامانه 
نداشــت و گاهی اوقات هم احساس می کنم 
راســت می گفتند. چون تقریبا به فاصله هر 
ســه چهار روز یک بار مقررات ارزی تغییر 
می کــرد و می گفتند این چیــزی که مرتب 
عوض می شــود، ما در دفاترمان بنویسیم، 

راحت تر است.
 در تاییــد صحبت های 
آقــای لک زایــی باید 
بگویم؛ ســال 78 قصد 
داشــتیم یک سیســتم 
بانــک  بــرای  ارزی 
صــادرات بنویســیم. بچه هــا خیلــی کار 
می کردند، گفتیم تعداد بخشنامه های ارزی 
را بیاوریم، دیدیم در همان سال بیش از 440 
بخشــنامه ارزی آمده. بخشــنامه هم یعنی 
قانون؛ عدد نیست که بگذارید روی پارامتر. 
بعضی از بخشــنامه ها مربوط به گذشته هم 
می شــد، بایــد برگردیــم و از ســال قبل 
محاســبات را انجام دهیم. ما گفتیم بچه ها 
اصال حق ندارید سیســتم مبتنی بر قانون یا 
الگوریتمی بنویسید، فقط وقایع نگاری کنید.

دلیل دیگر این اســت که سیستم ارزی مان 
را کامال مجزا کردیم. حســابداری، آدم ها 
و غیره را جدا کردیــم و در نتیجه یک بانک 
بین المللــی در داخــل یک بانــک داخلی 

داشتیم.
 نکته دومی که در بانک 
ملــت وجود داشــت؛ 
ی  ا بــر ینــد  می گو
اندازه گیری همســویی 
آی تی و کســب و کار، 
شاخص هایی وجود دارد. یکی از سواالتی که 
در پرسشنامه های پژوهشگران خیلی جدی 
است، این است که در طول هفته مدیر آی تی 
چقدر فرصت دارد مدیــر بانک را ببیند. آیا 
اصال دسترســی مدیر آی تی به مدیر بانک، 
آسان است؟ یا اینکه به عنوان یک پشتیبان 

لک زایی: مدیران ما درباره اینکه نقش آی تی در 
صنعت بانکداری چیست، فهم مشترکی ندارند. 
بعضی از مدیران بانک ها درک شان از آی تی، 
یک کامپیوتر است
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دیده می شــود و هر چیزی که خراب شــد 
می گویند ببینید چرا سیستم قطع است؟ در 
بانک ملــت باالترین مقــام اجرایی بانک 
آن قدر وقت برای آی تی می گذاشــت که 
مورد اعتراض دیگران قرار می گرفت و این 
ناشی از آن بود که ضرورت را حس می کرد 
و به این موضوع رســیده بود که اگر من یک 
زیرساخت درست کنم، بانک را برای دو سه 
دهــه بیمه کــرده ام. وقت بســیار زیادی 
می گذاشــت و انرژی صرف می کرد. برای 
همسوسازی بخش های داخلی بانک انرژی 

می گذاشت.
 یعنی مدیر ارشــد موجب شد سامانه 

یکپارچه ایجاد شود؟
 ایــن نافــی زحمــات 
آی تــی،  مهندســان 
کارشناســان تجزیه و 
بخش هــای  تحلیــل، 
نــک،  با مالتــی  معا
بخش های تدارکاتی و غیره نیست؛ اما به هر 
حال ســازمان های بزرگ، نفــر اول محور 
هستند. بنابراین نفر اول، اهمیتش خیلی باال 
بود. دوســتان دالیل دیگــر را گفتند. ثبات 
مدیریتی مــا این موضوع را بســیار تقویت 

کرد.

 بــا مقاومــت بدنــه بانکــی مواجه 
نشدید؟

 چرا. اساســا بشــر در 
مقابــل تغییــر مقاوم 
اســت. یک بخش هایی 
هنوز هم بــه آی تی به 
یه کاس ســنتر  عنوان 
نگاه می کنند. نه اینکه کاس ســنتر نیست؛ 

ولی آن را یک سرمایه گذاری نمی دانند.
برای بقیه مخارج بانک، همیشــه این سوال 
مطرح اســت که می توانیم سال بعد این کار 
را انجام بدهیم؟ دوســت دارند آی تی هم 

همین جواب را  بدهد که بله.

یک مانع جدی که در ســه چهار ســال اول 
خیلی بــا آن مواجه بودیــم و هنوز به  طور 
100 درصد برطرف نشده، حوزه معامالتی 
اســت. کســی در بانک مقصر نیست، فکر 
می کنم در همه بانک ها همین طور اســت. 
چون آیین نامه هــا و فرآیندهای معامالتی 
بانک ها آن قدر خشــک نوشــته شده که 
متناســب با مختصات آی تی نیست. یعنی 
نگاه بخش معامالتی بــه کربنکینگ، عین 
این اســت که می خواهیم یک ســاختمان 
بلندمرتبه بخریم. عمومــا دنبال مفاهیمی 
مثل مناقصــه و اینکه چه کســی ارزان تر 

می دهد، است.
 آقای دانشــگر، آقــای لک زایی به 
موانعی اشــاره کردند. شما به عنوان 
شرکتی که ســامانه یکپارچه را در بانک ها 
پیــاده می کنید، بــا چه مشــکالتی مواجه 

می شوید؟
 در موارد مختلف فرق 
دارد. مثــال در بانــک 
پاسارگاد تجربه ما شبیه 
ملت بود. چــون بانک 
پاسارگاد، مالکیت اصلی 
ما را داشــت و اولین جایی کــه قرار بود این 
نرم افــزار پیاده ســازی شــود، در بانــک 
پاســارگاد بود. آن دوره استقرار را اولین بار 
ما با پاســارگاد ســپری کردیم. آنجا دقیقا 
همین بود. یعنی آقای قاســمی از ابتدا جدی 
بود و برنامه شان را تشکیل این شرکت قرار 
داده بودند؛ اهدافی برایش مشــخص کرده 
بودند و آقای خزایی را که در این سیســتم 
شناخته شده هستند، در این جایگاه معاونت 
آی تی قرار دادند و زمانی که ما می خواستیم 
مهاجرت کنیم و سیستم را مستقر کنیم، قرار 
بود یک مدیر پروژه از ســمت بانک باشد و 
یــک مدیر پروژه از ســمت ما تــا کارها را 
هماهنگ کننــد. چند ماهــی کار کردیم و 
دیدیم جواب نمی دهد. آقای قاسمی گفتند 
خود آقای خزایی باید مسئولیت را بر عهده 

بگیرد.
 در بانک های دیگر چطور؟

 مشــکلی داریم که چیز 
جدیدی نیســت و در 
جاهای دیگــر هم این 
مشــکل وجود دارد. در 
حال حاضــر واقعا نحوه 
اداره بانک هــای ما چطور اســت؟ اعضای 
هیات مدیره بانک، مدیران امور، معاونان و 

غیــره چطور تصمیــم می گیرنــد و چطور 
می کننــد؟  هدایــت  را  سازمان شــان 
شاخص هایی دارید و می خواهید به اهدافی 
 B به A  برســید. مثــال می خواهید از نقطــه
برسید. از اینها یکســری شاخص به دست 
می آید و باید مــدام آنها را رصد کنید که به 
کدام ســمت می رویم. در ایــن مورد نقش 

آی تی، کلیدی است.
من به عنوان فعــال در حوزه آی تی می دانم 
که آی تــی واقعی چقدر بــه جهش حرکتی 
یک بانک کمــک می کند، خیلی بیشــتر از 
آن چیزی که االن هســت. اگر این حس در 
مدیریت باشــد، تصمیم گیرنده های بانک 
می گویند ایــن خیلی اهمیت و فوریت دارد و 
چقدر می تواند در رســیدن ما به این اهداف 
کمک کند. زمانی هم مثل بقیه امور روزمره 
اســت و در همــان روال اداری معمول قرار 
می گیرد. بــه نظرم بیــن مدیریت روزمره 
و مدیریــت راهبردی تفــاوت وجود دارد. 
موضوع دیگر اینکه همیشــه بحث پیمانکار 
خوب مطرح نیســت، کارفرمای خوب هم 
مهــم اســت؛ کارفرمایی که بتوانــد کار را 
خــوب تعریف کند و خــوب تحویل بگیرد. 
موضوع نیروی انســانی در همه بخش های 
کشور گریبان گیر ماست و در حوزه آی تی، 
هم از ســمت بانک هم از سمت پیمانکار این 
مشکل را داریم.در موضوع بانک های بزرگ 
داستان طور دیگری است. جناب رسول اف 
که در بانک کشاورزی آن تصمیم را گرفتند، 
دوســتان می دانند چقدر به  خاطرش مجبور 
شدند جواب پس بدهند. خب برای مدیران 
دیگر چه انگیزه ای می ماند؟ من اصال درباره 
خارجــی و داخلی بــودن قــرارداد چیزی 
نمی گویــم. درباره تصمیــم می گویم که پر 
دردســر اســت. در مورد بانک پاسارگاد، 
شــرکت خودش قرار بود ایــن کار را انجام 
بدهــد، باالترین مدیرانش می خواســتند، 
باالتریــن اولویــت را داشــتیم، هر وقت 
می خواســتیم، با آقای دکتر قاسمی، با آقای 
خزایی یا هیات مدیره جلســه می گذاشتیم. 
با این همه، حداقل مقاومت و مشــکالت بر 
سر راه وجود داشــت. چه برسد به جایی که 
خیلی بزرگ تر است و پیچیدگی های خاص 

خودش را دارد.
 یکــی از موانعی که در 
بحث های قبلی جا افتاد 
و در مــورد بانک های 
بــزرگ، خیلی مهم بود، 
بحــث مخابرات بود. از 

دانشگر : من به عنوان فعال در حوزه آی تی 
می دانم که آی تی واقعی چقدر به جهش حرکتی 
یک بانک کمک می کند، خیلی بیشتر از آن 
چیزی که االن هست
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ســال 78 که من به بانک ملــت رفتم، اصال 
هیچ خط مخابراتی ای در آن وجود نداشت. 
بحث مخابرات و ســرعت خطوط مخابرات 
است. موقعی که ما سال 71 خودپردازهای 
بانک ســپه را راه انداختیم، ســرعت خط ما 
2400 بیت بر ثانیه و مودم های شــیراز بود 
که اگــر یک مقدار خط افــت می کرد، قطع 
می شدند. بحث شــبکه مخابراتی تا حداقل 
10 ســال پیــش، یکی از معضالت بســیار 

بزرگ بود.
 آقای منصوری شــما هــم در بانک 
بودیــد هــم در شــرکت بــرای 
پیاده سازی ســامانه یکپارچه. به نظرتان 
چه مشــکالتی بــرای پیاده ســازی وجود 
دارد و اینکــه چرا شــرکت ها نتوانســتند 
بســیاری از نیازهــای بانک هــا را جواب 

بدهند؟
 وقتی فناوری اطالعات 
در بانک ها شروع شده 
بود، بچه هــای فناوری 
خــوب  را  رویه هــا 
نمی شــناختند و متوجه 
کسب و کار بانک نبودند. یک سامانه خوب 
و جاری در یک بانک، دو قســمت دارد؛ یک 
بحث تکنولوژي و یک بحــث فرآیندی. ما 
شرکت هایی داشــتیم که تکنولوژی محور 
بودند و سیستمی تولید کردند ولی نتوانستند 
در بانک پیش بروند چون فرآیندها را خوب 
ندیده بودند. برعکس، سیستم هایی داشتیم 
که با ابزارهایی مثل فاکس پرو و غیره شروع 
به تولید ســامانه بانکی کردند. آنها هم چون 
تکنولوژی را خوب نمی شــناختند، کمی در 
گســترش مشــکل پیدا کردنــد. امروزه 
تیم هایــی در کشــور داریم که هــر دو را 

می شناسند.
بنابراین اگــر نقش شــرکت های فناوری 
اطالعاتــی را که در بانک حضــور دارند در 
نظر بگیریم، از کسب و کارهای  دیگر بیشتر 

است.
ما از ترس عدم ســرویس مخابرات، همه به 
سمت سرویس های آفالین رفتیم و پیشتر از 
دنیا، کارت های هوشمند را در کشور جاری 
کردیم. برای اینکــه نیازمان را به مخابرات 
اعالم نکردیــم. امروزه من برای نوشــتن 
سیستم، ترس از فناوری و زیرساخت هایش 
ندارم. مشــکلی کــه امــروزه دارم، عدم 
تصمیم گیری مدیران و عدم ریسک پذیری 
آنهاســت. هزینه هایش هم مشکل چندانی 
ندارد. مثــال 40، 50 میلیارد در سیســتم 

بانکی مشکل نیست.
من با همه بانک های بزرگ مذاکره می کنم 
و در خالل صحبت هایشــان متوجه شده ام 
همــه تئوری ها را قبــول دارند امــا وقتی 
می خواهیــم شــروع کنیم، یکــی می گوید 
مناقصــه می خواهــم و غیــره. اینها باعث 

می شود تصمیم نگیرند.
بعضی از بانک های بزرگ چند ســال است 
کــه در زمینــه ایــن مباحث دارنــد درجا 
می زننــد. آخرش هم برای اینکــه نیایند، ما 
شــرکت های خصوصی فدای این می شویم 
کــه بهتر اســت برویــم با شــرکت واحد 
 نظارتــی کار کنیم تا کمتر مورد ســوال قرار 

بگیریم.
یکی از مشــکالت این است که واحد نظارتی 
حق ندارد در عمل بیایــد، وقتی بیاید همین 
می شــود. من مدیرعامل بانــک می گویم با 
شــرکت نهاد نظارتی کار می کنم و هر کس 
ایراد گرفت، می گویم شــرکت مال خودت 
اســت. این واقعیتی اســت که با آن مواجه 
هستیم. ما زمانی در بانک پارسیان با شرکت 
خدمــات کار می کردیــم. هر وقــت بانک 
مرکزی ایراد می گرفت، می گفتیم ســاختار 
خودتان ســود را این طور حســاب می کند. 
برای من پاســخگویی خیلــی راحت تر بود. 
زمانی دو نقطه اتصال به شتاب داشتیم. قانون 
می گوید باید یکی باشــد. بعد سیستم عوض 
شد. برای کاری می خواستیم دوباره بگیریم، 
گفتند نمی شــود. واحد نظارتی می دانست، 
خالف هم بود. بعد پاســارگاد می خواســت 
بگیرد، نمی دادند. این یکی از عواملی اســت 
که بانک ها را با مشــکل مواجه می کند. اینها 
دستورالعمل نیســت اما من بارها از مدیران 
بانک ها شــنیده ام که می گویند من می روم 
آنجــا و دیگر بانــک مرکزی از مــن ایراد 
نمی گیرد. ما صراحتا همیشــه گفته ایم کسی 
می تواند کار نظــارت را خوب انجام دهد که 
خودش مجری نباشــد. اگر مجری باشــد، 
ناخودآگاه از شــرکت های گروهش حمایت 
می کند. باید هم حمایت کند. من هم باشــم 

حمایت می کنم.
عسگری: این می شود پیمان فرما.

 مگر می شــود حمایت 
نکنم؟ من شرکتی دارم، 
سرمایه گذاری کرده ام، 
مگر می شــود حمایت 
نکنــم؟ یــک زمــان 
حمایت هایــش ابالغیه بود کــه »حتما یک 
جاری متمرکز داشته باشــید و با فالنی هم 

کار کنید«، ولــی حاال حمایت ها نانوشــته 
است.

 پس بــه همین خاطر اســت که هنوز 
بعضــی مدیــران می گوینــد بانک 
مرکزی اســتاندارد کر را به مــا بگوید، ما 

همان کار را انجام می دهیم؟
 استاندارد را باید بانک 
مرکــزی اعــالم کند. 
شاخص را بانک مرکزی 
کنــد.  اعــالم  بایــد 
جایگاهش اینجاســت. 
جایی که ما اختالف نظر داریم آنجاست که 
مثال سال پیش واحد نظارتی داشت محصول 
کمپانــی دیگری را دیکتــه می کرد. ممکن 
است آن محصول، بهترین محصول باشد. ما 
مخالف محصول نیســتیم. ولی واحد نظارتی 
نمی توانــد بگویــد مثال فقط حــق دارید از 
ماشــین ایران خودرو اســتفاده کنید. واحد 
نظارتی می تواند بگوید فالن استاندارد را به 

کار گیرید.
 دکتــر الهــی و دکتر 
نوربخــش زمانــی کار 
عظیمی انجــام دادند. 
شــاید آن زمــان، نیاز 
بوده دولــت آن کار را 
انجــام دهــد. آن زمان بخــش خصوصی 

نمی توانســت کاری انجام دهــد، اما ادامه 
مســیر به کجا می رود؟ اصال رقابت شرکت 
خصوصی چه معنی ای می دهد؟ بحث حتی 
در حد بانک های بزرگ هم نماند؛ بانک های 

کوچک تر را هم دربر گرفت.
 طی جلســه ای جناب 
حکیمــی گفتند بانک ها 
واگرا شده اند و ما برای 
مجبور  همگرایی  ایجاد 
شــدیم بیاییم در اجرا 

منصوری: بعضی از بانک های بزرگ چند سال 
است که در زمینه این مباحث دارند درجا می زنند. 
آخرش هم برای اینکه نیایند، ما شرکت های 
خصوصی فدای این می شویم که بهتر است برویم 
با شرکت واحد نظارتی کار کنیم تا کمتر مورد 
سوال قرار  بگیریم
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دخالت کنیم. ما هم گفتیم به این دلیل است 
که واحد نظارتی نتوانســت کارش را خوب 
انجام دهــد. وگرنه برای حــذف کارمزد، 
حذف واریز آنی و غیره بخشــنامه داشتیم. 
پس چــرا نتوانســتی کارت را خوب انجام 
دهی؟ اگر در نظارت موفق نبودی، در عمل 

موفق می شوی؟!
عســگری: می خواهم یک ســوال از آقای 

منصوری بپرسم؛ ما 22 بانک داریم.
لک زایی: 28 بانک.

 اصال 30 تا. تکلیف 15، 
16تایشــان که معلوم 
اســت. بقیه را هم که یا 
شرکت خدمات گرفته 
یا فناپ. امکان صادرات 
هم کــه نداریم، چون کربنکینــگ ما با بقیه 
نقاط دنیا تطابق ندارد. پس بخش خصوصی 
در این حوزه چه کاری می تواند انجام دهد و 

آینده اش چیست؟
 نگاهــی کــه در گروه 
خودمــان در بخــش 
داشــتیم،  خصوصــی 
حرکت به سوی مقیاس 
بزرگ بوده و بانک های 
بزرگ از اول در دســتور کار قرار داشته اند، 

ســه بار هم این پروژه به دالیلی شکســت 
خورده است. ما اعتقاد داریم با رویکردی که 
شــرکت خدمات انجام می دهد، بانک های 
بزرگ نمی توانند به این سرعت صاحب یک 
سیب اساسی شوند. به همین دلیل بر دو بانک 
بزرگ تمرکز کرده ایم. یعنی ظرف سه سال 
آینده دو بانک را هم بگیریم، کافی اســت. با 
عددهایی کــه بانک ها امروزه در سیســتم 
خرج می کنند، از نظر طــرح تجاری، توجیه 
دارد، اما به شــرط آنکــه بتوانیم در مقیاس 
بزرگ کار کنیــم. در کل می توان گفت بازار 

وجــود دارد، برای اینکــه آن طرف حرکت 
جدی نمی کند.

 آن طرف یعنی کجا؟

خدمــات.  شــرکت   
شرکت خدمات پول و 
توانــش را دارد ولــی 
درگیر کارهای اجرایی 
شده است. آقای نجفی 
حرکت هایی کرده اســت. بقیه مدیران که 

اصال حرکت نمی کنند؛ می ترسند.
 آقای لک زایی شــما هیچ وقت فکر 
کرده اید سامانه یکپارچه خودتان را 

بفروشید یا بازاری برایش بیابید؟
 هر وقت این موضوع در 
بانک مــورد بحث قرار 
و  موافق هــا  گرفتــه، 
مخالف هایــی داشــته 
است. عده ای می گویند 
بهتر است از آن اســتفاده اقتصادی نکنیم. 
عده ای هم می گویند نــه؛ این یک محصول 
اســت و می توان آن را فروخــت. ولی هیچ 
وقت جدی وارد موضوع نشده ایم و اگر هم 
آن را مطرح کرده ایم، همراه با تردید بوده. 
من شــخصا با اینکــه نفروختیم، مشــکلی 

ندارم. 
ســوالی که آقای عســگری هــم فرمودند؛ 
می خواســتم کمی راجع بــه همین موضوع 
صحبت کنم. توضیح آقــای منصوری کامال 
پاسخ شــفافی اســت. برای این صنعت در 
میان مدت بازار بیرونی وجــود ندارد. به هر 
حال مــا االن در تحریم هســتیم. مگر اینکه 
فضا تغییر کند که کشــورهای مسلمان و به 
خصوص فارســی زبان، پتانسیل هایی دارند. 
اما با ایــن توضیــح، من معتقــدم صنعت 
نرم افزار بانکی در ایران چیزی شبیه صنعت 
هواپیماست. یعنی باید به سفارش باشد. یکی 
از اضالع این ســرمایه گذاری حتما باید یک 
بانک باشــد. یعنی اگر سودآور هم نشد، یک 
مصرف کننده داشــته باشد که آن را به نقطه 

سر به سر برساند.
مــن نمی گویم این کار از نظــر منطق بخش 
خصوصی درســت اســت ولی در واقعیت 
صنعت نرم افزار بانکی، درست است. چون 
برای یک بانک، عدد بزرگی نیست اما برای 
بخش خصوصی بدون چشــم انداز مشتری، 

عدد بسیار درشتی است.
 آقای دانشــگر شــما چه افقی برای 

بازار شرکت خودتان می بینید؟

 چند مطلب وجود دارد. 
یکی اینکه من نمی دانم 
مجوز ندادن و تاسیس 
بانک های جدید و غیره 
تا چه زمانــی ادامه پیدا 
می کند. در حــال حاضر هیچ  کــس دقیقا 
نمی داند چه می شــود. موضوع دیگر اینکه 
نرم افزارهایی که مــا االن در اختیار داریم، 
طبــق معماری مرجــع نرم افزارهای بانکی 
هنوز به میزان زیادی امکان توســعه دارد. 
هنوز خانه های زیادی وجــود دارد که باید 

آنها را پر کنیم. 
در داخل، همین بانک های بزرگ، دانه درشت 
هســتند. هم به جهت حجم کار و هم به دلیل 
مبلغی کــه بایــد هزینه کنند. شــرکت ها 
می تواننــد روی اینها حســاب کنند. بحث 
دیگر این است که این شــرکت اصال چقدر 
می خواهد توســعه پیدا کند. مثال االن توسن 
یا مــا می توانیم در همین حــد بمانیم و بانک 
جدیدی هم نگیریم. خدمات جدید می دهیم، 
نرم افزارهایمان را بهبود می بخشیم. ما برای 
تحقیــق و توســعه خیلی به پول نیــاز داریم 
وگرنه در حال حاضر به اندازه پشــتیبانی مان 
می گیریم. اگر برنامه های توســعه ای داشته 

باشیم، نیاز به پول بیشتری داریم.
 آقای عسگری خودتان که این سوال 
را مطرح کردید، چــه آینده ای برای 

این بازار می بینید؟
 ما مشــکل مان در این 
سیاست های  کشــور، 
دولــت اســت. زمانی 
طرح تکفا را داشــتیم. 
بخــش  ز  ا حمایــت 
خصوصی داشــتیم. خیلی پول ها هدر رفت؛ 
ولی مملکتی که سالی 100 میلیون دالر پول 
واردات پنیــرش بود، عیبی نــدارد از 500 
میلیــون دالر، 200 میلیــون دالرش هدر 
برود. بحث ما این اســت که در بخش آی تی 
هزینه ایجاد اشــتغال برای هر نفر حدود پنج 
تا 10 هزار دالر اســت. در همه کشورهای 
دنیا حتی کشــورهای پیشرفته، دولت حوزه 
آی تــی را حمایــت می کند، پــول تزریق 

می کند، هزینه تحقیقات می دهد.
ما یــک پرورش گلخانــه ای داریم بعد باید 
برویم در جنگل این نهال را بکاریم تا درخت 
بشود. اگر آن حمایت انجام شود، من آینده 
خوبی می بینم. ولی اگر همین بازاری باشــد 
که 20، 30 بانک باشــند و بخواهیم سر اینها 

با هم دعوا کنیم، آینده خوبی نمی بینم  

عسگری: مشکل ما در این کشور، سیاست های 
دولت است. زمانی طرح تکفا را داشتیم. حمایت 

از بخش خصوصی داشتیم. خیلی پول ها هدر 
رفت؛ ولی مملکتی که سالی 100 میلیون دالر 
پول واردات پنیرش بود، عیبی ندارد از 500 
میلیون دالر، 200 میلیون دالرش هدر برود
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گفت وگوی ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات بانک مرکزی با حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی

مفهوم نظارت باید تغییر کند
هنوز زمان زیادی از اینکه بازرسان و ناظران بانک مرکزی دفاتر و اسنادشان را برای انجام کارهای نظارتی برشعب بانک ها و بانک ها همراه خود می بردند و درست مانند یک ناظر بانک 
کلیه حساب های آنان را بررسی و گاهی با حساب های گذشته مقایسه می کردند، نمی گذرد. این روند هر چند هنوز ادامه دارد اما به تدریج سخت تر شده است و ناظران در مسیر تغییر 
این راه قرار گرفته اند. هم اکنون حجم اطالعاتی که بانک ها تولید می کنند و داده هایی که در یک دوره زمانی کوتاه  جمع  می کنند، آن قدر زیاداست که دیگر نظارت آن از عهده انسان 
به تنهایی بر نمی آید. از همین روســت که نظارت داده محور مطرح می شــود و پیاده سازی آن نیز در دستور کاری قرار گرفته است. برای بررســی این روند و همچنین چگونگی فرآیند 
 نظــارت در بانــک مرکــزی ناصرحکیمی مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات بانــک مرکزی و حمید تهرانفر معاون نظارتــی بانک مرکزی با یکدیگر به گفت وگو نشســته اند که در ادامه 

می خوانید:

مهرک محمودی

رو در رو



شماره 1+21  بهمن 861393 ویژه چهارمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت   

رودررو

حمیــد تهرانفــر، معاون 
نظارتــی بانــک مرکزی: 
نظــارت هم توســط بانک 
مرکزی انجام می شود و هم 
توسط خود بانک ها بازرسی 
صورت می گیــرد. اکنون در جهان هر دو اینها به 
شــکل نظــارت داده محور انجام می شــود. در 
بانک ها که خودشــان بر کار خودشــان نظارت 
می کنند، این امر جا افتاده و بســیار مورد توجه 
اســت. چون در حــال حاضر با توجــه به حجم 
عملیات بانک ها و معامالتی که در کشــور اتفاق 
می افتد، دیگر رســیدگی های قبلــی و مراجعه و 
ورق زدن کاغذهــا با تعداد قابــل قبول بازرس 
امکان پذیر نیســت. بنابراین بانک ها در این فکر 
هستند که عملیات بازرسی خودشان را به کانالی 
هدایت کنند که هم کمترین انرژی را بگذارند و 
هم بیشترین دســتاورد را داشته باشند. به عالوه 
اینکه االن اکثر بانک ها هم از سیستم کربنکینگ 

خوبی برخوردارند. پس با وجــود کربنکینگ و 
همچنین خواســت بانک ها برای افزایش کارایی 
بازرســی، بانک هــا خود بــه خود به ســمت 
نرم افزارهایی هدایت شــده اند که هوشــمند 
هستند و تقلب را تشخیص می دهند. این ابزارها 
بر اســاس تجربیات گذشته حتی برای آینده هم 
برنامه ریــزی می کنند و فرآیندهــا و اتفاقات 
عجیب در سیســتم بانکی را هشــدار می دهند. 
البته این بدان معنی نیست که نیروی انسانی در 

آن دخیل نباشد.
در حال حاضر اینها به عنوان عالمت ها و داده ها 
روی دسکتاپ یا مانیتور شــخصی که به عنوان 
بازرس حضــور دارد، ظاهر می شــود و بازرس 
این اطالعات را در داشــبورد اطالعاتی خودش 
می بیند که ممکن اســت موردی را راحت پاسخ 
دهد و حــل و فصل کند و در بعضــی موارد هم 
ممکن اســت واقعا اتفاقی افتاده باشــد. بنابراین 
این عالمت های غیرعادی از کانال خاصی روی 

مانیتور بازرس ها هدایت می شــود. اینهایی که 
گفتم مربوط به سیستم حاکم بر بانک ها بود.

بانک مرکزی و نهادهــای نظارتی نیز در حال 
حاضر سیستم های نظارتی شــان تغییر بسیاری 
کرده اســت. زمانی در گذشته های دور در بانک 
مرکــزی همکاران ما وقتی بــه بانک ها مراجعه 
می کردنــد، تقریبا همــان کارهای بازرســان 
بانک ها را انجام می دادند و بــه کار دیگری هم 
نمی پرداختنــد. اتفاقی که می افتــاد این بود که 
معموال همــکاران بانک ها از همکاران من یا خود 
من دقیق تر بودند و بیشــتر آشنایی داشتند. چرا 
که من و همکارانــم باالخره در یک فضای جدید 
وارد می شدیم ولی بازرس های بانک تمام مدت 
در بانک حضور داشــتند و با خم و چم روندهای 

مالی بانک آشناتر بودند.
حتی اگــر وارد بحث کربنکینــگ بانک ها هم 
بشویم، باز همه چیز برای ما جدید است اما خود 
بانکی ها شــرایط را بهتر و دقیق تر می شناســند. 
ضمن اینکه ورود به جزییــات بانکی که بازرس 
بانک به مدیرعاملش گزارش می دهد،  دیگر کار 
ما نیســت. در واقع مدیرعامل و اعضای هیات 
مدیره مورد بازرســی و تحت نظارت ما هستند، 
نــه اینکه ما گزارش تهیه کنیــم و به مدیرعامل 
بدهیم. این در واقع نقض غرض اســت. بنابراین 
ما بر بانک نظــارت می کنیم نه بر شــعبه. این 
موضوعی اســت که باید در اذهان مردم مجددا 
مرور شود که کار ما به عنوان نظارت بر بانک ها 
با کاری که بازرســان بانک ها به عنوان بازرسی 
داخلی بانک ها انجام می دهند، متفاوت اســت. 
البتــه نرم افزارهایی برای نظــارت موثر بانک 
مرکزی بر بانک ها طراحی شــده اســت و خیلی 
از بانک های مرکزی دنیا یا نهادهای نظارتی در 
دنیا با استفاده از سامانه هایی که ایجاد کرده اند، 
اطالعات خودشــان را پــردازش می کنند. این 
کلیاتــی بود کــه می خواســتم در ابتدای بحث 
بگویم. حال در خدمت مهندس حکیمی هســتیم 
تا برای بحث تشــخیص تقلب و مواردی از این 

قبیل توضیح بفرمایند.
ناصر حکیمــی، مدیرکل 
و  اطالعــات  فنــاوری 
ارتباطــات بانک مرکزی: 
مــن از همان جایی که آقای 
تهرانفــر گفتنــد، بحث را 
شــروع می کنم. دیدگاهی که حاکمیت و مردم 
نســبت به موضوع نظارت بانک مرکزی دارد، 
یک نگاه هموار و ســطحی است. دیدگاه آنها این 
اســت که اگر در یک بانک یا در شعبه ای دزدی 
شد، بانک مرکزی باید جواب دهد. یا مثال اگر در 
بانکی اختالس شــد، بانک مرکزی باید پاســخ 

دهد. این ذهنیــت اکنون جا افتاده و مســتلزم 
تغییر است. چون در واقع دغدغه بانک مرکزی، 
ســالمت مالی و حفظ اطمینان مردم به سیستم 
پولی کشور است. دغدغه های بانک مرکزی هم 
سیســتمی اســت. یعنی در ســطح بانک ها آیا 
سالمتش تهدید می شود؟ یا منافع سپرده گذارها 
به صورت کلی تحت تاثیر قــرار می گیرد یا نه؟ 
مواردی مثــل تخلف هــم وجــود دارد که به 
کانال های دیگر می رود. منتها واقعیت این است 
که ما از دو بعد با این مشــکل مواجه هستیم. یکی 
رویکرد اســت؛ یعنی اینکه جایگاه بانک مرکزی 
به عنوان نظــارت بانک مرکزی با نظارتی که در 
بانک ها صــورت می گیرد، متفاوت اســت. اما 
نگرشی که در خصوص بانک مرکزی وجود دارد 
این است که این نهاد یک بازرسی میدانی و دقیق 
در بانک ها و موسســات مالی انجام می دهد و هر 
اتفاقــی هم که می افتــد، می گویند چــرا بانک 
مرکزی نظــارت نکرد. در حالی که در هیچ جای 
دنیا بانک مرکزی را مســئول این قبیل اتفاقات 
نمی داننــد. این اتفاقات بــه مدیرعامل و هیات 
مدیره بانک مربوط می شود و بانک مرکزی هم 

از آنها جواب می گیرد.
تغییــر دادن این ذهنیت فرهنگــی که در طول 
دهه ها شکل گرفته، کار ساده ای نیست. چرا که 
بافت اقتصاد دولتی پس از ملی شدن بانک ها نیز 
در جا افتادن این ذهنیت بسیار موثر بوده است. 
تغییر ذهنیت شاید دهه ها زمان ببرد، همان طور 
که دهه ها طول کشیده تا این ذهنیت ایجاد شود 
اما مهم اســت که ما رویکردمان را نســبت به 
ســاختارهایی که در خصوص موضوع نظارت 
در داخل سیستم بانکی وجود دارد، تغییر دهیم. 
تمام تالش  ما از جمله در نقشــه راه این بوده که 
ببینیــم نظارت بانکی به صورت اســتاندارد در 
سطح دنیا چگونه اســت. در بسیاری از کشورها 
بانک مرکزی خودش بر بانک ها نظارت می کند، 
در برخی از کشــورها هم یک نهــاد نظارت بر 
سیســتم مالی و بانکی دارند که جداگانه است؛ 
ولی روش هایشــان تا حد زیادی اســتاندارد و 
یکسان است. ما ســعی می کنیم بانک مرکزی را 
برگردانیم روی ریلی که بقیه بانک های مرکزی 

دنیا به صورت استاندارد انجام می دهند.
واقعیت این است که اصول مشخصی برای انجام 
امور بانک مرکزی وجــود دارد. چالش اصلی ما 
ایجاد یک ســاختار در بانک هاست، من هم االن 
نمی توانــم بگویم این چالش را چگونه می شــود 
جواب داد و در واقع این یک مســاله است؛ اینکه 
مــا مطمئن شــویم کنترل هــای داخلی در یک 
بانک درســت کار می کند و اینکه آن اتفاقاتی که 
در شــعب بانک ها می افتــد و مدیریت بانک به 

 حکیمی: اصول مشخصی برای انجام امور 
 بانک مرکزی وجود دارد. چالش اصلی ما 

 ایجاد یک ساختار در بانک هاست، 
 من هم االن نمی توانم بگویم این چالش را 

چگونه می شود جواب داد و در واقع این یک 
مساله است
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شکل درست به بانک مرکزی گزارش می دهد، 
چالشی اســت که ما در ارتباط با بانک ها داریم؛ 
اینکــه بانک مرکزی باید تا چــه حدی قواعد را 
دیکته کند و ضمانت اجرایی این قواعد چیست، 
اینکه ما مطمئن شــویم یک بانک آن قدر ضوابط 
و ســاز و کارهای کنترل داخلــی را دارد و اینکه 
بازرس بانک کارش را درســت انجام می دهد، 
خــودش یک چالش اســت. همزمــان که این 
چالش ها وجــود دارد، تکنولــوژی هم در حال 

تغییر است.
در ایران شــاید بتوانم بگویم بانک ها تنها جایی 
هســتند که به صورت جدی بحث اســتفاده از 
فنــاوری را نه به عنوان یک مقولــه فانتزی بلکه 
به عنوان دســتاوردی که مشکالت روزمره  شان 
را حل کنــد، جدی گرفته انــد. االن هم موتور و 
راننده اصلی تمــام حرکاتی که در حوزه فناوری 
انجام می شود حداقل به لحاظ گردش مالی، خود 
بانک ها هســتند. یعنی پروژه هایــی که بانک ها 
تعریف می کنند موتور اصلــی گردش مالی در 
قســمت فناوری اطالعات است. علتش هم این 
اســت که بانک ها به فناوری آی تی نیاز دارند و 

این یک نیاز فانتزی نیست
بانک هــا به صورت پیوســته در صــدد بهبود 
ســامانه های خود هســتند که این یک فرصت 
محســوب می شــود. حال با توجه به این چالشی 
که وجود دارد و در کنــار آن فرصتی که فراهم 
شده است، سیاست کلی در بانک مرکزی را باید 
طوری شــکل دهیم که بتوانیم تحول را از پنجره 
فنــاوری در بانک ها نگاه کنیم. نکته اینجاســت 
که قواعــد و اصول پذیرفته شــده بین المللی در 
نرم افزارها و راهکارهایی که بانک ها در ســطح 
بین المللی اســتفاده می کنند، وجود دارد. یکی از 
مهم ترین نکاتی که شــاید در خیلی جاها به آن 
توجه نمی شود ولی ما در طول 13 سال استفاده از 
سیستم های بین المللی داشتیم، این بود که وقتی 
شــما یک نرم افزار یا راهکار بانکی را می خرید،  
خود نرم افزار ارزش چندانــی ندارد بلکه قواعد 
اســتفاده از آن نرم افزار بســیار دارای ارزش 
اســت. چون وقتی می خواهید با این نرم افزارها 
کار کنیــد، قواعدی در داخلش وجــود دارد و 
برای بومی  کردن این قواعد باید آنها را به خوبی 

بشناسید و بدانید.
ایــن قواعد همان قواعدی اســت که در ســایر 
جاهای دنیا باید اجرا شــود و بانک های مرکزی 
نظارت دقیقــی بــر آن دارند. وقتــی راهکار 
خارجی ای تهیــه می کنیم این قواعد در آن تعبیه 
شده است و این برای ما ســوال ایجاد می کند، از 
همین رو با بســیاری از مفاهیمــی که در جاهای 
دیگر دنیا مورد اســتفاده قرار می گیرد، آشــنا 

می شــویم. حال چرا خودمان ایــن کار را آغاز 
نکردیم؟ به خاطر اینکه ما در یک محیط نســبتا 
ایزوله در حــال فعالیت هســتیم و ارتباطات ما 
نسبتا ایزوله بوده است. نکته بعدی اینکه بانک ها 
در طول سال های گذشته فقط دنبال این بوده اند 
که سرویس را گسترش دهند و قواعد مربوط به 

کنترل و موارد امنیتی را بای پس کردند.
موقعی کــه ســامانه های ملی پرداخــت را با 
سامانه های خارجی شــروع کردیم تازه متوجه 
شــدیم هر یک از این نرم افزارها با اینکه ســاده 
هستند ولی در پشــت خود قواعد بسیاری دارند 
که ما آنها را نمی شناســیم و بایــد برویم راجع 
به آنها مطالعــه کنیم و بفهمیم دلیل و فلســفه 
وجودی هر کدام از اینها چیست. چرا نرم افزاری 
که پول را از جایی به جای دیگر جابه جا می کند تا 
این حد پیچیده اســت و این همه کنترل می شود. 
متوجه شــدیم هر کدام از ایــن کنترل ها به یک 
نیازمندی  در داخل بانک و بانک مرکزی جواب 
می دهد و به همین دلیل نرم افزار پیچیده اســت، 
گرچه کارش از نگاه ناظر بیرونی کار ســاده ای 
اســت. بنابراین این چالــش را داریم و دو کار را 
آغاز کرده ایــم. بحث IFW  یا پروژه مبنا که مدل 
بانکداری نوین ایران است در کنار پروژه سناب، 
بحث اصلی اش این اســت که بــه بانکدارهای 
ما یک ماهیــت را یاد بدهد. به ایــن منظور که 
وقتــی می گوییم یک سیســتم کربنکینگ را در 
داخــل بانکی پیاده کردیم،  تمامش این نیســت 
که یک ســند بزند. چــون اگر اصــل جنس را 
نگاه کنید تعدادی ســرویس و تعدادی اســناد 
حسابداری است که خیلی ســاده است و به نظر 
می رسد منطقش با سیســتم یک شرکت که کار 
فروش انجام می دهــد نباید فرق کند، ولی بانک 
نوعا با این گونه موسســات خیلــی فرق می کند. 
اما مجموعه بســیار زیادی از مقــررات در این 
چارچوب وجــود دارد که خیلــی از بانک ها از 
آنها اطالعــی ندارند. نکته اصلی این اســت که 
استانداردســازی را در بانک ها به سمتی ببریم 
که این قواعد قســمتی از دانش فنی ای بشود که 
در هر بانکی وجود دارد و با آن آشــنا شوند. این 
ساختار بیشتر یک ســاختار دانشی است تا یک 
ساختار فناوری، و موقعی که این ساختار را ایجاد 
کنید، در آن صورت وقتی بانک مرکزی بخواهد 
استانداردهای جدید نظارتی بدهد این اطمینان 
را دارد که ساختار مناسبی در بانک ها وجود دارد 
و می تواند خواســت های خود را بر آن اســاس 

اجرایی کند و نظارت داشته باشد.
در حال حاضــر مــا ســامانه های پراکنده ای 
داریم که کارشــان فقط انجــام دادن تراکنش 
است. در حالی که باید ســامانه هایی در بانک ها 

وجود داشــته باشد که پس از انجام هر تراکنش، 
مقــدار زیادی اطالعات پیرامونــی اعم از محل 
)location(، تاریخ و غیــره اطراف هر تراکنش 
گردآوری کند. برای مثال اگــر من حکیمی در 
حالت فعلی بــروم از جایی ســه میلیارد خرید 
کنم، در حال حاضر هیــچ عکس العملی به همراه 
ندارد. نه کسی از منی که کارمند هستم می پرسد 
این پول از کجا آمده اســت، نه اینکه بانک با من 
تماس می گیرد که بگوید ســه میلیارد یک دفعه 
از حسابت خارج شد. در حالی که در کشورهای 
پیشــرفته به محض اینکه یک تراکنش خارج از 
عرف انجــام می گیرد، تراکنــش اصال صورت 
نمی گیرد. یعنی حتما کســی هســت که به شما 
تلفن بزند و بگوید در دو ســه ســال گذشــته 
خریدهای شــما از ســه میلیون بیشــتر نبوده، 
چطور شده است که به یکباره سه میلیارد خرید 

کرده اید؟
در ابتدا سعی می کنند مطمئن شوند من حکیمی 

صاحب حســاب هســتم. در حــال حاضر در 
بانک های ما هیچ گونه مکانیســمی وجود ندارد 
کــه تراکنش های غیرعرف را شناســایی کند و 
نسبت به آن واکنش نشان دهد. به همین خاطر 
اســت که فرضا اتفاق عجیبی می افتد و بانک یا 
بانک مرکــزی چند ماه بعــد از آن قضیه مطلع 
می شــود. به همین دلیل وقتی دارید سیستمی را 
راه اندازی می کنید، باید حواس تان باشد که فقط 
انجام دادن تراکنش در یک بانک کافی نیســت. 
این چیزی اســت که مــا می خواهیم بــا »مبنا« 
بگوییم. شــما باید تمام قواعد مربوط به امنیت، 
تشــخیص صحت تراکنش، تشــخیص مبدأ و 
مقصد تراکنش و قرارگیــری در چارچوب های 

پذیرفته شده را در کنار تراکنش داشته باشید. 
بگذارید بــا یک مثال بگویم. فــرض کنید تازه 
اتومبیل اختراع شده و شــما تصور کنید اگر یک 
خیابان بکشید همه چیز تمام است. اما باید بدانید 
وقتی اتومبیل به کشــور وارد می کنید، باید پلیس 

تهرانفر: ما بر بانک نظارت می کنیم نه بر شعبه. 
 این موضوعی است که باید در اذهان 
مردم مجددا مرور شود که کار ما به عنوان 
نظارت بر بانک ها با کاری که بازرسان 
بانک ها به عنوان بازرسی داخلی بانک ها انجام 
می دهند، متفاوت است
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داشته باشید،  قوانین راهنمایی و رانندگی هم داشته 
باشــید، عالئم هشــداردهنده هم باید بگذارید، 
گاردریل هــم باید بگذارید. اگر اینها را نداشــته 
باشید اتومبیل در خیابان حرکت می کند اما تعداد 
کشــته ها باال می رود، مردم با هم درگیر می شوند، 
شهر شلوغ می شــود و به طور کلی مخاطرات باال 
می رود. همان طــور که مثــال زدم، نقصی که در 
سیستم بانکی داریم شــبیه رانندگی است. یعنی 
اتومبیــل وجــود دارد، خیابان وجــود دارد ولی 
خیابان های بسیار شلوغی داریم. در مورد بانک ها 
هم چنین چیزی را احساس می کنیم. یعنی در حال 
حاضر در سیســتم بانکی و پرداخت الکترونیکی 
اتومبیل و جاده وجود دارد و سرعت شان هم خوب 
است ولی تصادفات و کشته ها باالست و مردم سر 

چهارراه ها درگیر هستند. 
اصل قضیه این اســت که باید برگردیم ببینیم 
موقعی که داشتیم اتومبیل و جاده را وارد کشور 
می کردیــم، قواعد و اصول و زیرســاخت های 

دیگر را در مجموعــه ندیده ایم. در پروژه مبنا و 
سناب بحث این است که در مبنا دو گام به عقب 
بازگردیم و بگوییم ما یک دوره توســعه طوالنی 
را طی کردیم ولی در این مدت خیلی از الزامات 
را ندیدیم یا چشم پوشی کردیم و برگردیم عقب 
آنها را بازسازی کنیم تا ســاختار درست شود. 
در پروژه ســناب می خواهیم ابزارهای مبتنی بر 
ساختار اســتاندارد را برای بانک مرکزی فراهم 
کنیم که بتواندروی بانک ها نظارت عالیه داشته 
باشد. در واقع مبنا ســاختار را در داخل بانک ها 
و ســناب ســاختار را در بانک مرکــزی آماده 
می کننــد. این دو پروژه به یکدیگر می چســبند 
و از هم اســتفاده می کننــد. بنابرایــن پس از 
راه اندازی این دو پروژه انشاءاهلل بعد از یک دوره 
میان مدت امیدواریم هم ســاختار استاندارد را 
در داخل بانک ها داشته باشــیم و آنها را به روز 
کنیم، هم ساختار مطلوب نظارت نوین را نیز در 

بانک مرکزی ایجاد کنیم.

مــن در ادامه فرمایشــات 
درست آقای حکیمی عرض 
کنم که ما بــه عنوان بانک 
هیــم  ا می خو مرکــزی 
بانــک  هــر  مدیریــت 
تمهیداتی را برای شعب زیرمجموعه خودش در 
نظر بگیرد کــه این تمهیدات از نظر ما تمهیدات 
مناسبی باشد. یکی از ریســک هایی که بانکی را 
متوجه خودش می کنــد و هیات مدیره هر بانک 
باید بــه آن توجه کند، همین ریســک عملیاتی 
است که در جای جای بانک نهفته است و یکی از 
مواردش هم اختالس  )fraud(  اســت. در حالی 
که آقــای حکیمی صحبــت می کردند با خودم 
فکر می کردم این جریان 12 هزار و 700 میلیارد 
تومانی که اتفــاق افتاده و این همه هم هیاهو به پا 
کرده با یک مکانیسم ســاده قابل شناسایی بود. 
کمااینکــه وقتی یک سیســتم پایــش جدید را 
نصب کردند بالفاصله شناسایی هم شد؛ اما قبل 
از آن هیچ  کس متوجه نشده بود و واقعا هم نباید 
متوجه می شدند. در واقع در داخل شعبه انگیزه 
رئیس شعبه این بوده که تخلف کند و هیچ  کس 
هم متوجه نمی شده، حتی بازرسان داخلی بانک 
هم متوجه نشــدند. خود رئیس شــعبه یکی از 
دســته چک های رمــزدار را می نوشــته و در 
حساب های بانک هم اصال چیزی وارد نمی شده. 
ما وقتی چک رمــزدار صادر می کنیــم باید از 
حساب مشتری پول برداشت کنیم و این پول را 
به حســاب بســتانکاران داخلی مشتری ثبت 
می زنیم و وقتی چک رفت و الشه اش بازگشت، 
پول را به حساب بانک مورد نظر واریز می کنیم. 
اما این کار را اول انجام نمی دادند. چک را صادر 
می کردند، بدون اینکه پول از حســاب مشتری 
برداشــت کنند و هیچ کس هم متوجه کار نبود. 
فقط یک برگ دست کسی که داخل بانک آمده 
بود می دادند که در این مورد خاص او هم با قصد 
و غرض به بانک آمده بود. رئیس شــعبه و آن 
کسی که داخل بانک آمده بود، از قبل با یکدیگر 
تبانی کــرده بودند. چــک رمــزدار را بیرون 
می بردند و به حســاب بانک ملی می گذاشتند و 
بانــک ملی درجا پول را مــی داد، بعدا چک را از 
طریق اتاق پایاپای به شــعبه ای که این چک را 
صادر کرده بود، می فرســتاد. خب این چک از 
ابتدا جعلی بود و رئیس شــعبه و تحویلدار شعبه 
این چک را می شــناختند و وقتی چک می آمد، یا 
مشــتری آن زمان پول می آورد یا مجددا یک 
چک دیگر روی چک قبلی می کشیدند و به بانک 
ملی بازمی گرداندند و دیگر آن چک در جریان 
بود. حــاال من می گویم اگر یک سیســتم عادی 
برقرار باشــد که وقتی الشه یک چک بین بانکی 

وارد بانک می شود، از حساب بستانکاران داخلی 
برداشــت کنند -نه از مشــتری یا صندوق نقد 
بگیرد- خودبه خود همه چیز مشخص می شود. 
کمااینکه بعدها هم شناســایی شد. ما به عنوان 
درس های برگرفته از ایــن هیاهویی که در آن 
بانک خاص به پا شــد، داریم این قســمت را در 
نظام بانکــی می گنجانیم که وقتی الشــه چک 
بین بانکی می آیــد تا پول بانکــی را که چک را 
پرداخت کرده است، به آن برگرداند، لزوما باید 
از حساب بســتانکاران داخلی برداشت شود، نه 
اینکه مشــتری پول را نقد بیاورد. طراحی هایی 
مثل این مورد در شرایط حاضر به نظرم به نظام 
بانکی کمک بســیاری می کند. واقعا شرایط در 

حال حاضر بسیار متفاوت شده است.
اکنون بــا این همه دســتاوردهایی که در حوزه 
آی تی در بانک ها داشته ایم، بانک ها نظام بانکی 
را به اســتفاده حداکثری از فنــاوری اطالعات 
هدایت کردنــد. ولی غرضم این اســت که به 
قدری میــزان معامالت باالســت کــه به هر 
شعبه ای هم مراجعه می کنید باید منتظر بمانید 
تا نوبت تان شــود. به نظرم در عملیات روزمره 
بانک ها از فناوری اطالعات استفاده حداکثری 
شــده اســت اما در بخش بازرســی، بررسی و 
نگهداری سیســتم های داخلی بانک ها همگام با 
سیاســت های روز در این حوزه حرکت نشــده 

است.
اکنون سیستم های نظارتی می توانند 
بر این حجــم انبوه داده هــا نظارت 
داشته باشــند؟ یعنی این فرآیندها مبتنی بر 

آی تی شده است؟
همین االن آقــای حکیمی 
فرمودنــد. اکنــون ایــن 
سیستم بر اساس روند قبلی 
خود عمــل می کند. فرض 
کنید از دســتگاه خودپرداز 
200 هزار تومان برداشــت می شــود. اگر تمام 
موارد با 200 هزار تومان گزارش شود که مورد 
خاصی گزارش نشده است. ولی زمانی که از یک 
دستگاه خودپردازی بیشتر از 200 هزار تومان 
برداشت شــود، حتما گزارش می شود. یعنی در 
واقــع این اتفاق غیرعادی اســت و شناســایی 
می شــود. یا در بانک خاصی خاطرم هست یک 
نفر کارت هدیه 50 هزار تومانی خریده بود. این 
شخص هم با یک نفر در بانک و هم با شخصی که 
بیرون از بانک مدیریــت کربنکینگ را بر عهده 

داشت،  ارتباط داشت.
خانمی چادر ســرش کرده بود و عینک هم زده 
بود به طوری که چهره اش شناسایی نشود و یک 
عدد کارت هدیه 50 هــزار تومانی خریده بود. 

رودررو

حکیمی: در شتاب 9 میلیارد سند خورده است. 
این حجم اسناد به صورت دستی قابل رسیدگی 

نیست. تصور کنید 10 سال پیش هیچ  یک از اینها 
وجود نداشت. شاید بتوانیم بگوییم 30 میلیارد 
تراکنشی که االن به صورت الکترونیکی انجام 

می شود، 10 سال پیش اصال وجود نداشت
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بانک هم به کارت ملی شــخص که تقلبی بوده یا 
نه، زیاد دقت نکرده بود. این خانم کارت هدیه را 
می گیرد و وقتی از بانک بیرون می آید بالفاصله 
بــا دو نفری که در پشــت پــرده بودند تماس 
می گیرد و ســقف کارت هدیه را بــاز می کند. 
طوری که وقتی بانک بــرای آخرین بار متوجه 
شــده بود و جلوی کارت را گرفتــه بود،  623 
میلیون تومان از این کارت تا آن موقع برداشت 
شــده بود. تازه آن زمان هم بانک متوجه نشده 
بود! این خانم برای خرید بــه یکی از صرافی ها 
رفته بــود و باالخره طالفروش هــا و صراف ها 
حواس شــان به این قضایا هســت. یکی از این 
صرافی ها که این خانم قصد داشــت از آن خرید 
کند، متوجه شــده بود کارت این خانم »کارت 
هدیه« است و به او گفته بود مگر می شود شما با 
کارت هدیه 250 میلیون سکه خریداری کنید. 
آن صاحب مغازه شــک کرده بود و به آن خانم 
کاال نفروختــه بود و بالفاصله بــه نزدیک ترین 
شــعبه از همان بانک زنگ زده بــود که چنین 
کارتی آمده و بعد شــعبه هم بــه مرکز منتقل 
کرده بــود و آنها هم متوجه شــدند و بالفاصله 
همه را دســتگیر کردنــد. البتــه آن افراد هم 
تالش هایی کردند که چیزی نشــان داده نشود 

اما نهایتا دستگیر شدند.
می خواهم بگویم اگر در آن بانک خاص تعریف 
شده بود که ســقف کارت هدیه بیشتر از 200 
هزار تومان نیســت،  این مــورد خودبه خود به 
عنوان موارد غیرعــادی باید یک جایی خودش 
را در سیستم بانکی نشان می داد. اینهایی که من 
عرض می کنم همه  برای کاهش ریسک عملیاتی 
درون بانک اســت. در بانک مرکزی چه کاری 
باید انجام دهیم؟ در ابتدا باید مطمئن شویم این 
امور در بانک مورد توجه اســت. وقتی بخواهیم 
این سیســتم را در داخل بانک مرکزی استفاده 
کنیم، آن وقت اطالعاتی از بانک ها می خواهیم. 
اینجا هم پردازش هایــی انجام می دهیم و ما هم 
باید بــه نرم افزارهای مبتنی بــر آی تی مجهز 
شــویم؛ چرا که در حال حاضر دیگر نمی شود به 
شیوه های قبل کار کرد. ما می خواهیم اطالعات 
منســجمی از بانک هــا در ســامانه ای برایمان 
تعریف شــود تا بر اســاس پارامترهایی که مد 
نظر ماســت، در جریان وضعیــت بانک ها قرار 

بگیریم.
 االن امکاناتی وجود دارد از 
ایــن قبیــل کــه همــه 
تراکنش هایــی کــه انجام 
سیســتم  در  می شــود 
بانک هاســت. حال فرض 
کنیم این سیســتم ها یکپارچه و منسجم شده اند؛ 

اتفاقی که باالخره می افتد. بحث اصلی این است 
که چه در بعــد کوچک مثل بانــک چه در بعد 
بزرگ تر یعنی کل نظام بانکی، این اتفاقات نه به 
صورت دســتی نه به صورت چشمی خیلی قابل 
کشــف نیســت. به خاطر اینکه در نظر بگیرید 
همین االن که داریم با شما صحبت می کنیم 11 
هزار میلیارد تراکنش شــاپرک را رد کرده ایم. 
11 هزار میلیارد تراکنش یعنی 11 هزار ســند 

در بانک ها خورده است.
در شتاب 9 میلیارد سند خورده است. این حجم 
اسناد به صورت دســتی قابل رسیدگی نیست. 
تصــور کنید 10 ســال پیش هیچ  یــک از اینها 
وجود نداشت. شاید بتوانیم بگوییم 30 میلیارد 
تراکنشــی که االن به صورت الکترونیکی انجام 
می شود، 10 سال پیش اصال وجود نداشت. این 
یک مزیت دارد و آن اینکــه بانک ها با همدیگر 
پیوسته شده اند و تقریبا تمام مبادالتی که مردم 
انجام می دهند روی ابزارهای الکترونیکی جای 
گرفته اند. منتها پلیس هم باید آماده این دنیای 
جدید باشــد،  پلیس قدیمی اصال نمی تواند با این 
سیستم کار کند. در دنیا سیستم ها و اصولی تحت 
عنوان داده کاوی وجود دارد. یعنی شــما انبوهی 
از داده هــا را دارید و دســتی نمی توانید متوجه 
چیزی از آنها شــوید اما بر اساس تکنیک هایی 
که در مهندســی نرم افزار وجود دارد، می توانید 

الگوهایی را در این داده ها پیدا کنید.
این ما را به دو بحث می رساند:  اول اینکه قسمت 
نظارت، سناریوهایی مد نظرش است که برایتان 
مثال می زنم. مثال اگــر کارت بانکی من که مرد 
هستم، برود در فروشــگاه لوازم آرایش زنانه و 
از طریق آن خرید شــود، یک عالمت مشکوک 
اســت. یا اگر من در پروفایل تعریف شــده در 
بانک، کارمند هســتم و تراکنــش مبلغ باالیی 
انجام دادم یا مبلغ خیلی بزرگی به حسابم واریز 
شــد، این تراکنش هم مشــکوک اســت. اینها 
سناریوهایی  است که بر اساس تجربه بازرس ها 
و کســانی که نظارت می کنند، وجود دارد. یک 
حالت این است که این ســناریوها را روی انبوه 
داده ها پیاده کنیم و ببینیم کدام یک از سناریوها 

اتفاق افتاده است و اینها را به  fraud بیفزاییم.
حال بحث این است که بعضی از اینها به صورت 
آنالین صورت می گیرد؛ یعنــی وقتی تراکنش 
می خواهد انجام شــود، جلوی فرد گرفته شود 
و بعضی هــا را آفالین گزارش دهــد. یعنی مثال 
آخر شب از 10 میلیون تراکنشی که انجام شده 
می بینیم دو هزارتا مشکوک است و بر اساس آن 
به بازرس بانک گــزارش می دهیم و می گوییم 
برو این دو هزارتا را بررســی کــن که در نهایت 
از این دو هــزار تراکنش ممکن اســت 20 تا از 

آنها مشکل داشته باشد و بقیه اش شامل تخلف 
نباشد.

به طور مثال ممکن اســت مــن خانه ای خریده  
باشم و به همین دلیل چنین تراکنشی اتفاق افتاده 
اســت و این تراکنش از لیست دو هزار تراکنش 
مشــکوک حذف می شود. ولی مهم این است که 
این سناریوها به بانک کمک می کند تا بازرس ها 
ســراغ اصل قضیه بروند. باالخــره در این انبار 
کاه باید به شــما گفته شــود در کدام گوشه از 
آن دنبال ســوزن بگردید. این سناریوها کمک 
می کند آن ســوزن را پیدا کنید. منتها سناریوها 
هم محدودیت های خودشــان را دارند. چرا که 
سناریوها بر اســاس تجربه های گذشته هستند. 
یعنــی اینکه اتفاقــی افتاده -مثــل آنچه آقای 
تهرانفر در خصوص کارت هدیه فرمودند- بعد 
شما برای آن به عنوان یکی از تجربیاتی که باید 
به اشتراک گذاشته شود، سناریویی می نویسید 
و در سیستم قرار می دهید و می گویید اگر چنین 

سناریویی اتفاق افتاد سیستم هشدار دهد. 
روش هایــی کــه االن روی بزرگ داده هــا 
انجام می شود، این اســت که برای شما سناریو 
اســتخراج می کند؛ به لحــاظ تکنولوژیکی هم 
خیلی پیچیده اســت. در این روش ارتباطاتی بر 
مبنای تکنولوژی هایی مثل شــبکه های عصبی 
تشخیص داده می شود. یعنی این سیستم شروع 
می کند به زیر و رو کــردن 10 میلیارد تراکنش 
و ارتباطاتی در داخل آنهــا ایجاد می کند و بعد 
می گوید یکسری از ارتباطات شما عادی نیست. 
مثال می گوید در دو ســال گذشــته اعتبارات 
اسنادی چنین الگویی داشته ولی الگوی این چند 
مورد اعتبارات اســنادی ای که به وجود آمده، 
با بقیه فرق می کند. اینهــا تکنیک های پیچیده 
شــبکه های عصبی اســت، االن پایان نامه های 
زیادی در زمینه این موضــوع کار می کنند که 
این الگوها را چگونه تشخیص دهند. در واقع مثل 
این است که مجموعه ای از نقاط رنگی دارید که 

 تهرانفر: یکی از ریسک هایی که بانکی 
 را متوجه خودش می کند و هیات مدیره هر 
 بانک باید به آن توجه کند، همین 
ریسک عملیاتی است که در جای جای بانک 
 نهفته است و یکی از مواردش هم 
اختالس  )fraud(  است
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وقتی آنها را سیاه و ســفید می بینید، هیچ الگویی 
را در آن مشاهده نمی کنید، چون یا روشن است 
یا خاموش. این سیســتم ها به شما کمک می کند 
رنگ های مختلفی را در ایــن نقاط ببینید و مثال 
تشخیص دهید در قسمتی از گزارش چهره یک 

آدم است.
ایــن الگوریتم های ریاضی به داده های شــما 
رنگ می دهد و الیه هایی بــه تحلیل تان اضافه 
می کند که شــما فقط تصویر ســیاه و ســفیدی 
از تراکنش هایی کــه اتفاق می افتــد ندارید و 
می توانید الگوهایی را تشــخیص دهید. در قدم 
بعدی اگر این الگوها شناخته شده باشد،  مشکلی 
نیست و عادی است. مثال من انتظار دارم در این 
نقشه شکل آدم، تلویزیون و ماشین را ببینم ولی 
به یکباره چهره یک خــرس را می بینم، خب این 
غیرعادی است؛ این غیرعادی است چون چهره 
خرس تاکنون در برنامه ما نبوده است. بازرس 
و تحلیلگر بانک مرکزی می رود بررسی می کند 

که این تصویر خرس چیست.
در این روند شــما به جای اینکــه صبر کنید 
اتفاقی بیفتد و از روی آن ســناریو بنویسید، قبل 
از اتفاق خرس را می بینید و سناریو را پیشگیرانه 
جلو می برید. در واقع این شــیوه، لبه تکنولوژی 
اســت. بنابراین اگــر بخواهم خالصــه بگویم 
یک موضــوع طراحی سیســتم های نظارتی بر 
اساس تجربیات گذشته اســت؛ چیزی که باید 
قطعــا در بانک ها اتفاق بیفتد و مــا این را دنبال 
می کنیم. ولی دنیا در اینجا متوقف نشده و به این 
ســمت می رود که از طریق سیستم های بسیار 
هوشــمندی که در خصوص بزرگ داده ها کار 
می کنند، موارد مشکوک و غیرعادی را در قالب 
الگوهایی نشان  دهد که قبل از اینکه اتفاقی بیفتد 
حدس بزنید چه ســناریویی در حال شکل گیری 

است و آن را در سیستم تان تعبیه کنید. 
سیســتم های ما که بــه این صورت 

نیستند؟

    نه، ما هنــوز در مرحله اول 
هستیم. البته این قدم خیلی 
مهمی است. چون انجام این 
بخــش پایه قســمت دوم 
است. در قســمت دوم که 
پیشرفته تر اســت، سیستم ســناریو را به شما 
پیشــنهاد می کند اما در اولی سناریو باید وجود 
داشــته باشد و من بر مبنای ســناریو، در داخل 

سیستم تشخیص هایی بدهم.
شما باید این پایه را داشــته باشید که بعدا وقتی 
بهترین سیستم شبکه عصبی را آوردید، آن را در 
قسمتی قرار دهید که کار کند. االن بحث اصلی 
این اســت که نظامی داشته باشــیم تا الگوهایی 
که شناخته شده اســت به درستی مخابره شود 
و در سیستم ها تعبیه شــود. یعنی سیستم هایی 
وجود داشته باشــد که بتوانند برای این الگوها 
و سناریوها هشــدار دهند. بعد انشاءاهلل امیدوار 
هســتیم به تدریج که سطح فناوری شرکت های 
داخلی بیشتر می شــود،  به درجه ای از تشخیص 
سناریو هم برســیم. ولی راســتش را بخواهید 
در حال حاضر اگــر بتوانیم مرحلــه اول را هم 
پیاده ســازی کنیم، قدم بزرگی برداشــته ایم. 
در حال حاضر شــاید 98 درصد از مسائلی که 
وجود دارد بیشــتر در خصوص ســناریوهای 

شناخته شده است. 
با این اوصــاف نظارت کار بســیار 
مشکلی است آقای تهرانفر، در حال 

حاضر با چه مسائلی مواجه هستید؟
یکی از مشکالت ما آموزش 
نیروی انســانی است. به هر 
حــال همکارانی کــه ما در 
حــوزه نظــارت در بانک 
مرکزی،  بانک هــا و دیگر 
نهادهای ذی ربط داریم با پیشرفت هایی که در 

این خصوص اتفاق افتاده، غریبه هستند.
در دنیــا با شــتاب قابــل توجهــی بانک ها بر 
سیســتم های نوین تســلط پیدا کرده اند و تمام 
زیرساخت هایشــان را تغییــر داده انــد،  منتها 
نظارتی هــا آنچنان کــه باید و شــاید، حرکت 
نکرده اند. البتــه از قدیم هم این طــور بوده که 
بازرس باید از افراد جاافتاده باشــد. گرچه االن 
خیلی تغییر کرده است ولی کماکان در بانک های 
قدیمی همکاران حوزه نظارت ســن های باالیی 
دارند و افراد جاافتاده هســتند. در اینجا هم قبال 
به همیــن ترتیب بود. یعنی همــه همکارانی که 
در حوزه نظارت بانک مرکزی حضور داشــتند، 

افراد جاافتاده، قدیمی و پیشکسوت بودند.
در واقع این افراد ذهن شــان بــا روش های قبلی 
شــکل گرفته و اصال با این حجم فعلی که معادل 

چندین میلیارد تراکنش است، سازگاری ندارد. 
ببینید چند میلیارد تراکنش عدد بســیار بزرگی 
است. یکی از دوستان برای من مثالی زد. او گفت 
بــرای اینکه به عظمت رقم میلیارد دســت پیدا 
کنید، کافی است بدانید از زمان هجرت حضرت 

رسول تا االن یک میلیارد دقیقه نشده است.
حال وقتی می گوییم هفــت میلیارد تراکنش در 
عرصه نظام بانکی رخ داده،  عدد واقعا گیج کننده 
اســت! بنابراین حتما با روش های قبلی و افراد 
پیشکســوت و قدیمی این کار شــدنی نیست. 
االن اگر بخواهیــم در این میدان بــازی کنیم، 
باید با ابــزار همین میدان هم وارد شــویم. لذا 
کار ما سخت اســت اما ما هم باید تجهیز شویم،  
همــکاران را آموزش دهیم و همــکاران جدید 
بیاوریم تــا بتوانیم از نرم افزارها و شــیوه های 

جدید هم بهره مند شویم. 
بحثی کــه االن وجــود دارد احتمال 
شــکل گیری بانک هــای مجــازی 

است...
اجازه دهید مطلبی را بگویم. 
بانک مجازی اصــال یعنی 
چه؟ از نظــر بانک مرکزی 
بانک، بانک اســت. همین 
االن اگر بانکی تصمیم بگیرد 
شــعب خود را تعطیل کنــد و روی اینترنت به 
مشتریانش ســرویس دهد -کمااینکه خیلی از 
بانک ها به این صورت هم برای شــما سپرده باز 
می کنند- این امر شــدنی اســت و کسی جلوی 
بانک ها را نگرفته. بانک مجازی هم بانک است.

اینکه بانک ها را مجازی و فیزیکی بکنیم،  تفکیک 
درستی نیست. همین االن خیلی از بانک ها بیشتر 
تمرکزشان را بر اینترنت بانک گذاشته اند. اینکه 
بانک های مجازی خواهنــد آمد هیچ تفاوتی در 
اصل قضیه ایجاد نمی کند. چــرا؟ چون ما فقط 
کانال ورودی مان عوض می شــود. من االن به 
شعبه مراجعه می کنم تا قسمت پیشخوان، بانک 
فیزیکی است ولی از پیشخوان به آن سمت هیچ 
تفاوتی با بانک مجازی ندارد؛ چون تحویلدار هم 
کار را در کامپیوتر انجام می دهــد. بنابراین به 
نظر من این متمایز کردن بانک مجازی از بانک 

فیزیکی تفکیک درستی نیست. 
اما می تــوان گفت حجــم اطالعات 
دوباره به شــکل یکباره افزایش پیدا 

می کند.
نه لزوما. واقعیت این اســت 
که مردم بر حسب نیازشان 
به بانک مراجعــه می کنند. 
شما زمان دسترسی به بانک 
را زیاد کردید. یعنی بر فرض 

رودررو

حکیمی: بانک مجازی اصال یعنی چه؟ از نظر 
بانک مرکزی بانک، بانک است. همین االن 

اگر بانکی تصمیم بگیرد شعب خود را تعطیل 
کند و روی اینترنت به مشتریانش سرویس 

دهد  این امر شدنی است و کسی جلوی 
بانک ها را نگرفته
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من می توانم ساعت یک بامداد به اینترنت بانک 
یک بانک مراجعه کنم و حساب باز کنم. می توانم 
درخواست تمدید کارت کنم و کارهای دیگر. این 
لزوما به معنای این نیســت که تراکنش های من 
بیشتر اســت، آزادی عمل من به عنوان مشتری 
بیشتر می شــود. البته فرصت های جدیدتری هم 

برای بانک ها ایجاد می کند.
می خواهم بگویم پشــت هر شــعبه،  دســتگاه 
خودپرداز و اینترنت بانــک، یک بانک مجازی 
قــرار دارد. االن تقریبا تمــام عملیات بانک ها 
صرفا به داده های الکترونیکی شان متکی است. 
بنابراین در پشــت صحنه همه بانک ها مجازی 
هستند. بله، مســیرهای ارتباطی متفاوتی وجود 
دارد. در ایــن تعریف مصطلح که شــما گفتید، 
می تــوان گفت بانک مجازی شــعبه ندارد ولی 

هیچ فرقی با بقیه بانک ها ندارد. 
اصال در شــرایط فعلی نظارت دستی 
وجود دارد؛ یعنــی نظارتی که نیاز به 

بازرس درون شعبه داشته باشد؟
بله، ضمــن اینکه این موارد 
الکترونیکــی اســت و در 
می شود،  نگهداری  سیستم 
 باز هم ســند دســتی زده 
می شود و خیلی از اطالعات 
در فرم نوشته می شــود، مشتری امضا می کند و 
بانک به عنوان ســند خودش نگه می دارد. هنوز 

اطالعات خیلی زیادی روی کاغذ است. 
 اگــر زمانی هیچ شــعبه فیزیکی ای 

وجود نداشته باشد، چطور؟
 قطعا فرآیند دستی را الزم 
داریم. شــما اگر همه چیز را 
هــم الکترونیکــی کنیــد، 
حصول اطمینان از اینکه در 
بانک سند به شکل درست 
در سیستم های کامپیوتری وارد می شود،  وظیفه 
بانک مرکزی است؛ یعنی اینکه من بروم نظارت 
عالیه ای بکنم و مطمئن شــوم این گزارش هایی 
که بــرای بانک مرکــزی می آیــد، منطبق بر 
واقعیت اســت یا نه. واقعیت هم در کف و روی 
زمیــن در حــال رخ دادن اســت. بنابراین این 
مکانیسم شــبیه کارهای حسابرسی است،  یعنی 
یک نفر باید برود ببیند گزارشــی که به من داده 
شــده و واقعیتی که اتفــاق افتاده، بــا هم جور 
درمی آیند یا نه. بنابراین نظارت میدانی شــما 
قطعا باید وجود داشــته باشد. یکی از مشکالت 
بزرگ همین ذهنیت غلط اســت که در کشور 
داریــم؛ احســاس می کنیــم اگــر فرآیندها 
الکترونیکــی شــود،  دیگر هیچ چیز دســتی ای 
نداریــم. نخیر،  واقعیت این اســت که جایی که 

واقعیت به مجاز تبدیل می شــود، باید یک آدم 
حضور داشته باشد و ببیند این تبدیل واقعیت به 

مجاز درست انجام می شود یا نه.
یــک مثال می زنم. در مورد شــبکه شــاپرک، 
ســه میلیون و 800 هزار دســتگاه کارتخوان 
در سراســر کشــور داریم و من یک گزارش از 
دوســتان می گیــرم. فرض کنیــد می خواهیم 
تشخیص دهیم کدام یک از موسسات غیرمجاز 
دســتگاه کارتخوان دارند. این یک مورد واقعی 
اســت. معموال شــاپرک گزارش هایی برای ما 
می فرستد که آنهایی که کد صنفی شان موسسه 
مالی و اعتباری اســت، لیســت کارتخوان ها را 
می فرســتند؛ ما اینهــا را جمع بنــدی می کنیم 
و می فرســتیم بخش نظــارت و می گوییم این 
بانک هــای ما در فــالن موسســات غیرمجاز 
دستگاه کارتخوان گذاشــته اند و دارند از مردم 
پول می گیرند. در گزارش هایی که در ســفارش 
محصول گذاشــتیم، دیدیم در تعداد زیادی از 
دســتگاه های کارتخوان ما اصوال کد صنفی ای  
که ذکر شــده، هیچ ربطی به واقعیت ندارد. این 
مساله اصال نیاز به بازرسی میدانی هم ندارد، اگر  
به صورت چشــمی هم نگاه کنید مشهود است. 
مثال در اســم صاحب کارتخوان نوشته شرکت 
فالن ولی کد صنف را پوشــاک زده اســت، در 
صورتی کــه هیچ ربطی به شــرکتی که از روی 
اسمش مشخص اســت یک شرکت ساختمانی 
اســت، ندارد. ما هیچ راهی نداریم که برویم این 
قضیه را میدانی پاالیــش کنیم. یعنی هیچ روش 
دیگری وجود ندارد. البته این کار بانک مرکزی 

نیست اما کار شاپرک است.
شاپرک باید برود این ســه میلیون و 800 هزار 
دستگاه کارتخوان را حداقل یک یا دو بار در سال 
ببیند، بررســی کند این کارتخوان ها کجاست و 
آیا کد صنف شان درســت است؟ هزینه دارد،  
شاید حدود 30 تا 40 میلیارد تومان باید هزینه 
کند ولی در شــبکه ای که دو میلیــون میلیارد 
تومان در ســال جابه جا می کنــد، برای مطمئن 
شــدن از فرآیندهایش این مبلغ چیزی نیست. 
چون هزار مساله دارد. بحث پولشویی، استفاده 
غیرمجاز، محافظت از مــردم در این خصوص 
وجود دارد. این را می خواســتم عرض کنم که 
جایی که ابــزار الکترونیکی تان بــا آدم طرف 
می شــود، آن نقطه قطعا باید بازرســی میدانی 
شود. یا حداقل به صورت رندوم بازرسی میدانی 
شــود. اینجا بحث حسابرسی فناوری اطالعات 
پیش می آیــد؛ یکی از بحث هایــی که در حوزه 
نظارت در حال دنبال شــدن است و بحث بسیار 
مهمی به شــمار می رود. آیــا گزارش هایی که 
برای بازرســی بانک و بانــک مرکزی می رود، 

مبتنی بر واقعیت است؛ به عبارتی آن چیزی که 
در سیستم ها ثبت شده،  در واقعیت اتفاق افتاده 

است یا نه؟
در این قســمت ها بازرسی 
میدانی بســیار اهمیت پیدا 
می کند. حال برای روشن تر 
شــدن بحــث یــک مثال 
می زنــم. یــک بــار برای 
چک هایی که رفع ســوءاثر می شود، یک اتفاقی 
افتاد. در این مورد برخــی از چک ها به صورت 
متقلبانه ای رفع ســوءاثر شده بودند. انگار کسی 
پــول داده بود و پاک کرده بودنــد. این فرآیند 
سیســتمی اســت. یعنی از بانک خــاص این 
اطالعات را به صورت فایــل به اداره اطالعات 
بانکی و اینجا وارد می کنند که از چک فالنی رفع 

سوءاثر شد. ولی الکترونیکی می آید.
در بانک ها هم روش سیستمی است و کسانی که 
به سیستم وارد می شــوند و فایل را می نویسند، 

اطالعات شان موجود است. ولی جالب بود تمام 
موارد حتی الگ را هم دســتکاری کرده بودند. 
یعنی بــه قدری حرفه ای بودنــد که الگی را که 
انجام شــده بود، ویرایش کرده بودند. بنابراین 
نشان داده بود مثال ســاعت چهار صبح جمعه، 
خانمی که متصدی دســتگاه کامپیوتر بوده، این 

فایل را نوشته است.
در صورتی که نه آن خانم ســاعت چهار ســر 
کار بوده نه کسی اجازه می دهد او ساعت چهار 
صبح سر کار بیاید. اگر قرار است کسی کشیک 
باشد اصال خانم ها نمی توانند باشند. به هر حال 
معلوم بود کار آن خانم نبوده و مشــخص بود 
سیستم دستکاری شده و تالش هایی هم که شد 
واقعا به جایی نرســید. منتها حضور به صورت 
فیزیکی و دیدن موارد و صحبت کردن با افراد 
و دیدن اســناد کاغذی خیلــی از موارد را حل 
می کند. لــذا علی االصول بازرســی فیزیکی را 

نمی شود حذف کرد.

تهرانفر: یکی از مشکالت ما آموزش نیروی 
انسانی است. به هر حال همکارانی که ما در 
حوزه نظارت در بانک مرکزی،  بانک ها و دیگر 
نهادهای ذی ربط داریم با پیشرفت هایی که در 
این خصوص اتفاق افتاده، غریبه هستند
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با توجه بــه نمونه های بین المللــی، آیا ایران 
توانســته اســت از فناوری اطالعات به میزان 
مناسب در بانکداری خود استفاده کند؟ و اگر 
پاسخ به این ســوال منفی است، دلیل آن را چه 

می دانید؟
وضعیــت موجود در حوزه بانکــداری بیانگر 
اســتفاده قابل قبول از فناوری اطالعات است. 
استفاده از فناوری اطالعات در بانکداری ایران 
بیشــتر معطوف به به کارگیری سخت افزار، 
شبکه و تجهیزات جانبی بوده است و در حوزه 
نرم افزار منجر به تشکیل ســامانه های مجزا 
در چارچوب های غیرمتمرکز شــد که این امر 
موجب شــده اســت مقیاس پذیری و چابکی 
ســامانه ها در ارائه بعضی از خدمات کاهش 
یابد و مدیریــت آنها را نیــز پیچیده تر کند. 
فناوری اطالعات ابعاد مختلفی دارد و استفاده 
 )Holistic( مناســب از آن نیازمند نگاه جامع
به این موضــوع نه تنها در حــوزه بانکداری، 
بلکه در ســایر حوزه های مرتبط با آن به ویژه 

مدل های کســب و کار، فرآیندهای مرتبط، 
قوانین حاکم، زیرساخت های مورد نیاز، ارتباط 
با نظام بین المللی، مسائل فرهنگی و اجتماعی، 
منابع مالی، نیروی انســانی متخصص و خبره 
و از همه مهم تر وجود برنامه راهبردی اســت. 
در طول سالیان گذشــته و در مقایسه با سایر 
صنایع می تــوان به جرات اذعان کرد رشــد 
بانکداری الکترونیکی بســیار مطلوب بوده و 
در مقایسه با بسیاری از کشــورها بانک های 
ایران ســرویس های جدیدتر و مناسب تر را 
نیز ارائه می دهند که این امر نشــانگر رقابت 
در ســرویس دهی به مشــتریان اســت. این 
موضــوع در حالــی اتفاق می افتد که شــبکه 
بانکی با شدیدترین تحریم ها نیز مواجه است. 
در حــال حاضر در بســیاری از ســرویس ها 
ضریب استفاده از بانکداری الکترونیکی باالی 
90 درصد اســت. با توجه بــه تاثیر مهمی که 
بانکداری چابک و پویا می تواند بر شاخص های 
اقتصادی داشته باشد، دولت و مجلس محترم 

در برنامه های راهبــردی خود، بانک مرکزی 
را مکلــف کردند تا ضمن ارائه اســتانداردها، 
آیین نامه ها و غیــره نظارت بر تعامالت بانکی 
را مدیریت کند تا بهــره وری مورد نیاز جهت 

شکوفایی اقتصادی به دست آید. 
موانع توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران، 
بیشتر مربوط به کدام یک از بخش ها می شود؛ 

مدیران، قوانین، کارمندان و غیره؟
یکــی از مهم ترین موانع توســعه، نبود قوانین 
جامع، محکم و مناســب با شــرایط کشــور 
در ارتباط با تبــادل الکترونیکــی، بانکداری 
الکترونیکــی و جرائم بانکــداری الکترونیکی 
است. عدم تطابق برخی کاربردهای بانکداری 
الکترونیکی با بانکداری اسالمی خاص ایران و 
عدم ارائه راه حل برای آنها به رغم گذشت زمان 
زیاد، باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. در 
حال حاضر ارائه خدمات جدید با چالش عدم 
انطباق با قوانین اسالمی مواجه بوده و در عمل 

دایره فعالیت را بسیار محدود کرده است. 
از سوی دیگر فناوری اطالعات و کاربرد آن در 
اولویت اول مدیران ارشد بانکی و دغدغه اصلی 
آنان نیست. جابه جایی و تغییر مکرر مدیران، 
عدم ریســک پذیری مدیران در اســتفاده از 
بانکــداری الکترونیکی، نحوه ســازماندهی 
مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات بانک، 
وجــود مراکز تصمیم گیرنــده متعدد و بعضا 
متناقض شــاهدی بر این مدعاســت. اگرچه 
ممکن اســت در نــگاه اول چنیــن چیزی به 
نظر نیاید و تاکید مدیران بر لزوم اســتفاده از 
فناوری اطالعات در کنفرانس ها، مصاحبه ها 
و غیــره بیانگر چنین فضایی نباشــد، لیکن در 
عمل وضعیت به گونه ای دیگر است. نهادینه 
کردن کاربرد فناوری اطالعات چیزی نیست 
که صرفــا با توصیه و تذکر قابل انجام باشــد. 
این امر به دالیل مختلــف چالش های زیادی 
در ســازمان ایجاد می کند که نیــاز به حضور 
جدی، فعال و قوی مدیران در تمامی عرصه ها 
و استفاده از خرد جمعی برای رفع موانع بر سر 
راه است. مقاومت های ناشــی از دست رفتن 
موقعیت ها و مزایای شغلی، تغییرات در ساختار 
سازمانی و غیره مواردی نیســتند که با ابالغ 
و آیین نامه قابل حل باشــند. رویکرد مدیران 
ارشــد و استفاده از مکانیســم های مختلف بر 
جهت گیری کارمندان، ایجاد روحیه همکاری 
در آنان و افزایش بازدهی نیز تاثیر مســتقیم 
دارد و می تواند مقاومــت و مخالفت آنان در 
برابر تغییرات را کاهش دهد و مدیریت کند. 
ظرفیت ســازی در مدیریت ارشد بانک ها با 
موضوع های فنــاوری اطالعات قطعا موانع را 

گفت وگو با سید ابوطالب نجفی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک

خدمات دخالت نمی کند مشارکت می کند
 چند ســالی اســت بخش خصوصی همواره با گله و شکایت از شرکت خدمات انفورماتیک یاد کرده و خواستار خروج این نهاد دولتی 
از حوزه اجراســت. شــاید این گله ها می توانست ســوژه خوبی برای گفت وگویی چالشی با ســیدابوطالب نجفی، مدیرعامل شرکت 
خدمات انفورماتیک باشــد؛ اما مشــغله کاری نجفی به ما اجازه نداد گفت وگوی حضوری با او داشــته باشــیم و ناچار، سواالت کلی 

خود را برای او فرستادیم تا جواب های کتبی دریافت کنیم.
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کاهش خواهد داد. 
از دیگــر موانع مهــم در توســعه بانکداری 
الکترونیکی به خصــوص در بانک های بزرگ 
می توان به ساختار قدیمی، بوروکراسی حاکم 
بر فعالیت های ستادی آنها، وجود انحصار در 
برخــی از فعالیت ها، منافع فــردی، ضرورت 
رعایت آیین نامه هایی مانند مناقصات و دولتی 
بودن که عمال فضایی غیرپویا ایجاد می کنند، 
اشاره کرد. در چنین شرایطی بانک های بزرگ 
قادر به توسعه خدمات نیستند و حتی در برخی 
موارد از بانک های کوچک نیز ضعیف تر عمل 

کرده اند.
چگونه می تــوان بانک های بــزرگ را در این 

زمینه فعال تر کرد؟
یکی از محرک های اصلی در توسعه بانکداری 
الکترونیکی، رقابت است. بانکداری الکترونیکی 
در بســتر رقابت واقعی می تواند رشد یابد و به 
تحقق اهداف بانک کمک کند. بانک های بزرگ 
به لحاظ داشــتن امکانات و منابع قابل توجه، 
گستره جغرافیایی وســیع و مشتریان بیشتر، 
بالقوه مستعد توســعه بانکداری الکترونیکی 
هستند و می توانند نقش رهبری را ایفا کنند. تا 
زمانی که رقابت واقعی در کار نباشــد و امکان 
جذب سهم بازار بیشتر به واسطه ارائه خدمات 
برتر وجود نداشته باشد، نمی توان شاهد افزایش 
فعالیت برای توســعه بانکــداری الکترونیکی 
از ســوی بانک های کوچک و بزرگ بود. نکته 
دیگری که باید بدان توجه کرد ظرفیت و توان 
شــرکت های ارائه دهنده خدمــات فناوری 
اطالعات اســت. این شــرکت ها نیز ســهم 
قابل توجهی در توســعه خدمــات بانکداری 
الکترونیکی دارند و الزم اســت ظرفیت های 
آنان نیز متناسب با نیازها افزایش یابد.با حضور 
بانک های خصوصی از اوایل سال های 1380 و 
به کارگیری تجهیزات جدیدتر و نرم افزارهای 
چابک تــر و اجتناب از فرآیندهــای پیچیده، 
مشتری مداری مناسب و در نهایت استفاده از 
درگاه های الکترونیکی جدیــد و ارائه خدمات 
نوین، بانک های خصوصی توانستند سهم بازار 
نسبتا خوبی از بانک های بزرگ دولتی بگیرند. 
بانک های بزرگ دولتی در این فضای شــدید 
رقابتی مجبور به نوسازی سامانه ها، فرآیندها، 
ســاختارها و در نهایت به کارگیــری ابزارها و 
کانال های جدید فناوری اطالعات جهت ارائه 

سرویس به مشتریان خود هستند. 
نقش نهادهای نظارتی چیســت؟ آیا عملکرد 

رگوالتور تا امروز همراهانه بوده یا مانع؟
نهادهای نظارتی نقش مهمی در ایجاد آرامش 
در فضای کسب و کار ارائه می کنند. همچنین 

شاید بتوان مهم ترین نقش این نهادها را ایجاد 
یک فضای برد-برد و تعادل در بازار برای کلیه 

کسب و کارها در نظر گرفت. 
در ارتبــاط با نهادهای نظارتــی و رگوالتوری 
خوشــبختانه فضای مثبت و همراهی مناسب 
همواره با شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان 
بازوی اجرایی بانک مرکزی وجود داشــته و 
شرکت با به کارگیری پیشنهادات و راه حل های 
ارائه شده به وسیله نهادهای فوق توانسته است 
سرویس های ارائه شده به بانک ها را تداوم دهد 

و در چارچوب های تعیین شده حرکت کند. 
آیا دخالت نهادهایی مانند شــرکت خدمات 
انفورماتیــک را در زمینه اجــرای بانکداری 

الکترونیکی مثبت ارزیابی می کنید؟
در پاسخ به این ســوال به صورت مختصر باید 
گفت ابتدا بهتر است به جای لغت دخالت از واژه 
مشارکت اســتفاده کنیم. چرا که شرکت  های 
بزرگی چون خدمات انفورماتیک که محصول 
تالش بی وقفه جوانان این مــرز و بوم بوده، به 
صورت ذاتی باید در خدمت توســعه اهداف 
از قبل تعیین شــده باشد. شــرکت خدمات 
انفورماتیک سازنده شــاکله اصلی بانکداری 
الکترونیکی در کشور و شروع کننده تحول است 
و همزمان با آغاز حرکت و توجه جدي به بحث 
اتوماسیون سیســتم بانکي ایران و الکترونیکي 
کــردن خدمات بانکــداري به عنــوان خلق 
توسعه پایدار در کشــور، ارائه خدمات شتاب 
در اوایل دهه 70 توســط شــرکت خدمات 
انفورماتیک شــکل گرفت و با گذشت بیش از 
21 سال از فعالیت شرکت خدمات انفورماتیک 
به عنوان ســازماني پیشرو در عرصه خدمات 
فناورانه بانکــداري الکترونیکی کشــور این 
شرکت به چنان ظرفیت و توانمندي ای دست 
یافته اســت که به عنوان بازوي اجرایي بانک 
مرکزي جمهوري اســالمي ایران در طراحي و 
اجراي پروژه هاي کالن حاکمیتي، نقش بسیار 

تعیین کننده اي بر عهده دارد. 
شــرکت خدمات انفورماتیک طي سال هاي 
فعالیت خود با غلبه بر محدودیت هاي ناشي از 
تحریم، با جدیت و تالش فراوان توانسته بسیار 
هوشــمندانه و متعهدانه در جهت شناســایي 
کامل نیاز ها و انتظارات مردم و مسئوالن نظام 
بانکي کشور در حوزه ســامانه های بین بانکی 
و ملــی و حاکمیتی بــا برنامه ریــزي و اجراي 
طرح هاي کالن ملي از جمله طرح سامانه هاي 
ملي پرداخت )ســاتنا، تابا و پایــا(، هدفمندي 
یارانه ها، پیاده سازي ســامانه شاپرک جهت 
 POS( مدیریت بر تجهیزات پایانه هاي فروش
( در کشور، سامانه ســوئیفت و سپام به منظور 

مدیریت گردش تراکنش هــاي ارزي و ریالي 
در شبکه بانکي، سامانه سپاس جهت ساماندهي 
کیف هاي پول الکترونیکي، مرکز کاشف جهت 
مدیریت امنیت تراکنش هاي بانکي، ســامانه 
چکاوک در راســتاي جلوگیري از نقل و انتقال 
الشه چک، اجراي سبد کاال و ده ها طرح و پروژه 
دیگر گام بردارد و نقــش خود را به عنوان یکي 
از بازیگران اصلي عرصه بانکداري الکترونیکی 
کشــور به خوبي ایفا کند. استقرار اولین سیستم 
متمرکز بانکــداری در بانک ملی ایران و بعد از 
آن در بانک صادرات ایران که بخش بزرگی از 
بانکداری کشور را مدیریت می کنند، از نمادهای 
بزرگ نــوآوری در بانکــداری الکترونیکی 
محسوب می شــود و راه را برای سایرین در این 
صنعت همــوار کرده اســت.  در حوزه فضاي 
کسب و کار فناوري اطالعات بانکي این شرکت 
بــا رویکرد مدیریتي نویــن و نوآورانه خود در 
چندساله اخیر توانســته است با توسعه فضاي 
رقابتي و حمایت و پشتیباني از شرکت هاي نوپا 
در زمینه ارائه محصوالت و خدمات نوین بانکي 
سهم بسزایي در توسعه بانکداري الکترونیکی با 

محوریت خود داشته باشد. 
در حوزه زیرســاخت هاي ارتباطــي با توجه 
به اینکه در ابتدا بخش شــبکه زمینی کشــور 
و مخابــرات آمادگــی الزم را بــرای ارائــه 
ســرویس های مطمئن دیتا نداشت، شرکت 
خدمات انفورماتیک توانســت بــا ایجاد یک 
شبکه کامال مســتقل ماهواره ای بزرگ ترین 
شــبکه ماهواره ای خاورمیانه را به وجود آورد 
که بر اساس آن توانســت اولین سیستم های 
متمرکز بانکی را در بانک های ملی و صادرات 
پیاده ســازی کند.  در حوزه استانداردســازي 
و امنیــت فرآیندهــا و خدمــات بانکداري 
الکترونیکي، شــرکت خدمــات انفورماتیک 
بر حسب مســئولیت های ملی  و حاکمیتي در 
قبال بانک مرکزی توانسته است با دستور کار 
 ISMS، قرار دادن و اخذ اســتانداردهایي نظیر
PMBOK ،ISO22301  و مدیریت ریســک در 

زمینه های امنیت شبکه های بانکی و پایداری 
سامانه ها نیز نقش مهمی در این صنعت ایفا کند. 
یکي از فعالیت هاي مهم این شــرکت در حوزه 
امنیت نظام بانکي طرح کاشــف بوده است که 
با ایجاد یک CSIRT متمرکز ، به شکل مطلوب، 
نظارت و کنترل امنیت در کل ساختار بانکی را 
به گونه اي بر عهده داشته باشد تا بدین ترتیب 
امر برقراری امنیت در سرویس هاي حاکمیتي 
و رقابتي بانکي را تســهیل کند و به مسئولیت 
تعیین کننده خــود در کنترل بحران امنیتي در 

شبکه بانکي کشور جامه عمل بپوشاند  
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توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات طی چند سال گذشته موجب شده است 
کســب و کارهایی که بر مبنای فناوری اطالعات و به صورت آنالین یابرخط شکل گرفته اند، از 

اهمیت زیادی برخوردار شوند.
حجم فعالیت این شــرکت ها در فضای آنالین نشــان می دهد این بازار نوظهور به تدریج جایگاه 
خــود را میــان شــهروندان پیــدا کــرده و بــا کمــی تدبیــر از ســوی سیاســتمداران و قانونگذاران 
تــوان تحول طی چند ســال آینده را دارنــد. در میزگردی که بــا عنوان کســب و کارهای برخط و 

نیازهای شــبکه ای این شــرکت ها با حضور احمد میردامادی مدیرعامل شرکت پرداخت نوین 
آریــن، حامد قنادپور، مدیرعامل شــرکت تجارت الکترونیکی ارتباطــات فردا، حمید محمدی 
مدیرعامل دیجی کاال و حســام آرماندهی مدیرعامل کافه بازار برگزار شــد، ســعی شــده است 
بــه چالش هــای این شــرکت ها در حــوزه پرداخت، پرداخته شــود؛ چالش هــا یــا راهکارهایی که 
می توانــد موتــور محــرک یــا متوقف کننــده این نــوع فعالیــت باشــد. در ادامه متــن کامل این 

میزگرد را می خوانید:

بررسی نیاز های بر خط بانکی در میزگرد کسب و کارهای آنالین با حضور کارشناسان

فقط باید مسیر را مشخص کرد

میثم قاسمی مهرک محمودی
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 صحبــت را این گونه آغــار می کنیم؛ 
بسیاری معتقدند استفاده از اینترنت با 
فراگیر شــدن تجــارت الکترونیکی فراگیر 
خواهد شــد، با وجود اقداماتــی که صورت 
گرفتــه به نظر شــما چــرا هنــوز تجارت 

الکترونیکی جا نیفتاده است؟
 احمــد میردامــادی 
)مدیرعامل شــرکت 
آرین(:  پرداخت نوین 
شاید اگر بخواهم دوسه 
آیتــم را بــه عنــوان 
آیتم های اصلی از دید خودم بیان کنم، یکی از 
آنها ناهماهنگی بخش هایی اســت که در این 
فرآیند باید دخیل باشــند و همراه شوند؛ به 
عنــوان مثــال ناهماهنگــی سیاســت ها با 
شاخص ها. یعنی وقتی شــما به سیاست های 
کالن کشور نگاه می کنید، بحثی مثل کاهش 
تقاضای ســفر مطرح اســت و این بحث به 
صورت کامل منجر به تجارت آنالین می شود 
ولی شاخص های عملکردی به گونه ای دیگر 

تعریف می شود.
چیزهایــی که به صورت مشــخص در این 
حوزه شــاید منجر به تجارت الکترونیکی به 
آن معنی آنالینش نمی شود. یک مثال ساده 
در حوزه پرداخت این اســت که شاخص ها 
بیشــتر روی پایانه ها متمرکز است در حالی 
که بــرای اینترنت و موبایــل فقط خودش 
ثبت می شــود. برای این بخش نه مشــوقی 
در نظر گرفته می شود و نه حتی امتیاز ویژه. 
معنی اش این اســت که شما برای گسترش 
خدمات آنالیــن و کاهش تقاضای ســفر، 
سیاستی دارید اما شاخص عملکردتان روی 
چیزی ا ســت که به هر حال به ســفر منجر 
می شــود چون پایانه نهایتا ســفر فیزیکی را 

خواهد خواست. 
یک موضوع دیگر که فکر می کنم باید کمی در 
زمینه اش کار شــود، بحث فرهنگ سازی در 
الیه های مختلف است. به طور مثال قانونگذار 
یا مجری باید هم با فناوری آشــنا باشند هم با 
روند رشد و هم با معضالت آن. چون تا زمانی 
که قوانین درستی تدوین نشود برنامه ریزی 
درســتی هم برای آن صــورت نمی گیرد. 
بنابرایــن به عنوان یک آسیب شناســی کال 
ناهماهنگــی بخش ها و -حاال اگــر دقیق تر 
بخواهیــم واردش بشــویم- عــدم تطابق 
سیاســت ها با شــاخص های عملیاتی و عدم 
آشنایی بعضی از مراجع تاثیرگذار این حوزه 
با روند رشد فناوری موجب عدم رشد توسعه 

تجارت الکترونیکی شده است.

به عنوان مثال وقتــی وارد حوزه اپراتورهای 
تلفن همراه می شــویم، متوجه می شویم حجم 
اســتفاده از موبایل و برنامه هــای کاربردی 
وابسته به آن بسیار باالست و روی این حوزه 
کار شده است. حال در پرداخت می بینید غیر 
از جاهایی که یک نفر بر این حوزه مسلط بوده 
و آن را می شناخته، کار دیگری در این بخش 

صورت نگرفته است. 
 آقای محمدی شما به صورت مستقیم 
با ایــن بــازار درگیر هســتید؛ اگر 
بخواهید این بازار را آسیب شناســی کنید، به 

چه موضوعاتی اشاره می کنید؟ 
محمــدی  حمیــد   
)مدیرعامــل دیجــی 
کاال(: به نظر من تجارت 
الکترونیکی شکل گرفته 
است و در این چند سال 
اخیر هم رشد خوبی داشته ایم؛ شاید بیشتر از 
رشــد هر کدام از ابعاد دیگر اقتصادی. ولی 
اینکه چرا از آن ســطح مورد انتظار خودش یا 
در مقایسه با کشورهای دیگر و منطقه فاصله  
بســیار زیادی دارد، می توان ریشه اش را در 
چند بعد ارزیابــی کرد: یکی متغیرهای کالن 
اقتصادی. ببینید در واقع عملکرد خوب یا بد 
یــک بیزینس، بــه متغیــر کالن اقتصادی 
برمی گردد. هر وقت شــاهد رشد و رونق در 
بازار هستیم، این طرف هم شاهد رشد و رونق 
با ضرایب بزرگ تری از آنچه شــاید ناشی از 
عملکرد و تغییر ســرویس ها و روش ها باشد، 

خواهیم بود.
واقعیــت این اســت که ما کســب و کار در 
ســایزهای بزرگ تر و در حد و شأن بازارمان 
نداریم. حال چرا نداریــم؟ یکی از دالیل آن 
می تواند به حوزه قانونگذاری بازگردد، شاید 
خألهایی اجازه  شــروع تجارت هایی در سایز 

بزرگ را نمی دهد. 
قنادپــور،  حامــد   
شــرکت  مدیرعامل 
الکترونیکی  تجــارت 
اتفاقی  ارتباطات فردا: 
که االن افتاده این است 
که زیرساخت ها فراهم اســت و اینترنت ما 
به رغم مســائلی که دارد، در حدی است که 
بشــود گفت می توان فعالیت آنالین داشت. 
مردم ما برخالف بســیاری از کشورها تقریبا 
تمام شان حســاب بانکی و کارت و رمز دوم 
دارند و بســیاری از آنها خرید اینترنتی انجام 
داده اند. مســاله  مــا همان طور کــه آقای 
میردامادی گفتند یک نوع فرهنگ سازی نیاز 

دارد اما نه از جنس فرهنگ سازی تبلیغاتی؛ ما 
در ایران به یک تغییر الگــوی ذهنی احتیاج 
داریم. اولین چیزی کــه برای انجام خرید به 
ذهن مردم می رســد این اســت که به آنجا 
بروند. این الگو باید تغییر کند. به نظر من دلیل 
اینکه این اتفاق نمی افتد، به نگاه سیاســتگذار 
برمی گردد؛ نگاه آنها یک نگاه فنی اســت نه 
یک نــگاه بیزینســی و تجــاری. یعنی وقتی 
می خواهیم پرداخت اینترنتی و خرید اینترنتی 
را درســت کنیم، سریع می گوییم زیرساخت 
شبکه ای آن را درست کنید، هیچ کس به قول 
دوســتان نمی گوید زیرســاخت قانونی را 
درست کنید. یعنی برای اینکه کار کنیم همه 
چیز وجود دارد اما وقتی حمایت می کنیم باز 
می بینیم مثال از کســانی که زیرســاخت را 
توسعه می دهند حمایت می کنیم نه از کسانی 
که کسب و کار راه انداخته اند، چون نگاه مان 

فنی است.
مثــال در حوزه بانکــی، سیاســتگذار بانک 
مرکزی به جای اینکه نگاه بیزینســی داشته 
باشــد حداقل در حــوزه  آی تــی، نگاهش 
کامال فنی اســت. نکته دیگــر بخش بندی 
درست فعالیت هاســت. ما به تجارت خیلی 
عمومی نگاه می کنیــم و به تبع آن به تجارت 
الکترونیکی نیز خیلــی عمومی نگاه می کنیم. 
مشــخص نیســت در مورد کــدام بخش 
صحبت می کنیم. نسخه هایی که ما می پیچیم 
نسخه های عمومی هستند اما باید به صورت 
خاص برنامه ریــزی کنیم. هنوز بســیاری 
هســتند که آی تی را برای آی تی می خواهند 
نه برای یک کســب و کار. باید توجه داشت 
آی تی برای یک کســب و کار موتور محرک 
اســت. در اصل کار آقای محمــدی و آقای 
آرماندهــی آی تی نیســت، آنهــا تجارت 
می کنند اما از آی تی بهره می گیرند. در اصل 
کســانی که می خواهند در این حوزه فعالیت 
کنند اول باید کســب و کار را بشناسند و بعد 
برای آن ســایت بزنند. در شرایط فعلی شاید 
اول سایت می زنند، بعد سعی می کنند کسب 
و کاری پشتش بیاورند. مورد دیگری که باید 
به آن توجه کرد، نوآوری اســت. نوآوری در 
حوزه استارت آپ ها بســیار نقش دارد. در 
اصل ما نــوآوری را یاد نگرفتیــم که نوآور 

باشیم و نوآوری کنیم. 
 آقــای آرماندهی، آقــای قنادپور به 
موضوعی اشــاره کردند: آی تی برای 
کســب و کار یا آی تی برای آی تی. شما وقتی 
 IT Man شــروع به کار کردید به عنوان یک

شروع کردید یا به عنوان یک تاجر؟
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 حســام آرماندهــی 
کافــه  )مدیرعامــل 
بازار(: تقریبا 10 ســال 
پیش که مــا کارمان را 
آغاز کردیم، پروژه ای با 
عنوان لینوکس فارسی مطرح بود. آن زمان 
می خواستند یک سی دی لینوکس فارسی را 
30 هزار تومان بفروشند که مبلغ زیادی بود و 
در نهایت کسی از آن استقبال نکرد. به تدریج 
آن فعالیــت تبدیــل شــد به شــرکتی که 
هم اکنون در آن هســتیم. در اصل آن زمان 
آی تی با کسب و کار بســیار فاصله داشت؛ 
همیشه بیشتر به یک نرم افزار توجه می شد. 
اینکه یک نرم افزار خوب تولید کنیم اما شاید 
به اینکه نیاز جامعه چه چیز اســت، توجهی 
نمی شود. پس من طبیعتا حرف آقای قنادپور 
را تایید می  کنم. امــا یکی از نکاتی که موجب 
توســعه نیافتن تجارت الکترونیکی می شود، 
بحث های قانونگــذاری از جمله قانون های 
مالی و مالیاتی اســت و حتی قوانین پرداخت. 
یعنی هیــچ قانونی وجود نــدارد که اگر در 
ســایت مان یک نفر »تیکی« زد یا شرایطی را 
پذیرفت، واقعا چطور اســت؟ ضمانت اجرا 
دارد یا مورد پذیرش است یا نیست؟ یا اینکه 
در بحــث پرداخت ها ، مدت هاســت فکر 
می کنیم این بحــث پرداخت اگر برای کاربر 
تسهیل شــود واقعا موجب رشــد کسب و 

کارهای ما می شود. 
کافه بــازار اولین جایی بود کــه پرداخت از 
طریق موبایل را خیلــی جدی راه انداخت، ما 
با شرکت های فعال در این حوزه خیلی تالش 
کردیم پرداخــت ســاده تری روی موبایل 
فراهم کنیم اما پیشــرفت چندانی نداشتیم. 
وارد کردن چندیــن فاکتور، حدود 20 تا 25 
فاکتور مختلف روی یک صفحه کوچک کار 
را مشکل می کند. اما در این بخش نتوانستیم 
کاری انجام دهیــم و خودمــان نیز جرات 
اقدامی نداشتیم. اگر شــرکت های فعال در 
این حوزه و بانک مرکزی خودشان بتوانند در 
این خصوص فعالیت جدی انجام دهند، قدم 
موثری برداشته شده است. شاید شرکت های 
خدمــات پرداخت باید از دل شــرکت های 
تجــارت الکترونیکی بیــرون بیایند. مثال از 
دل علی بابا »علی پی« درآمده اســت. اینجا 
هم باید همین شــرکت هایی که در این حوزه 
تخصص دارند، این کارها را انجام بدهند ولی 
باید بــه آنها جرات داده شــود، یعنی قوانین  
طوری تنظیم شود که ما جرات کنیم وارد این 

حوزه ها بشویم. 

 یکی از موضوعاتی کــه تقریبا تمامی 
حاضران به آن اشــاره کردند، بحث 
قانونگذاری است. به نظر شما بهتر است ابتدا 
بــرای تمامی بخش ها قانونگــذاری صورت 
گیرد، بعد فعالیتی آغاز شــود یا قوانینی را که 
وجود داشــته نیز برداریم تا فضا باز شود و به 

تدریج برای آن قوانین وضع شود؟
فکر می کنم هر دو گزینه 
می تواند مطرح باشــد، 
مهم این است که شفاف 
شــود. یعنی اینکه کسی 
کار  می خواهــد  کــه 
جدی ای شروع کند و تمام زندگی اش را وقف 
آن کار کند، نمی خواهد ریسک بپذیرد. حال 
گاهی پیش می آید می گوییم قوانین دست و 
پاگیری وجــود ندارد، پس شــما می توانید 
حرکت کنید ولی ریســک وجود دارد. فکر 
نمی کنم بگوییم در شــرایطی که قانون ها را 
برداشته ایم و قانونی وجود ندارد، می شود کار 
کرد، ممکن است خیلی واقعی نباشد، از سویی 
شــاید هم لزومی نداشته باشد برای همه چیز 
دستورالعمل های دســت و پاگیری تدوین 

کنیم ولی شفاف شدن آن بسیار مهم است. 
نکته دوم با قوانین و موضوع فرهنگ ســازی 
ارتباط زیادی دارد. مــن معتقدم هیچ کدام 
از نهادهای حاکمیتی نمی تواند وارد موضوع 
فرهنگ ســازی بشــود چون فرهنگ از دل 
جامعه است و کســی نمی تواند به کسی یاد 
بدهد کــه »بیاییــد خرید اینترنتــی انجام 
بدهید«. مــردم می بینند، یــاد می گیرند و 
تجربه می کننــد و ادامه می دهند. چیزی که 
فرهنــگ را ایجاد می کند، همیشــه بهترین 
راهکارهاســت؛ یعنی بهتریــن نمونه خیلی 
خوبــی در آن کشــور وجــود دارد، مردم 
اســتفاده کرده انــد و تجربه لذت بخشــی 
داشــته اند و به هر حال این قضیه پیش رفته 
اســت. برای اینکه یک نمونه خوب به وجود 
بیاید، باز در واقع یک کســب و کار جدی و 
کارآمد نیاز اســت. آن کسب و کار جدی و 
کارآمد به وجود نخواهد آمد مگر اینکه فضا 
را فضای روشن و شــفافی برای ورود ببیند. 
در اصل اگر یک نمونه خوب نباشد، تجارت 
شــکل نمی گیــرد و تا وقتی تجارت شــکل 
نگیرد، فرهنگ ســازی نیز به وجود نخواهد 
آمد و وقتی فرهنگ به وجود نیاید، قانون نیز 

متقن نمی شود.
اما چیزی هســت که می توانــد قضیه مرغ و 
تخم مرغ را راه بینــدازد؛ یعنی یک جایی این 
حلقه را اســتارت بزند و تشدیدش کند، و آن 

مشوق هاســت. می توانیم برای کســانی که 
از این نوع تجارت اســتفاده می کنند، مشوق 
بگذاریم؛ مثال مالیات ارزش افزوده کســی 
را که خرید آنالین انجام می دهد از هشــت 
درصد به پنج درصد برســانیم اما وقتی نظام 
مالیاتی ما هنوز فاکتور آنالین را به رســمیت 
نمی شناسد، مشخص اســت که فاصله ما تا 
نقطه مطلوب زیاد است. اگر مشوق بگذاریم 
کسب و کارها شــاید کمی ریسک را بپذیرند 
و وارد فرآینــد فعالیت شــوند. فرهنگ نیز 
به وجود می آید و بر اســاس آن قانون شکل 
می گیرد. اما نکته ای که باید مد نظر قرار داد 
این اســت که قانون باید در تمامی سطح های 
کالن تجارت باشد اما نباید به جزییات وارد 

شود. 
 من با بحث مشــوق در 
ولــی  موافقــم  کالن 
واقعیت این اســت که 
بایــد ببینیم تــا چه حد 
قــرار اســت از ایــن 
مشوق ها اســتفاده کنیم. نگاه می کنیم. وقتی 
بحث قانونگذاری یــا مقررات زدایی مطرح 
می شــود، باید ببینیــم در چه اتمســفری 
صحبت می کنیم و در چه فرهنگی می خواهیم 
آن را اجرا کنیم. اتمســفری که در موردش 
صحبت می کنیم تجارت الکترونیکی است، 
تجارت الکترونیکی مبتنی بر نوآوری است، 
در مفهوم نوآوری قانونگذاری چندان قابل 
تحقق نیســت. چرا که قانونگذاری در ایران 
بسیار طوالنی مدت اســت و چندان چابک 
نیســت و انتظار قانونگذاری چابک چندان 
منطقــی نیســت. به خاطــر همیــن باید 
چارچوب هــا مشــخص شــود؛ یعنی فقط 
چارچوب ها باید مشخص شــود. در ایران 
می گویند می خواهی چــه کاری انجام دهی 
من برایت قانون وضع می کنم. این نگاه باید 
تغییر کند؛ باید بگوید »تو کارت را انجام بده 
اما نباید از چارچوب ها خارج شــوی، اگر از 
چارچوب ها خارج شــدی من با تو برخورد 
می کنم. ولی اگر آن قوانیــن کلی چیزی که 
می خواســتیم نبود، من کمک می کنم«. این 
اتفاق در فضــای بانکی ایــران بارها افتاده، 
آنجایی که رشد و توســعه داشتیم این اتفاق 

افتاده است.
برای پایانه های فروش و اولین اینترنت بانکی 
که آمد، قانونی نداشــت. اگر می خواســتیم 
به این ســمت برویم می شــد مثــل خیلی 
چیزهایی که اتفــاق نیفتاد و بایــد می افتاد، 
دیگر نمی خواهم مثال بزنــم. خیلی اتفاق ها 
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می توانســت در فضای بانکی ایران بیفتد ولی 
نیفتاد. مثال همین کیف پــول خرد؛ ما کیف 
پول نداریم چون هر قانونگذاری می گوید اول 
بگذارید قانونش را درســت کنم بعد برویم 
انجامش بدهیم. »راه را باز بگذار ولی بگو خلق 
پول نکن و این کار را انجــام نده و غیره.« من 
فکر می کنم در فضای کســب و کار تجارت 
الکترونیکی که مبتنی بر نوآوری است، حتما 
باید چارچوب های کلی دیده شــود. در این 
راستا اگر بتوانیم ســاز و کاری برای مشوق 
داشته باشــیم، من موافقم ولی معموال نشان 
داده شده که مشوق ها به سمت رانت می رود 
و رانت هم طوری نیســت که کل آن تجارت 

را توسعه بخشد. 
 من بیشــتر بــا همان 
مقررات زدایی موافقم تا 
چــون  قانونگــذاری. 
ســت،  ا حت تــر  ا ر
که شــما  همان طــور 
فرمودید. این کار ســاده تر و چابک تر است و 
زودتر پیش می رود. ریسک هایی را می شود 
پذیرفــت و از یکســری خطاهــا می توان 
چشم پوشی کرد. ما یک سایت دیگر داریم به 
اســم دیوار که دائما مساله  شکایت و غیره در 
آن مطرح می شود، چون در آن کالهبرداری 
می شــود. به هر حال افرادی از آن سیســتم 

سوءاستفاده  می کنند.
ماهی یک بــار هم، دو هفته ای یــک بار باید 
برویم در مورد پرونــده ای اطالعات بدهیم 
که مثال پیگیری کنند کجا کالهبرداری اتفاق 
افتاده است. یک بار من رفتم دادسرای جرائم 
رایانه ای و آنها گفتند این ســایت، کال سایت 
کالهبرداری است؛ دستور دادم این سایت را 
ببندند. آنجا 50 هزار آگهی در روز گذاشــته 
می شود، طبیعی است که در آن اتفاقاتی بیفتد 
و به هر حال اتفاقات ناخوشــایند در آن رخ 
دهد ولی می توان اجازه داد این سایت کار کند 
یا می شــود اصال جلوی چنین سایت هایی را 
گرفت و هیچ  وقت نگذارند در ایران مثل همه 
جای دنیا چنین سرویسی وجود داشته باشد. 
در مورد پرداخت های خرد می شــود اجازه 
داد اتفاق بیفتد، پذیرفت که خطاهایی در آن 
رخ می دهد، پذیرفت کــه ناامنی هایی وجود 

خواهد داشت. 
 آقای آرماندهی به بخشی از مشکالت 
در پرداخت های خرد اشــاره کردند؛ 
دیجی کاال پرداخت هایــش مانند کافه بازار 
خرد نیست اما شــما در بخش پرداخت ها با 

مشکلی مواجه شده اید؟

 چــون پرداخت های ما 
پرداخت هــای خــرد 
نیستند، چندان با مشکل 
نبــود قانــون بــرای 
پرداخت هــای خــرد 
مواجــه نیســتیم. بیشــتر درگیــر همان 
دروازه های پرداخت آنالین و مشکالت شان 
هستیم و ســعی می کنیم این مشکالت را از 
طریق PSPها و بانک ها دنبال کنیم. در اصل 
اگر بتوانیم ســرویس پرداخــت را -مانند 
ســرویس های پرداختی که در کشــورهای 
دیگــر می بینیم ماننــد وان کلیــک )یعنی 
سرویســی که پروســه پرداخت را تسهیل 
کند(- از پروســه دردآوری که هر روز باید 
تکرار شــود خــارج کنیم، کمــک بزرگی 

کرده ایم.  
 آقای میردامادی آیا در شرایط فعلی 
می توان این فرآیندها را کوتاه کرد یا 

امکانش نیست؟
میردامادی: به نظر من 
که حتما می شــود، فقط 
بایــد آدم مناســبی در 
جای مناسبی قرار گیرد. 
یــک اشــاره جانبــی 
 MIT می کنم؛ »پیتر ســنگه« اســتاد دانشگاه
جمله ای دارد که می گوید:»10 یا 20 ســال 
گذشته را مجسم کنید؛ گذشته دنیای آرامی 
نبوده اســت، آینده نیــز آرام نخواهد بود. 
چالش های پی درپــی در پیش رو خواهد بود. 
اگــر خــود را آمــاده نکنیــم به مشــکل 
برمی خوریم.« این مسیری که ما در موردش 
صحبــت می کنیم یــک باید اســت نه یک 
انتخاب؛ یعنی چیزی اســت کــه به هر حال 
اتفاق می افتــد. من اگر بخواهــم مثال بزنم 
می گویم مثل آبی است که از باالی یک بلندی 
ریخته می شــود و حتما بر اســاس قوانین به 
ســمت پایین خواهد آمد؛ حال اگر شما مسیر 
مناسبی برایش تهیه کنید، می توانید از فشار 
مســیر این آب اســتفاده کنید و اگر استفاده 
نکنیــد حتمــا از راه دیگــری خواهد رفت. 
ماجرایی که وجود دارد این است که در واقع 
اگــر خصوصیات نســل موجــود را در نظر 
بگیرید، بحث جوان بودن جامعه و رشد خیلی 
ســریع تکنولوژی -که کامال مقررات گریز 
پیش می رود یا مقرراتی پشتش هست که ما 
نمی بینیم- اینها همه موجی ایجاد می کند که 
بحث تبادل اطالعات و بعد در ادامه اش بحث 
ایجاد کسب و کار و ســپس بحث پرداخت 
حتما اتفاقی اســت که می افتد. بنابراین ما اگر 

برایش آماده نباشیم، آنجا باید بنشینیم برای 
بحران هایش فکر کنیم. در مورد این موضوع 
که شــما فرمودید؛ وقتی در مورد نسل جدید 
صحبت می کنیم، حال چه در تکنولوژی چه در 
انسان، باید بپذیریم این نسل جدید می تواند 
کمک کند به اینکه این نیازها کجاست، قوانین 
چه باید باشــد و چگونه می تــوان این راه را 
تسهیل کرد. تجارت دوستان فعال در بخش 
کسب و کار نشان داده امکان این نوع فعالیت 
در ایــن فضا با کمترین مشــکل وجود دارد. 
بنابرایــن فقط تنظیم کردن آن مهم اســت. 
موضــوع دیگــری هم کــه بــاز در مورد 
زیرســاخت گفته شــد و به نظر من درست 
اســت، این اســت که زیرســاخت ها اجازه 
فعالیت می دهنــد. به آمــار تراکنش های 
موبایلی در شش ماه اول امسال نگاه می کردم، 
متوجه شدم تراکنش های موبایلی حدود صد 
درصد از نظر مبلغ رشــد داشته  است. از کل 
میزان تراکنش هایی که در حوزه شــاپرک 
صــورت گرفتــه، 24 درصــد آن در حوزه 
اینترنت و موبایل بوده اما از لحاظ مبلغ ســه 
درصد آن رسیده به شش درصد. این موضوع 
نشــان  می دهد مردم به این ســمت متمایل 
شده اند و زیرســاخت ها آماده است. ابزارها 
خودشان را نشان می دهند. یعنی این کاربرد 
وجود دارد، بنابراین وقتی این زیرســاخت را 
دارید و مردم هم به آن متمایل هســتند، اگر 
قانون نگذارید و از آدم های درست در جای 
درست استفاده نکنید که موضوع را بفهمند و 
قانون قابل اجرا بگذارند، آن زمان این مسیر 

حتما باعث تخلف می شود. 
 می خواستم از دوستانی که در کسب و 
کار الکترونیکی هستند سوالی بپرسم 
و شــما دوســتانی که در حوزه سیستم های 
پرداخت هستید، جواب بدهید. آقای محمدی 
اشــاره  کوچکــی بــه وان کلیــک کردند. 
می خواهم بدانــم ابزارهای بانکی و پرداختی 
که فکر می کنید می توانند تسهیل کننده کار 
شما باشــند و حاال به هر دلیلی یا به آنها فکر 
نشده یا مثال مشــکل قانونی دارند، چیستند؟ 
چه ابزارهایی می تواند کمــک حال فعالیت 
شــما باشــد اما هنوز بــه هر دلیلی شــکل 

نگرفته اند؟
 چند نکته وجــود دارد؛ 
اول مشــکالت را بازگو 
می کنم بعــد ببینیم چه 
می شود کرد: ببینید وقتی 
شــاپرک آمــد... خب 
شاپرک را من قبول دارم، خیلی محاسن دارد 
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اما اگر معایب آن سریع رفع نشود، کل مساله 
زیر ســوال مــی رود. فرضا ما روی گوشــی 
اندرویدی، مشکل SSL  داشتیم. دستورالعمل  
SSL certificate به گونــه ای بــود که امکان 
پیاده ســازی آن روی گوشی های اندرویدی 
بسیار مشکل است یا آن را قبول نمی کنند. ما 

بارها با بانک ها و PSP ها نامه نگاری کرده ایم 
ولی این قضیه حل نشــده و عمــال اتفاقی که 
افتاده این اســت که پرداخت های ما به جای 
 USSD اینکه به سمت شاپرک برود به سمت
یا متدهای دیگر رفته است. مساله دیگری که 
خیلی دغدغــه  خودم نبوده ولــی به هر حال 
وجود دارد، بحث SLA سیستم های پرداخت 
است که به هر حال این سیستم ها درست کار 
کنند و به موقع باشــند. ما در دوره ای درگاه 
جدیــدی راه  انداختیــم و تقریبــا دو روز 
درآمدمان را از دست دادیم و تراکنش هایمان 
از ســوی بانک برگشت خورد، به خاطر اینکه 
فرضا یک تغییر خیلی ساده در خودشان داده 
بودند و اطالع رســانی نکرده بودند. یا یکی دو 
سال پیش شب عید، کل تراکنش های یکی از 
PSPها برگشــت می خــورد. به هــر حال 

سرویس های مشخصی یا تضمین هایی ندارند 
که اگر چنین اتفاقــی افتاد چگونه می خواهند 
خسارت ها را جبران کنند. اما اکنون کارهایی 
می شود انجام داد و زیرساخت های فنی آن نیز 
وجــود دارد و برخی از ایــن اقدامات نیز در 
بخش های دیگر انجام شــده، بــه  طور مثال 
کارگزاری ها بخشــی از پول را در حساب فرد 
در بانک بالک می کنند تــا تراکنش تکمیل 
شــود و پول را بردارند. اگر همین سرویس از 
کارگزاری پا را فراتر بگــذارد و تجارت های 
آنالین بتوانند از این سرویس ها استفاده کنند، 

می تواند تسریع کننده باشد.  
به نظرم ما بــه بعضی از 
قبلی  زیر ســاخت های 
توجــه نکرده ایــم که 
درست اینجا خودش را 
نشــان می دهد. اگر به 

کشورهای مشابه نگاه کنید می بینید همه این 
چرخه به کارت  اعتباری متصل است و کارت  
اعتباری در واقع وابسته است به اعتباری که 
یک نفر در پشــت ماجرا دارد، حاال به واسطه 
شغلش، به واسطه شناختی که از او در جامعه 
وجود دارد و غیره. اتفاقا االن که در این مورد 
صحبت می کنیم شاید نســبت به زمانی که 
اولین  کارت های اعتبــاری در ایران به وجود 
آمدنــد، ابزارها خیلی فراهم تر اســت. االن 
بحث کدملی یا کدپســتی ، یونیک بودنش، 
مشخص بودنش و ثبت شدنش وجود دارد و 
برای هر تراکنش جدی مالی می توان از آنها 
بهــره برد. مردم نیــز ایــن را پذیرفته اند و 
قواعدش درســت شده اســت. بــه نظرم 
ابزارهایی مثل کارت  اعتباری می تواند خیلی 
موثر باشد. آقای قنادپور در ابتدای صحبت به 
نکته ای اشــاره کردند که اینجا بسیار درست 
اســت. اگر ما در زمان طراحی به جای اینکه 
نگاه فنی داشته  باشیم، بخشی از نگاه مان را به 
سمت بخش کسب و کار هدایت کنیم و نگاه 
تجاری به موضوع داشــته  باشیم، بسیاری از 
این مشکالتی که آقای آرماندهی به آن اشاره 
کردند، حل می شــود. ما به این موضوعات با 
نگاه فنی توجــه کرده ایم، پس زمانی که برای 
سیســتم مشــکلی به  وجود می آورند، سعی 
می کنیم فعال از کنار آن بگذریم اما بســیاری 
از این مسائل در تجارت های دیگر به نحوی 

حل شده اند. 
 مــن نکتــه ای را اضافه 
کنــم؛ در صحبت های 
آقای آرماندهی نکته ای 
بود که خیلی خوشحالم 
مطرح می شود و آن هم 
SLA اســت. ببینید واقعیت این است که االن 

در روند توســعه قرار گرفته ایم. شاید تا پیش 
از این کســی از بانک ها SLA نمی خواســت، 
چرا؟ چون تجارتی نبود که SLA بخواهد، حاال 
 SLA واقعا زیــاد دنبال B2C مردم در حالت
نیستند و اصال فرهنگ SLA هم جا نیفتاده، نه 
  SLA   در اپراتورهایمــان در حــوزه موبایل
مفهوم دارد نه در هیچ صنعت دیگری از قبیل 
خودرو و هر چه شــما فکر کنید. مردم با این 
مفهوم ها آشنا نیستند. اما SLA برای کسب  و 
کارها مهم اســت و آنها آن را درک می کنند. 
آنها می گویند من دو روز منافعم را از دســت 
دادم، چه  کســی پاسخگوست؟ امیدوارم در 
فرآیند توسعه این اتفاق بیفتد؛ تاکنون انتظار 
و درخواستی در زمینه SLA نبوده  است. البته 
شبکه بانکی نیز نشان  داده این قابلیت را دارد 

که درخواســت ها را جواب بدهــد. این یک 
 SLA واقعیت است که کســی از شبکه بانکی
نمی خواســته. االن هم بانک مرکزی مدتی 
اســت جریمــه تراکنش هــای ناموفق را 
می پردازد. این همان تغییر الگوی نگاه اســت 
که به آن اشــاره کــردم. اینکــه SLA جزو 
درخواست ها و تقاضاهای ما باشد نکته  مهمی 
است. در شرایط فعلی به سمتی می رویم که به 
تدریج شــرایط فراهم شــده و امیدواریم به 
تدریج گزینه ها نیز بیشتر شــود و افراد حق 
انتخاب داشــته باشــند. قبال به هر کدام از 
ســایت ها که مراجعه می کردیــد، باالخره 
مجبور بودند با چند درگاه اصلی کار کنند اما 
شاپرک باید فضایی فراهم کند که هر کدام از 
کســب و کارها حق انتخاب داشته  باشند و با 
 SLA هر کدام از شرکت ها که سرویس بهتر یا
بهتــری دادند وارد مذاکره شــوند. در اصل 
باید چرخــه SLA راه بیفتد امــا واقعیت این 
 PSP است که در شــرایط فعلی شرکت های
 SLA  بدهند، چــون SLA هــم نمی تواننــد
 SLA نگرفته انــد که بر مبنــای آن بخواهند

بدهند.
نکته ای را اضافه کنم به 
 SLA این بحث؛ به نظرم
در جایی خیلی معنی پیدا 
می کند که رقابت ایجاد 
شــود، یعنی وقتی شما 
قابلیــت انتخاب بین چند مرکــز را دارید، با 
آنها صحبت می کنید و می بینید کدام شــان 
بهتــر ســرویس می دهنــد. امــا قوانین ما 
به گونه ای دیگر است. مثال من خودم هیچ گاه 
متوجه نشده ام که چرا در سایت های ما فقط 
باید دو نمونه درگاه باشد؟ کسب و کارهای ما 
می تواننــد با پنج درگاه قــرارداد ببندند و بر 
اســاس اینکه کدام شــان بهتر ســرویس 
می دهند، آن را به مشتریان شــان پیشنهاد 
 دهند. در نتیجه باعث می شــود مشتری به 
ســمت اســتفاده از آن درگاه حرکت کند. 
بعضی جاها قوانین ما محدودکننده  اســت و 
جلوی رقابت را می گیــرد و زمانی که رقابتی 

نباشد عمال  SLAهم گم می شود.
 اتفاقــا ما هــم پروژه ای 
داشتیم به اسم قلک که 
از دو ســال پیش آن را 
شــروع کردیم؛ که یک 
کار داخلــی اســت در 
شــرکت مان که دقیقا همیــن کار را انجام 
می دهد. یعنی مثال پنج درگاه داریم، بر اساس 
اینکه کدام شــان موفق تر عمل می کند درگاه 

میردامادی: هیچ کدام از نهادهای حاکمیتی 
نمی تواند وارد موضوع فرهنگ سازی بشود چون 

فرهنگ از دل جامعه است و کسی نمی تواند به کسی 
یاد بدهد که بیایید خرید اینترنتی انجام بدهید
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را به کاربر نشان می دهیم، ولی مدتی است با 
همین بحث SSL شاپرک تقریبا درگاه های ما 
حذف شــده اند و فقط یک درگاه باقی مانده 
 است، اصال رقابتی سر این قضیه وجود ندارد. 
اما یک مســاله دیگر؛ اگر در صورت به  وجود 
آمدن مشــکل از ســوی بانــک مرکزی یا 
سیســتم ها، به آن شــرکت ها خسارت داده 
شود، بین آن شرکت ها رقابت ایجاد می شود 
که آنهــا هم چگونــه به مشتری هایشــان 
خســارت بدهند. در بحث پهنای باند داخلی 
ایران که مصــرف می کنیم همین اتفاق افتاد، 
یعنی شرکت زیرساخت مشوقی گذاشته که 
اگر سرورها بیایند داخل ایران یا از پهنای باند 
داخلی استفاده کنند شــرکت زیرساخت به 
دیتاســنترها یا ISP که پهنای بانــد را تولید 
می کند، پــول می دهــد. از آن طرف رقابت 
زیادی ایجاد شــده و همه سراغ ما می آیند و 
می خواهند ما از زیرســاخت آنها اســتفاده 
کنیم. دو سال پیش ما باید التماس می کردیم 
تا در ایران ســرور داشته  باشیم اما االن قضیه 

کامال برعکس شده  است.
 یک ســوال تکمیلــی بپرســم، البته 
ابتدای صحبت به صورت گذرا به آنها 
اشاره شد اما می خواهم تکمیلش کنیم. اگر به 
نمونه های بین المللی نگاه کنیم می بینیم مثال 
ســایت های تجارت  الکترونیکــی ای مانند 
پی پال، علی بابا و غیره بوده اند که از دل شــان 
یکسری سرویس های پرداخت درآمده، آیا 
شما تاکنون به این فکر افتاده اید که یکسری 
ســرویس های پرداخــت را زیرمجموعــه 
خودتان قرار دهید یا مثال بروید با یک PSP، با 
بانکی به صورت شــخصی مستقال این کار را 

انجام دهید و آینده ای برایش ببینید؟ 
 این قطعا حرف درستی 
اســت، یعنــی در اکثر  
فعالیت هــای آنالیــن 
می بینیم که سرویســی 
کنارش وجــود دارد. اما 
حقیقتش فضا هیچ  وقت برای ما فضای شفافی 
نبوده البته شاید هم باشد، شاید بتوانیم در آن 
فعالیتی کنیم. اما همیشه ترس از ورود به این 
حوزه ها مانع کار ما بود، مشــکل دیگری که 
همیشه تصور می کردیم مانع این قضیه است، 
نبــود کارت  اعتباری اســت، خــود کار ت 
 اعتباری وقتی نیست سرویس های پرداخت 
هم دیگر معنا و مفهوم اصلی خودشــان را از 

دست می دهند.
 شــما دیجی بن را دارید که به صورت 

مشخص روی آن کار می کنید.

محمدی: در اصل امتیاز است.
 درست اســت اما این امتیازها مثال در 
ویزا یا مســترکارت به سمت PSPها 
می آید. مختص شــرکت دیجی کاال نیست 
بلکه میان تمام مشــتریان خــودش پخش 
می کند؛ آیا برای گســترش این مفاهیم کار 
کرده اید؟ شاید کارت اعتباری هم نخواهد، 
می توانید بــا شــرکت های PSP آن را پیش 

ببرید.  
محمدی: نه، ما کار خاصی نکرده ایم.

 فضا را برای این فعالیت باز می بینید؟

محمدی: بله قطعا.
 ما خیلی روی این فضا کار 
کردیم، پروژه قلکی که به 
آن اشاره کردم با همین 
دید شکل گرفت تا اینکه 
بعدها بتوانیم در زمینه 
پرداخت های خرد کار کنیم. اما هنوز جرات 
نداریــم به ســمت آن حرکت کنیم. شــما 
نمی دانیــد قواعــد و مقرراتش چیســت، 
نمی توانیم به آن سمت برویم. ترجیح مان این 
است که از طریق شــرکت های PSP یا یک 
بانک در این مسیر حرکت کنیم. االن هم با دو 
سه بانک که سرویس بهتری می دهند در حال 
کار هســتیم و می خواهیــم روابط مــان را 
گسترش دهیم. البته باید فضا شفاف تر شود، 
به  طور مثال االن در پرداخت از طریق موبایل 
به نظر می رســد الزم نیســت CVV2 را وارد 
کنیم اما این قوانین شفاف اعالم نشده اند. اگر 
این موارد درست اعالم شــود شاید بتوانیم 
بهتر روی این مــوارد کار کنیم و فرآیندهای 

کاریمان را گسترش دهیم. 
 یکــی از موضوعاتی کــه وجود دارد 
بحث تسویه ها و کارمزدهاست. شما 
که در بخش کســب  و کار فعالیت می کنید با 
چــه مشــکالتی در ایــن زمینه هــا مواجه 

می شوید؟
 خب ظاهــرا PSPهای 
مختلف متفــاوت عمل 
می کنند. کارمزد ما که 
صفر است. در این میان 
PSP نیز با شرکت های

ای کار می کنیم کــه چند بار در روز یا حداقل 
یک بار در روز با ما تسویه می کنند. تقریبا در 

این بخش با مشکلی مواجه نیستیم. 
 برخــی کســب و کارهــا از PSPها 
می خواهند که هر ساعت با آنها تسویه 
کنند و در مقابل PSPها نیــز از آنها کارمزد 

بیشــتری می گیرند. برخی هم می گویند ما 
روزی یک بار تسویه می کنیم در مقابل اصال 
کارمزد نمی پردازیم. اگر چنین مدلی وجود 

داشته باشد کدام را انتخاب کنید؟
محمدی :یعنی سریع تر با کارمزد؟

  بله.

 ببینید قطعا چون تسویه 
در این حالت که شــما 
مثال زدید 24 ســاعت 
است ما ترجیح می دهیم 
کارمــزدی پرداخــت 
نکنیم. چرا که حاشــیه سودمان نیز به نسبت 
پایین اســت. ما اکنــون ســرویس خوبی 
می گیریم، چند بار در روز تســویه می کنیم و 
کارمــزد هــم نمی دهیم، پس مشــکلی هم 

نداریم. 
 اگر بحث کارمزد پیش برود -احتماال 
تا آخر سال یا سال آتی - آن وقت چه؟ 

یعنی هنوز به آن فکر نکرده اید؟
میردامادی: غالبا باید محاسبه کنند کدامش 
باصرفه است؛ دیرتر گرفتن یا زودتر گرفتن 

با کارمزد؟
 ریسک باالیی دارد. اگر 
در تراکنش هزار تومانی 
قرار باشــد 50 تومان یا 
100 تومــان کارمــزد 
گرفته شود، کسب و کار 
برای ما بی معنی می شــود. ایــن کار برای ما 
آن قدر ســود ندارد که بخواهیــم این میزان 
کارمــزد بدهیم. همان طور کــه نیم درصد 
ممکن اســت برای دیجی کاال ریسک بزرگی 
باشد، عدد ثابت هم برای ما همین وضعیت را 
دارد. در آن مــدل به نظر می رســد باید کال 
تراکنــش خرید آنالین تعطیل شــود چون 
نمی توان کارت شــارژ هزار تومانی را 1100 
تومان فروخت، چــون در آن صورت همه از 
بقالی می خرند یا اینکــه وقتی قانون کارمزد 
گذاشته می شــود، تمامی این موارد در نظر 
گرفته شود. به نظر می رسد خود شرکت های 
PSP نمی خواهند کارمزد بگذارند. به هر حال 

کســی بدش نمی آید کارمزد بگیرد اما بازار 
رقابت شــان طوری شده اســت که ترجیح 
می دهند کارمــزد نگیرنــد. همان طور که 
بانک ها دوســت دارند ســود بانکی بیشتر 
بدهنــد و منابع مالی بیشــتری جذب کنند. 
ببینید ما در کشوری زندگی می کنیم که 20 
درصد تــورم دارد و هر چقدر هــم زود این 
تسویه حســاب صورت گیرد، وقتی این پول 



100

میزگرد

شماره 1+21  بهمن 1393 ویژه چهارمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت   

دست شرکت اســت برایش سودآور است. 
شرایط با کشوری که تورم صفر دارد متفاوت 
است. البته من تخصصی در این زمینه ندارم. 
ولی فکــر می کنم می توان دست شــان را باز 
گذاشت تا مدل های تجاری خودشان را پیدا 

کنند؛ تا اینکه برای کارمزد بخشنامه بزنند.
 من فکر می کنم شــاید 
بتــوان ســوال را بهتر 
مطرح کــرد: اینکه آیا 
دارید زودتر  دوســت 
پول تــان را بگیریــد یا 
کارمزد بدهید، در کسب  و کاری که دوستان 
دارند منطق چندانی وجود ندارد. ضمن اینکه 
روتین ها و عرف هایی هم در دنیا وجود دارد. 
البته در ایران کمی فرق دارد. در ایران با توجه 
به قیمت تمام شده پول و ارزش پول به نسبت 
جاهای دیگری که این مســاله وجود ندارد، 
کمی تفاوت هست. ولی وقتی این گونه مطرح 
کنیــم که اگر بانک SLA بدهــد بعد کارمزد 
بگیرد، چطور خواهد شــد؟ وقتی می گویید 
درگاه پرداخت برای مــن دو روز کار نکرد و 
من متضرر می شــوم، در اصل شما بخشی از 
 SLA درآمــدت را از دســت داده ای اما اگر
بگیری در واقع ارزشی به  دست آورده ای که 
بــرای این باید کارمــزدت را بدهی. آدم در 
برابــر هر چیزی که به دســت می آورد باید 
هزینــه اش را بدهــد. شــبکه بانکــی فقط 
تسهیل کننده کســب و کار شما نبوده  است. 
یــک موتور محــرک و عامل کســب و کار 

شماست؛ چگونه می شــود منطقی اش کرد؟ 
من در ازای SLA مشخص کارمزد پرداخت 
می کنم. البته مدل هم مهم اســت. در کلیت 
کارمزد باید وجود داشــته باشــد. چون شما 
سرویس می گیرید. ولی با چه مدلی ؟ آن وقت 
قابل تامل اســت. بله من هم موافقم و منطقی 
اســت که باید نوع کارمــزدی که پرداخت 
می شود در پرداخت های خرد با پرداخت های 
دیگر متفاوت باشــد. در پرداخت های خرد 
شاید منطق عدد ثابت به ازای هر پرداخت یا 

حتی درصد پرداخت منطق درســتی نباشد. 
آنجا مثال در حد ســرویس ماهانــه پولی را 
پرداخت می کند. قاعدتا با این موضوع نباید 
مشکلی داشــته باشــید که ماهانه در ازای 
سرویســی که از یــک PSP  می گیرید، پولی 
پرداخت کنیــد. اگر با این مــدل به آن نگاه 
کنیم، حتی اگر حاشــیه سودتان نیز بسیار کم 
باشــد باالخره بخشی از هزینه های شماست، 
چطور هزینه پیک و ارســال را دارید؟ خب 
هزینه ســرویس های پرداخت را نیز خواهید 
داشــت. اما قبول دارم که مــدل باید مدل 

درستی باشد. 
 مدل های بین المللی را می دانید؟

قنادپور: من مــدل پرداخت هــای خرد را 
نمی دانم.

 من نکته ای را بگویم: من 
موافقم مابه ازای چیزی 
هزینــه اش را بدهیــم. 
بحثــی کــه در مــورد 
کارت هــای اعتبــاری 
وجود دارد اینجا قابل تامل اســت. من خودم 
زمانی که در سوئد درس می خواندم از کارت 
 اعتباری اســتفاده می کردم، وقتــی به ایران 
برگشتم قاعدتا دیگر نمی توانستم پاسخگوی 
هزینه هایش باشــم. در اصل شــرکت های 
ارائه دهنــده کارت  اعتبــاری ریســکی را 
می پذیرنــد تــا در صــورت بروز مشــکل 
هزینه های آن را پرداخت  کنند، چه از سمت 
مشــتری و چه از سمت فروشــنده. در اصل 
کارمزدی که آنجا گرفته می شــود مابه ازای 
چیز مشخصی اســت؛ مابه ازای ریسکی است 
که بر عهده گرفته اند. ولی در سیســتم بانکی 
ایران هیچ ریســکی پذیرفته نیست. سروری 
وجود دارد و این سیســتم را اداره می کنند اما 
هزینه هایش آن قدر باال نیســت که بخواهند 
مابه ازایش کارمزد بگیرند. اگر سرویس هایی 
که مــا می خواهیم ارائه شــوند، مثل تضمین 
خرید یا اعتماد به کاربر که اگر کاربر پولش را 
پرداخت نکرد PSP  ریســکش را بپذیرد، ما 
حاضریم هزینه این یا کارمزدش را بپردازیم. 

من موضــوع دیگری را 
مطرح می کنم؛ می خواهم 
کمی نــگاه را تغییر دهم. 
این  موضــوع فقط نگاه 
سیســتم پرداخــت و 
مجموعه تجارت ها و کسب و کارهای آنالین 
نیست. این یک موضوع اقتصاد کالن است، به 
نظرم جای بزرگان اقتصــاد کالن اینجا خالی  

است. کمااینکه در زمانی که کارمزد به صورت 
ناگهانی حذف شد، به تبعات توجهی نکردند. 
یک مساله مشخص است؛ وقتی شما خدمت و 
سرویسی ایجاد یا استفاده می کنید، هزینه ای 
دارد. این ســرویس هزینــه اش به چیزهایی 
وابسته است. وقتی بحث کارت اعتباری را در 
کشورهای دیگر مطرح می کنید کشورهایی را 
مثال می زنید که تورم تک رقمی یا خیلی پایین 
دارند. کارت  اعتباری که شــما از آن صحبت 
می کنید رقمش وابسته به یکسری اتفاق های 
پشــتی یا اعتبارات دیگری اســت. در همین 
کشور ترکیه که در کنار ماست، تسویه حساب 
رقم ها حدود سه هفته طول می کشد. ولی این از 
دید طرف مقابل خیلی مهم نیست. چون نهاد 
کارت اعتبــاری اســت کــه آن را پرداخت 
می کند و می گوید اگر می خواهید 24ســاعته 
پرداخت می کنم و مقداری کارمزد می گیرم. 
در کنار آن، بحث مشوق هاست که بیان کردم؛ 
که اگر ما کســب و کارهای آنالین را بین مان 
حذف کنیم و همه اینهــا را بخواهیم فیزیکالی 
انجام دهیم، چقدر هزینه بــه جامعه تحمیل 
می شود و کسی که بیش از همه ضرر می بیند، 
کیســت؟ اگر می خواهیم کارمزدی بگذاریم 
این بار برنامه ریزی کنیــم که در ابتدا اقتصاد 
کالن است که اگر کارمزد نباشد و این شبکه از 
بین برود یا غیرقابل اعتماد باشد، هزینه ای که 
به جامعه تحمیل می شــود چقدر است؟ اگر 
تراکنش به صورت فیزیکی انجام شود و بخش 
آنالیــن را حذف کنید هزینــه این تراکنش 
تقریبا سه هزار تومان می شود. باید توجه کرد 
وقتی ســفر درون شهری را حذف می کنید در 
شــهری مانند تهران با آلودگــی هوا بخش 
 پرداخت هــای آنالین چه کمکــی به محیط 
زیست و ترافیک خواهد کرد. در اینجا دوستان 
بخش اقتصاد کالن و شهرداری و بخش های 
اجتماعی کشــور باید وارد شوند، اگر تجارت 
آنالین شــکل بگیرد مشــخص اســت چه 
فرآیندی ایجاد می شــود و به کدام بخش ها 
کمک خواهد شــد. باید این بخش ها نیز وارد 
موضوع شوند و ببینیم از کدام منابع می توانیم 

استفاده کنیم. 
 اگــر حجــم تراکنش هــای آنالین 
افزایش یابــد، بانک ها چقدر ظرفیت 

پوشش آن را دارند؟
 بانک ها نشــان داده اند 
حجــم  ننــد  ا می تو
تراکنش هــای بــاال را 
پشــتیبانی کنند. جنس 
اســت،  تکنولوژی  این 

قنادپور: اگر شاپرک نگاه زیرساختی داشته 
باشد، به نظرم فضای فعالیت وجود دارد. 

آن وقت شرکت هایی هستند که بر مبنای آن 
می توانند کسب  و کارهایی به وجود آورند
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واقعیت این اســت که هم مردم فناورپذیر و 
تکنولوژي پذیر هستند هم در حوزه کامپیوتر و 
آی تــی در ایــران خیلــی نزدیک بــه لبه 
تکنولــوژي و فنــاوری هســتیم؛ در بحث 
زیرســاخت ها نه محصول. تجربه این را نیز 
داشــته ایم، به  طور مثــال در بــازه زمانی 
هشت ســاله 16 برابر شــدن تراکنش های 
پایانه فروش نشان دهنده این موضوع است و 

نگرانی خاصی در این زمینه وجود ندارد.
 آقــای آرماندهــی در بخشــی از 
صحبت هایشان اشــاره کردند که به 
دلیل برخی از مشــکالت در شبکه پرداخت، 
پرداخت ها در حوزه هایی مانند موبایل به سمت 
دیگری در حرکت اســت، اگر این روند ادامه 
داشته باشــد برای فعالیت هایی مثل شرکت 

خودتان، چه خطراتی پیش بینی می کنید؟ 
اولین خطرش که شاید 
خطر نباشد بار هزینه ای 
یــا   USSD اســت. 
کارت هــای آفالیــن، 
هستند  تکنولوژی هایی 
 3G که دنیا از آنها گذر کرده است. یعنی وقتی
به بــازار آمــده و کیفیتش بــرای این نوع 
پرداخت ها مناسب است، پس پرداخت ها از 
طریق موبایل باید از این طریق صورت گیرد. 
یا بحث کارت ها، دنیا به ســمتی می رود که از 
NFC بهــره می گیرد، تا ســال 2015 نیمی از 

گوشــی های دنیا بــه این تکنولــوژی مجهز 
هستند اما ما هنوز روی کارت سرمایه گذاری 
می کنیم. من شنیدم حدود 400 میلیون کارت 
وارد سیستم کرده ایم. اثرات اقصادی اش یک 
طرف، اثرات زیست محیطی اش یک طرف. از 
ســوی دیگــر کارت های مگنــت از امنیت 
پایین تری برخوردارند؛ کارت هایی که برای 
بلیت هــای الکترونیکی مورد اســتفاده قرار 
می گیرند یا USSD، تکنولوژی هایی هستند که 
دنیا از آن گذر کرده  است. زیرساخت های ما 
هم برای دوره جدید آماده است، به نظرم اگر 
قانون خوبی داشته باشــیم تا کلیات ماجرا را 
پوشــش دهد و آزادی عمــل را حفظ کند و 
مشــوق های خوبی برای آن قــرار دهیم، آن 

زمان خوب عمل کرده ایم. 
 یکــی از موضوعاتی کــه قابل تامل 
 PSP است، نسبت تعداد شرکت های
به تعداد کســب  و کارهای آنالین است. آیا 
تعداد آنها مناســب است یا باید بیشتر شود؟ 
 PSP آیا ســرویس ها به تعداد شــرکت های
ربــط دارد یا بــه نــوع خدماتی کــه ارائه 

می دهند؟ 

 به نظرم بیشتر از تعداد، 
شــفافیت و کیفیت مهم 
اســت. در فضــای باز و 
آزادی که شرکت هایی 
کــه توانــش را دارند پا 
بگیرند، طبیعتا خیلی بهتر اســت. واقعیت این 
است که 12 تا PSP داریم که فکر نکنم بیشتر از 
هشت تا از آنها در حوزه پرداخت فعال باشند. 
باید فضای بازی باشد که شرکت های دیگر هم 
بتوانند وارد شــوند. معموال در مذاکراتی که با 
شــاپرک و بانک مرکزی صــورت گرفته، 
می گویند می پذیرند که فضای باز باید باشــد. 
توان نظارتــی نداریم، به نظرم باید این توان به 
وجود بیاید و از طرفی PSP ها باید به این سمت 
حرکت کنند که امکان انتخاب بیشتری برای 

مشتری فراهم آورند.
در دنیا کسی نگفته بعد از 
ویزا و مستر، سومی وجود 
نداشته باشد. الزام بازار 
ایــن دو را منتخب کرده 
اســت. رقابت بازار این 
است که شفافیت و الزام و امنیت و SLA را ایجاد 
کرده. مثال در حوزه هواپیماسازی همین طور 
اســت، دو بازیگر بزرگ داریم اما کسی نگفت 
کســی نمی تواند هواپیما تولید کند یا کســی 
نمی تواند جای ویزا و مســتر بیاید. ولی وقتی 
مصرف کننده حجم ســرویس ها و کیفیت را 
می بیند، بــه اینها متمایل می شــود. به نظرم 
محدودیت را از روی تعداد یا محدودیت های 
خاص برداریم و بگوییم شما باید به این سطح از 
خدمات برسید، شما باید این حجم از تراکنش 
را بیمه کنید، باید بتوانید قابلیت پوشــش این 
حجم از تراکنش را داشــته  باشــید. هر کس 
می تواند این گونه عمل کند، در این صورت به 

سادگی به آنها اجازه فعالیت دهیم. 
 تعــداد که زیاد اســت 
در سیســتم  رقابــت 
افزایش می یابد. اما چون 
دســت همــه بازیگران 
بسته اســت با شاپرک 
همه شــبیه هم شــده اند. اگــر 100 دروازه 
پرداخت هم داشته باشیم اما همه شبیه هم عمل 
کنند، فرقــی نخواهد کرد. بایــد در این میان 
خالقیت در روش پرداخت ایجاد شــود. االن 
خالقیت هایی که رخ می دهد از چشم پوشــی 
قانون اســت. در اصل بــا دور زدن قانون این 
خالقیت ها اتفاق می افتــد. مثال به  جای اینکه 
هفت بار در روز تسویه کنیم، بیشتر عمل تسویه 
را انجام می دهیم، یا مشــتری هنگام خرید به 

 جای اینکه همه گزینه ها را وارد کند، فقط رمز 
دوم را وارد می کند. یعنی با دور زدن قانون این 
خالقیت ها اتفاق می افتد. شاید علتش دست و 
پاگیر بودن قوانین اســت، شاید نمی توانند در 
زمینه تضمین یا ریسک پذیری خودشان کار 
کنند. به نظرم تا دست شان در بحث خالقیت 
باز نشود، هرچقدر هم تعداد بیشتر شود کمک 

نخواهد کرد.
 شاید این گونه بتوان گفت که با بودن 
شتاب و شــاپرک احتماال دیگر نیازی 
به شــرکت های متعدد یا شرکت های میانی 
نیست و شــاید بتوان مانند ویزا و مستر با چند 

شرکت محدود این کار را پیش  برد.
 اگــر شــاپرک نــگاه 
زیرســاختی داشته باشد 
-مثل شتاب- و نگاهش به 
سمت تامین زیرساخت ها 
بــرود، به نظــرم فضای 
فعالیت وجــود دارد. آن وقت شــرکت هایی 
هســتند که بر مبنای آن می توانند کســب  و 
کارهایی به وجود آورند. شتاب اتفاق خوبی در 
ایران بود. شاپرک یک موجود دوساله است. به 
نظرم زمان آن فرا رســیده که سیاستگذاران و 
نهادهای حاکمیتی موقعیت شاپرک را تعریف 
کنند. االن شاپرک به نقطه ثبات رسیده اما اینکه 
از حاال به بعد آینده خود را چگونه ترسیم می کند، 
نکته مهمی است. اگر شاپرک به سمت تامین 
زیرســاخت برود و وارد کســب و کار نشود، 
شــرکت های زیادی می توانند روی این بستر 

قرار  بگیرند و فعالیت کنند.
مــا در ایــران زندگی 
می کنیم، باید متناسب با 
شــرایط اقتصــادی و 
ســاختار اینجا صحبت 
کنیــم. ما یــک بانک 
مرکــزی داریــم. تعــدد نهادهــای ناظر 
مشکل زاست، چرا که هماهنگ کردن آنها با 
یکدیگر نیز مشکالتی به دنبال دارد. به نظرم  
همین که نهــاد ناظر بانک مرکزی و یک نهاد 
وابسته به آن با نام شاپرک نظارت می کنند، 
کافی  اســت. به نظر من نهاد ناظر باید قوانین 
باالدستی را بچیند و در مراحل پایین تر اجازه 
رقابت دهد. گاهی شــما از 0 تــا 100 قانون 
می گذارید و می گویید بایــد قدمت را بدین 
شــکل برداری ولی زمانی می گویی این راه را 
برو اما خــالف نکن. این دو نــگاه خیلی فرق 
می کنند. ما باید به سمت نگاه دوم برویم. االن 
کمی به ســمت نــگاه اول متمایلیــم و وارد 

جزییات می شویم
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شاپرک یک  سال بعد از شکل گیری حاال باید 
به دوره استقرار خود رســیده باشد. شما این 

دوره را چطور ارزیابی می کنید؟
شاپرک بســیار سریع رشــد کرد و در مدت 
کوتاهی از نوزادی تــازه رس به نوزادی دونده 
رســیده است. شاید بهتر اســت بگوییم دوره 
کودکی را به ســرعت طی کرده و به دوره بلوغ 
رسیده که طبیعتا انســان ها هم در دوره بلوغ 
اشــتباهاتی دارند، شــاپرک هم از این قاعده 
مستثنی نیســت؛ اما به دوره ای رسیده است 
که می توان متصور شــد شاپرک روزی ویزای 
ایران شــود؛ اگرچه االن هم در همان راه است 
و به یک شــرکت ویزای منطقه ای و ملی ایران 
تبدیل شده اســت. االن در دنیا و در ایران همه 
متوجه شــده اند که هزینه های شارژهای بین 
المللی را برای کارت هــای داخلی ندهند. این 
اتفاقی اســت که در ایران نیز افتاده اســت و 

باتوجه به پروژه های تعریف شده در شاپرک، 
اگر روزی تحریم ها برداشته شود، کارت های 
داخلی ما در داخل بــه راحتی گردش خواهند 
داشت و بنابراین شــاپرک قدم موثری بوده 
است که زیرساخت هایش به خوبی فراهم شده 
و االن هم در روند خوبی اســت که از آن جمله 
می توان به پیگیری قوی تر کردن سیستم های 
پرداخت اشــاره کرد. االن در برنامه های خود، 
ســرمایه گذاری روی امنیت سیســتم را در 
دســتور کار داریم؛ چــون معتقدیم در بخش 
امنیت، سیستم باید با ذره بین قوی تری همراه 
باشد؛ هرچند در حال حاضر هم امنیت ما بسیار 
خوب اســت اما در موضوع امنیت، هیچ وقت 
کارمان تمامی نخواهد داشــت و باید همواره 
مراقب افراد ســودجو و سیستم هایی که قصد 

ضربه زدن به شاپرک را دارند، باشیم.
با آمدن شــاپرک همواره بحث درباره تغییر 

مجوز شرکت های PSP وجود داشته است. در 
دوره ای، مجوز موقت به شــرکت ها داده شد. 

آخرین وضعیت این مجوزها چگونه است؟
در حال حاضر در مرحله بررســی ارائه مجوز 

نهایی هستیم.
چرا ارائه مجوزها این قدر طوالنی شده است؟

قبال سیستم ازهم گســیخته پرداخت داشتیم 
که هر کس طبــق رویه های خود کارهایی انجام 
می داد. این شــرکت ها در حــال حاضر تجمیع 
شده اند و باید از یک قانون مدون و معین تبعیت 
کنند. اینکه شرکت ها بتوانند خود را با رویه جدید 
تطبیق دهند به زمان و مهم تر از آن به سرمایه نیاز 
دارد. شــاپرک اصولی را بر اساس استانداردها 
به این شرکت ها دیکته می کند که بر اساس آن 
نیاز به زمان و سرمایه دارند تا تجهیزات الزم را 
خریداری و مستقر کنند و آموزش های الزم در 
این زمینه را دریافت کنند. طبیعتا این شرکت ها 
باید فرصت مناسبی داشته باشند تا بتوانند این 
اقدامات را انجام دهند و نمی توان انتظار داشت 
کاری با این ابعاد وسیع به سرعت و با عجله انجام 
شــود. بانک مرکزی هم در اجرای این برنامه از 
شــتاب زدگی و تعجیل بی مورد پرهیز می کند و 
نمی خواهد مجوزی بدهد که بعدها مشــکالتی 
همراه آن باشــد؛ ضمن اینکه شــرکت ها هم 
سرمایه گذاری ســنگینی انجام داده اند. االن در 
فاز چهارم از شش فاز تعریف شده برای شاپرک 
هســتیم که دو فاز دیگر هم تا اوایل سال آینده 
اجرایی می شــود و به جمع بندی می رسیم. االن 
بحث هایی روی ســرمایه و ثبت شــرکت ها و 

افزایش سرمایه وجود دارد. 
سرمایه شرکت ها مشخص است؟ چقدر باید 

سرمایه داشته باشند؟
حتما باید بنیه مناســبی داشته باشند. اصل بر 
این است که شرکت هایی که توان مالی مناسب 

دارند، وارد این بحث شوند.
طبیعتا رقم مشخص ســرمایه شرکت ها باید 
مشخص و شفاف باشــد. این رقم دقیقا چقدر 

است؟
قطعا این رقم شفاف اســت. مجموع سرمایه 
شرکت ها محاســبه می شــود. یعنی تعداد 
پایانه های فعال آن در طول یک  ســال در نظر 
گرفته می شود. ســرمایه اش باید حداقل 50 

میلیارد تومان باشد.
مجوز جدیدی بعد از فاز ششــم ارائه خواهد 
شد یا نه؟ یعنی شرکت جدیدی می تواند برای 

گرفتن مجوز اقدام کند؟
در اینکه شرکت هایی عالقه دارند PSP شوند، 
شکی نیست. ما هم دوســت داریم بازیگران 
جدیدی وارد عرصه شــوند، هــم راهش باز 

موضوع دریافت کارمزدها از تراکنش های فروشــگاهی که مطرح شــد، خیلی زود توفانی به راه افتاد. این توفان، مرد صریح اللهجه 
تجارت الکترونیکی ایران را نیز وادار به محافظه کاری کرد. ســال گذشــته در میزگردی که با موضوع بررسی عملکرد شاپرک تشکیل 
شــده بود، محســن قادری، مهم ترین صدای منتقد در میان فعاالن بخش خصوصی بود. از قضای روزگار، امســال او خود مدیرعامل 
شــاپرک اســت. ســمت جدید او و جنجال کارمزدها از مرد منتقد آن روزها، مدیری ساخته اســت که به سختی گفت وگو می کند. او 

این روزها ترجیح می دهد تمام وقت به بزرگ کردن شاپرک بپردازد؛ شبکه ای که  آن را به یک نوزاد تشبیه می کند. 

گفت وگو با محسن قادری، مدیرعامل شاپرک

شاپرک طفلی بود که بالفاصله دونده شد
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است و ضوابط مناسبی برای آن در نظر گرفته 
شده اســت؛ اما در حال حاضر تا فازهای دیگر 
تمام نشــوند، نمی توانیم درخواست جدیدی 
بپذیریم، چون روند بررسی و تایید آنها زمان بر 
اســت و باید در وقت مناسب به آنها پرداخته 
شــود. ضمنا باید وضعیت Posهاي تکراري 
ساماندهي شود. ما درصدد نیستیم که به هفت 
هشــت یا 10 تا Pos موجود باز هم Pos اضافه 
کنیم. باید وضعیت Posها با PSPهاي موجود 
ســاماندهي شــود. از این نظر، در حال حاضر 
وضعیت Pos و توزیع آن حالت اشباع در بعضي 
نقاط و کاســتي در برخي نقاط دیگــر را دارد. 
شایســته اســت تا زماني که این موضوع حل 

نشده از افزودن به مشکل پرهیز شود.
رتبه بندی شرکت ها چطور انجام می شود؟

رتبه بندی ها معطوف به اتمام فازهای اجرایی 
اســت که طبعا بعد از آن شرکت ها بر اساس 
استانداردهای تعیین شــده، ضوابط شاپرک و 
ســرویس دهی آنها و بحث هایی که خواهیم 

داشت، رتبه بندی می شوند.
اشاره کردید شــاپرک در آینده به ویزای ملی 
تبدیل خواهد شــد. آیا برنامــه ای برای جدا 

کردن کارت ها از بانک ها دارید؟
خیر. مــا برنامه ای نداریم و نخواهیم داشــت.

نمی خواهیم صادرکننده کارت بشویم. ویزا هم 
کارت صادر نمی کند؛ بلکه استاندارد می کند. در 
واقع ضوابطی ارائه می دهد که چطور باید اقدام 
شود تا لوگویش را اســتفاده کنند. ممکن است 
درباره کارت های اعتباری بعد از تعیین ضوابط، 
لوگوی شاپرک به عنوان ویزای داخلی قرار گیرد 
اما قطعا بانک هــا صادرکننده کارت ها خواهند 
بود و ما به هیچ وجه در کار آنها دخالت نمی کنیم. 
در بعد نظارتی دخالــت می کنیم، کمااینکه در 
ویزا هم این کار در ابعاد نظارتی و کیفیتی انجام 
می شود. در این زمینه ها نظارت خواهیم داشت 
تا بر اساس استانداردهای بین المللی اقدام شود تا 
اگر تحریم ها برداشته شد، بتوانیم بدون مشکل 

به کار خود ادامه دهیم.
برخــی از PSP هــا می گوینــد اگــر نتوانند 
کارمزد از بانک بگیرند، با مشــکل توسعه ای 
مواجه می شــوند. می گویند با آمدن شاپرک 
ارتباط شــان با بانک ها قطع شده و درآمدی از 
آن محل ندارند و خودشان هم نمی توانند برای 
توسعه سرمایه گذاری کنند. با این مشکل چه 

باید کرد؟
به هر حال ضوابط بانکداری و بنگاه داری دیکته 
می کنند که باید مواظب هزینه هایشان باشند و 
ممکن است برای برخی خطر عدم سودآوری 
مطرح باشــد ولي در حال حاضر محاســبات 

 سرانگشــتي نشــان مي دهــد کــه در اکثر
 PSPها با احتساب یارانه پرداخت الکترونیک 
به صــورت مطلق رو به افزایــش بوده و گمان 
نمي کنم PSPها مشــکل داشته باشند. مگر در 
مورد PSPهایي که براســاس حدس و گمان 
خودشان گزارش بسیار خوش بینانه از درآمد 
خود ارائه کرده انــد که طبعا باید در مورد امور 
مالي و عملیاتي خودشــان دراین خصوص به 

سهامداران پاسخ دهند.
قرار بودPSP ها از بانک ها جدا شوند و...

جدا نه؛ قرار بود مستقل از بانک باشند. بانک ها 
طبق ضوابط می توانند 20 درصد سهام شرکت 
را داشته باشــند اما این شرکت ها باید مستقل 
باشــند. پذیرنده باید مختار باشد هر حسابی 
را می خواهد به دســتگاهش مرتبــط کند و از 
شرکتی ســرویس بگیرد که بهترین سرویس 
را ارائه می دهد. فرض کنید شــرکت  »الف« 
بهترین ســرویس را ارائه می دهــد، من اگر 
می خواهم ســرویس آن را بگیــرم باید بانک 
»ب« را هــم دخیل کنم کــه از تبعات آن این 
اســت که رقابت را از بین می برد. در صورتی 
که اگر این جداســازی باشد، بانک برای اینکه 
حســاب پذیرنده را جذب کند، باید سرویس 
بهتری ارائه دهد. بانک ها دنبال رقابت می روند 
و ســرویس های بهتری می دهند. PSPها نیز 
مجبور هستند ســرویس های بهتری بدهند 
برای اینکه پذیرنده از جایی دســتگاه می گیرد 
که ســرویس های بهتری ارائــه می دهد. این 
موضوع در مجموع برای سیستم بانکی و کشور 

خوب است.
ســوالم این بود که POSها دیگر برچسب هیچ 
بانکی را ندارند و برچســب شاپرک را دارند. 
ولــی همچنان تبلیغاتی می بینیــم که بانک ها 
می گویند اگــر از  POS ما خریــد کنید، فالن 

جوایز را می دهیم.
شــاپرک طفلی بود که بالفاصله دونده شــد. 
بنابراین هنوز به طور کامل نتوانســته وظایف 
خود را انجام دهد. اینها که می فرمایید، مربوط 
به سال گذشــته بود. شاید اوایل امسال هم این 

اتفاقات افتاده اما در حال مدیریت هستند.
همواره گفته می شــود POSها بیش از حد در 
تهران متمرکز شــده اند و هرچه از مرکز دور 
می شــویم، در شــهرهای دیگر کمتر هستند 
و بعضی جاهــا اصال نیســتند. بــرای افزایش 

پراکندگی چه کرده اید؟
در پروژه ساماندهی پایانه های فروش، طبیعتا 
شرکت هایی که باید دستگاه های غیرفعال شان 
را جمع آوری کنند- که حتما تعدادی در تهران 
اســت- آنها را به دیگر نقاط کشــور منتقل 

خواهند کرد. ســرویس شــرکتی گسترش 
می یابد و سودآوری بیشتری دارد که مرزهای 

جدیدی را کشف کند.
پیش بینی شما برای تراکنش پایان سال چقدر 

است؟
همیشه در پایان ســال یک افزایش قابل توجه 
داریــم. پیش بینی می کنم 20 تــا 30 درصد 
افزایش داشــته باشــیم و مــرز 15 میلیارد 

تراکنش سیستمي را مشاهده کنیم.
فکر می کنم پارسال کل تراکنش های شتاب به 
حدود 60 میلیون در روز رسید که نیمی از آن 

مربوط به شاپرک بود.
در حال حاضــر اکثر آن مربوط به شــاپرک 
 اســت و بخــش زیــادی از تراکنش هــای 
ATMها به سمت شاپرک منتقل شده. امسال 

در شــاپرک ما 20 تا 30 درصــد افزایش را 
پیش بینی می کنیم.

شاپرک اکنون این ظرفیت را دارد؟
بلــه. اصــال جــزو برنامه هــای مــا همین 
ظرفیت ســازی است و فقط هم نمی شود گفت 
برای ســه ماه آخر ســال. برای همیشه است. 
سیســتمی که طراحی می شــود، سه ساله یا 

پنج ساله است.
دستگاه های POS که وارد می شوند، باید حتما 

استاندارد خاصی داشته باشند؟
بله. اســتاندارد امنیتی ای که باید داشته باشد، 

حداقل PCI ویرایش دو به باالست.
بحث شــده بود که موبایل پوز وارد بازار شود 

اما نشد.
بعضی وقت ها چیزهایی وارد ایران می شود که 
شاید در کشــور تولیدکننده، برای کار دیگری 
طراحی شــده و ما برای کار دیگــری در نظر 
می گیریم. اوال اینها استاندارد PCI ندارد. ثانیا در 
خارج به آن صورت که می خواستند به عنوان 
پذیرندگی اســتفاده کنند، استفاده نمی کنند. 
ثالثــا این اصال برای دارنده کارت اســت. من 
می توانم آن را روی موبایلم نصب کنم و هر وقت 
می خواهم پرداختی داشته باشم، دیگر شماره 
کارتم را وارد نکنم. این اصال برای فروشــنده 
نیســت. اما موبایل پوزهایی دارد می آید که با 
بلوتوث کار می کنند. یکســری از اینها که در 
اروپا تولید می شوند، استاندارد PCI را گرفته اند 
اما یکسری که در چین و کشورهای شرق آسیا 
تولید می شــوند، هنوز این استاندارد را ندارند. 
باید برای آن هم قوانین نظارتی داشته باشیم. اما 
آنها هم نمی توانند جایگزین پوز شوند. در اروپا 
و آمریکا از این دســتگاه ها فعال برای کارهایی 
مثال تا سقف 100 دالر و در کل، پرداخت های 

خرد استفاده می شود 
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موانع صدور کارت اعتباری در میزان با حضور کارشناسان بررسی شد

کارت اعتباری اراده مدیریتی می خواهد
کارت اعتباری موضوع جدیدی نیســت، اولین باری هم نیســت که در همایش بانکداری الکترونیک مطرح می شــود. در دوره های گذشــته نیز به صورت جدی به چرایی توسعه نیافتگی کارت 
اعتباری پرداخته شــده اســت؛ پس از تعیین شدن عقد مرابحه بیشتر بخش های بانکی کشور امیدوار بودند این نوع کارت توسعه پیدا کند اما طی دو سال گذشته اقدام جدی ای در این زمینه 
صورت نگرفته اســت. برخی از مدیران بانکی کشــور معتقدند تا زمانی که پرداخت ســود در کارت اعتباری بر عهده دارنده کارت اســت، از این نوع کارت اســتقبال نخواهد شد و مردم چندان 
رغبتی به اســتفاده از آن ندارند. شــبکه بانکی کشــور نیز تاکنون کمبود منابع بانکی را یکی از دالیل عدم اســتقبال خود از کارت اعتباری اعالم می کرد. در میزگری که با حضور حجت االســالم 
ســیدعباس موســویان دانشیار پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسالمی، مســیح قائمیان مدیرعامل شرکت توســعه و نوآوری شهر و نیما امیرشــکاری مدیر گروه بانکداری الکترونیکی پژوهشکده 

پولی و بانکی کشــور برگزار شــد، مشکالت موجود در مسیر توسعه کارت اعتباری و چگونگی برطرف کردن این مشکالت مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامه می خوانید: 
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مجتبی محمودی مهرک محمودی
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 با وجود تاکید تمامی نیروهای متخصص و 
مسئوالن امر بر لزوم وجود کارت اعتباری 
در نظام بانکی کشور، چگونه است که تا به امروز 

هنوز این مساله حل نشده باقی مانده است؟
موســویان،  ســیدعباس 
پژوهشــکده  نشــیار  دا
فرهنگ و اندیشه اسالمی: 
من دو عامل اساســی را در 
این نکته تاثیرگذار می دانم. 
اوال اینکــه هرچند ســفارش  ها و توصیه ها برای 
اســتفاده نظام بانکی از کار ت های اعتباری زیاد 
بوده اســت اما در عمل آیین نامه بانک مرکزی 
که به صورت رســمی برای اجرا به بانک ها ابالغ 
شــد، برمی گردد به سال 1391 که به نسبت آن 
ســفارش ها خیلی دیر به نظر می رســد. در این 
ابالغیه قرارداد مرابحه بــه عنوان قرارداد پایه 
برای کار های اعتباری تعیین شــد. بانک ها نیز 
باید بر همین اســاس بین بانک با دارنده کارت، 
بانک با مراکز فروش کاال و خدمات و همچنین با 
بانک های واســط گردش مالی به نوعی قرارداد 
تیپ طراحــی کنند که این خــود امری زمان بر 

است. 
بنابراین باید گفت گرچه نســبت به توصیه ها در 
انجام کار تاخیر صورت گرفته اما نسبت به اقدام 
عملی بانــک مرکزی خیلی هم تاخیــر به وجود 
نیامده است. واقعیت این است که تصویب قانون 
مرابحه مربوط به سال 1389 و قانون برنامه پنجم 
توسعه اســت، از این رو در واقع بانک مرکزی در 
ابالغ آیین نامه خود به بانک ها نزدیک به دو سال 

تاخیر داشته است.
عامــل دومی که بــه نظر من از اهمیت بســیار 
زیادی برخــوردار بود، بحث نرخ های ســود 
است. بانک مرکزی کارت اعتباری را بر اساس 
قرارداد مرابحــه طراحی کرد کــه جزو عقود 
مبادله ای است که نرخ ســود آن تا همین چند 
ماه پیــش 16 یا 17 درصد بود، بــرای بانک ها 
هم انتشــار کارت اعتباری با این میزان سود نه 
صرفه اقتصــادی که ضرر اقتصادی به شــمار 
می رفت. چرا که باید ســپرده با 24 درصد سود 
جمــع آوری و آن گاه کارت اعتبــاری را با 16 
درصد سود منتشــر می کرد. اما از حدود پنج یا 
شــش ماه پیش که نرخ سود عقود مبادله ای 22 
درصد و از سوی دیگر نرخ سپرده ها نیز 20 الی 
22 درصد تعریف شــد، صدور کارت اعتباری 
برای بانک ها توجیــه اقتصادی پیدا کرد. از این 
روســت که به نظر من مانع جــدی بحث نرخ 
ســودی اســت که بانک مرکزی برای صدور 
کارت اعتبــاری در نظر گرفته بــود و با هزینه 

تمام شده آن سازگار نبود. 

مسیح قائمیان، مدیرعامل 
شرکت توســعه و نوآوری 
شهر: با دیدگاهی عمل گرایانه 
مهم ترین نکتــه توجیه این 
نکته است که اساسا چرا باید 
کارت اعتباری داشــته باشیم. در واقع در قدم اول 
باید ببینیم چه نیازی در جامعه وجود داشته است 
که کارت اعتباری آن را برطرف می کند. مهم ترین 
نکته بحث هزینه و همچنین شرایط خاص و دشوار 
چاپ اســکناس بــود که وجــود کارت اعتباری 
می توانســت راه حلی برای آن باشد. من از دورانی 
صحبت می کنم کــه مدت زمان انتقال پول از یک 
شعبه به شعبه ای دیگر تا 45 روز نیز می رسید، االن 
مشتریان حتی نمی خواهند دو ساعت منتظر انتقال 
پول بمانند. نکته اینجاســت که نیاز مشــتری به 
مسئوالن فشار می آورد و آنها نیز مجبور می شوند 
خود را برای شرایط جدید آماده کنند. نکته دیگر 
این بود که از همان ابتدا هزینه های این کار افتاد بر 
گردن بانک مرکزی و در واقع نظام بانکی کشور، در 
این شرایط این فروشنده ها بودند که از هر هزینه ای 
مصون ماندند و این در حالی بود که برنده اصلی این 
جریان همین فروشنده ها بودند. حال برگردیم به 
سوال اصلی شما که می فرمایید چرا مساله کارت 
اعتباری هنوز به ســرانجام نرســیده است. نکته 
اینجاست که ما همیشه از شیوه معامله اعتباری در 
نظام اقتصادی کشــورمان تحــت عناوینی چون 
چوب خط یا بیجــک برخوردار بوده ایــم و از آن 
اســتفاده می کردیم. خودمان بــا وضع مقررات 
پیچیده بــرای آن، راهی را کــه می رفتیم خراب 
کرده ایم و راه حــل تازه ای نیــز در ازای آن ارائه 
نداده ایم. به این صورت که مثال فروشــنده محل 
می دانست پدر بنده کارمند دولت است و به همین 
اعتبار در طول یک  ماه اجناس خود را در اختیار ما 
می گذاشــت و آخر ماه نیز با پدرم حساب و کتاب 
می کــرد. در این مکانیســم اعتباری فروشــنده 
اعتباردهنده بود و بانک هم هیچ دخالتی نمی کرد. 
حاال که سیســتم پیچیده تر شــده اســت، بانک 
می خواهد این وسط نوعی ضمانت ایجاد کند. خب 
می تواند این ضمانت را خیلی ساده تر و بدون ورود 
به مباحثی چون نرخ ســود و بهره ارائه دهد. اگر به 
کلیت مســاله کارت های اعتباری این گونه نگاه 
کنید کلیت شکل آن تغییر می یابد و خیلی راحت تر 
حل می شــود. نکته اینجاست که سیستمی که در 
غرب با کارت های ویزا و مستر در حال کار کردن 
اســت نیز همــان شــیوه قوی تر و پیشــرفته تر 
چوب خطی خود ماست که فراموش کرده ایم و به 
جای آن سیســتم پیچیده و ناکارآمدی پیشنهاد 
داده ایم که هیچ دردی از ما دوا نمی کند. در صورتی 
 که موضوع در ابتدا بســیار ساده تر از این حرف ها 

بود. دو نفر می خواهند با یکدیگر معامله کنند، یکی 
می آید ضمانتــی میان آن دو ایجــاد می کند که 
مسلما ایجاد این ضمانت هزینه های خاص خود را 
دارد. در عرصــه بین الملل این هزینه دو یا ســه 
درصد بیشتر نیست و ما هم اگر بتوانیم در این حد 
هزینه ها را تنظیم کنیم، می توانیم قدمی در این راه 

به جلو برداریم.
 امــا به نظر مــن کارت های 
اعتباری در دنیا به ســه شیوه 
مختلف عمــل می کنند. نوع 
اول که به اصطــالح در حال 
حاضــر بــه آن کیــف پول 
الکترونیکی گفته می شــود، به گونه ای اســت که 
خریــدار در مدت زمان تنفس اعالم شــده -که 
معموال یک ماه است- فرصت پرداخت دارد، نوع 
دوم شیوه تقسیط با بهره است که می تواند تا 12 ماه 
نیز ادامه پیدا کند. کارت های اعتباری در دنیا نیز 
همین گونه عمــل می کنند، به این معنا که بانک به 
محض خرید هزینه را به حســاب فروشنده واریز 
می کند و تا 12 ماه با در نظر گرفتن بهره تعیین شده 
از دارنده کارت دریافت می کند. اینجا عالوه بر دو 
درصدی کــه از بانک ها دریافت می شــود، اگر 
خریدار در فرصت تنفس هزینه را پرداخت نکرد، 
برای پرداخت به صورت اقساطی بین هشت تا 10 
درصد بهــره از خود دارنــده کارت نیز دریافت 
می شود. البته نوع سومی هم که بهره دیرکرد بدان 
تعلق می گیرد، زمانی اســت که مشتری از زمان 
تعیین شــده نیز برای پرداخت اقساط خود فراتر 

رفته باشــد و این همان جریمه خواهد بود. درباره 
صحبت های جناب آقای قائمیان من هم موافقم که 
کاش بانک های ایرانی از کارت نوع اول شــروع 
می کردنــد؛ نوعی کارت  اعتباری که بر اســاس 
حقوق یک ماه فرد تعریف می شود و صرفا ماهیت 
تضمینــی دارد و هیچ بار مالی بــرای بانک ندارد. 
بانک صرفا دارنــده کارت را ضمانت می کند، در 
واقع منابع بانک اصال درگیر معامله نمی شود. این 

موسویان : بانک مرکزی کارت اعتباری را بر 
اساس قرارداد مرابحه طراحی کرد که نرخ 
سود آن تا همین چند ماه پیش 16 یا 17 درصد 
بود، برای بانک ها هم انتشار کارت اعتباری 
با این میزان سود نه صرفه اقتصادی که ضرر 
اقتصادی به شمار می رفت
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نوع از کارت های اعتباری که بر اساس یک ماه از 
درآمد فرد تعریف می شوند، خیلی محدود هستند 
و پیچیدگی خاصی ندارند. اما نوع دوم که بر اساس 
درآمد شش ماه تا یک ســال فرد تعیین می شوند، 
چون منابع بانک را درگیر می کنند، کمی پیچیده تر 
هستند و بر اســاس همان ســه گزینه پرداخت 
تعریف می شوند. به همین دلیل است که نام اینها 
کارت های اعتباری اســت چرا که بانک به دارنده 
کارت اعتبار می دهد. اینجــا در بانک های ربوی 
بحث بهره به میان می آید و در بانک های اسالمی 

بحث سود و عقد قرارداد و چنین جزییاتی...
نیمــا امیرشــکاری، مدیر 
گروه بانکداری الکترونیکی 
پژوهشکده پولی و بانکی: تا 
قبــل از خــروج از این بحث 
می خواستم بپرسم آیا شکل 
تجاری کارت اعتباری با قرارداد تسهیالت مشابه 

است؟
اگر بخواهیــم دقیق صحبت 
کنیم باید بگوییم کارت های 
اعتباری نــوع دوم حتی در 
تجــارت بین المللــی هم در 
بخــش تســهیالت بانکی 
طبقه بندی می شوند. اما نوع اول در بخش خدمات 
بانکی قرار می گیرد. اینهــا هم همه به همان بحث 

درگیری یا عدم منابع مالی بانک برمی گردد...
 جالب اینجاســت که هرچند جناب 
آقای موســویان از دخالت دیرهنگام 
دولت در این عرصه می گوینــد اما مهندس 

قائمیان دخالت دولت را بی دلیل می دانند.
بحث من این اســت که باید 
بدانیم از الیه ای از معامالت 
صحبــت می کنیــم. بیاییم 
مشکل دخالت دولت در یک 
الیه را حل کنیم تا به مراحل 
بعدی برسیم. من می گویم بیاییم در الیه های پایین 
که تعــداد معامالت باال اما با مبالغ پایین اســت، 
تکلیف دخالت دولت را مشخص کنیم و بعد از آن 
به الیه های کالن تر معامالت برسیم. در واقع بحث 
ما هر چند ظاهرا در تضاد با یکدیگر اســت اما در 
واقع دو تکه از یک معامله و تکمیل کننده یکدیگر به 
شــمار می رود. من می گویم بیاییم اول این بحث 
معامالت خــرد را راه بیندازیم تا بعد برســیم به 

مرحله کالن  که مورد بحث آقای موسویان بود.
 در فضای جدید این اعتبارســنجی که 
باید بر اســاس حقــوق ماهیانه افراد 
صــورت گیــرد، چگونــه اتفــاق می افتد؟ 
مستحضر هستید که در شــرایط فعلی حتی 
یــک دیتابیس جامــع برای اطــالع از همان 

درآمد ماهانه افراد نیز در اختیار ما نیست.
بــرای حل این مشــکل باید 
ببینیم در سایر کشورهای دنیا 
چــه اتفاقی افتــاده و ما هم از 
همان الگو استفاده کنیم. یک 
مســاله مهم بحث مربوط به 
credit bureau یا همان اداره اعتبارات است که در 

ایــران به دلیل عدم تبادل درســت اطالعات بین 
ارگان های بزرگ اتفاق نیفتاده است. باید به این نکته 
توجه کنیم که مســاله اعتبارات بانکی تنها مساله 
بانکی نیســت که در واقع یک مسئولیت اجتماعی 
اســت، به  گونه ای که در غــرب حتی جریمه های 
رانندگــی هم بر اعتبار شــهروندی کــه از بانک، 
اعتبارات خرد دریافت می کند، تاثیرگذار اســت. 
نکته دیگر این است که متاسفانه بانک های ما برای 
اعتبارات خرد هیچ اهمیتی قائل نیستند. به این معنا 
که حتی ترجیح می دهند سپرده های خرد جمع کنند 
اما اعتبارات کالن ارائه دهنــد. ایجاد انگیزه برای 
بانک هــا در این زمینه می تواند بســیار ثمربخش 
باشد. روش اجرایی این امر هم تا حد زیادی به شیوه 
حضور مقررات گذار و نحوه ایجــاد انگیزه ها برای 

جذب و استفاده از اعتبارات خرد بازمی گردد...
مــن هیــچ مانعــی در راه 
نمی بینــم،  اعتبارســنجی 
تاکنون هم هر پروژه ای را که 
خواســته ایم، به ســرانجام 
رســانده ایم. زیاد کار سختی 
نیست. مثال همین االن هم ببینیم بانک ها چطور وام 
 می دهند، تمام این وام هایی که توسط شبکه بانکی 
ارائه می شود، بیش از حقوق یک ماه افراد است، این 
نشان می دهد ما می توانیم در مواقع لزوم اعتبارات 
الزم را بســنجیم و فراهم کنیم. نکته اینجاست که 
ببینیم آیا بانک ها حاضرنــد اطالعاتی را که برای 
جمع آوری آن هزینه کرده اند، در اختیار ســایر 
بانک ها نیز قرار دهند یا خیر. این نکته ای است که 
زمان راه  انداختن سیســتم شــتاب با آن مواجه 
بودیم؛ مثال بانکی بود که خــود برای خرید 100 
دستگاه خودپرداز هزینه کرده بود، آن گاه می گفت 
این دســتگاه هایی را که خودم برای آنها این قدر 
هزینه کــرده ام چگونــه در اختیار مشــتریان 
بانک های دیگر قرار دهــم که تراکنش های مالی 
خود را از طریق آن انجام دهنــد؟ اما در دنیا این 
اتفاق از طریق سیســتم هایی مثل ســایرس رخ 
می دهد که متعلق به هیچ بانکی نبودند و کارشان 
هم تنها فراهــم کردن و انتقال پــول بود و هزینه 
جابه جایی پول را از بانک هــا دریافت می کردند. 
سایرس از این طریق برای خود تجارت توزیع پول 
فراهم کرده اســت. مــا در ایــران چنین چیزی 
نداشتیم. بانک ها خود این کارها را انجام می دادند 

و همین محل مناقشــه بوده که تا همین امروز نیز 
ادامه دارد. من به طور کلــی معتقدم اگر پروژه ها 
درست تعریف شوند هزینه کاربری آنها کاهش 
می یابد و کارآمد خواهند بــود. مثال می توانیم به 
بانک ها پیشنهاد دهیم اگر نمی خواهند اطالعات 
خــود را در اختیار دیگــران قرار دهنــد، آنها را 
بفروشــند در عوض هم می توانند اطالعات مورد 
نیاز خود را از ســایر بانک ها خریداری کنند. نکته 
اینجاست که نباید با دید دولتی و در واقع مجانی به 
پدیده ها نگاه کنیم کــه معموال پدیده های مفتی از 
کیفیت پایینــی برخوردارنــد و غیرقابل رقابت 
هســتند. من می گویم بیاییم اجازه به وجود آمدن 
سرویسی را فراهم کنیم که زیر نظر بانک مرکزی 
فعالیت کند و بتواند مثال اطالعات مربوط به تقلب 
شــهروندان را در اختیار بانک ها قــرار دهد. قرار 
نیست آبروی کسی تحت الشعاع قرار گیرد. بحث 
تجارت اســت و امنیت آن. نکته اینجاست که به 
نظر من انجام هر کاری با صرف هزینه و استفاده از 

نیروی انسانی متخصص امکان پذیر است.
البته به نظر من این تصویری 
که مهندس قائمیان از بحث 
اعتبارســنجی مطرح کردند 
برای کارت هــای اعتباری 
نوع اول که بر اساس درآمد 
ماهانه افراد تعریف می شــود، قابل قبول اســت. 
عالوه بر اینها اگر شرایطی فراهم شود که بانک ها 
اطالعات را در اختیار همدیگر قرار دهند یا حتی به 
عبارتی بفروشــند، می توانند بدون ضامن و وثیقه 
هم اقدام به صــدور کارت اعتباری نوع اول کنند. 

اما در نوع دوم می تواند متفاوت باشد...
 مخصوصا اینکه ما اینجــا وارد بحث 

بانکداری اسالمی می  شویم...
ببینیــد بحــث بانکــداری 
اســالمی هم چنــدان بحث 
پیچیــده ای در این عرصه به 
شمار نمی رود. سیستم ارائه 
بهره در بانکــداری ربوی به 
مجموعه می نگرد، به این معنــا که می گوید ما به 
شمای مشتری جمعا فالن مقدار سود اعطا خواهیم 
کرد امــا در بانکــداری اســالمی وارد جزییات 
می شویم و ســود بخش های مختلف را به صورت 
جداگانه محاســبه می کنیم. در این حالت هزینه 
نگهداری اطالعات بیشتر خواهد بود چرا که یک 
تراکنش غربــی معادل با مثــال 16 تراکنش در 
بانکداری اسالمی است. این مبحث امروزه دیگر 
خیلی پیچیده نیســت و قابل حل اســت. ما نباید 
نگران نرم افزارها باشیم، باید تصمیم گیری کنیم، 
مثال بگوییم تکلیف مــان از این به بعــد با ویزا و 
مســترکارت چیســت و چنیــن تصمیماتی که 
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هیچ کدام غیرممکن نیست.
بله، مخصوصا االن که ادبیات 
بانکداری اســالمی در دنیا 
دیگر راه افتاده اســت. االن 
بانک هــای غربی بــا مفهوم 
مرابحه و چنین مفاهیمی کامال 
آشــنایی دارند. در تکمیل بحث خودم باید بگویم 
برای راه اندازی کارت های اعتباری نوع اول که بر 
اساس ضمانت داخلی تعریف شده، مشکلی وجود 
ندارد و می توان آنها را حتی با اســتفاده از مدل های 
غربــی راه  انداخــت. برای نــوع دوم کارت های 
اعتباری نیز که منابع بانک را درگیر خود می کند، 
می توان طبق فرمایشات مهندس قائمیان از همان 
روشــی که برای اهدای انوع گوناگون وام در نظر 
گرفته می شود، اســتفاده کرد. چرا که الکترونیکی 
شدن این کار نه تنها ماهیت آن را تغییر نداده ، فقط 
ابزار آن را متفاوت و به نوعی آسان ســازی کرده 
اســت. در واقع کارت اعتباری نــوع دوم، همان 
تسهیالت خرد است که همیشه بانک ها داشته اند، 

فقط حاال ابزار و ادواتش آسان تر می شود.
امیرشکاری: در همان تسهیالت خرد نیز شرایط 

دریافت وام بسیار سخت و پیچیده است.
ببینید در چنین شرایطی بانک 
مرکزی باید پیش قدم شود. 
وقتی معاملــه ای برای بانکی 
صرف نداشته باشد، بانک آن 
کار را با سختی بیشتری انجام 
می دهد و در نقطه مقابل هم اگر برایش ســودآور 
باشــد، خــودش پیش قــدم خواهد شــد. نکته 
اینجاست که بهره ای که برای وام مورد نظر شما در 
نظر گرفته شده برای بانک به صرفه نیست، چون 
ســودی از این کار نمی بــرد آن را به راحتی انجام 
نخواهد داد و این در حالی است که اگر مبلغ سود را 
کمی برایش باالتر ببریم با اشتیاق چنین وام هایی را 
اهدا خواهد کــرد. به نظر من چنین بســترهایی 
نیازمنــد کارشناســی دائم اســت. در واقع باید 
کمیته ای در بانک مرکزی وجود داشــته باشد که 
مجوزهای خود را با توجه بــه وضعیت اقتصادی 

روز تغییر دهد. 
 نوع سوم کارت های اعتباری چطور؟ 

این نوع چگونه کار می کند؟
استفاده از نوع سوم کارت های 
اعتباری در سایر کشورهای 
دنیا هم امری به نســبت تازه 
است. این نوع همان تسهیالت 
متوسط یا سنگینی است که از 
مزیت الکترونیکی بودن استفاده می کند. هر چند دو 
نوع اول کارت های اعتباری، کارت هایی هستند که 
برای مصارف شخصی تعریف می شوند اما این نوع 

کارت اعتباری برای سرمایه گذاری های متوسط و 
بزرگ تعریف شده  است. مثال در سطح خانوار مثل 
تسهیالتی که برای ســاخت مسکن اهدا می شود، 
یک کارت اعتباری مثال 50 میلیونی با شــش ماه 
فرصت برای خرید طراحی می شــود که به محض 
انجام اولین خرید کنترل ســود یا بهره آن نیز آغاز 
می شود. در ســطح بنگاه داری نیز می توان صدور 
یک کارت اعتباری 500 میلیونی با دوره های خرید 
و زمان بازپرداخت تعیین شــده را مثــال زد. این 
کارت هــا با احتیاط کامــل و با شناســایی منابع 
درآمــدی آن بنگاه خــاص، به انــدازه یک دهم 
دارایی هــای آن صادر می شــوند. این نوع کارت 
اعتباری درســت چیزی مثل اعتبار در حســاب 

جاری است...
 آقــای قائمیــان، با توجه بــه روحیه 
عمل گرایانه ای که در فهوای کالم شما 
به چشم می خورد، فکر می کنید واقعا چگونه و 
تا چند وقت دیگــر اســتفاده از کارت های 

اعتباری در ایران رواج یابد؟
فقط کافی است یک نفر دستور 
آن را صادر کنــد. به همین 
آسانی. ببینید باور این سخن 
که »مردم خوب هستند« به 
خودی خود بسیاری از موانع 
را از جلوی پای ما برمــی دارد. اگر باور کنیم مردم 
عموما انسان های خوبی هستند که قرار نیست سر 
کســی کاله بگذارند، آن گاه کارمان در این عرصه 
تسهیل خواهد شد. یک نفر باید بگوید من می خواهم 
چنین کاری انجام دهم، او نیــز برای انجام این کار 
اطالعات مورد نظر مربوط به مشــتریان خود را 
جمع آوری می کند. اگر بانک دیگری هم خواست، 
اطالعات جمع آوری شده )دیتابیس( را با دریافت 
مبالغی در اختیــار آنها می گذارد. هر کس بخواهد 
معامله ای صورت دهد حاضر است مبلغی هزینه 
کند تا متوجه شود طرف مورد حسابش قرار است 
سرش کاله بگذارد یا نه. نکته اینجاست که اگر این 
دیتابیس فراهم شــود افراد خود می دانند که اگر 
خالفی کرده باشــند دیگر نمی تواننــد به راحتی 
اینچنین تجارت کنند. اگــر این گونه نگاه کنیم به 
گمان من زمان اجرای این پروژه چیزی نزدیک به 
یک ســال اســت با هزینه هایی که اصال غیرقابل 
پیش بینی نیســت و کامال قابل قبول خواهد بود. 
مهم ترین نکته خواست یک مدیر کالن است و تکیه 
بر این نکته که حجم تقلب های احتمالی چندان زیاد 
نخواهد بود. البته باید توجه داشــته باشیم اگر قرار 
است کاری در این عرصه انجام شود، آن کار باید به 
گونه ای صورت گیرد که ســودآور باشد و در غیر 
این صورت تمایلی بــه انجام آن کار وجود نخواهد 

داشت.

 نگهداری از حســاب های سپرده های 
خرد بــرای بانک ها بــار مالی زیادی 

دارد.
االن هر ایرانی در جیب خود 
پنج حساب بانکی دارد؛ یک 
حســاب اعتباری هم به آن 
مجموعه اضافه شود، اتفاقی 
نمی افتد. انجام این کار اصال 
چیز پیچیده ای نیست، تنها نیازمند شجاعت یک 
مدیر است و دســتور او. در حقیقت ما در عرصه 
بانکداری از نیروی نرم افزاری به شدت متخصص 
و خوبــی برخــوردار هســتیم که بســیاری از 
عملیات های بانکــی ای را که حتــی در غرب به 
راحتی انجام نمی شــود کاربردی کرده ایم. برای 
اجرایی شدن طرح کارت های اعتباری نیز استفاده 
و اعتماد به همین نیروی متخصص بسیار راهگشا 

خواهد بود.  
در پاســخ به ســوال شــما 
می خواهم بر نقش رسانه های 
جمعی در این ماجــرا تاکید 
کنم. به نظر من رســانه های 
جمعی می توانند نقش بسیار 
موثری در افزایش شــعور و آگاهی مردم در حوزه 
اقتصادی ایفا کنند. رســانه ها باید بیش از اینکه به 
صحنه آرایی ها توجه کنند برای بهبود این کارکرد 
حیاتی خود تــالش کنند. چرا که بــه هر حال هر 
فعالیت خدماتــی از هزینه های مخصوص به خود 
برخوردار است. مثال اســتفاده از سیستم شتاب و 

امثالهم هــم منافعی برای کاربرانــش دارد و هم 
هزینه هایی برای طراحانش، در این شرایط وظیفه 
رسانه های جمعی ارائه تحلیل های درست و مثبت 
اقتصــادی، حقوقــی و فقهی از چگونگــی منافع و 
هزینه های فردی و اجتماعــی دریافت و ارائه این 
خدمات است. در واقع باید سیاست های رسانه ای 
متناســب با هزینه و منفعت موجود در هر خدمتی 
تعییــن شــود و از جوســازی  های منفــی و 
غیرکارشناســانه که بیشتر شــبیه لشکرکشی و 
صحنه ســازی علیه رویدادهای اقتصادی است، 

پرهیز شود 

قائمیان: بحث بانکداری اسالمی هم چندان بحث 
پیچیده ای در این عرصه به شمار نمی رود. سیستم 
ارائه بهره در بانکداری ربوی به مجموعه می نگرد 
اما در بانکداری اسالمی وارد جزییات می شویم
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جان طبق تجربه ات در زمینه  تحول بانکداری 
متمرکــز، موضوع های مشــترک، خطاها و 
موانع بر ســر راه تحوالت بــزرگ بانکداری 

چه هستند؟
رایج ترین اشــتباه صورت گرفتــه تمرکز بر 
اطالعات به  جای تحوالت اســت. اطالعات 
شــامل فکت های مجــزا و مهارت های پایه 

اســت و بر جمع آوری و مدیریت داده های 
بانکداری تمرکــز دارد. تحول فرآیند، تغییر 
شــیوه ای اســت که بانک از طریــق آن، با 

اطالعاتی که دارد کار می کند.
 رقت برانگیزتریــن اشــتباهی که بانک های 
بســیاری مرتکب آن می شــوند، بازتولید 
سیســتم بانکــداری ســنتی ذیــل عنوان 
»دنباله روی از خط  مشــی بانک« است. اکثر 
مشتریان بانک غالبا عالقه ای به تغییر شیوه  
خویش ندارند و بنابراین پشت نام خط  مشی 
پنهان می شــوند تا مقاومت خود را در برابر 

تغییر توجیه کنند.
مانع متداول بر سر راه تحول، ارائه دهندگان 
راه حل هستند که فرآیند کســب  و  کار و نه 

راه حل بانکداری متمرکــز را دغدغه  بانک 
می پندارند. ایــن ارائه دهندگان بر معامله ها 
به  بهای فرآیندهــا تمرکز می کنند، در حالی 
 که در واقع فرآیند کسب  و  کاِر قابل تنظیم در 

دل تحول جای دارد.
بانکدارانی که در حال راه اندازی پروژه های 
تحول بانکداری هستند، این پرسش کلیدی 
را مطرح می کنند که این ســرمایه گذاری ها 
تا کجا بازمی گردند؟ به نظر شما شیوه هایی 
وجود دارد تا بانک ها بتواننــد زمان را برای 
رســیدن به سود  تســریع بخشــند و بازده 

سرمایه گذاری را به حداکثر برسانند؟ 
اکثــر بانک هــا، مطالعاتی پیرامــون بازده 
ســرمایه گذاری انجام می دهند تا پرداخت 
ســرمایه را به حداکثر برسانند اما شیوه  موثر 
را نمی یابند تا ســودهای مورد انتظارشان را 
تحقق  بخشــند. من با یکی از ایــن بانک ها با 
سرمایه گذاری مقرون  به  صرفه و تعدیل قابل 
 انتظار پرسنل اداری کار کردم اما هنگامی  که 
با مقاومت اتحادیه  کارگــری بانک روبه رو 

شدیم، تعدیل مورد انتظار روی نداد.
بهتریــن مطالعه  مــوردی پیرامــون بازده 
ســرمایه گذاری که تاکنون دیده ام توســط 
Celent برای Taishin Bank صورت گرفته 

بود. این بانک به واســطه  عوامل زیر زمان را 
برای رسیدن به سود تسریع بخشیده بود:

gg کارآمــدی: تغییر نســبت کارکنان بخش
ستادی به بخش پیشخوان از تعداد 3 به 1/3

gg ارتقــای واقعی 24 در 7 خدمــات: به این
صورت که مشــتری می تواند حســاب باز 
کند، بــرای وام  خرد تقاضا دهــد، با وامش 
موافقت شود و ســپس هر زمان که خواست 

موجودی اش را کاهش دهد.
gg مرکز Taishin :تحول فرآیند کســب  و  کار

ثقل ســود را از شــعب به مدیر روابط منتقل 
کرده است که به واسطه  فرآیندهای منعطف 

کسب  و  کار توانمند شده است.
هنگامی  کــه بانکی تصمیم بگیرد سیســتم 
متمرکز خود را جایگزین کند، برای رسیدن 
به مناســب ترین رویکرد باید مزایا و معایب 
»خریــدن« در مقابل »ســاختن« را در نظر 
بگیــرد. گرایش جهانــی در انتخاب راهبرد 

مناسب چیست؟
در آسیا طی 15 سال گذشته تنها یک مورد از 
ســاختن به  جای خریدن در ICBC چین وجود 
داشته است. با در نظر گرفتن اندازه  آن، بانک 
توانست چیزی را که اساسا شرکت نرم افزار 
آی تی بود، همرا با پنج هــزار کارمند آی تی 
راه انــدازی کند. برای اکثر قریــب به  اتفاق 
بانک ها، ســاختن به جای خریدن گزینه ای 
احمقانه  است؛ زیرا میزان زمان برای تحول را 
ســه  برابر و میزان هزینه را حدود چهار برابر 
افزایش می دهد. دست آخر هنوز این ریسک 
وجود دارد که آیا سیستمی که شما ساخته اید 

اصال به کار آید یا خیر.
یکی از مراحل گذار از سیستم سنتی، انتخاب 
سیستم جدید و فروشندگان است. مقتضیات 
الزم برای سیســتم جدید در مورد بیشــتر 

بانک ها کدام هستند؟
 Gartner group اگر نگاهی به تحقیق اخیــر
and Clent بیندازیم، مهم ترین این مقتضیات 

عبارتند از: 
gg کارخانه  تولیدی برای توســعه  سریع و بدون

کد تولیدات نوین بانکداری
gg طراحــی برنامه های خدمات محــور برای

انعطاف پذیــری در کانال هــای خدمــات 
مشتریان

gg رویکرد جزءمحــور که ترکیــب و انطباق

گفت وگو با جان کارلتون کلی مشاور ارشد اقتصادی و فناوری اطالعات

بانک ها باید بتوانند از ابرداده ها سود ببرند
جان کارلتون کلی مشــاور ارشــد اقتصادی و فناوری اطالعات که مکزیکی- آمریکایی تبار اســت، در کارنامه خود تجربه مشــاوره و 

حضور در چندین پروژه اجرای »سامانه یکپارچه بانکی« در بسیاری از بانک های دنیا را داشته است.
کارلتــون کلــی کــه تا پیــش از این در کشــورهایی چون پانامــا، آرژانتیــن، کلمبیا، ونزوئــال، تایلند، اندونــزی، ویتنام ســابقه فعالیت 
داشــته و هم اکنون مشاور ارشــد اقتصادی در شرکت»PWC« ویتنام است. او دکترای خود را از دانشــگاه کلمبیا دریافت کرده و 
در رزومــه اش عضویــت در )IEEE( و همچنیــن مدیریت چندیــن پروژه بزرگ بین المللــی در حوزه بانکداری و فنــاوری اطالعات به 

چشم می خورد.

طی 15 سال گذشته، بیشتر سیستم های متمرکز 
بانکداری به ساختارهای وابسته، بی درنگ و 

خدمات محور تبدیل شدند. آنها همیشه حداقل 
پنج سال از صنعت عقب مانده بودند. شاخه های 

صنعتی غالب در دهه  آینده احتماال ابر داده ها، 
کانال های دیجیتالی فراگیر و امنیت خواهند بود
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بهترین اجزای تولید از فروشندگان مختلف 
را مجاز می سازد.

gg سیستم تحویل خدمات تک کانالی که بانک
می تواند به واســطه  آن سرویس یکپارچه ای 
از تمامی کانال ها شــامل شعب تحول یافته و 

ساده ایجاد کند.
جان شــما به خوبی از ســرعت تغییرات در 
کســب  و  کار بانکداری آگاهی دارید. حال 
چگونه آینده  بانکداری را در سال های پیش  
رو ترســیم می کنید و اینکه این چشــم انداز 
چگونه بر گزینش سیســتم نویــن متمرکز 
بانکداری به ویژه با در نظر گرفتن ســاختار 

آن تاثیر می گذارد؟
طی 15 ســال گذشته، بیشــتر سیستم های 
متمرکز بانکداری به ســاختارهای وابسته، 
بی درنگ و خدمات محور تبدیل شدند. آنها 
همیشه حداقل پنج سال از صنعت عقب مانده 
بودند. شــاخه های صنعتی غالــب در دهه  
آینــده احتماال 1( ابر داده هــا، 2( کانال های 
دیجیتالــی فراگیــر و 3( امنیــت، غیرقابل 

 تعرض خواهند بود.
بانک ها بایــد بتوانند از این ابرداده ها ســود 
ببرند؛ بــا این  وجــود تمرکزشــان باید بر 
اطالعات تراکنشی باشد که ممکن است این 

روند را به تعویق بیندازد.
کانال های فراگیر هم اکنون در اروپا و آمریکا، 
همراه با تجربه  کاربری مشــابه -  صرف  نظر 
از کانال ها - متداول هستند اما بانک ها در این 
مسیر آهســته حرکت کرده اند و از طراحان 
تجارت الکترونیکی و خدمات پرداختی چون 

PayPal عقب افتاده اند.

امنیت غیرقابل  تعــرض از نظر تکنولوژیکی 
ممکن اســت اما درگیر موانع تنظیم کنندگی 
مقررات در بسیاری از کشــورها می شود. با 
این وجود مشــتری باید احساس کند پولش 
در بانــک همیشــه از خطر سوءاســتفاده و 

کالهبرداری در امان خواهد بود.
بانک ها طی تحول بانکــداری متمرکز کدام 

مراحل اصلی  را باید سپری کنند؟
اغلب اوقــات ما بر مراحل اجــرای تکنیکی 
سیستم بانکداری متمرکز تاکید می کنیم اما 
با روش شناســی صحیح اجرای این نرم افزار 
جدیــد، قابل  کنتــرل و تحقق پذیر اســت. 
دشــوارترین مرحلــه تحول، تغییــر دادن 
رفتار کارمندان و فرهنگ بانک اســت. من 
اســتعاره ای درخور مراحل تحول بانکداری 
متمرکــز در مراحــل پذیرش که توســط  
روانشــناس   Elizabeth Kubler-Ross

طراحی شده است، یافته ام:

gg انکار: کارمندان بانک تمایل دارند احساس
نیاز به تحول را انکار کنند؛ زیرا حالت تدافعی 

طبیعی نسبت به تغییر دارند.
gg خشــم: برخی از کارمندان بانک فعاالنه در

برابر تحمیل سیستم نوین بانکداری متمرکز 
مقاومت می کنند.

gg چانه زنی: هنگامی که مشــخص شــد باید
زیر بار تحول رفت، کارمنــدان وارد مرحله  
چانه زنی می شــوند. برای  مثال »چگونه این 
سیســتم جدید بانکــداری KPI را توانمند 
می ســازد تا مرا در پیشــبرد کارم توانمند 

سازد«؟
gg افســردگی: کارمندان رده  متوسط مدیریتی

در این مرحله مــردد رفتار می کنند؛ زیرا آنها 
حد واسط میان مدیران رده باالی بانکی که نیاز 
به تحول کسب  و  کار دارند و کندی و آهستگی 

کارمندان در انطباق با این تغییرات هستند.
gg پذیــرش: هنگامی کــه ســرانجام تمامی

کارمندان بانــک تحول را همراه با ضمائم آن 
پذیرفتند، می توانیم بگوییم به مرحله  پایانی 

رسیده ایم.
در مورد گسترش این سیستم جدید، بانک ها 
می توانند بر اســاس دو شــیوه به این گذار 
نزدیک شوند: اجرای انفجار بزرگ در بازار 
مالی و گســترش تدریجی. عوامل کلیدی در 
ترجیح یک رویکرد بر دیگری چیســت؟ با 
اســتناد به بهترین عملکردها کدام رویکرد 

صحیح است؟
این بحثی همیشــگی است و شاید نتوان پاسخ 

صحیحی برای آن یافت. 
اجرای انفجار بــزرگ از نظــر تکنولوژی و 
هزینه حداقل ریسک را به همراه دارد. با این  
وجود از منظــر ارتقای کارمندان به دلیل نیاز 

به آموزش وسیع آن ریسک دارد.
گســترش تدریجی از نظــر منطقی حداقل 
ریســک را به همراه دارد اما از نظر تکنولوژی 
و هزینــه ریســک باالیی دارد؛ زیــرا بانک 
می بایست ســاختارهایی موقت بسازد که به 
محض اینکه گســترش به انجام رسید، دور 

انداخته شوند.
با در نظر گرفتن همه مــوارد، اجرای انفجار 

بزرگ ارجح است. من در مطالعات موردی 
10 اجرای بانکداری در تایلند شرکت داشتم 
و تنها ســه موردی که جــواب دادند، از نوع 
انفجار بزرگ بود. در هر ســه مورد آموزش 
کارمندان در شعب، عامل توانمندساز بود. دو 
تن از آموزش گیرندگان و آموزش دهندگان 
بانک ها از هر شــعبه بــرای امتحان کردن 
پذیرش کاربر پیش قدم شــدند؛ بنابراین با 
یک تیر دو نشان زدند. سیستم کامال بررسی 
شد و پیشــگامان نیز کامال آموزش دیدند و 
خود بدل به آموزش دهنده و رهبر در شعب 

خویش شدند

رقت برانگیزترین اشتباهی که بانک های 
بسیاری مرتکب آن می شوند، بازتولید سیستم 
بانکداری سنتی ذیل عنوان »دنباله روی از 
خط  مشی بانک« است. اکثر مشتریان بانک 
غالبا عالقه ای به تغییر شیوه  خویش ندارند و 
بنابراین پشت نام خط  مشی پنهان می شوند
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همانگونه مــی دانید تلفن همراه عمال تمامی 
عرصــه های زندگی بشــری را دچار تحول 
کرده است به اعتقاد شــما بیشترین تاثیری 
که موبایل در صنعت بانکداری گذاشته در 
کدام بخش است که باعث شده اکوسیستم 

بانکداری در دنیا را متحول کند؟
موبایل اکوسیســتم بانکداری را در سمت 
مشتری متحول کرده است. در واقع موبایل 
تعامل مشتری با بانک را دگرگون می سازد 
و نحوه استفاده از سرویس ها و خدماتی را که 
مشــتری می تواند به صورت غیرحضوری 
بگیــرد، دچــار تغییر می کند. بــرای مثال 
حجم تراکنش روی موبایل و اینترنت عدد 
قابل توجهی است و حتی در این حوزه نقش 

موبایل از اینترنت بیشتر شده است.
جایگاه اپراتورها در این میان به چه شــکل 

است؟
مدل هــای همکاری مختلفــی در این حوزه 
وجود دارد و نمی تــوان گفت مدل همکاری 
تثبیت شده ای شکل گرفته است. این مدل ها 
به سیاســت بانک های مرکــزی، بانک ها و 
اپراتورها در کشــورهای مختلف بســتگی 
دارد. مثال در جاهایی که زیرســاخت های 
بانکی قوی ای وجود نداشــته، می بینید که 
موبایــل یــک بازیگر اصلی اســت. دولت 
خودش به اپراتورهــای موبایل اجازه داده 
وارد ایــن حوزه شــوند و می بینیــد که در 
بخش هایــی از آفریقا، در این حوزه بســیار 
موفق هســتند. همچنین موارد بسیار موفقی 
نیز در بخش هایی از آســیای شرقی وجود 

دارد.
یکــی از دغدغه هایی کــه در ایران مطرح 
می شــود، مســاله امنیت پرداخت به بستر 
موبایــل اســت. ایــن موضوع تــا چه حد 
می توانــد عاملی بــرای کند شــدن روند 

توسعه در پرداخت همراه باشد؟
پرداخت همراه  یک چیز اســت، بانکداری 
چیز دیگر. اگــر درباره بانکــداری همراه 
صحبت می کنیم، یکی از کارهایی که کردیم 
این بود که سرویس های حوزه بانکداری را 
روی کانال های ســاده ارائه دادیم. در واقع 
ســرویس همان ســرویس بانک است و ما 
فقط امکان دسترســی را فراهم می کنیم. با 
روش های بســیار ســاده در همکاری ما با 
بانک ها یکسری از ســرویس های بانک در 
اختیار مشتریان قرار گرفت. قبال مشتریان 
از طریق کانــال صوتی بــا بانک ها تماس 
می گرفتنــد و از طریق آن می پرســیدند 
حساب شــان چقدر موجودی دارد، زمانی 
دســتگاه فکس این نقش را بــازی می کرد 
ولی االن که گوشــی های هوشمند در اختیار 
همگان اســت، بــا روش های خیلی ســاده 
برخی از نیازهای مشــتری های بانکی حل 
شده اســت. ما نقشــی در حوزه بانکداری 
نداریم ولــی تالش کردیم ســرویس های 

مشترکی خلق کنیم.
دغدغه امنیت در کجا ظهور می کند؟

در بحث هایــی کــه تراکنش مالــی انجام 
می شود مثل انتقال وجه این موضوع مطرح 
می شــود. در واقع این موضــوع به بانک ها 
مربوط می شــود. به بانک ها این اجازه داده 
شــده که بخشــی از فعالیت ها را در داخل 
سیستم خودشان انجام دهند اما جاهایی که 
مثال کاربر می خواهد مبلغی را از یک حساب 
در یک بانک به حســاب دیگری در بانک 
دیگر جابه جــا کند، این مجوز داده نشــده 
است. اینها بیشتر از بابت این است که بانک 
مرکزی می خواهد بر همه تراکنش ها از همه 
کانال ها نظارت داشته باشد. به همین خاطر 
بانک مرکــزی این حوزه را تا آنجایی که من 

می دانم، کمی محدود کرده است.
در واقع آنجایی که پای یک واســطه تحت 
عنوان شــبکه موبایل وســط می آید، دچار 

محدودیت هستیم؟
نه، بیشــتر در پشــت این موضوع اســت؛ 
جاهایی کــه می خواهــد تراکنش ها را در 
خصــوص انتقال وجه تمییــز دهد و کنترل 
کند. اگر به خاطر داشــته باشید قبال انتقال 
وجــه را می شــد از طریق دســتگاه های 
کارتخوان نیز انجــام داد اما آنها را هم پس 
از مدتی بســتند. تقریبا موبایل هم مشمول 

چنین قانونی شد.
االن ما آماری داریم که چه میزان تراکنش 

از طریق شبکه موبایل صورت می گیرد؟
مهم ترین فعالیت مورد اســتفاده در موبایل 
پرداخــت قبض و خرید شــارژ اســت که 
حجمش از اینترنت به مراتب بیشتر است. 
در سال 92، 1326 میلیارد تومان پرداخت 

قبض و خرید شارژ صورت گرفته است.
این تراکنش ها نســبت به اینترنت بیشــتر 

است؟
بله، حدود یک و نیم برابر اینترنت اســت. 
نمی گویم در کل اقتصاد عدد بزرگی اســت 

ولی این یک شروع است.
در حوزه پرداخت داســتان بــه چه ترتیب 

است؟
در حوزه پرداخت بازیگرانی وجود دارد و از 
قبل آمده اند که ما همکاری با این بازیگران 

را هم محدود نکرده ایم.
این بازیگران چه کسانی هستند؟

از دوازده PSP  دارای مجــوز، 9 شــرکت  
فعالیت شــان را آغــاز کردند کــه این هم 
یک فعالیت مشــترک است. این شرکت ها 
مجوز دارند و به درگاه های اصلی پرداخت 
وصل هســتند و بخشــی از همــکاری را با 
شــبکه پرداخت کشــور انجام دادیم تا این 
شــرکت ها هم بتوانند وارد حــوزه موبایل 

شوند.
کیف پول الکترونیکی با چــه مانعی مواجه 

است؟
مانع جدی وجود ندارد فقــط نیاز به قطعی 
کردن موضوع در نظام تصمیم گیری است 

گفت وگو با حمیدرضا نیکوفر رئیس هیات مدیره شرکت جیرینگ:

کیف پول الکترونیکی شهامت تجربه می خواهد 
تلفــن همراه در دنیــای امروز از مرزهای ارتباطی فراتر رفته و عمال عرضه خدمات را در اشــکال گوناگون با تحول چشــمگیری مواجه 
کــرده اســت به تبع ایــن تحول حوزه خدمات بانکداری و پرداخت نیــز از این تغییرات بی نصیب نمانده اســت هرچند که در ایران به 
دلیــل موانــع قانونی و نظارت های عالیه بانــک مرکزی هنوز کیف پول الکترونیکی همراه جایگزین بی بدیل پول خرد نشــده اســت و 
مفاهیم نظری خود باقی مانده اســت گفتگوی ما با حمیدرضا نیکوفر رئیس هیات مدیره شرکت جیرینگ به تاثیرات تلفن همراه در 

نظام بانکی می پردازد که در ادامه می خوانید:



111

peivast.com

شماره 1+21  بهمن 1393  

EBPS Edition

با توجه بــه حجم تراکنش هایی که پول خرد 
در کشــور دارد -که نسبتا زیاد هم هست- 
کیف پــول الکترونیکی می تواند نقش مهمی 

بازی کند.
در حال حاضــر می  دانید حجــم پول خرد 

چقدر است؟
حجم خیلی باالیی اســت. به طور کلی نیازی 
نیســت شــما برای هر خریدی به حساب 
بانکی دسترســی پیدا کنید. یک جاهایی به 
اصطالح دســت به جیب می شــوید. کیف 
پول الکترونیکی می تواند جای این دست به 
جیب شدن را بگیرد و سهمی از پول خردی 
را که در جیب خودتــان نگهداری می کنید، 
به این ســمت ببرید. این موضوع در دنیا به 

شدت مرسوم است. 
این موضوع در دنیا چقــدر رواج پیدا کرده 

است؟
در دنیا موارد کاربــری مختلفی رواج پیدا 
می کنــد. معموال در این نــوع حوزه ها یک 
دفعه خدمــت را سراســری نمی کنند و با 
یک مورد کاربری شــروع می کنند و کم کم 
آن را گســترش می دهند. مثــال در ابتدا با 
برخــی برندها این کار را شــروع می کنند. 
ما باید دنبــال موارد کاربری موفق بگردیم. 
االن یکی از مــوارد کاربــردی موفق مان 
خرید شــارژ اســت. روش هــای مختلفی 
بــرای پرداخت وجــود دارد کــه در حال 
حاضر به نظر می رســد رقابت اصلی میان 
NFC و تصاویر دوبعدی اســت. البته هنوز 

بخش هــای تعامل با مشــتری کامل و بالغ 
نشده که یک روش  های پرداخت سراسری 
و جهانی وجود داشته باشد. در حوزه کارت 
استانداردهایی آمده و کارهایی انجام شده 
اما در حوزه پرداخت همــراه، کارهایی که 
انجام می شــود حالت تجربــی دارد. جالب 
برای من این اســت که کشــورهای بزرگی 
مثل آمریکا، چین و بخشــی از کشــورهای 
اروپایی به رغم کنترل زیادشــان روی پول 
اجازه چنیــن تجربه هایــی را می دهند و به 
طور کامل راه را برای تجربه نمی بندند. این 
برای من خیلی جالب اســت، برخالف اینکه 
این حوزه رو به رشــد است و استانداردهای 
سراســری ندارد امــا آنها درگیــر تجربه 
مشتری شده اند و این مرزها را می شکافند. 
حتــی در چین که مــا انتظــار داریم چنین 
کشوری در این حوزه ها خیلی بسته تر عمل 

کند، می بینید شرایط را باز کرده است. 
االن ما در چه مرحله ای هستیم؟

ما در مرحله قانونگذاری و توسعه بسترهای 

فنی هستیم. البته من شنیدم در حوزه قوانین 
کارهایــی انجــام گرفته و بــرای تصویب 
هم فرســتاده شــده و بخش هایی  از آن هم 
مصوب شده اســت. در این راســتا ما نیز 
همکاری هایی انجام داده ایم تا تســت ها به 

طور کامل روی شبکه موبایل انجام شود. 
چند بازیگر در زمینه پول خرد می توانیم در 
ایران داشته باشیم؟ چون غیر از اپراتورهای 
موبایل که مدعیان ارائه این خدمت هستند، 
سیســتم حمل و نقل عمومی یا شهرداری نیز 

پیگیر این داستان هستند.
اینها هم به نحوی کیف پول هســتند. یعنی 
شــما وقتی پول را روی کارتی می ریزید که 
فقط برای مصــارف کاربردی خاصی مورد 
اســتفاده قرار می گیرد، به نوعی کیف پول 
الکترونیکی اســت. ما به راحتــی می توانیم 
این سیســتم را روی موبایل پیاده ســازی 
کنیم و نیــاز به کارت و هیــچ چیز دیگری 
نیست. با انجام این کار تعداد زیادی کارت 
از ســطح شــهر جمع آوری و در بسیاری 
هزینه هــا صرفه جویی می شــود. در حوزه 
موبایل می توانیم مســاله امنیتــی را هم به 
راحتی برطرف کنیم و در هزینه ها بســیار 
صرفه جویــی کنیم. به نظر مــن بلیت های 
الکترونیکــی می توانــد بــه راحتی روی 
موبایل پیاده سازی شــود و همه باید در این 
اکوسیســتم جدید با هــم کار کنند. ما هم 
همیشه در این همکاری اســتقبال کرده ایم 
و حاضریم پروژه های مشــترکی را شروع 
کنیم. کیف پــول الکترونیکی نیز می تواند از 
موردهای کاربری محدود و نظارت شــده 

آغاز شود تا کم کم گسترش یابد. 
فکــر می کنیــد چشــم انداز کیــف پول 

الکترونیکی در ایران چگونه خواهد بود؟
من فکر می کردم امسال این کار به سرآغاز 
خود برســد و به صورت رسمی یک مقیاس 
بهتری بیابد و با جمع بنــدی بانک مرکزی 
روی پروژه ســپاس به فازهای پایلوت ورود 
کند و این ســرویس به مردم معرفی شــود 
و بازخــورد آن نیز از مردم گرفته شــود. تا 
وقتی با مردم تعامل نکنیــد نمی توانید ادعا 
کنید خدمتی که ارائه می دهید،  یک خدمت 
مردم پسند اســت. باید ســرویس را ارائه 
دهید و موارد کاربری را درســت کنید، پس 
از آن کم کم در میان مردم جا می افتد؛ اتفاقی 
که در خصوص موبایل افتاد. در ابتدا مردم 
با ایــن تکنولوژی به شــکل خاصی برخورد 
کردند، بعــد کاربــری اش اوج گرفت. در 
حوزه پرداخت از طریــق موبایل هم قضیه 

به همین شکل اســت. به نظر من پرداخت، 
پردازش تراکنش اســت. ما ثانیــه به ثانیه 
پــردازش داده را در انــدازه بایــت انجام 
می دهیم. ما فقط یک بســتر تلکام نیستیم، 
پشــت مان یک سیســتم آی تی قوی است. 
چهار میلیارد تراکنــش را در روز مدیریت 
می کنیم. باالخره ما شــرکتی هســتیم که 
توان ســرمایه گذاری داریــم، تکنولوژی را 
می شناســیم و به مردم دسترسی داریم. ما 
در حوزه پرداخت بــه عنوان یک توانمندی 
کنار گذاشته می شــویم و االن شرکت هایی 
در لیســت هســتند که نه تجربه آی تی و 
مدیریت تراکنش مثل مــا دارند و نه توان 
ســرمایه گذاری در این حــوزه دارند. ولی 
نکته این اســت که روزی به این شرکت ها 
مجوزهایی داده شده است. ما فقط تکنولوژی 
دسترسی و ســایت نداریم. تکنولوژی های 
ما در هســته )Core( و در زیرساخت آی تی 
نســبت به بانک ها اگر بیشــتر نباشد، کمتر 
نیســت. به نظرم ما اســتعداد و توانمندی 
تکنولــوژی و اطمینان مشــتری را داریم تا 
زیر نظــر بانک مرکزی بــا مجوزهای الزم 
در ایــن حوزه فعالیت کنیم. بــه عالوه ما به 
توان داخلی هم بســنده نکردیــم و این ادعا 
را هــم نکردیم که همه چیز را بلد هســتیم، 
بنابراین از مشــاورهای خارجی هم استفاده 
کردیم. من انتظار داشتم »سپاس« امسال به 
جاهایی برسد و مجوزهای موقتی بدهند که 

سریع تر در این حوزه وارد شویم
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ریســک شناســایی و مدیریت 
معیارهایی  به کارگیری 
اســت که می توان از آنها جهت رســاندن اثر 
ریسک تا ســطحی قابل قبول اســتفاده کرد. 
هرچند اصول مدیریت ریسک بانکداری سنتی 
در بانکداری الکترونیکی هم قابل استفاده است 
اما خصوصیات پیچیده بانکداری الکترونیکی، 
ضرورت توجه ویــژه و متفاوتی به چالش های 
مربوط به شناسایی و مدیریت ریسک را مطرح 
می ســازد. بنا بر نظر کمیته بــال، بانک ها باید 
روش مدیریت ریســک یکپارچه ای برای همه 
فعالیت های بانکداری الکترونیکی خود اعمال 
کنند، بــه همین دلیل ضروری اســت نظارت 
مدیریــت ریســک مربوط بــه فعالیت های 
بانکــداری الکترونیکی در حد تــوان بانک، به 
عنوان جــزو الینفک مدیریت کلی ریســک 
بانک قرار گیرد. کمیته بال معتقد است بانک ها 
باید فرآیندهای مربوط به مدیریت ریســک 
را متناســب با وضعیت ریسک مربوط به خود، 
ســاختار عملیاتی و فرهنگ حاکم بر بنگاه و نیز 
طبق نیازمندی های مدیریت ریســک ویژه و 
سیاست های تعیین شده از سوی ناظران بانک، 
توســعه دهند. کمیته اعتقــاد دارد وضعیت 
ریسک هر بانک با سایر بانک ها متفاوت است 

و از این رو هر بانک، نیــاز به یک روش کاهش 
ریسک متناســب با مقیاس عملیات بانکداری 

الکترونیکی همان بانک دارد. 
اصول شناســایی مدیریت ریسک مربوط به 
بانکداری الکترونیکی به صورت کلی در ســه 
زمینه موضوعی وســیع قــرار دارد که اغلب با 
یکدیگر هم پوشانی دارند. این اصول کلی شامل 
مراقبت مدیریــت و هیات مدیره، کنترل های 
امنیتی، مدیریت ریســک شــهرت و حقوقی 
می شــود. بانکداری الکترونیکی با ریسک هایی 
از جنس ریســک های بانکــداری متعارف اما 
بــا خصوصیات جدید روبه رو اســت. برخی از 
مهم ترین ریسک ها عبارتند از: اعتباری، بازار، 
عملیاتی، استراتژیک، سیاسی، قانونی و سرمایه. 
توجه به وجــود این ریســک ها در بانکداری 

الکترونیکی از اهمیت باالیی برخوردار است. 
با بررسی ریســک های مختلف در بانکداری 
الکترونیکی و تبیین معیار و شاخص های مربوط 
به آن نیاز به یک سیستم یکپارچه برای مدیریت 
و کنترل هر چه بهتر این ریســک ها احســاس 
می شود. لذا در این مقاله با بررسی ریسک های 
موجــود در بانکداری الکترونیکــی از دو جنبه 
مالی و غیرمالی، به ارائه چارچوبی برای کنترل 
هرچه بهتر این ریسک ها پرداخته خواهد شد. 

در ادامه این مقاله ضمن مرور ادبیات موضوع، 
مروری بر تجارب پیشــین در بحث مدیریت 
ریســک به خصوص در ایران صورت گرفته 
اســت. در ادامه چارچوب پیشــنهادی در این 
مقاله مبتنی بر هستان شناسی )در برخی متون 
به این ابزار هســتان نگار نیــز می گویند( ارائه 
خواهد شــد. به منظور محک زنــی چارچوب 
پیشنهادی، با اســتفاده از سناریوی پیشنهادی،  
نحــوه به کارگیری چارچوب پیشــنهادی در 
شــرکت خدمات انفورماتیک بررسی شده و 

مورد تحلیل قرار گرفته است. 

مروری بر ادبیات موضوع
کاربرد بانکداری الکترونیکــی در زمینه های 
مختلفــی از قبیل گرفتن اطالعــات مربوط به 
حســاب، باز کردن حســاب های پس انداز، 
انجــام دادن پرداخت هــای کوچــک و غیره 
همه فعالیت هایی هســتند که برای مشتریان 
می تواند از طریق این کانال های پیش بینی شده 
انجام پذیرد. اما گسترش سریع این خدمات و 
همچنین وابستگی زیاد زندگی تجاری مردم با 
این خدمات به دلیل مزایای زیاد آن، سوالی به 
همراه دارد مبنی بر اینکه گسترش این فناوری 
با چه ریسک هایی مواجه است و چگونه می توان 
با آن مواجه شد؟ برای جواب دادن به این سوال 
مــروری بر پژوهش های انجام شــده در حوزه 
مدیریت ریســک در بانکداری الکترونیکی در 

بانک های داخل و خارج می شود. 
الف( مروری بر پژوهش های مدیرت ریسک 
در بانکــداری الکترونیکی در کشــورهای 

خارجی
1- مدیریــت ریســک در بانکــداری 
الکترونیکی در زیمبابوه: نتایج به دست آمده 
نشــان می دهد زیمبابوه پنــج فاکتور موفقیت 
دارد، این فاکتورها عبارتنــد از: کاهش هزینه، 
افزایش میزان وفاداری به مشــتریان، راحتی، 
ســودمندی و بازاریابی رقابتی. ریســک های 
اصلی موجود در بانکــداری الکترونیکی در این 
کشور عبارت از نبودن سواد کامپیوتری، کمبود 
امنیت، فقدان دسترســی به اینترنت برای اکثر 
مردم و مشکالت اجرایی مربوط به سیستم های 
کامپیوتری موجود در بیشــتر بانک هاســت.  
سرویس هایی که بانکداری الکترونیکی کشور 
زیمبابوه ارائه می دهد عبارتند از: خدمات بانکی 
ارائه شــده، خدمات خرده فروشــی، مدیریت 
حساب، پرداخت قبوض، افتتاح حساب، انتقال 
وجه، سرمایه گذاری، درخواست وام، خدمات 
کلی، مدیریت حســاب و پول نقد، انتقال های 

بازرگانی و اداره مربوط به کارمندان و غیره.

ارائه چارچوبی برای طراحی مولفه های کلیدی مدیریت ریسک در بانکداری 
الکترونیکی مبتنی بر هستان شناسی

راهی برای کاهش خطرات

محمود خراطعطیه مطهریالناز فیروزآذرمهتاب پیوست
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نبود فناوری های ســازگار با مشتری، تقاضای 
مشــتریان و هزینه های باالی اولیــه راه اندازی 
سیســتم ها مهم ترین دالیلی هستند که باعث به 
تاخیر افتادن راه انــدازی و به کار بردن بانکداری 

الکترونیکی در زیمبابوه به شمار می روند.
روش تحقیق این پژوهــش از طریقه مصاحبه 
بــا کارشناســان و متخصصان حــوزه بانکداری 
الکترونیکــی اســت. از داده هــای مرتبــط با 
مصاحبه شوندگان درصد ریســک های مربوط 
به بانکــداری الکترونیکی زیمبابوه به شــرح زیر 
است: 32 درصد ریسک های اعتباری، 45 درصد 
ریســک های عملیاتی و 23 درصد ریســک های 

راهبردی. 
بانکــداری  در  2- مدیریــت ریســک 
الکترونیکی در آمریکا: به رغــم اینکه آمریکا از 
جمله کشورهای پیشــرفته و پیشرو در استفاده از 
فناوری اســت، در زمینه بانکداری الکترونیکی به 
دالیلی از قبیل موانع قانونی، تفاوت قوانین بانکداری 
از طریق تلفن همراه برای مشــتریان در هر ایالت 
آمریکا، کمبود ســازگاری با مصرف کننده، نبود 
دسترســی به اینترنت و غیره پیشرو نبوده است. 
ســرانجام زمانی که مشــکالت قانونی مربوط به 
بانکداری از طریق تلفن همراه حل شــد و استقرار 
این فناوری در کشور مهیا شد، به محبوبیت باالیی 
در بین مردم آمریکا دست یافت. دالیل پیشرفت 
بانکداری الکترونیکی در آمریکا را طی مدت زمان 
کوتاه می توان این گونه برشــمرد: پیشــرفت در 
سرویس شبکه های بی ســیم، بازاریابی مناسب و 
ســرمایه گذاری الزم روی فناوری هایی که باعث 
افزایش آگاهی مصرف کننده از مزایای اســتفاده 
از بانکداری الکترونیکی شــده است. در بانکداری 
الکترونیکی با توجه به افزایش حجم پردازش )چه 
در تعداد و چه در مبلغ(، احتمال ریســک افزایش 
یافتــه و از طــرف دیگر کنترل هایی کــه بر روی 
معامالت وجود داشــته، کاهش می یابد. برخی از 

روش های کنترل ریسک در آمریکا عبارتند از: 
در معامالت بانکی باید مشخصات کامل حساب 
انتقال دهنــده و حقیقی یا حقوقی بودن اشــخاص 
بررسی شــود، اگر احتمال وجود شخص ثالثی در 
انتقاالت بین المللی منابع وجود داشته باشد، حتما 
باید اطالعاتش مورد بررســی قرار گیرد، تعیین 
صحت معامالت تجاری یک شــخص با استفاده 
از روش های »مشــتری خود را بشــناس« انجام 
می شــود و همچنین تعیین هویت افراد حتی برای 
مشــتریان غیربانکی در پرداخت های بین المللی، 
نگهداری اطالعات مربوط به انتقال های بین المللی 
مشکوک مانند سپرده گذاری های سریع و حجیم 
قبــل از انتقال منابع یا صدور اســناد بانکی بعد از 

دریافت منابع دریافتی.

ســرمایه گذاری ای که آمریکا بــرای کنترل 
ریســک ها کرده، هزینــه هنگفتی دربر داشــته 
اما توانســته جلوی کمی از تهدیدات، آســیب و 
سوءاســتفاده های مالی در بانکداری الکترونیکی 

را بگیرد.
بانکــداری  در  3- مدیریــت ریســک 
الکترونیکی در مالزی: کشور مالزی دستگاه های 
خودپرداز را به عنوان اولیــن فناوری در صنعت 
بانکداری الکترونیکی خود در ســال 1981 ارائه 
کرد. بــه مرور زمــان خدمات بانکــی از طریق 
تلفن همراه به وجود آمد. ســپس در سال 2000 
بانک مرکــزی مالزی ارائه خدمــات بانکی را به 
بانک هــای محلــی داد. May bank اولین بانکی 
اســت که خدمات بانکداری الکترونیکی شامل 
ثبت درخواســت، پرداخت قبض ها، انتقال وجه و 
گرفتن تاریخ تراکنش و غیره را از طریق وب سایت 
خود عرضه کرد. تمام بانک هــای داخلی مالزی 
کلیه خدمات مجاز بانکــداری اینترنتی را مطابق 
با دستورالعمل بانک مرکزی مالزی به مشتریان 
خود ارائه می دهند. ایــن خدمات به طور خالصه 
عبارتنــد از مانده گیری حســاب، دریافت ریز 
تراکنش ها، انتقال وجوه از حسابی به حساب دیگر، 
تســهیالت پرداخت و درخواســت دسته چک و 
غیره. در حال حاضر ســه گونه خدمات بانکداری 
اینترنتــی تحت عناویــن اطالعاتــی، ارتباطی و 
تراکنشــی در مالزی وجــود دارد. تمرکز اصلی 
کشور مالزی برای کنترل ریســک در بانکداری 
الکترونیکی بر کنترل ریســک های امنیتی است. 
کشور مالزی راهکارهایی برای کنترل ریسک های 
ناشــی از پرداخت از طریق اینترنــت ارائه کرده 
است که شامل مواردی از قبیل آموزش مشتریان 

در تعیین امنیت اطالعات بانکی و غیره می شود.
ب( مــرور بر مقــاالت مدیریت ریســک در 

بانکداری الکترونیکی در ایران
1- در نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت 
پولی و بانکی مقاله ای با عنوان بررسی اثر مدیریت 
ریســک بر کارایی بانک هــای خصوصی مطالعه 
موردی بانک انصار شــعب اســتان گیالن ارائه 
شــد. در این پژوهش متغیرهای مالی و غیرمالی 
بررسی شد که از بین متغیرهای موجود در نهایت با 
استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و قضاوت خبرگان 
)روش دلفی( متغیرهای تاثیرگذار شــامل تعداد 
کارکنــان، هزینه عملیاتی، مدیریت ریســک به 
عنوان ورودی و حجم تســهیالت، مجموع درآمد 
به عنوان خروجی، شناســایی و وارد مدل تحلیل 
پوششــی داده ها شــد و امتیازات کاربران شعب 
مختلف با استفاده از آنها به دست آمد. این تحقیق 
به بررســی کارایی با توجه به مدل تحلیل پوششی 
داده ها و ورود مدیریت ریســک بــه عنوان یک 

ورودی مســتقل پرداخته و اثرات ناشی از آن بر 
روی کارایی مد نظر قرار گرفته است. 

بر اساس نظر کمیته بال هدف مدیریت ریسک 
اعتباری، بهینه کردن بازده تعدیل شــده بانک بر 
اســاس ریســک اعتباری و همچنین کنترل خط 
ریســک اعتباری از طریق پارامترهای قابل قبول 
است. در این تحقیق ریسک ها از طریق نظرخواهی 
از خبرگان شناسایی شده در بانک و از طریق روش 
FMEA ارزیابی و اولویت ریسک ها مشخص شده 

اســت. برخی از این ریســک های شناسایی شده 
شامل تعداد زیاد وام های سررسید گذشته، تمایل 
غالب وام دهی ها به ســمت شــرکت های دولتی، 
تاثیر سیاســت های دولت در تصمیم گیری های 
وام دهی، ریســک های اعتباری و ریســک های 

نقدینگی است. 
2- در پژوهشــی با عنــوان بررســی و تعیین 
مولفه های مدیریت ریســک با استفاده از تحلیل 
عاملی )مطالعــه موردی بانک های ملی اســتان 
یزد( با به کارگیری ابزار پرسشــنامه و روش های 
پیمانی، داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. 
مدیران و معاونان شــعب به عنوان جامعه آماری 
انتخاب و پرسشنامه میان 180 نفر توزیع شد. ابتدا 
با روش تحلیل عاملی اکتشافی، متغیرهای هر یک 
از مولفه های مدیریت ریسک تغییر کرد و سپس 
با اســتفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی، صحت 
قابلیت اســتفاده از آنها مورد بررسی قرار گرفت. 
تغییرات فناوری و افزایش سرعت تبادل اطالعات 
موجب شده سوءاستفاده کنندگان از شرایط بازار 
در اندک زمــان از انواع ریســک ها از جمله بازار 

حداکثر استفاده را ببرند. 
3- پژوهشــی با عنوان شناسایی و اولویت بندی 
ریســک های راهبردی در بانکــداری بدون ربا 
)مطالعه موردی بانک ملــت( در فصلنامه علمی 
پژوهشی اقتصاد اسالمی منتشر شده است. هدف 
از این تحقیق، دســتیابی به گنجینه های دانشــی 
خبــرگان بانکی و کندوکاو در ایــن معادن، برای 
آشکارسازی و مستندسازی ریسک های راهبردی 
با استفاده از روش دلفی است. در نتایج ارائه شده در 
این پژوهش چالش ها و محدودیت های نظام بانکی 
را در عوامل اجتماعــی و فرهنگی، اقتصادی، فنی، 

رقابت، سیاسی و قانون می توان دید. 
از جمله خدمات بانکــداری الکترونیکی بانک 
ملت می توان به حســاب جاری الکترونیکی جام، 
سامانه ملت کارت، کارت های هوشمند، اتوبانک 
ملــت، آنی بانک ملت اشــاره کــرد. در نتیجه با 
توجه به حجم فعالیت، بانک پیش گفته در تجهیز 
و تخصیــص منابع مالــی و ارائه خدمــات آن با 

ریسک های راهبردی بسیاری روبه رو است. 
نتیجــه ارزیابی اهمیــت ریســک راهبردی 
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ناشی شده از فناوری به دست آمده در این پژوهش 
شــامل تغییر فناوری، کاهش امنیت شــبکه های 
الکترونیکی و امکان توقف شــبکه ارتباطی است. 
با تجزیه و تحلیل پرسشــنامه منابع ریسک های 
راهبردی در شش زمینه مشتریان، رقیبان، فناوری، 
پروژه، نام تجاری و عامل های محیطی طبقه بندی 
شده است. تغییر فناوری، کاهش امنیت شبکه های 
الکترونیکــی و امــکان توقف شــبکه ارتباطی، 

ریسک های راهبردی ناشی از فناوری هستند. 
بر اســاس این پژوهش، ریسک های بانک ملت 
به صورت ذیل اولویت بندی شدند: تقویت تصویر 
بانکی رقیبان در نزد مردم و دولتمردان، وابستگی 
بیش از حد به عده کمی از مشــتریان، افول تصویر 
بانــک در نزد مردم و دولتمــردان، وضع یا تغییر 
مقــررات بانکی و خط مشــی های دولتی، تحریم، 
ارائه خدمــات نوین بانکی و تســهیالت برتر به 
وسیله رقیبان، تغییر اولویت و انتظارات مشتری، 
ورشکستگی مشتریان عمده، تغییر در نرخ تورم، 
کاهش امنیت شبکه الکترونیکی و در نهایت امکان 

معلق شدن پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی 
به علل محیطی و عملیاتی. 

4- پژوهشــی با عنــوان »ارائــه مدلی جهت 
ارزیابی ریسک اعتباری بانک ها، مطالعه موردی: 
بانک های پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار 
تهران« در اولین کنفرانس ملی توســعه مدیریت 
پولی و بانکی ارائه شــده اســت. در این پژوهش، 
روشــی مدون جهت ارزیابی ریســک اعتباری 
بانک ها، شناسایی شــاخص های عبور با استفاده 
از تکنیک سلســله مراتبی فازی و استفاده از مدل 
Z آلتمــن بــرای اندازه گیری ریســک اعتباری 
بانک هــای بورس ارائه می شــود. جامعه آماری 
این پژوهش را مشــتریان حقوقی بانک هایی که 
تسهیالت دریافت کرده اند، تشکیل می دهند؛ در 
بازاری که حاشیه سود بانک به دلیل تشدید رقابت 
همواره در حال کاهش بوده و فشــار برای کاهش 
بیشتر هزینه ها احساس می شود. مدل های ریسک 
اعتباری با شــیرینی زیان های عدم بازپرداخت 
وام ها، نوعی برتری نسبی برای بانک ها و نهادهای 
اعتباری ایجاد خواهد کرد. در این پژوهش عوامل 

ریسک اعتباری در دو بعد داخلی و خارج بررسی 
شده اســت. عوامل داخلی ریسک اعتباری شامل 
ضعف مدیریــت اعتباری، کنترل هــای داخلی، 
پیگیــری و نظــارت و عوامل خارجی ریســک 

اعتباری شامل رکود اقتصادی و بحران است.
همچنین شــاخص های ارزیابی ریسک اعتبار 
بانک های به دست آمده در این پژوهش عبارتند 
از: نســبت دارایی به بدهی های جاری، نســبت 
وجــه نقد به بدهی جاری، ســود انباشــته به کل 
دارایی ها، ســود خالص بــه کل دارایی ها، حقوق 
صاحبان ســهام به کل دارایی ها، سود عملیاتی به 
کل دارایی ها و درآمد قبل از بهره و مالیات به کل 
دارایی. این شاخص ها و معیارهای به دست آمده 
بر روی عملکرد 20 شرکت مورد نمونه سنجیده 
شده اســت، با توجه به نتایج حاصل و دسته بندی 
شرکت ها به ورشکســته با مقدار  z آلتمن، کمتر 
از 1/8 و به ازای مقادیر بیــش از  2/99 به عنوان 
غیر ورشکســته و با عنایت به اینکه دقت ریسک 
اعتبــاری آلتمن برای دوره دوســاله بیشــتر از 
دوره هــای طوالنی مدت مانند دوره چهارســاله 
است، می توان گفت اندازه گیری ریسک اعتباری 
بانک ها برای دوره های بیش از دو سال مدل آلتمن 
پیشنهاد نمی شود. اما مدل آلتمن برای دوره های 

دوساله دارای دقت باالیی است. 
5- طی پژوهشــی با عنــوان »مطالعه تطبیقی و 
اجــرای مدل های اندازه گیری ریســک عملیاتی 
مصوب کمیته بــال در بانک صنعــت و معدن« 
ریســک عملیاتی و روش های اندازه گیری آن در 
موسسات مالی مورد بررســی قرار گرفته است. 
در واقع ریســک عملیاتی یعنی ریســکی مربوط 
به زیان های مســتقیم و غیرمســتقیم که به دلیل 
فرآیندهــای ناکافی یا ناصحیح داخل ســازمان، 
افراد، سیستم یا وقایع خارج از سازمان رخ می دهد. 
این ریسک ها ناشی از خطای انسانی، خطای رایانه و 
برنامه های رایانه ای، خطا در تصمیم گیری و حتی 

زیان های ناشی از انواع اختالس هستند. 
کمیتــه بال بــرای اندازه گیری ریســک های 
عملیاتی در موسســات مالی سه روش ارائه کرده 
اســت که عبارتند از روش شــاخص پایه، روش 
اســتاندارد و روش های اندازه گیری پیشــرفته. 
در این پژوهــش طبق دســتورالعمل کمیته بال 
روش های شاخص پایه و استاندارد مورد مطالعه 
تطبیقی قرار گرفته اســت. خروجــی این تحقیق 
میزان سرمایه الزم برای مقابله انواع ریسک های 
عملیاتی در بانک صنعــت و معدن طبق دو روش 

مذکور است. 
6- در پژوهشــی کــه در »الونــد، 91« آمده، 
ریسک و سود ادراک شــده توسط مصرف کننده 
مورد بررســی قرار گرفته است. از بین پنج ریسک 

ذکرشده در این پژوهش ریسک امنیتی بیشترین 
تاثیر منفی و سهولت استفاده بیشترین تاثیر مثبت 
بر نگرش افراد نســبت به بانکداری الکترونیکی 
را دارند. اســتفاده مصرف کننــدگان از خدمات 
اینترنتی از این جهت حائز اهمیت است که خدمات 
بانکــداری الکترونیکی موجب حفــظ ارتباطات 
نزدیک تر بانک ها با مشتریان خود می شود. در این 
تحقیق سعی شده عوامل موثر بر پذیرش بانکداری 
اینترنتی بیشتر شــناخته شود. مدل ها و روش های 
مختلفی برای پذیرش فناوری های نوین توســط 

مصرف کننده ارائه شده است.
7- در پژوهشی با عنوان ریسک های بانکداری 
الکترونیکی، ریســک های مرتبط با فعالیت های 
متنوع بانکــی که ناشــی از تغییرات ســریع از 
بانکداری ســنتی به بانکداری الکترونیکی است، 
مورد بررســی قرار گرفته. حرکــت از پردازش 
دســتی به پردازش کامال کامپیوتری و همراه آن 
افزایش حجم پردازش چه در تعداد و چه در مبلغ، 
مهم ترین مساله نگران کننده فعاالن بانکی در عصر 
حاضر است؛ زیرا این امر احتمال ریسک را افزایش 
داده و از طرف دیگر کنترل های سنتی را که قبل از 
این بر روی معامالت وجود داشــته، کاهش داده 
است. برخی از ریســک های شناسایی شده در این 

پژوهش به صورت ذیل است: 
ریسک عملیاتی، ریسک اعتباری، ریسک بازار 
)نقدینگــی، نرخ بهره، قیمت(، ریســک حقوقی- 

تطبیق، ریسک استراتژیک و ریسک شهرت.

چارچوب پیشنهادی
از آنجا که طراحی مولفه هــای کلیدی مدیریت 
ریسک در بانکداری الکترونیکی از اهمیت بسزایی 
برخوردارند، لذا در این مقالــه به ارائه چارچوبی 
مبتنی بر هستان شناســی برای پیشــنهاد عناصر 
کلیدی و ضروری در رابطه با طراحی این مولفه ها 
می پردازیم. هستان شناســی ابزاری است برای 
بازنمایی دانــش یک حــوزه و می تواند به خوبی 
ضمن دســته بندی موضوعات اصلی حوزه مورد 
نظر، با ارائه روابط فی مابیــن موضوعات اصلی و 
نمونه های مورد اســتفاده، قابلیــت بهره برداری 

برای کاربردهای مختلف را فراهم سازد.
با توجه به اهدافــی که از به کارگیری مولفه های 
کلیدی مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیکی 
مد نظر است، ویژگی های مختلفی را می توان جهت 
طراحی آن به کار بســت. مهم ترین جنبه هایی که 
بدین منظور می توانند مورد اســتفاده قرار گیرند، 

عبارتند از: ریسک های مالی و غیرمالی.
وجه تمایز ریســک مالی از ریسک غیرمالی در 
این است که ریسک های غیرمالی بر ریسک های 
مالی تاثیر زیادی دارند، بدیــن معنی که هر یک 

با اوج گیری استفاده از اینترنت در خدمات بانکی، 
اغلب شرکت های فعال در این حوزه توجه خود را 

بیشتر به ریسک های امنیت اطالعات معطوف 
داشته و کمتر به ریسک های دیگر پرداخته اند
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از ریســک های غیرمالی در نهایــت باعث تغییر 
در متغیرهای مالی می شــوند. بنابراین در زیر به 
ذکر مثال هایی -به منظور شرح بهتر- از گره های 

هستان شناسی خواهیم پرداخت: 
ریســک های مالی در این پژوهش به دو دسته 
ریســک های بازار و سرمایه تقســیم شده است. 
در ریســک بازار بیشــتر ریســک هایی مد نظر 
اســت که بر ســود تاثیرگذارند؛ در صورتی که 
در مورد ریســک های سرمایه بیشــتر بحث در 
زمینه داده های شــرکت و تامین منابع پروژه های 

سودآور فناوری بانکداری الکترونیکی است.
به عنــوان مثال در مورد کارمزد ســرویس به 
موسســات و بانک های عامل -که به عنوان یکی 
از زیرشــاخه های بازار در هستان شناســی دیده 
شده- موسســه مالی اعتباری راسخون قصد دارد 
سرویس های بانکداری نوین را ارائه کند ولی طبق 
قوانین نمی تواند مستقیم پذیرنده کارت های عضو 
شتاب باشد؛ بنابراین قراردادی با بانک ملی ایران 
امضا کرده که طبق آن این سرویس از طریق بانک 
ملی برای مشتریان آن موسســه تامین می شود. 
حال اگر قیمت ارائه شده توسط بانک ملی مناسب 

نباشد، به سراغ بانک دیگری می رود. 
به عنوان مثالی دیگر در زمینه سرمایه اقتصادی 
عدم بازگشــت در ریسک ســرمایه، می توان به 
سیستم سوئیفت )swift( اشاره کرد. این سیستم 
پیغام های مالی بین کشــورها را انتقال می دهد اما 
در دوره زمانی خاصی به علت تحریم ها اســتفاده 
از سیستم سوئیفت به مشــکل برخورد و این امر 
منجر به ایجاد سیســتم های داخلی به نام ســپام 
)ســامانه پیام رســانی الکترونیکی مالی( شد که 

هزینه زیادی دربر داشت. 
با مطالعه شــرکت به شیوه ســاختاری موجود 
در این هستان شناســی و شناســایی ریسک های 
ممکن برای هر یــک از المان های کلیدی موجود 
در آن، می توان بســیاری از ریسک های موجود 
در آن شــرکت را چه در حوزه های مالی و چه در 
بخش ریســک های غیرمالی شناســایی کرد و با 
سرمایه گذاری مناسب در بحث مدیریت آنها به 
سرمایه گذاری آگاهانه در مدیریت ریسک رسید. 
همچنین ســاختار هستان شناسی سبب می شود 
همزمــان با ســرمایه گذاری الزم بتــوان تعداد 
بیشتری از ریســک ها را مدیریت و در هزینه های 

زمانی و مالی صرفه جویی کرد. 

سناریویی برای محک زنی 
برای نشان دادن قابلیت چارچوب پیشنهادی در 
طراحی مولفه های کلیدی مدیریت ریســک در 
بانکداری الکترونیکی مبتنی بر هســتان نگار، یک 
سناریو از ریســک های شناسایی شده در شرکت 

خدمات انفورماتیک مد نظر قرار گرفته اســت. 
این سناریو نشان می دهد با شناسایی و دسته بندی 
حوزه های ریسک مربوط به یک سازمان، چگونه 
می توان راه حل های مربوط به هر یک از ریسک ها 
را ارائه داد. از سوی دیگر با چارچوب ارائه شده در 
این مقاله هر سازمان می تواند به ارزیابی حوزه های 
ریســک خود نیز بپردازد تا خألهــای موجود در 

شرکت را شناسایی و ترمیم کند.
با اوج گیری اســتفاده از اینترنــت در خدمات 
بانکی، اغلب شرکت های فعال در این حوزه توجه 
خود را بیشــتر به ریســک های امنیت اطالعات 
معطوف داشته و کمتر به ریسک های دیگر در این 
حوزه پرداخته اند و این امر سبب شده شاخص های 
ریســک در دیگر مبانی بانکداری الکترونیکی با 
همان سرعت مورد بررســی و تحلیل قرار گیرند. 
در ایــن بخش به تحلیــل یکی از شــرکت های 
ایرانی پیشــرو در کاربرد فنــاوری اطالعات در 
حوزه خدمات نوین بانکداری الکترونیکی اشــاره 
شده اســت. در این شــرکت که متولی پشتیبان 
فنــی بانکــداری الکترونیکی بانک هــای ملی و 
صادرات است، ریســک ها بر مبنای تهدیدهای 
ممکن طبقه بندی و مدیریت می شــود. بر اساس 
بررســی های انجام شــده در شــرکت خدمات 
انفورماتیک، پنج ریســک اساســی مورد توجه 
قرار دارد: ریســک های اطالعاتی، ریسک های بر 
پایه ارتباطات، ریســک های راهبردی و سیاسی، 

ریسک های مرتبط با شهرت و ریسک عملیاتی.

نتیجه گیری
در حالی که فرصت ارائه سرویس های جدید برای 
بانکداری الکترونیکی و فعالیت های مربوط به پول 
الکترونیکی فراهم می شــود، خطرات بسیاری نیز 
وجوه مختلف ارائه این ســرویس ها را در معرض 
ریســک های فراوانــی قرار می دهــد. مدیریت 
این گستره وسیع ریســک ها با مطالعه در زمینه 
تهدیدها، نقاط آســیب پذیر سیســتم و همچنین 
مطالعه بــازار و پیاده ســازی آخرین روش های 
امنیتــی و اســتانداردهای این فنــاوری حاصل 
می شــود. تنوع ریســک های ممکن در این حوزه 
موجب شــده نیاز روزافزون به دیدگاه های جامع 
جهت شناســایی حوزه های ریسک و روش های 

مقابله با آن احساس شود. 
بایدها
gg تنوع و تعدد بسیار باالی ریسک های فناوری

اطالعــات و پیشــرفت های خارق العاده این 
صنعت و کاربران آن به همراه حساسیت های 
مالی اطالعاتی حوزه بانکــداری الکترونیکی 
باعث می شــود همیشه شــرکت های فعال 
این حــوزه مطالعــات تحقیقاتی خــود را در 

زمینه ریســک های این فناوری ادامه دهند و 
روش های مدیریت خود را به روز رسانی کنند. 

gg مطالعه فناوری ها با هدف شــناخت تاثیرات
ممکن آن در بانکداری الکترونیکی و مطالعه 
نیاز امروز و آتی مشــتریان، شرط الزم برای 

پیشرو بودن در این صنعت است. 
نبایدها
gg لزوم پرداخت به تمامی وجوه ریسک های این

فناوری کامال مشخص است اما در بسیاری از 
شــرکت ها بنا بر حساسیت های باالی امنیت 
در بخش مالی سیســتم فقط به این موضوع 
پرداخته اند و گاه توجه به ریســک های دیگر 

کامال کمرنگ می شود. 
gg عدم ســرمایه گذاری در مدیریت ریســک

به منظور صرفه جویــی در هزینه ها می تواند 
امنیت سرمایه گذاری در پروژه های این حوزه 

را مورد تهدید جدی قرار دهد. 

جمع بندی
سیســتم های بانکداری الکترونیکی نقش مهمی 
در تجــارت الکترونیکی امــروز و آینده عرصه 
اقتصادی جهان ایفا می کننــد، بنابراین این مقاله 
ارائه مالحظاتی برای شناسایی، ارزیابی، مدیریت 
و کنترل خطرات و ریسک های مرتبط با آنها را مد 
نظر قرار داده است. بدین منظور ابتدا پژوهش های 
معتبر در کشــورهای مختلف جهان و ایران مورد 
بررســی قرار گرفت و ســپس دامنــه نتایج این 
بررسی در قالب هستان شناسی مولفه های کلیدی 
مدیریت ریســک در بانکــداری الکترونیکی به 
نمایش گذاشته شد. آنچه در این روند حاصل شد، 
دو گروه ریســک ها و شیوه برخورد با آنهاست. دو 

منظر اصلی ریسک ها عبارت بودند از: 
اول، مدیریت ریسک هایی با چشم انداز غیرمالی 
کــه در آن بــه موضوعاتی نظیر ریســک های 
عملیاتی با محوریت سیستم های راهبر سرویس، 
ریسک های راهبردی در تصمیم های راهبردی و 
موقعیت های راهبردی، ریسک های سیاسی اعم از 
خارجی و داخلی و ریسک های قانونی، فنی و قانونی 
غیرفنی توجه شــده؛ برای این دسته از ریسک ها 
شــیوه مدیریت یکی از موفق تریــن و مهم ترین 
شــرکت های ایرانی مورد تحقیق و پژوهش قرار 
گرفته شد. این بررســی موردی می تواند روندی 
برای استفاده از چارچوب پیشنهادی در این مقاله و 

به تعبیری »محک زنی« آن باشد.
دوم، مدیریت ریســک های مالــی بوده که در 
این شــاخه از ریســک ها، ریســک های بازار در 
ارائه ســرویس های جدید و تعرفه ها و همچنین 
ریسک های سرمایه از دو منظر قانونی و اقتصادی 

دیده شده است  
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بحث امنیت اطالعات در حوزه اهمیت 
پرداخــت از اهمیــت حیاتی 
برخوردار اســت. ضروری اســت در این حوزه 
استانداردســازی الزم انجام شــود. اســتاندارد 
PCI DSS، اســتاندارد امنیــت اطالعــات برای 

ســازمان هایی اســت که اطالعات کارت های 
پرداخت را ذخیره ســازی و پردازش می کنند یا 
انتقال می دهند و این استاندارد توسط مجموعه ای 
از برندهای معتبر کارت های پرداخت که دارای 

شماهای شناخته شــده ای در دنیا هستند، ایجاد 
و توسعه داده شده اســت. در این مقاله سعی شده 
است انطباق شــمای کارت های شتابی با الزامات 

PCI ارزیابی شود.

ادبیات موضوع
با گسترش سیستم های پرداخت، موضوع امنیت 
در آنها اهمیت خاصی پیدا کرد. در گذشته هر یک 
از شــرکت ها روش خاص خــود را پیش می برد. 
بدین منظور اســتانداردهای حــوزه PCI در این 
خصوص تدوین شد. در بخش اول پیشینه تحقیق، 

الزم است خانواده این استاندارد معرفی شود.
PCI-DSS: استاندارد  PCI DSS، استاندارد امنیت 

اطالعات برای ســازمان هایی است که اطالعات 
کارت های پرداخت را ذخیره ســازی و پردازش 
می کنند یا انتقال می دهند و این اســتاندارد توسط 
مجموعه ای از برندهای معتبر کارت های پرداخت 
که دارای شــماهای)Schema(  شناخته شده ای 
در دنیا هســتند، تدوین شده اســت. کنترل های 
این استاندارد در شــش بخش و 12 حوزه تدوین 

شده است.
PCI-PA DSS: اســتاندارد امنیــت داده هــای 

برنامه های کاربردی پرداخت 14 الزام اصلی در 
این حوزه را دربر دارد.

PCI-PTS: استانداردهای این بخش، پایه و مبنای 

آزمون تبــادالت روی  PIN و طرح های پذیرش 

این تست ها را فراهم می ســازد. برای این منظور 
تجهیــزات قابل قبــول در این حــوزه را معرفی 
می کند. این اســتاندارد شــامل بخش های کالن 

زیر است:
ggPCI  فرآیند تست ابزار
gg PTS  فرآیند پذیرش ابزار
ggPTS  فرآیند درخواست تغییر

PCI Point to Point Encryption: یــک راهکار 

رمزنگاری نقطه به نقطه که توسط یک تامین کننده 
راهکار شــخص ثالث تهیه می شــود و ترکیبی از 
ابزارهای امن، برنامه های کاربردی و فرآیندهایی 
اســت که از نقطه تعامل تا نقطه ای که رمزگشایی 

می شود را شامل می شود.
معرفی شمای کارت های شتابی: شمای کارت 
شــتابی، المان های مختلف پرداخت در شــبکه 
شتاب را معرفی می کند. به طور کلی شمای شبکه 

شتاب شامل بخش های زیر است:

روش تحقیق
در این پژوهش ابتدا ادبیات موضوع که شامل دو 
بخش کلی اســتاندارد PCI و شمای کارت شتابی 
اســت، بررسی شده اســت. در ادامه با استفاده از 
روش تحقیــق که مطالعه میدانی اســت، رعایت 
الزامات امنیتــی در حوزه های مختلف شــمای 
کارت های شــتابی ارزیابی شده اســت. در این 
خصوص یک مدل بلوغ پنج سطحی تعریف شده 

ارائه مدل تطبیق یافته  PCI/DSS برای شمای کارت های شتابی

استانداردی برای امنیت

کنترلحوزه
ساخت و نگهداری 

شبکه و سیستم های 
ایمن

1. نصب و نگهداشت پیکره بندی فایروال به 
منظور محافظت از اطالعات دارنده کارت
2. از کلمات عبور و سایر المان های امنیتی 

پیش فرض سیستم ها استفاده نکنید.
محافظت از اطالعات 

دارنده کارت
3. از داده های صاحبان کارت محافظت 

کنید.
4. از داده های دارندگان کارت در حال انتقال 

در شبکه های عمومی محافظت کنید.
نگهداری یک 

برنامه مدیریت 
آسیب پذیری

5. از همه سیستم ها در برابر بدافزارها 
محافظت کنید و نرم افزارهای آنتی ویروس 

را به روز کنید.
6. سیستم ها و نرم افزارهای ایمن تهیه و 

نگهداری کنید.
پیاده سازی 

معیارهای کنترل 
دسترسی قوی

7. دسترسی به داده های دارندگان کارت را 
بر مبنای آن حد که نیاز است، محدود کنید.
8. دسترسی به اجزای سیستم را شناسایی و 

تایید هویت کنید.
9. دسترسی فیزیکی به داده های دارندگان 

کارت را محدود کنید.
پایش و آزمون منظم 

شبکه ها
10. تمام دسترسی ها را به منابع شبکه و 

دارندگان کارت محدود کنید.
11. سیستم ها و فرآیندهای امنیتی را به 

صورت منظم بازدید کنید.
نگهداشت خط مشی 

امنیت اطالعات
12. یک خط مشی به منظور هدایت امنیت 
اطالعات برای کل پرسنل نگهداری کنید.

شکل 2 شمای کارت های شتابی

محمدجواد صمدی رادامیر خوانی

بانک
بانک

شتاب

شاپرک

USSDIPGPOS

PSPATM ها
PIN  Pad
شعبه ای

مشتری بانک

کارت
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است:
ســطح یک: کنترل مربوطه به طــور کلی اجرا 

نمی شود.
ســطح دو: کنتــرل مربوطه به طــور خاص و 
موردی در برخــی از بخش هــای آن حوزه اجرا 

می شود اما فاقد فرآیند رسمی برای کنترل است.
سطح ســه: برای کنترل مربوطه در حوزه مورد 
بررســی فرآیند وجود دارد اما نظــارت دقیق بر 

اجرای آن وجود دارد. 
ســطح چهار: برای کنترل مربوطــه در حوزه 
مورد بررسی فرآیند وجود دارد و نظارت دقیق بر 

فرآیند اجرای آن صورت می پذیرید.
سطح پنج: برای کنترل مربوطه در حوزه مورد 
بررســی فرآیند وجود دارد و نظــارت دقیق بر 
فرآیند اجرای آن صورت می پذیرد و الزامات به 

صورت مداوم توسط کنترل هایی به روز می شود.
 PCI DSS  فرض صفر این تحقیق رعایت الزامات
توسط بخش های مختلف شــمای کارت شتابی 
است. روش کسب داده نیز مطالعه میدانی است. 
جامعه آماری، مجموع بانک هــا، ارائه دهندگان 
خدمــات پرداخــت )PSPs(، تامین کننــدگان 

برنامه های کاربردی حوزه پرداخت و غیره است.

یافته ها و نتایج
به عنوان خروجی این پژوهش، دو مدل ارائه شده 
اســت. مدل اول الزاماتی اســت که در هر یک از 
اجزای شمای کارت های شــتابی باید ارائه شود. 
در این خصوص خالصــه مجموعه الزامات چهار 
استاندارد در جدول بیان شده و مشخص شده که 

این الزامات در چه حوزه هایی باید رعایت شود.

جمع بندی
با توجه به لزوم امنیت شــمای کارت های شتابی، 
پیشنهاد می شــود یا در خصوص اســتقرار این 
اســتانداردها در حوزه پرداخــت در حوزه های 
مرتبط در بخش های مختلف شــمای کارت های 
شتابی اقدام شــود؛ یا اینکه با توجه به حساسیت 
موضوع نســبت به بومی سازی اســتانداردهای 
موجود اقدام شــود. در هر صورت ضروری است 
مجموعــه ای زیر نظر بانک مرکــزی جمهوری 
اســالمی ایران، به منظور نظارت بر استقرار این 
اســتانداردها فعالیت کند و با دیدگاه حاکمیتی بر 
استقرار این اســتانداردها در حوزه های مختلف 
شــمای کارت های شتابی- مســتقل از اینکه در 
حــوزه دولتی یــا خصوصی فعالیــت می کنند- 
نظارت کنــد. در واقع بانک مرکــزی باید یک 
 Security Card Scheme شمای کارت امنیتی یا
طراحی کنــد و از طریق آن بر بخش های مختلف 

نظارت داشته باشد  

خالصه مجموعه الزامات چهار استاندارد  
تامین کنندگان PSP هاشاپرکبانک هاالزاماستاندارد

نرم افزار

PCI/DSS 1.  نصب و نگهداشت پیکره بندی فایروال به منظور محافظت از
اطالعات دارنده کارت

PCI/DSS 2.  از کلمات عبور و سایر المان های امنیتی پیش فرض سیستم ها
استفاده نکنید.

PCI/DSS.3.  از داده های صاحبان کارت محافظت کنید

PCI/DSS 4.  از داده های دارندگان کارت در حال انتقال در شبکه های عمومی
محافظت کنید.

PCI/DSS 5.  از همه سیستم ها در برابر بدافزارها محافظت کنید و نرم افزارهای
آنتی ویروس را به روز کنید.

PCI/DSS.6.  سیستم ها و نرم افزارهای ایمن تهیه و نگهداری کنید

PCI/DSS 7.  دسترسی به داده های دارندگان کارت را بر مبنای آن حد که نیاز
است، محدود کنید.

PCI/DSS.8.  دسترسی به اجزای سیستم را شناسایی و تایید هویت کنید

PCI/DSS.9. دسترسی فیزیکی به داده های دارندگان کارت را محدود کنید

PCI/DSS 10.  تمام دسترسی ها را به منابع شبکه و دارندگان کارت محدود
کنید.

PCI/DSS.11.  سیستم ها و فرآیندهای امنیتی را به صورت منظم بازدید کنید

PCI/DSS 12.  یک خط مشی به منظور هدایت امنیت اطالعات برای کل
پرسنل نگهداری کنید.

PCI PA 1.  نوارهای مغناطیسی، کدها یا مقدارهای تایید اعتبار کارت و
داده های PIN Block را نگهداری کنید.

PCI PA2.  محافظت از داده های ذخیره  شده دارنده کارت

PCI PA3.  تامین ویژگی های احراز هویت امن

PCI PA4.  الگ گیری از کلیه فعالیت های پرداخت

PCI PA5.  تهیه برنامه های کاربردی امن در حوزه پرداخت

PCI PA6.  محافظت در تبادالت شبکه بی سیم

PCI PA7.  ارزیابی و آزمون آسیب پذیری های حوزه پرداخت

PCI PA8.  تامین شبکه پیاده سازی امن

PCI PA 9. داده های دارندگان کارت به هیچ عنوان نباید روی یک سرور
متصل به اینترنت قرار گیرد.

PCI PA.10. به روزرسانی نرم افزار از راه دور به صورت امن را تامین کنید

PCI PA 11. دسترسی امن از راه دور به برنامه های کاربردی حوزه پرداخت
را فراهم آورید.

PCI PA.12. ترافیک های حساس روی شبکه های عمومی را امن کنید

PCI PA.13. کلیه دسترسی های راهبری غیرکنسولی را امن کنید

PCI PA ،14. دستورالعمل های مستند و برنامه های آموزش را برای مشتریان
فروشندگان مجدد و یکپارچه کنندگان فراهم کنید.

PCI PTSPCI 1.  فرآیند تست ابزار

PCI PTS PTS 2.  فرآیند پذیرش ابزار

PCI PTSPTS 3.  فرآیند درخواست تغییر

P2PE1. الزامات رمزنگاری
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به اعتبــارات بانکی همواره دسترسی 
برای شــرکت های کوچک 
و متوسط در بیشتر کشورها جزو چالش های پیش 
رو بوده است اما در حال حاضر ممکن است مشکل 
حادتر از هر زمان دیگر باشد. این مشکل احتماال به 
علت عدم تطابق عرضه و تقاضا ادامه دار خواهد بود. 
با این حال به نظر می رسد در طوالنی مدت افزایش 
سطح سرمایه بانک ها و اصالح انتظارات شرکت های 
متقاضی اعتبارات به بهبود وضع بازار وام های خرد و 
متوسط منجر شود. بدین منظور می توان دو رویکرد 
را جهت بهبود وضعیت متصور شــد. رویکرد اول 
مبتنی بر موسسات غیربانک و رویکرد دیگر مبتنی 
بر مدل های جدید وام دهی اســت. بر همین اساس 
در این مقاله ابتدا به دسترسی شرکت های کوچک 
و متوســط اروپایی به اعتبارات از طریق موسسات 
غیربانــک پرداخته شــده و ســپس »تامین مالی 
انبوه« به عنوان مفهومی نســبتا جدید در وام دهی 
و سرمایه گذاری مورد بررســی قرار گرفته است.

رشد تقاضا، سقوط عرضه
تقاضــای اعتبارات برای شــرکت های کوچک و 
متوســط اروپایی در صورت بازسازی اقتصاد و به 
تبع آن رشــد اقتصادی منطقه ای، با رشد مواجه 
خواهد بود چــرا که همزمان با رشــد تقاضا برای 

محصــوالت و خدمات این شــرکت ها، نیازهای 
توسعه کسب و کار سر برمی آورند. اما آنچه مورد 
نیاز برای سرمایه گذاری به نظر می رسد اعتبارات 
است که کمبود آن موجب تضعیف طرف عرضه 
بر اثر کمبود سرمایه شده است. نمودار شماره یک 
نشان می دهد میزان نسبت سرمایه گذاری به تولید 
ناخالص داخلی در منطقــه یورو رو به کاهش بوده 
اســت که می تواند عالمت تضعیف طرف عرضه 
باشــد. تقاضا برای اعتبار بر اثــر باقیمانده رونق 

اعتباری گذشــته که در سال 2008  پایان گرفت، 
ســرعت بیشــتری خواهد یافت. بخش زیادی از 
این نسبت در خالل سال های 2004 تا 2007 رشد 
داشته است بنابراین احتماال شرکت های دخیل در 
این رشد، تا ســال 2017 نیازمند سرمایه گذاری 
مجدد هستند. با این حال بسیاری از بازارهایی که 
تامین کننده مالی این ســرمایه گذاری ها بوده اند یا 
رو به تعطیلی گذاشته اند یا با ظرفیت کمی در حال 

انجام عملیات مالی هستند.
 متاســفانه در حالی که تقاضای کسب و کارهای 
اروپایی برای اعتبارات رو به فزونی اســت توانایی 
بانک های اروپایی برای پرداخت وام رو به کاهش 
است. این بانک ها تحت فشــار کاهش اهرم های 
صورت های مالی خود تا سال 2008 بوده و این روند 
احتماال تا سال ها ادامه خواهد داشت. چندین نهاد 
ناظر ملی در کشورهای منطقه یورو قوانین سرمایه 
خود را عالوه بر قوانین و مقــررات اروپا و نیز بازل 
اجباری کرده اند. اثر این موارد کســری ســرمایه 
280 میلیــارد یورویی برای بانک هــای اروپایی 
بوده اســت. کاهش دارایی یکی از راه های مقابله با 
این مشکل اســت. صندوق بین المللی پول تخمین 
می زند بانک های اروپایی حدود 700 میلیارد دالر 
از دارایی های خود را در طول نیمه اول سال 2013 

کاهش داده اند. 

فرصت ها
مطالعات نشــان می دهد احتمــاال کاهش عرضه 
اعتبارات به شرکت های کوچک و متوسط برای پنج 
سال آینده ادامه خواهد داشت و این مساله موجب 
خواهد شد شــرکت های اروپایی به منابع اعتباری 
دیگری سوق پیدا کنند. شرکت های متوسط اروپایی 
همانند هم ترازان آمریکایی خود تمایل به استفاده 
از انواع اوراق مرســوم برای تامین مالی ندارند. در 
ســال های 2012 و 2013 انتشــار اوراق مختلف 

دسترسی شرکت های کوچک و متوسط به اعتبارات توسط وام دهندگان غیربانکی

چگونه سرمایه تامین می شود

نمودار شماره یک -  نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی اروپا و بریتانیا )درصد(
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در اروپا تقویت شده اســت )شکل 2( اما با این حال 
مجموع وام های بانکی بخــش بزرگی از بدهی این 
شــرکت ها را تشــکیل می دهد که در مقایسه با 
آمریکا که وام های بانکی کمتر از 30 درصد بدهی ها 
را تشــکیل می دهد، بیشتر اســت. همچنین بازار 
ســرمایه اروپا که می تواند به بانک ها برای ارائه وام 
به شرکت های کوچک، با تاریخچه اعتباری محدود 
کمک کند، در حال بازیابــی خود در مرحله پس از 
بحران مالی اســت. بازار اوراق بهادار شرکت های 
کوچک و متوســط اروپا در ســال 2012 تنها 45 
میلیارد یورو رشــد داشته اســت و این رقم برای 
سه ماهه اول 2013 تنها 16 میلیارد یورو بوده است. 
در این اثنــا »اوراق قرضه خــرد« در آلمان و 
ایتالیا و نیز برخی کشــورهای دیگــر اروپایی به 
صورت کامال شناخته شــده ای در حال استفاده 
اســت. همچنین وام دهی فرد به فرد و پلتفرم های 
»تامین مالی انبوه« در بیشــتر بازارهای اروپایی 
دارای جذابیت هســتند. لذا فرصت های وسیعی 
برای غیربانک هــا جهت گســترش اعتبارات 
شرکت های رو به رشــد اروپایی وجود دارد. این 
بخش )شــرکت های کوچک و متوســط( حوزه 
وســیعی را برای فعالیت های وام دهی توســط 
غیربانک ها پیشــنهاد می دهــد. انتظار می رود 
به مــرور زمان مبلغ یک فقره وام مرســوم برای 
شــرکت های کوچک و متوسط به مبلغی بین 10 
تا 50 میلیون یورو کاهــش یابد. وام های کمتر از 
این محدوده از نظر جذابیت بــرای غیربانک ها 
فاقد ارزش هســتند و برای مبالغ بیشتر از آن نیز 
شــرکت ها از اعتبار کافی برای وام های مرسوم 

)بانک ها( برخوردارند. 

مدل کسب و کار
طیف وسیعی از موسسات غیربانک پتانسیل ارائه 
وام مستقیم به شــرکت هایی با بازارهای متوسط 

را دارنــد. واضح تریــن این موسســات بیمه ها و 
صندوق های بازنشستگی هستند اما صندوق های 
سرمایه گذاری مســتقل و صندوق های تامین نیز 
این بازار را جذاب می دانند. بــرای وام دهندگان 
جذابیت شامل بهبود و افزایش تنوع وام ها، حفاظت 
از منابع شان و تعداد شرکت های کوچک و متوسط 
هدف اســت. اما برای بانک ها احتماال پایین بودن 
ریسک عدم بازپرداخت و مواجهه با نهادهای ناظر 
عوامل مهم تری هســتند، بنابراین غیربانک ها با 
عدم توجه به چنین مشــکالت نظارتی ای تمایل 
بیشــتری به ارائه وام به شــرکت های کوچک و 
متوســط دارند. نرخ بازگشت بســتگی زیادی به 
وام گیرندگان و ســاختار وام دارد. انتظار می رود 
وام دهی توســط غیربانک ها انواعی از اعتباردهی 
را پوشــش دهد. در صورتــی که نــوع وام ها از 
دسته بدهی هایی محسوب شــود که در صورت 
ورشکستگی وام گیرنده سریعا قابل وصول توسط 
وام دهنده باشد، نرخ ها جذابیت بیشتری از منظر 
وام گیرنده دارد و ریسک عدم بازپرداخت کمتری 
متوجه وام دهنده خواهد شد. به طور مثال وام هایی 
که در قالب اوراق بهادار ارائه می شــود، می تواند 
این نقش را داشته باشــد. از سوی دیگر وام های با 
ریسک عدم بازگشــت باالتر متضمن بهره های 
باالتری اســت که وام دهندگان باید خطرات آن 
را نیز بپذیرند. از نظر زمــان بازپرداخت نیز اکثر 
غیربانک ها تمایل به ارائــه وام هایی با مدت زمان 
بازپرداخت محدود و ثابت دارند. زیرا موسسات 
غیربانک امکانات الزم عملیاتی برای تســهیالت 
گردش اعتبــار ندارند.1 بنابرایــن بانک ها بهتر 
می توانند وام هایی از این نــوع را ارائه و مدیریت 
کنند. همچنین بانک هــا ترجیح می دهند وام های 
کوتاه مدت بــرای اســتفاده از فرصت های ارائه 
خدماتــی همچــون مبــادالت ارزی و مدیریت 
نقدینگی یا مبادالت مالی اســتفاده شــوند. از این 

رو به نظر می رســد وام دهی مشترک توسط بانک 
و غیربانــک می تواند مدلــی رضایت بخش برای 
غیربانک ها باشد تا از خالل آن از امکانات بانک ها 
نیز استفاده کنند. در بســیاری از موارد بانک های 
تجاری ترجیح می دهند رابطه با مشــتریان اصلی 
خود را حفظ کنند، با این حال بانک های اختصاصی 
و سرمایه گذاری می توانند از پتانسیل غیربانک ها 
برای مشــتریان نیازمند به اعتبار اســتفاده کنند. 
اثر این کار برای بانک هــا می تواند نزدیک کردن 
عملکرد وام دهی شــرکتی به مــدل بدهی از نوع 
بازار سرمایه باشد. موسســات غیربانک در اروپا 
همچنین می توانند برای شــرکت های دارای بازار 
متوســط بدون توجه به نرخ های اعتباری رسمی 
وام ارائه کنند. البته ممکن است برخی از موسسات 
از خدمات وام دهی مستقیم بر اثر محدودیت های 
سرعت خارج کردن ســرمایه پرهیز کنند. با این 
حال تعداد زیادی از موسســات غیربانک نیز در 
حال حاضر مشغول سرمایه گذاری در دارایی های 
غیرنقدی مانند ســهام شــرکت های خصوصی 

غیربورسی هستند. 

مالحظات کاربردی برای غیربانک ها
محدودیت ورود موسســات غیربانکی اروپایی به 
بازار وام دهی بســیار کم به نظر می رسد. این عدم 
محدودیت موجب می شــود طیفی از مالحظات 
کاربردی برای تازه واردان وجود داشــته باشد که 
باید نسبت به آنها آگاه باشــند. این مالحظات را 

می توان در چهار گروه زیر بیان کرد:
ggتغییرات در سطوح ملی

بازارهای اروپایی محدوده وسیع و متفاوتی برای 
رشــد در وام دهی غیربانکی را پیشنهاد می دهند. 
اندازه بازار یکی از مهم ترین عوامل فعالیت به شمار 
می رود. فرانســه، آلمان و بریتانیا به همراه اسپانیا 
و ایتالیــا بزرگ ترین بازار اوراق قرضــه در اروپا 
هستند. با این حال تجزیه شــدن شرایط اعتباری 
در بین کشــورهای مختلف اروپایی باعث اثراتی 
منفی می شود. هزینه وام برای شرکت های کوچک 
و متوسط در اسپانیا دو درصد بیشتر از آلمان است. 
این اثــر را در تفاوت میزان درخواســت وام ها در 
کشورهای مختلف منطقه اروپا می توان دریافت. 
نمودار شماره سه درصد وام های درخواست شده 
را کــه مراحل تصویب را تکمیل کرده اند، نشــان 

می دهد. 
ggنیازمندی های سازمانی

موسســات غیربانکی بــرای اجــرای نقش 
وام دهنده نیاز به توسعه ظرفیت ها و ساختارهای 
صحیح پشــتیبانی دارد. نیروی درون ســازمانی 
متخصــص و نیــز مدیریت ریســک اعتباری 
حداقل نیازهای سازمانی برای این فعالیت است. 

نمودار شماره دو - میزان انتشار اوراق و وام شرکتی منتشره در اروپا )میلیارد یورو(
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چندین موسسه غیربانک اروپایی در حال توسعه 
گروه های تخصصــی داخلی جهت شناســایی و 
تجزیه و تحلیل اهــداف بازاریابی برای وام دهی 
شــده اند. البته مدیریت وام )سیســتم( و سایر 

»بک آفیس«ها را می توان برون سپاری کرد.
ggزمان ارائه محصول به بازار

آماده سازی ساختارهای نیروی درون سازمانی 
باید ســریع انجام پذیرد اما شناسایی بازار هدف و 
انتخاب آن ممکن است زمان بیشتری نیاز داشته 
باشــد. بازار وام گیرندگان متوسط اروپایی از نظر 
اعتبار و شفافیت بسیار متنوع هستند. لذا موسسات 
غیربانک تا یافتن مشــتریان خــود می توانند از 

امکانات بانک ها استفاده کنند. 
ggمقررات

تمرکز رو به رشــد بر روی بانکداری سایه2 مانع 
بالقوه ای برای وام دهی موسســات غیربانک است. 
نهادهای ناظر اروپایی در حال حاضر نسبت به سطوح 
اهرم های مالی موسسات غیربانک حساس هستند. 
با این وجود در حال حاضر بســیاری از غیربانک ها 

)همچون بیمه ها( تحت نظارت هستند.
زمانی که وام دهی از طریق بانک ها یا غیربانک ها 
مورد بررســی قرار می گیرد، مشــخص می شود 
فناوری اطالعات اساســا رویکردی تســهیل گر 
نســبت به این کســب و کار داشته اســت. این 
رویکرد را طی نوآوری های فــراوان در خصوص 
تســهیل ثبت نام و تکمیل فرآیند درخواست وام و 
خودکارســازی هرچه بیشتر آن می توان مالحظه 
کرد. نمونه دیگر نقش فناوری اطالعات در کسب 
و کار وام دهی تسهیل گری در فرآیند اعتبار سنجی 
و مدیریت ریسک است. اما زمانی که به جای حوزه 

وام دهی توســط بانک ها و موسســات غیربانکی 
همچون صندوق ها و بیمه ها به حــوزه وام دهی از 
طریق پلتفرم های »تامین مالی انبوه« توجه شــود، 

رویکرد متفاوتی را می توان دید.
  این رویکرد چیزی جز تغییر مدل های کســب و 

کار در حوزه وام دهی نیست. 

»تامین مالی انبوه« رویکردی جدید در 
وام دهی

همان گونه که پیش از این اشــاره شــد، کسب و 
کارهای کوچک و متوســط با مشــکل دسترسی 
به اعتبارات مواجه هســتند. خصوصــا از آنجا 
که کســب و کارهــای کوچک همــواره با نرخ 
ورشکســتگی باالتری مواجه بوده و نیز از لحاظ 
شــفافیت و انتشــار اطالعات عملکــرد مالی، 
وام دهی به آنها از پیچیدگی بیشــتری برخوردار 
اســت. این گونه کســب و کارها بــا توجه به این 
نوع پیچیدگی حتی از پشــتیبانی وام دهی توسط 
غیربانک ها نیز به ســختی برخوردار می شــوند. 
»تامین مالی انبوه« شــاید راه حلی مناسب برای 
این کسب و کارها باشــد. »تامین مالی انبوه« طی 
ســال 2014 بیش از 65 میلیارد دالر به اقتصاد 
جهانی تزریق کرده اســت. پیش بینی ها حاکی از 
آن است که تا سال 2020 این رقم به بیش از 3/2 
تریلیون دالر برسد و دو میلیون شغل جدید ایجاد 
کند. در میــان بازارهای مختلف، بــازار آمریکا 
51 درصد از ســهم »تامین مالی انبوه« را به خود 
اختصاص داده اســت. چین با 28 درصد، بریتانیا 
با 17 درصد و سایر کشــورها با چهار درصد در 
رتبه های بعدی ســهم بازار قرار دارند. اما سوال 

این اســت که »تامین مالی انبوه« چگونه به کسب 
و کارهای کوچک کمک کرده است. برای »تامین 
مالی انبوه« تعاریف بســیاری ارائه شــده است، 
از جملــه اینکه »تامین مالی انبوه« به اســتفاده از 
مبالغ کوچک پول توســط تعــداد زیادی از افراد 
یا ســازمان ها برای سرمایه گذاری در یک پروژه، 
کسب و کار یا وام شــخصی از طریق پلتفرم های 
مبتنی بر وب و به صورت برخط اطالق می شود. با 
این حال موارد زیر در تعاریف ارائه شده از »تامین 

مالی انبوه« قابل توجه است:
gg ،این روش جهت سرمایه گذاری در انواع ایده

تولید محصول مشــخص، پروژه یا کســب و 
کاری معین به کار گرفته می شود.

gg ســرمایه الزم توســط شــبکه ای از افراد و
ســازمان ها )به جای بانک هــا و غیربانک ها( 

تامین می شود. 
gg سرمایه گذاری و سرمایه پذیری مستقیم است

و نقش بانک یا جایگزین های مشابه به عنوان 
واسطه مالی حذف می شود. با این حال سایت ها 
و شرکت های ارائه دهنده پلتفرم کارمزد خود 

را دریافت می کنند.
gg کانال ارتباطی دو طرف یعنی ســرمایه گذار

)وام دهنــده( و ســرمایه پذیر )وام گیرنده( 
اینترنتــی و مبتنی بر وب اســت و فرآیند به 

صورت برخط انجام می شود. 
در خصوص کانال ارتباطــی باید گفت فرآیند 
»تامین مالی انبوه« از طریــق پلتفرمی که بازاری 
برخط و همچنیــن پرداخــت الکترونیکی را مهیا 
می کند، هدایت می شــود. این پلتفرم مجموعه ای 
از سرمایه های خرد را در چارچوب زمانی محدود 
از افراد کثیری که بر یک نرخ بهره اشــتراک نظر 
دارند، برای ایده، پروژه یا کســب و کار مشخص 

جمع آوری می کند.

انواع مدل ها
»تامین مالی انبــوه« در قالب چهار مدل کلی مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. دو مدل از این چهار مدل 
بیشتر جنبه ارتباطات اجتماعی دارد، در حالی که دو 
قالب دیگر به سرمایه گذاری و وام دهی نزدیک تر 

است. مدل ها به شرح زیر است: 
»وام دهی فــرد به فرد«: وام دهــی فرد به فرد 
به اســتفاده از پلتفرم برخطی اطالق می شود که با 
انطباق وام دهندگان و وام گیرندگان )بر اســاس 
شرایط مشترک( فرآیند  وام دهی را مهیا می کند. 
وام دهندگان فرد به فرد شامل افراد یا سازمان هایی 
می شوند که با وام دادن مبالغ بسیار جزیی ریسک 

عدم بازپرداخت را با یکدیگر تسهیم می کنند. 
»تامین مالی انبوه نقدینگی«: این مدل شــبیه 
وام دهی فرد به فرد اســت اما ارائــه وام ها جهت 

نمودار شماره سه -  نسبت وام های مصوب شده به مجموع وا م های درخواست شده در اروپا در سال 2012 )درصد(
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تامین نقدینگی شــرکت اســت و در واقع سهام 
آن شرکت ها )که معموال شــامل استارت آپ ها 

می شوند( محسوب می شوند.
»تامین مالــی انبــوه بدهــی«: در این مدل 
وام دهندگان می توانند نیازهای سرمایه ای را مبتنی 
بر اوراق قرضه وام گیرندگان برآورده کنند. سپس 
وام گیرندگان اوراق را با بهره مورد توافق بازخرید 

می کنند.  
»تامین مالی انبوه جایزه ای«: در این مدل صاحبان 
ایده یا محصولی جدید برای تامین مالی، مبالغ جزیی 
را از انبوه ســرمایه گذاران در قالــب یک کمپین، 
جمع آوری می کنند. در این مدل سرمایه گذاران در 
پروژه یا محصول مورد نظر سهامدار نمی شوند و تنها 
به عنوان جایزه احتماال نسخه ای از آن محصول را به 

رایگان دریافت می کنند. 
»وام دهی اجتماعی یا هدیه«: این نوع وام دهی 
بیشتر جنبه فعالیت خیریه دارد و برای جمع آوری 

کمک به افراد انجام می شود. 

مزایا و خطرات »تامین مالی انبوه«
اساسا در »تامین مالی انبوه« مهم ترین مزیت برای 
وام گیرندگان، دسترســی آســان و بدون واسطه 
)بانکی( به وام دهندگان اســت. معموال نرخ های 
پیشــنهادی برای وام ها کمتر از بانک هاســت و 
پیچیدگی هــای اعتباری کمتر اســت. اگرچه در 
بیشــتر موارد، اعتبار وام گیرندگان مورد بررسی 
قرار می گیرد اما کمبود اعتبار به معنی از دســت 
دادن فرصت های تامین ســرمایه نیست، بلکه به 
معنای نرخ باالتر بهره پیشنهادی خواهد بود. برای 
وام دهندگان نیز به علت مدل تســهیم ریسک در 
بین مجموعه ای از وام دهندگان، در صورت عدم 
بازپرداخــت وام، وام دهنــدگان مبلغ ناچیزی را 
متحمل زیان می شــوند. بررسی ها نشان می دهد 
نرخ عدم بازگشــت در این مدل وام دهی یا تامین 
مالی در کشــورهای آمریکا و چین )که سهم بازار 
باالیی در زمینه تامین مالی انبوه دارند( از میانگین 
باالتر بوده اســت. اما ریســک مهمی که می توان 
برای مجموعــه وام دهنــدگان و وام گیرندگان 
متصور بود ریســک حمالت ســایبری و سرقت 

اطالعات است. 

نظارت و »تامین مالی انبوه«
با اینکه »تامین مالی انبوه« فرآیندی خارج از بانک 
اســت اما در مجموع پنج نظام نظارتی برای آن در 

دنیا وجود دارد که شامل موارد زیر می شود:
gg معافیــت از نظارت بــر اثر فقــدان تعریف

مشخص
در این نظام با توجه به برجسته نبودن این بازار یا 
فقدان تعاریف مشخص از آن، حقوقی در راستای 

نظارت بر »تامین مالی انبوه« تدوین نشــده است. 
در کشورهای برزیل، اکوادور، مصر، کره جنوبی و 
تونس این بازار از نظارت معاف شده است. در این 
میان کشورهای چین و بریتانیا نیز با سهم بازار 45 

درصد جزو این گروه دسته بندی می شوند. 
gg)نظارت به عنوان واسطه گر )مالی

در این نــوع نظارت، پلتفرم هــای »تامین مالی 
انبوه« به عنوان واسطه گر مالی محسوب می شوند و 
مقررات مترتب بر این نوع از موسسات برای آنها 
اجرا می شــود. نیازمندی های نظارتی در این مدل 
بســتگی به موارد حقوقی و قضایی آن کشور دارد. 
در کشورهای استرالیا، آرژانتین، کانادا و نیوزیلند از 

این مدل نظارتی استفاده می شود. 
ggنظارت به عنوان بانکداری

در این مدل نظارتی، پلتفــرم »تامین مالی انبوه« 
دقیقا یک بانک در نظر گرفته شده و مقررات بانکی 
بر آن حاکم می شود. فرانسه، آلمان و ایتالیا »تامین 

مالی انبوه« را به عنوان بانکداری در نظر گرفته اند.
gg مدل آمریکایی

این مدل یک مدل نظارتی دوسطحی است و نیاز 
به ثبت نام پلتفرم در کمیســیون مبادالت و اوراق 
بهادار آمریکا دارد و همزمان نیز باید گواهی کسب 

و کار ایالتی را دریافت کند.
gg»ممنوعیت »تامین مالی انبوه

در کشورهای اسرائیل و ژاپن مدل های وام دهی 
فرد به فــرد و »تامین مالی انبــوه نقدینگی« کامال 

ممنوع است. 

مورد کاوی؛ »فاندینگ سیرکل«
پلتفرم »فاندینگ ســیرکل« یکی از فعالیت های 
عمده اش در زمینه »وام دهی فرد به فرد« اســت. 
این شرکت از ســال 2010 در انگلستان شروع به 
فعالیت کرد و در کشــورهای اروپایی و خاورمیانه 
فعالیــت می کنــد. »فاندینگ ســیرکل« با بیش 
از 13 درصد ســهم بازار، بازار کســب و کارهای 
کوچک و متوســط را هدفگذاری کرده است. تنها 
در انگلستان شبکه ســرمایه گذاران شامل بیش 
از 35000 فرد، موسسه و دانشــگاه است. این در 
حالی اســت که این پلتفرم در کشورهایی همچون 
آمریکا نیز فعالیت دارد. همچنین 5500 کســب 
و کار کوچک و متوســط در انگلســتان جزو گروه 
وام گیرندگان از طریق »فاندینگ ســیرکل« بوده 
که مجموعا تا دســامبر 2014 حدود 473 میلیون 
پوند وام دریافت کرده اند. »فاندینگ ســیرکل« 
برای افزایش هرچه بیشــتر نرخ بازگشــت وام ها 
)1/5 درصد عدم بازگشت وام ها( نسبت به ارزیابی 
اعتباری کسب و کارهای وام گیرنده اقدام می کند. 
میانگین ســود ناخالص ســرمایه گذاری از طریق 
»فاندینگ سیرکل« ساالنه 7/3 درصد بوده است 

که با افزایش ریسک پذیری ســرمایه گذاران این 
سود تا 9/4 درصد نیز افزایش می یابد. در صورتی 
که ســرمایه گذار بخواهد ســریعا پول خود را وام 
دهد می تواند از سیســتم تعیین نرخ بهره خودکار 
سایت اســتفاده کند. این سیســتم نرخ بهره را بر 
اساس ریسک پذیری سرمایه گذار انتخاب می کند. 
سیســتم افراد مورد تایید تیم ارزیابی اعتباری را به 
چهار گروه تقســیم کرده اســت. کمترین ریسک 
مربوط به رده + A   اســت که طبعا نرخ بهره پایینی 
برای این گــروه در نظر گرفته می شــود. رده های 
بعدی B ، A و C دارای ریســک بیشــتر و در نتیجه 
نرخ بهره بیشتری هســتند. سرمایه گذاران جهت 
سرمایه گذاری پول شــان را یک بار از طریق کارت 
نقدی به حســاب »فاندینگ« خود واریز می کنند. 
در صورتی که سرمایه گذار به پول خود نیاز داشته 
باشــد به راحتــی می تواند وام اعطایــی خود را به 
دیگران بفروشــد و تنها 0/25 درصد هزینه بابت 
فروش به »فاندینگ ســیرکل« پرداخت کند. این 
فرآیند حداکثر دو روز طول می کشــد. در صورتی 
که ســرمایه گذار پول خود را سرمایه گذاری کند، 
بر اساس توافق اقســاط وام و بهره خود را دریافت 
می کند. »فاندینگ سیرکل« بر اساس میزان وامی 
که از آن بهره دریافت شده، کارمزدی برابر با یک 

درصد )سالیانه( از سرمایه گذار دریافت می کند 

پی نوشت:
1- تسهیالت گردش اعتباری نوعی خط اعتباری 
است که وام گیرنده می تواند به میزان اعتبار خود 
به دفعات ممکن تا ســقف اعتبار خود وام بگیرد و 
هر زمان که بخشی از آن را تسویه می کند مجددا 

تا سقف اعتبار وام دریافت کند.
2- بانکداری ســایه شــیوه ای از عملیات بانکی 
توسط موسســات غیربانکی مانند وام دهندگان 
غیررســمی و صندوق هاست که همچون بانک ها 
)و غیربانک ها( از شــبکه امنیتی برخوردار نبوده 
و تحت نظــارت نهادهای ناظر نیســتند. برای 
http://en.wikipedia. اطالعات بیشــتر بــه

و   org/wiki/Shadow-banking-system

http://www.donya-e-eqtesad.com/

news/743667/ مراجعه کنید. 

منابع:
1-“Increasing European SME Access to Credit with 
Non-bank Lenders”; April 2014; www.pwc.com/
banking
2 -h t t p : / / w w w . e n t r e p r e n e u r . c o m /
article/230912
3-“Crowd-funding: An Infant Industry Growing 
Fast”; Kirby, Eleanor; 2014; IOSCO
4-“Crowd funding for impact Europe and the USA” 
; 2013; European crowd funding network  
5-https://www.fundingcircle.com/ 
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ســال های گذشــته، صنعت پرداخت طی 
شاهد رشــد قابل توجه و پیوسته به ویژه 
در بازارهای در حال توسعه آسیا و آمریکای التین 
بوده است. با این وجود افزایش قابل توجهی نیز در 
کالهبرداری در صنعت کارت هم به شکل آفالین و 
هم به صورت آنالین از جمله ایجاد وب سایت های 
مشکوک دیده می شــود. عالوه بر این، کارت های 
نوار مغناطیسی، به دلیل عدم رمزنگاری داده های 
مشــتریان، در اعمــال تقلب هایــی مانند جعل و 
دستکاری آسیب پذیرتر است. این در حالی است 
که کارت هــای EMV مبتنی بر تراشــه، داده های 
مشــتریان را بر روی یک چیــپ در فرمت های 
رمزگذاری شده ذخیره می کنند و کمتر در معرض 
تقلب هســتند. این امر منجر بــه افزایش پذیرش 
کارت های EMV در سراســر جهان شــده است و 
صادرکنندگان نیز در پی پیاده سازی سیستم های 
مختلف مدیریت تقلب هستند. افزایش فوق العاده 
در استفاده از گوشــی های هوشمند منجر به رشد 
سریع در تجارت همراه شده است. مصرف کنندگان 
به طور فزاینده به سمت راه حل های پرداخت ارزان 
غیرنقدی و نوآورانه گرایــش دارند. این دو عامل 
تلفن  همراه مشتری را به یک کارت پرداخت تبدیل 
کرده است که اصطالحا »کیف پول همراه« نام دارد. 
با افزایش رقابت در بازار و افزایش مقبولیت فناوری 
صادر کنندگان با اجرای اقداماتی، بر دســتیابی به 
وفاداری مشتریان تمرکز کرده اند. شرکت مشاوره 
فناوری اطالعات فرانسوی کاپژمینی در مقاله ای 

به بررســی روندهای صنعت پرداخت در ســال 
2013، از منظر صادرکنندگی پرداخته که در این 
مقاله خالصه ای از آن بیان شده است. این شرکت 
در زمینه ارائه خدمات مشــاوره اطالعاتی، مشاور 
مدیریــت، خدمات فناوری اطالعــات، خدمات 
حرفه ای و برون ســپاری فعالیــت می کند. دفتر 

مرکزی این شرکت، در شهر پاریس مستقر است.

عملکرد صنعت پرداخت کارت در جهان
استفاده از کارت در سراســر جهان از زمان بحران 
مالی در سال های 2008 تا 2009 رشد کرده است. 
در ســال 2011، حجم تراکنش هــا برای صنعت 
کارت رشد 13/5 درصدی داشته که به طور قابل 
توجهی بیشتر از نرخ رشــد 9/2 درصدی در سال 
2010 بوده که عمدتا مرتبط با افزایش اســتفاده از 

کارت های بدهی در سطح جهانی بوده است.
ســهم کارت  در پرداخت هــای غیرنقــدی به 
طور مداوم رشــد کرده و در سال 2010، به میزان 
55/8 درصد گزارش شــده است. در سال 2011 
کارت ها با رشــد 58/8 درصدی همچنان ســهم 
قابل توجهی از پرداخت های غیرنقدی را در سطح 
جهان به خود اختصاص داده اند. رشد سهم کارت 
در پرداخت های غیرنقدی نشان از ترجیح مشتریان 
برای کارت در مقایســه با سایر ابزارهای پرداخت 
غیرنقدی مانند بدهی مستقیم، انتقال اعتبار و چک 
دارد. در کشورهای توسعه یافته حجم تراکنش های 
کارت بسیار باالســت و مصرف کنندگان ترجیح 
می دهند از کارت حتی بــرای انجام تراکنش های 
کم ارزش اســتفاده کنند. رشد حجم تراکنش های 
کارت در اروپا 8/6 درصد و در آمریکا 11/7درصد 
گزارش شده اســت. البته این رشد به سختی با نرخ 
رشد اعالم شده توسط آمریکای التین با نرخ رشد 
21/0 درصد و آسیا و اقیانوس آرام با نرخ رشد 20 

درصد در سال 2011 قابل مقایسه است.
 از لحــاظ تعداد تراکنــش کارت در هر منطقه، 
شــمال آمریکا به عنوان رهبر بازار با تعداد متوسط 
232/6 تراکنش در منطقه پیشتاز است. این میزان 
به طور قابل توجهی در مقایســه با آمریکای التین 
)22/6 تراکنش در هر منطقه( و آســیا اقیانوسیه 
)13/1 تراکنــش در هر منطقه( در ســال 2011 
اختالف دارد. این روند رشــد به دلیل نفوذ باالی 
کارت در شمال آمریکاست. با این حال کشورهای 

در حال توسعه پتانســیل باالیی برای رشد دارند و 
استفاده از کارت به احتمال زیاد در سال های آینده 

رشد خواهد کرد.
1- بازیگران کلیدی صنعت پرداخت کارت

تراکنش یک کارت ساده بین یک دارنده کارت و 
فروشگاه پذیرنده شامل چند بازیگر است:

ggپذیرنده کارت: بانک پذیرنده
gg پردازشــگرهای کارت: سازمان شخص ثالثی

که به اخذ مجوز کارت و فرآیندهای تســویه 
کمک می کند.

gg صادرکننــده کارت: بانک دارنــده کارت که
کارت را صادر می کند و حساب دارنده کارت 

متعلق به آن بانک است.
gg ارائه دهندگان شــبکه کارت: در دنیا معموال

مسترکارت یا ویزا نقش مهمی در تکمیل مجوز 
کارت و چرخه تسویه ایفا می کنند.

1-1 ساختار جریان تراکنش کارت
1- دارنده کارت با استفاده از یک کارت اعتباری 

به منظور خرید پرداختی را انجام می دهد.
2- فروشــگاه پذیرنــده، اطالعــات مربوط به 
تراکنش را از طریق پایانه فــروش برای پذیرنده 

کارت ارسال می کند.
3- پذیرنده کارت یا پردازشــگر شخص ثالث 
به نمایندگی از پذیرنــده کارت، اطالعات مربوط 
به تراکنش را به ارائه دهنده شــبکه کارت )احتماال 

منظور رگوالتور است( ارسال می کند.
4- ارائه دهنده شبکه کارت اطالعات مربوط به 
تراکنش را برای تایید مجوز به صادر کننده کارت 

ارسال می کند.
5- بانــک صادرکننده تاییدیــه پرداخت را به 
ارائه دهنده شــبکه کارت می فرستد )با احتساب 

کاهش هزینه(.
6- پرداخت توســط ارائه دهنده شبکه کارت از 

طرف پردازشگر کارت به پذیرنده انجام می شود.
7- حســاب پذیرنده به میــزان مبلغ تراکنش 
توسط پردازشگر اعتبار می یابد )با احتساب کاهش 

هزینه(.
8- تراکنش خرید پایان می پذیرد.

9- صادرکننــده صورت حســاب خریــدار را 
برای ایــن تراکنــش )مبتنی بر چرخــه صدور 

صورت حساب( صادر می کند.
10- خریدار صورت حساب را تصفیه می کند.

 از نگاه صادرکنندگی
1- روند 1: افزایش تدابیر امنیتی مانند اجرای 
اســتانداردهای EMV و تمرکز بر سیســتم های 

مدیریت تقلب
1-1 سابقه و محرک های اصلی

صنعت پرداخت همواره تحــت تاثیر تقلب در 

روندهای جهانی پرداخت در صنعت کارت طی سال 2013 از نگاه صادرکنندگی

امنیت، کاربرد و بقیه قضایا
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کارت بوده است. شرکت های خدمات مالی همواره 
به منظور رخنه در داده ها، سرقت داده های داخلی و 
دستیابی به هویت افراد مورد هدف کالهبرداران 
بوده اند، هر چند اقدامــات امنیتی در جهت مقابله 
با فعالیت های جعلی و تقلــب در کارت ها صورت 
گرفته است. ســال 2002 در انگلستان، اکثریت 
تقلب ها در کارت  مربوط به کارت های جعلی بوده 
و این در حالی اســت که بزرگ ترین نوع تقلب در 
ســال 2012 مربوط به کارت های غیرتراکنشی 
بوده اســت. اکثریت قریب به اتفاق تقلب ها شامل 
استفاده از جزییات کارت هایی است که به شیوه های 
متقلبانه مانند دســتکاری، هک کردن ارتباطات 
داده ای، ایمیل های ناخواسته یا تماس های تلفنی به 
دست آمده اســت. جزییات کارت ها به ویژه برای 
خریدهای جعلی به کار می رونــد. منظور از تقلب 
به شــیوه کارت جعلی، ایجاد یــک کارت جعلی با 
استخراج جزییات کارت از نوار مغناطیسی کارت 

واقعی و اقدام به خرید )خرید جعلی( است.
 مهم ترین دســتاورد برای جلوگیری از تقلب در 
 EMV  کارت، معرفی کارت های مبتنی بر تراشــه
است. اســتانداردEMV  مخفف نام سه بازیگر مهم 
این عرصه، مسترکارت، ویزا و یوروپی است که به 
صورت مشــترک این فناوری را ارائه کرده اند. در 
انگلستان پس از معرفی کارت های مبتنی بر تراشه  
EMV، تقلب در کارت از ســال 2008 به میزان 75 

درصد کاهش یافته و خسارات ناشی از تقلب از سال 
2004 با کاهش 75 درصدی روبه رو بوده است.

در ماه می سال 2013، هک کردن پردازنده های 
کارت در ایــاالت متحــده و هند منجــر به تقلبی 
به میــزان 45 میلیون دالر شــد. صنعت کارت و 
پرداخت جهانی خسارات ناشی از تقلب در آمریکا 
را به صورت ناخالص 11/27 میلیارد دالر در سال 
2012 اعالم کرد که از این رقم در سال های گذشته 
14/6 درصد رشد داشته است. از 11/27 میلیارد 
دالر، ســهم صادرکننــدگان کارت، پذیرندگان 

فروشگاه و پذیرندگان بانک 63 درصد و 37 درصد 
مابقی سهم سایر بازیگران این عرصه بوده است.

2-1  تجزیه و تحلیل
نه تنها تعداد تراکنش ها در حال رشــد اســت، 
بلکه ابزارهای تراکنشی نیز در حال افزایش است. 
افزایــش تنــوع کانال ها، فرصت های بیشــتری 
برای کالهبــرداران فراهم می کنــد. در حالی که 
پردازشــگرهای سیســتم کارت بر روی ارتقای 
سیســتم های پردازش جهت جلوگیری از تقلب 
ســرمایه گذاری می کنند، صادرکنندگان کارت 
نیز به نوبه خود درصدد راه اندازی مکانیســم هایی 
به منظور کاهش خسارات ناشــی از جعل و تقلب 
هستند. بسیاری از صادرکنندگان در حال حاضر از 
مکانیسم امنیتی رمز یکبارمصرف استفاده می کنند، 
به این معنی که صادرکننده کارت برای خریدار در 
زمان خرید، رمز عبوری ایجــاد می کند و از طریق 
ایمیل یا پیامک به خریدار اطالع رســانی می شود و 
خریدار در زمان معینی قادر است از رمز تولیدشده 

برای تکمیل فرآیند خرید استفاده کند.
ناحیــه دیگری کــه صادرکننــدگان در حال 
ســرمایه گذاری برای به حداقل رســاندن تقلب 
  EMVهستند، تمرکز بر کارت های مبتنی بر تراشه

اســت. کارت های EMV از نظر ســاختار و طراحی 
نسبت به کارت های مغناطیســی غیرقابل نفوذ و 
کپی کردن اســت. امروزه بســیاری از کشورهای 
سراسر جهان استانداردهای EMV را برای کاهش 
تقلب و خســارات ناشــی از آن اتخــاذ کرده اند. 
به عنوان مثــال چین در نظر دارد تا ســال 2015 
تولیــد کارت هــای مغناطیســی را متوقف کند. 
اطالعات کارت در یک تراشــه امــن به جای نوار 
مغناطیسی ذخیره می شــود. برخالف کارت های 
نوار مغناطیسی، تقریبا ایجاد یک کارت EMV تقلبی 
به دلیل ماهیت رمزگــذاری اطالعات غیرممکن 
است. خسارات ناشــی از تقلب عمدتا از پایانه های 
فروش با اســتفاده از کارت هــای جعلی صورت 
می گیرد، بنابرایــن صادرکنندگان تنها در صورتی 
که فروشگاه پذیرنده  دارای مجوز پرداخت باشند، 

پیامد ناشی از آن را بر عهده می گیرند.
خســارات پذیرندگان فروشگاه و بانک پذیرنده 
معمــوال در خریدهایی که بــدون حضور فیزیکی 
کارت انجام می شــود، مانند خریدهای اینترنتی، 
سفارش از طریق پست الکترونیکی یا از طریق تلفن  
همراه صورت می گیــرد. از این رو صادرکنندگان 
کارت تــالش دارند با اســتفاده از تعریف قوانین 
جدیــد، مدل هــای آمــاری و دانش اکتســابی 
سیستم هایی در جهت مدیریت تقلب ارائه دهند. 
به عالوه صادرکنندگان کارت به منظور جلوگیری 
از تقلب و کسب دانش بهتر از مشتری به جمع آوری 
و تحلیــل داده ها در زمــان واقعــی می پردازند. 
فناوری هــا و راه حل های پردازشــی جدید مانند 
کارت اعتباری مجازی، اعالم هشدار به مشتریان 
از طریق مسنجر از جمله اقداماتی است که در جهت 
کاهش و مدیریت تقلب انجام شده است. به عنوان 
مثال مارکت الیجنت سیستمی است که به منظور 
مواجهه با تقلب بــرای تراکنش های کارت از دید 
صادرکنندگی توســعه  یافته است. این سیستم بر 
اساس منطق اعتبارسنجی، امتیازدهی و شناسایی 

نقاط مشکوک به تقلب برنامه ریزی شده است.
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تحول در تقلب کارت در انگلستان از سال 2002 تا 2012 

کارت های مفقوده یا دزدیده شده   
هک اطالعات کارت تعویضی   
جعل کردن کارت   
کاله برداری بدون حضور  کارت فیزیکی   
سرقت شناسه کارت   
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خسارات ساالنه ناشی از تقلب بر روی کارت های صادرشده در انگلستان )2012-2002(

20022003200420052006200720082009201020112012شکل تقلب
110.1122.1150.8183.2212.7290.5328.4266.4226.9220.9245.8بدون حضور فیزیکی کارت
26.045.0117.0117.1154.5178.3181.7153.2135.1139.6140.2ناشی از تجارت الکترونیکی

148.5110.6129.796.898.6144.3169.880.947.636.142.1جعل کارت

108.3112.4114.48968.556.254.147.744.450.155.2مفقود یا دزدیده شده

20.630.236.930.531.934.147.438.238.122.532.1سرقت شناسه کارت

هک کردن اطالعات دریافت 
37.145.172.94015.410.210.26.98.411.312.8کارت تعویضی

424.6420.4504.8439.4427.0535.2609.9440.0365.4341.0388.0مجموع

294.4316.3412.3356.6309.9327.6379.7317.4271.5261296.7انگلستان

3-1 پیامدها
کارت هــای EMV نیازمند تعبیه تراشــه های 
رمزنگاری شده در درون کارت هستند، در نتیجه 
هزینه باالتری نسبت به سایر کارت ها دارند. سهم 
قابل توجه این هزینه مــورد توجه صادر کنندگان 
اســت، با این حال صادر کنندگان در بلندمدت با 
کاهش خســارات ناشی از تقلب می توانند از منافع 
حاصل از این ســرمایه گذاری بهره مند شــوند. 
 ،EMV به منظور فراگیری اســتفاده از کارت های
صادرکنندگان نیازمند همکاری با فروشــگاه های 
پذیرنده هستند. از آنجا که کارت های EMV ممکن 
است در آینده نزدیک به یک عرف جهانی تبدیل 
شوند، صادرکنندگان می بایســت بر پیاده سازی 

چنین کارت هایی تمرکز کنند.
2. روند 2: رشد استفاده از کیف پول همراه

1-2  سابقه و محرک های اصلی
نوآوری و پیشرفت فناوری منجر به تغییر مداوم 
اکوسیســتم پرداخت شده اســت. مکانیسم های 
جدید پرداخت درصدد ارائــه امنیت و راحتی در 
پرداخت به مشــتریان هســتند. تا آگوست سال 
2013 ترافیــک داده تلفن  همــراه جهان 17/4 
درصد از کل ترافیــک داده  اینترنتــی را به خود 
اختصاص داده است. این ترافیک در سال 2012، 
11/1 درصد و در ســال 2010، چهار درصد بوده 
اســت. در ســال 2012، روز پس از شکرگزاری 
که نشــانه شــروع فصل خرید کریســمس در 
آمریکاست، 24 درصد از تمام خریدهای آنالین 
از طریق تلفن همراه و تبلت صورت پذیرفت. سهم 
خریدهــای آنالین از طریق ابزارهای هوشــمند، 
شش درصد در ســال 2010 بوده است. در هند، 
ترافیک داده اینترنــت و تلفن همراه از می 2012، 
از ترافیک پی سی پیشی گرفته است. این امر منجر 
به ظهور راه حل کیف پول تلفن همراه شده است. از 
زمانی که گوگل کیف پول خود را در ســال 2011 
معرفی کرد، بازیگران دیگری نیز وارد این عرصه 
شده اند. بازیگران غیربانکی بزرگ مانند ایسیس، 

اسکوار، پی پال و لیولوپ مقبولیت تجاری استفاده 
از کیف  پول تلفن  همــراه را تقویت کرده اند. تجار 
هنگام اســتفاده از محصوالتی بــا نام های بزرگ 

احساس امنیت می کنند.
2-2 تجزیه و تحلیل

کیف پول تلفن  همراه در اصل برنامه  کاربردی 
پرداخت تلفن  همراه اســت که کیف پول فیزیکی 
مشــتری را به یک کیف پول الکترونیکی تبدیل 
می کند. مصرف کنندگان اساســا می توانند تمام 
عملیــات کارت هــای بانکی، اعتبــاری، بدهی، 
وفاداری و هدیه را به کیف  پول همراه خود منتقل 
کنند. از آنجا کــه تمام اطالعات بــر روی تلفن 
مصرف کننــده ذخیره می شــود، مصرف کننده 
می تواند پرداخت را تنها با ضربه زدن به گوشــی 
در پایانه فروشگاهی انجام دهد. کیف  پول همراه 
از ارتباطات )NFC( تعبیه شــده در گوشــی های 
هوشــمند یا تبلت برای تکمیــل فرآیند خرید 
اســتفاده می کند. هنگامی که کیف پول گوگل در 
سال 2011 معرفی شد، فضای بازار محدود بود؛ 
به این دلیل که مشــتریان تنها امکان پرداخت با 
سیتی مسترکارت را داشتند. در حال حاضر )سال 
2013( کیف پــول از کارت های اعتباری و بدهی 
مســترکارت، ویزا کارت، امریکن اکســپرس و 
دیسکاور پشتیبانی می کند. در سال 2013، گوگل 
با معرفی یک ویژگی جدید امکان ارســال پول به 
سایر ساکنان آمریکا را با استفاده از آدرس ایمیل 
فراهم کرد. گــوگل همچنین پوشــش پذیرش 
کیف پول خــود را افزایش داد و امکان اســتفاده 
بدون فنــاوری NFC را بــرای مصرف کنندگان 
فراهــم آورد. به عالوه طی ســال 2013 گوگل با 
استفاده از ابزار گوگل مپ یا گوگل پالس تخفیف 
محصوالت و خدمات محلی به همراه نام تجاری یا 

نام فروشگاه را پیشنهاد کرد.
صــرف نظــر از خدمــات اصلــی پرداخت، 
مصرف کنندگان می توانند از این خدمات استفاده 

کنند:

ggمانده گیری حساب پیش پرداخت
gg ذخیــره کوپن ها و چک کردن پیشــنهادات

ارائه شده از سوی فروشگاه های همکار با گوگل
gg اســتفاده از کوپن یا تخفیفــات زمان اجرای

تراکنش
gg.ذخیره رسید دیجیتالی

همچنین پذیرنده های فروشــگاهی می توانند از 
کانال کیف  پول همراه جهت بازاریابی مشــتریان 

هدف خود استفاده کنند.
3-2 پیامدها

همان طور که بازار کیف پول همراه در حال رشد 
است، پذیرندگان فروشــگاهی نیازمند تغییر از 
کارتخوان های قدیمی و ســرمایه گذاری بر روی 
زیرساخت های NFC هســتند. عالوه بر گسترش 
دامنه بازار هدف، شیوع شیوه های بازاریابی مانند 
کوپن یا کارت های هدیه در کیف  پول به شــکل 
دیجیتال در آینده محتمل اســت. با استفاده از این 
فناوری در حال تغییر، صادرکنندگان کارت ممکن 
اســت با کاهش درآمد یا هزینه های ســازگاری 
مواجه باشــند. با این حال کیف پــول همراه افق 
جدیدی به روی قابلیت های استفاده از گوشی های 
هوشــمند باز خواهد کرد. در حال حاضر درآمد 
ناشی از پرداخت کارت بین بازیگران اکوسیستم 
کارت و بانک تقسیم می شود. با تقویت سلطه کیف 
پول تلفن همراه در بــازار، بازیگران دیگری مانند 
اپراتورهای مخابراتی و فروشندگان نرم افزار نیز 
به این عرصه وارد خواهند شد که به دنبال سهم از 

این سود هستند.
3. روند 3: تاکید بر رشد وفاداری و استفاده از 

کارت هایی با برند مشترک
1-3  سابقه و محرک های اصلی

اســتفاده از نــام تجــاری مشــترک همواره 
گزینه محبوبی بــرای پذیرندگان فروشــگاهی 
و صادرکننــدگان کارت در سراســر جهان بوده 
است. امروز مصرف کنندگان خواهان گزینه های 
بیشــتری نســبت به گذشته هســتند. همکاری 
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مشــترک نام های تجــاری می تواند بــه انطباق 
نیازهای مشــتریان در کنار ایجاد سایر مزایا برای 

صادرکنندگان کارت مفید باشد:
gg افزایش درآمــد به دلیل افزایــش وفاداری

مشتری 
ggنوید مشتریان جدید
gg .هزینه های پایین جذب مشتریان

نام تجاری مشــترک در اصل یک همکاری بین 
صادرکننده، پردازنده و فروشــگاه پذیرنده چه به 

شکل آنالین و چه آفالین است.
2-3 تجزیه و تحلیل

ایده نام تجاری برای آن دســته از مشــتریانی 
توسعه یافته است که برای یک نام تجاری خاص 
اولویت قائل هســتند. در این حالت صادرکننده 
کارت به مشــتری در زمان انجــام تراکنش با 
پذیرنده خاص، تخفیف و مزایای مشــخصی در 
نظر می گیرد. این فواید معموال در قالب امتیازی 
اســت که به مشــتری امکان بازپرداخت کاال را 
از فروشــگاه پذیرنده می دهــد. صنعت کارت 
منجر به افزایش همکاری مشــترک بســیاری 
از صنایع در حوزه پرداخت شــده اســت. یکی از 
برجســته ترین ارتباطات در میان انواع صنایع، 
ارتباط بین شــرکت های هواپیمایی و هتل ها بوده 
است. صادرکنندگان کارت نیز به منظور استفاده 
از نام  تجاری مشترک با بخش های متنوعی وارد 
همکاری شــده اند. برای مثال سیتی بانک یکی از 
بزرگ ترین بانک های جهــان دارای چندین نام 
تجاری مشــترک در آمریکا شــامل بخش سفر 
)خطوط هواپیمایی آمریکا و اکسپدیا(، هتل )هتل 

هیلتون( و مخابرات )ای تی اند تی( است.
مثال هایــی از نام تجــاری مشــترک: در 
ســطح جهانــی بســیاری از صادرکننــدگان 
کارت، مشــارکت های نوآورانه  ای با بازیگران 

بخش های مختلف تشکیل داده اند:
gg در فوریــه 2011 بانک کوتــاک در هند با

پی وی آر، رهبر ســینپلکس در هنــد از نام  
تجاری مشترک اســتفاده کرد. بر اساس این 
همکاری، دارنــدگان کارت می توانند در هر 
ماه از دو بلیت رایگان فیلــم به انتخاب خود 

استفاده کنند.
gg ســیتی بانک هند بــا همکاری نفــت هند

کارت هایی با نام  تجاری مشترک ارائه دادند 
که دارنــدگان کارت می توانند تــا 40 لیتر 

سوخت رایگان در یک سال دریافت کنند.
gg بانک ابســا در آفریقای جنوبــی با ارائه یک

کارت متمایــز منجــر به ارتقــای وفاداری 
مشتریان شــده اســت. کارت این بانک به 
مصرف کنندگان اجازه می دهد با اســتفاده از 
یک کارت، هزینه های مختلف مرتبط با حمل 

و نقل را پرداخت کنند. این بانک طی همکاری 
مشــترک با صنعت حمل و نقــل آفریقای 
جنوبی موفق به این کار شــده است. پرداخت 
عوارض، استفاده از سوخت و پرداخت کرایه 
از جمله خدماتی است که به دارندگان کارت 

ارائه می شود.
gg بانــک دی بی اس در ســنگاپور بــا همکاری

تاکاشــیمایا -یک مرکز خرید در سنگاپور- 
کارتی بــا نام  تجاری مشــترک عرضه کرده 
است که مشــتریان این کارت می توانند با هر 
بار خرید در تاکاشــیمایا از شش درصد کوپن 

تخفیف استفاده کنند.
برخــی همکاری هــای نوآورانه در ســطح 
جهان: به گزارش اخیر مسترکارت، کارت های 
اعتباری با نام تجاری مشترک حدود 50 درصد 
از تمــام هزینه هــای کارت اعتباری را شــامل 
می شوند. هرچند اســتفاده از نام  تجاری از سال 
1990 مرســوم بوده اســت اما همچنــان ابزار 

قدرتمندی محسوب می شود.
در بررسی های اخیر ایاالت متحده مشخص شد:

gg با وجود حذف صدها برنامه با طرح نام تجاری
مشترک کم  بازده بیش از 120 کارت اعتباری 

با نام تجاری مشترک باقی مانده است.
gg به ازای هر 100 نفری که از کارت اعتباری با

نام های تجاری امریکن اکسپرس، دیسکاور، 
ویزا و مسترکارت استفاده می کنند، در حال 
حاضر 58 کاربر وجود دارد که از کارت هایی 

با نام  تجاری مشترک استفاده می کنند.
gg با ایــن حال، درصــد مصرف کنندگانی که از

کارت هایی با برند مشترک استفاده می کنند 
از 55 درصد در ســال 2009 به  43 درصد در 

سال 2013 کاهش یافته است.
هر چند به نظر می رســد بازار کارت هایی با نام 
تجاری مشــترک در آمریکا به بلوغ رسیده است، 
این پدیده همچنان در بازارهای در حال توســعه، 

روند رو به رشدی را دنبال می کند.
gg در سپتامبر ســال 2013، ایر ایندیا -خطوط

هوایــی ملی هند- با همــکاری اس بی ای یک 
کارت اعتباری ســفر با نام تجاری مشترک 
راه انــدازی کرد. کارت جدید به مشــتریان 
امکان دریافت بلیــت دهلی-بمبئی )حداکثر 
سه بار در ســال( با پرداخت 500 هزار روپیه 

را می دهد.
gg در ســنگاپور، امریکن اکســپرس و خطوط

هوایی ســنگاپور کارتی با نام تجاری مشترک 
به منظــوره ارائه حق بیمه به مشــتریان ارائه 
کردند. حداقل درآمد ساالنه برای این کارت 
مشترک، 50 هزار دالر سنگاپور )SGD( است.

gg کارت وفــاداری متمکنان مســترکارت در

بازارهای آســیایی در سال 2012 عرضه شد. 
این کارت با هدف ارائه خدمات ویژه مسافرتی 
مانند صندلی های ویژه در هنگام، تخفیف در 
اجاره جت شخصی، پیشخدمت 24*7 آماده 

به خدمت و غیره ایجاد شده است.
3-3 پیامدها

استفاده از نام تجاری مشترک با توجه به منافعی 
که هم برای صادرکننده و هم بــرای پذیرنده به 
ارمغان می آورد، رشــد قابل توجهــی در آینده 
خواهد داشــت. برخی از این منافع به شــرح زیر 

است:
تبلیغات: اســتفاده از نام تجاری مشــترک در 
مکان هــای غیرفروشــگاهی هــم تداعی گر نام 

صادرکننده و به ویژه فروشگاه پذیرنده است.
افزایــش وفاداری: مصرف کننــدگان ترجیح 
می دهنــد به منظــور بهره منــدی از مزایای در 
نظر گرفته شــده از فروشــگاه پذیرنده همکار با 
صادرکننده کارت در مقایسه با سایر رقبا استفاده 
کنند؛ در نتیجه به اســتفاده از کارت صادرکننده و 
محصوالت فروشگاه پذیرنده ترغیب می شوند که 

نتیجه آن افزایش درآمد برای هر دو طرف است.
امروزه صادرکنندگان به دنبال شناسایی مناطقی 
هستند که اســتفاده از نام تجاری مشترک در آن 
متداول نیست تا با ســرمایه گذاری در این نواحی 
بتوانند از فرصت های بالقوه در جهت کسب سود 

بیشتر استفاده کنند

  استفاده از EMV در دنیا
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سیســتم های )point of sale( POS اولین 
در دهــه 1970 توســط شــرکت 
IBM به بــازار معرفی شــد. سیســتم های اولیه 

پردازنده اصلی که توســط IBM پشتیبانی می شد، 
دارای ترمینال هــای »غیرهوشــمند« بودند که 
به یک »کنترل کننده« اصلی متصل می شــدند و 
تمام پردازش توســط این پردازنــده اصلی انجام 
می گرفــت. ترمینال هــا فقط یک صفحــه را پر 
می کردند و به خودی خــود فاقد قابلیت پردازش 
واقعی بودند. از بین اولین شــرکت هایی که به این 
تکنولوژی روی آوردند، می توان به فروشگاه های 
زنجیره ای Pathmark  در نیویورک و نیوجرســی 
و فروشــگاه Dillards  در کالیفرنیا اشاره کرد. در 
همین زمان بســیاری از فروشــگاه های کوچک 
همچنان از صندوق های قدیمــی یا صندوق های 
جدید الکترونیکی اســتفاده می کردند که مشابه 
ماشــین تایپ های برقی دارای ماشــین حساب 
بودند )www.dpi.ir(. اطالعات دقیق و روشــنی 
در خصوص تاریخچه فعالیــت پایانه های فروش 
در ایران در دســترس نیســت. لیکن بر  اســاس 
تحقیقــات صورت گرفته و آمارهای منتشــره از 
ســوی ســایت رســمی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران، شــروع فعالیت پایانه های فروش 
در سال 1381 به ثبت رســیده و عمال به صورت 
گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. به طوری 
که از تعداد 6/591 دســتگاه در ســال 1383 به  
 3/274/506 دستگاه در سال 1393 رسیده است

 )www.cbi.ir(. آمارها بیانگر رشد 500 درصدی 
پایانه های فروش در طول 10 سال است.

تعاریف پایانه فروش
 )POS( تعریــف 1: »پایانه پرداخــت الکترونیکی
دستگاهی اســت که در مراکز فروش نصب شده تا 
مشتریان توسط کارت های الکترونیکی پرداخت، 
هنگام خرید و فروش کاال به جای اســتفاده از وجه 
نقد، بهای کاال را به صورت الکترونیکی از حســاب 
خود برداشت و به حساب فروشنده )پذیرنده( واریز 

)www.Eniac-tech.com( ».کنند
تعریف 2: »دســتگاهی اســت که از طریق ارتباط 
تلفنی یا شبکه ای به سیستم بانکی با اتصال به شماره 
حساب مشتری امکان انتقال اتوماتیک مبلغ خرید از 
حساب مشتری )دارنده کارت( به حساب فروشنده 
)www.bsi.ir(  ».را فراهم می سازد )پذیرنده کارت(

 )Point Of Sale( یا پایانه فروش P.O.S« :3 تعریف
دستگاهی است که در مراکز فروش کاال و خدمات 
نصب می شــود تا هنگام خرید و فروش کاال به جای 
اســتفاده خریدار از وجه نقد، مبلغ مــورد توافق به 
صورت الکترونیکی از حساب خریدار برداشت و به 
حساب فروشــنده )پذیرنده کارت( واریز شود. این 
عملیات با کشــیدن کارت های الکترونیکی بانکی 
مشتریان در داخل دستگاه و از طریق ارتباط دستگاه 

P.O.S با رایانه مرکزی صورت می گیرد.«
تعریف 4: »پایانه فروش دســتگاهی اســت که از 
طریق ارتباط سیستمی، امکان انتقال اتوماتیک مبلغ 

خرید از حساب خریدار )دارنده کارت( به حساب 
فروشنده )پذیرنده کارت( را فراهم می سازد. کلیه 
عملیــات بانکی مربوطه طی مراحلــی کامال امن و 
تحت استانداردهای پیشــرفته صورت می گیرد. 
دســتگاه POS عالوه بر امکان پرداخت وجه خرید 
از طریق کارت، دارای عملکرد مانده گیری )اعالم 

مانده( نیز هست.«

)POS(  مزایای دستگاه کارتخوان
1- سرعت دهی و اطمینان بخشی در انجام معامالت

2- صرفه جویی در هزینه هــای ملی بابت چاپ، 
توزیع اسکناس و امحای اسکناس های فرسوده 

3- رونق تجارت الکترونیکی 
4- حذف هزینه های حمل و نقل فیزیکی پول و رفع 

خطرات انتقال آن به بانک
5- کمک به سالمت و بهداشت افراد جامعه 

6- افزایش ضریــب امنیت و ایمنی مردم به دلیل 
بی نیازی از حمل پول نقد 

7- کاهش چشــمگیر مراجعات مردم به شعب و 
دستگاه های خودپرداز 

8- تبادل مبالغ باال بدون پذیرش خطر ریســک 
چک های مسروقه و جعلی 

9- عدم وجود مشکالت مربوط به شمارش پول و 
برگشت پول خرد الباقی آن 

10- رفع مشــکالت مربوط به جمع آوری پول در 
پایان روز و واریز به حساب در روز کاری بعد 

11- کاهش هزینه های عملیــات بانکی، کاهش 
هزینه های چاپ و نشر اسکناس و چک پول 

12- کاهش مشــکالت هزینه های جابه جایی و 
مدیریت پول در بانک ها

13- کاهش بار استفاده از دستگاه های خودپرداز 
که منجر به کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری و 

توسعه دستگاه ها می شود.

انواع دستگاه های کارتخوان
دستگاه های کارتخوان با توجه به ساختار و امکانات 
سخت افزاری و نرم افزاری خود به دسته های زیر 

تقسیم می شوند:
پایانه فروش ثابت: بســتر ارتباطی دستگاه های 
ثابت، از طریق خط تلفن معمولی اســت و ارتباط 
دستگاه با سیستم بانک به صورت دایال آپ برقرار 
می شود. نصب این نوع دســتگاه در محل نیازمند 

وجود خط تلفن و برق است.
دستگاه پایانه سیار یا Mobil POS: نسل جدیدی 
از دســتگاه های کارتخوان اســت که با استفاده از 
خدمات تلفن همراه و بســتر GSM به شبکه بانکی 
متصل می شــود. تراکنش ها در این نوع پایانه های 
فروش با استفاده از سرویس های بستر GPRS انجام 
می پذیرد. مشــتریان این نوع پایانه ها عبارتند از 

پایانه های فروشگاهی در سال 93

POS انتظار مردم از

مجموع کل تعداد تراکنش ها و مجموع کل مبالغ تراکنش ها )تا شهریور 1393(

مجموع کل مبالغ تراکنش ها  )میلیارد ریال(مجموع کل تعداد تراکنش هاماه
کل کشورسایر استان هاتهرانکل کشورسایر استان هاتهران

228.976.625267.680.408496.657.033165.397340.937506.334فروردین
271.793.578314.379.767586.173.345285.973472.596758.569اردیبهشت

263.008.300314.061.186577.069.486265.017451.805716.821خرداد
253.728.530293.567.333547.295.863267.957452.558720.515تیر

258.043.142312.959.045571.002.187260.986464.189725.175مرداد
273.353.935341.225.370614.579.305307.296526.313833.609شهریور



133

peivast.com

شماره 1+21  بهمن 1393  

EBPS Edition

سیستم ها و شرکت های توزیع یا پخش و محل هایی 
که دسترسی به سایر خطوط ارتباطی )تلفن معمولی( 
امکان پذیر نیســت. از ویژگی این نوع دســتگاه ها 
می توان قابل حمل بودن و قابلیت استفاده از باتری 
شــارژی با عمر باال را عنوان کــرد. الزم به توضیح 
اســت برای انجام تراکنش در این نوع دستگاه ها از 

سیم کارت تلفن همراه استفاده می شود.
پایانه فروشLAN : نسل جدید پایانه های فروش 
اســت که قادر به ارســال و دریافت اطالعات از 
طریق بسترهای شبکه محلی LAN است و سرعت 

تراکنش بسیار باالیی دارد.
ایــن پایانــه در مکان هایی که ســرعت باالی 
تراکنش )کمتر از دو ثانیه( به علت تعداد مشتریان 
اهمیــت دارد یا راه اندازی چنــد پایانه به موازات 
هم بدون استفاده از خط تلفن )یا حداکثر با استفاده 
از یک خط تلفن( مورد اســتفاده قرار می گیرد. از 
ویژگی های این نوع دستگاه می توان سرعت باالی 
تراکنش، انجام تراکنش با استفاده از بستر اینترنت 

و کاهش مغایرت های احتمالی را نام برد.
PC-POS: نســلی از پایانه های فروش که آن را با 

عنوان مبتنی بر رایانه یا پایانه فروش حســابداری 
نیز می شناسند. این دستگاه قابلیت اتصال مستقیم 
به صندوق هــای فروش جهت تسویه حســاب 
مشتری را دارد. همچنین قابلیت اتصال به نرم افزار 
حسابداری شرکت، ثبت اطالعات تراکنش خرید 

توسط صندوق یا نرم افزار حسابداری را نیز دارد.
پایانه شــعبه PIN PAD: این پایانه ها می توانند 

فعالیت های زیر را در شعب بانک ها انجام دهند:
ggاعالم موجودی انواع کارت های عضو شتاب
gg انواع انتقال وجه کارت بــه کارت )دوجانبه و

سه جانبه تا سقف 150.000.000 ریال(
ggتغییر رمز اول و دوم
gg برداشــت وجه شتابی، تا ســقف مبلغ روزانه

5.000.000 ریال
gg پرداخت اقســاط با انــواع کارت های عضو

شتاب
gg واریز به حساب توســط هر یک از کارت های

عضو شتاب 
gg دریافت شارژ سیم کارت تلفن همراه
gg .پرداخت انواع قبوض

امکانات پایانه های فروش
ggخرید کاال
ggاعالم موجودی
ggچاپ صورت حساب
ggتغییر رمز
ggانتقال وجه بنا بر در خواست مشتری
ggپرداخت قبوض
ggخرید شارژ تلفن های همراه اعتباری

عملکرد کلی پایانه های فروش
آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی در 
رابطه با مجموع کل تعداد تراکنش ها و مجموع کل 

مبالغ تراکنش ها به شرح جدول شماره 1 است.

مبالغ تراکنش پایانه های فروش بانک ها 
طــی بررســی های به عمل آمده از ســایت های 
معتبــر اقتصــادی از جمله ســایت بانک ها، در 
حال حاضر در کشور حدود ســه میلیون دستگاه 
کارتخوان )پایانه فروش( وجــود دارد که از این 
بیــن، بانک های ملت با ســهم 20 درصد، ملی با 
ســهم 17 درصد، صادرات با سهم 14/7 درصد، 
پارسیان با ســهم 13/4 درصد و تجارت با سهم 
6/1 درصد در صدر لیســت بانک ها قرار دارند.

بررسی رضایت مندی مشتریان 
امروزه تامین رضایت مشــتری یکــی از الزامات 
اساسی نظام های مدیریت کیفیت و مدل های تعالی 
است. مشــتری غالبا در محل ارائه خدمت حضور 
دارد و نقایص موجود را به طور مســتقیم مشاهده 
می کند؛ که این امر نشــان از حساســیت توجه به 

بهبود کیفیت در حوزه خدمات دارد.
اهمیت رضایت مشــتریان امــروزه آن قدر به 
چشــم می آید که دمینگ از پیشــگامان کیفیت، 
کیفیت را با رضایت مشــتری یکســان می داند. 
کامال واضح اســت که ارتباط محکمی بین رضایت 
مشــتری و بقای او وجود دارد. احســاس مشتری 
نسبت به یک محصول/خدمت تعیین خواهد کرد 
که آن محصول/خدمت در بازار موفق بوده اســت 

ت
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م

کاهش بی نظمی

شکل1- ارزیابی انجام شده توسط پاسخگوها نسبت به وضعیت موجود
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متی
ن ا

گی
یان

م

کاهش بی نظمی

شکل 2- نظر پاسخگوها در مورد طرح های تشویقی
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شماره 1+21  بهمن 1393 ویژه چهارمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت   

یا خیر. رضایت مشتری بازگشت سرمایه را تضمین 
می کند، این مشتریان هستند که در ازای دریافت 
محصوالت و خدمات بــه تولیدکنندگان آنها پول 
پرداخت می کنند و باعث سودآوری آنها می شوند.

روش تحقیق و تحلیل آماری
روش تحقیق و جمع آوری اطالعات در این مقاله از 
طریق طراحی پرسشنامه و مصاحبه حضوری بوده 
است. این بررســی با انتخاب600 نمونه مربوط به 
پذیرندگان پایانه های فروش تهران و شهرســتان 
انجام شده است. از مجموع 600 پرسشنامه، 458 

پرسشنامه جمع آوری شده است.
بدین منظور پرسشــنامه ای با استفاده از روش 
طیف لیکر )کامال مخالف، مخالف، بی نظر، موافق، 

کامال موافق( طراحی شد. 
پرسشــنامه طراحی شــده شــامل پنج خوشه 
اصلی اســت و هر یک از این خوشه ها شامل چند 
زیرخوشه هستند که در ادامه خواهد آمد و میزان 
رضایت مندی مشتریان را در پنج فاکتور ذکرشده 

مورد بررسی قرار می دهد. 
1- سادگی فرآیند تقاضای دستگاه

2- سرعت نصب و تحویل دستگاه
3- آسان بودن کار با دستگاه

4- خدمات آموزشی بانک در زمان نصب
5- اندازه و وزن دستگاه ها 

6- کیفیت صفحه نمایش دستگاه
7- کیفیت خدمات پشتیبانی
8- سرعت خدمات پشتیبانی

9- سرعت انجام تراکنش 
10- نحوه دریافت ریزتراکنش

11- هزینه های تحویل و نصب دستگاه
12- امکان اتصال چندین حســاب به یک پایانه 
فروش: این عمل باعث می شود تعداد دستگاه های 
مورد استفاده در هر فروشگاه کاهش یابد و به یک 

تعادل در این زمینه دست یابیم.
13- سود پرداختی به حساب متصل به دستگاه

14- انجام قرعه کشــی بر روی حساب متصل به 
دستگاه

15- قرعه کشی روی تراکنش ها
16- ارائه تسهیالت به پذیرندگان دستگاه ها

17- عضویت در باشگاه مشتریان
روش تحلیــل آمــاری که در ایــن مقاله مورد 
اســتفاده قرار گرفته، روش آنتروپی شانون است. 
علت اســتفاده از این روش وزن دهی به معیارهای 
مورد بررســی با اســتفاده از بی نظمی و آنتروپی 

مشاهده شده در پاسخ های پاسخگوهاست.
روش آنتروپی شــانون در تحلیل محتوا: یک 
مفهوم اساســی در علوم فیزیکی، علوم اجتماعی و 
سیستم ها، آنتروپی اســت. آنتروپی نشان دهنده 
مقدار عدم اطمینان حاصــل از محتوای یک داده 
است. به عبارت دیگر آنتروپی در تئوری اطالعات 
شاخصی است برای انداره گیری عدم اطمینان که 

به وسیله یک توزیع احتمال بیان می شود.
نتیجه حاصــل از تحلیل آنتروپی شــانون در 
ایــن تحقیق به شــرح زیر اســت: همان گونه که 
در شــکل های فوق مشاهده می شــود، ارزیابی 
انجام شده توسط پاســخگوها نسبت به وضعیت 
موجود در شکل 1 و در شکل 2 نظر پاسخگوها در 
مورد طرح های تشویقی است. همچنین با توجه به 
این تقسیم بندی چهار منطقه مشخص شده است. 
در تقسیم بندی چهارگانه ای که در شکل های فوق 
مشاهده می شــود، فاکتورها به صورت دسته ای 
از نظر درجه اهمیت به دســته های زیر تقســیم 

شده اند:
منطقه B: در این منطقه فاکتورهایی قرار دارند که 
باید بیشــترین توجه را به آنها معطوف کرد. این 
فاکتورها نقاط ضعف غیرقابل اتکایی هســتند که 
باید در جهت اصالح آنها تالش کرد؛ این فاکتورها 
عبارتند از اندازه و وزن دستگاه ها، سرعت خدمات 
پشــتیبانی و امکان اتصال چندین حساب به یک 

دستگاه )اگر این امکان به وجود آید، جزو نقاط قوت 
محسوب می شود(.

منطقــه A: در این منطقه نیز فاکتورهایی اســت 
که نقاط ضعف محسوب می شــوند اما این نقاط 
قابل اتکا هســتند و تنها باید در راستای تغییر آنها 
به ســمت نقطه قوت قدم برداریم. این فاکتورها 
عبارتند از: آســان بودن کار با دستگاه، خدمات 
آموزشــی بانک در زمان نصب، کیفیت خدمات 
پشتیبانی، سرعت انجام تراکنش و نحوه دریافت 

ریزتراکنش.
منطقه C: در این منطقه فاکتورهایی وجود دارند که 
در اولویت سوم قرار می گیرند؛ این فاکتورها نقطه 
قوت هســتند اما قابلیت اتکای آنها پایین است و 
باید به سمت باال بردن قابلیت اتکای این فاکتورها 
پیش رویم. این فاکتورها عبارتند از سادگی فرآیند 
تقاضای دستگاه، سرعت نصب و تحویل دستگاه و 

کیفیت صفحه نمایش دستگاه.
منطقه D: در  این منطقه فاکتورهایی قرار دارند که 
قابلیت اتکای باالیی دارنــد و همچنین نقاط قوت 
محسوب می شــوند )هیچ فاکتوری در این منطقه 

قرار نگرفت(.
منطقهH : در این منطقه فاکتور هزینه های تحویل 
و نصب دستگاه قرار دارد که باید بیشترین اهمیت 
را بــه آن داد. هزینه های تحویــل و نصب برای 
دستگاه های ســیار قابل دریافت است و حذف آن 
موجب استفاده و اســتقبال بیشتر مشتریان از این 

نوع دستگاه می شود.
مناطقG,F : این دو منطقه به طور مشترک اهمیت 
دارند، به عبارت دیگر ایــن دو منطقه نقاط قوت 
غیرقابل اتکا هســتند که باید به نقــاط قابل اتکا 
مبدل شــوند. فاکتورهای این ناحیــه عبارتند از: 
سود پرداختی به حســاب متصل به دستگاه و ارائه 

تسهیالت به پذیرندگان دستگاه ها
منطقــه E: این منطقــه از نقاط قوت محســوب 
می شود و همچنین از درجه اتکای باالیی برخوردار 
اســت. فاکتورهای این منطقه عبارتند از: انجام 
قرعه کشی روی حساب متصل به دستگاه، انجام 
قرعه کشی روی تراکنش ها و عضویت در باشگاه 

مشتریان.
نتایج به دســت آمده از پرسشنامه ها نشان داد 
میــزان کیفیت خدمات مربوط به دســتگاه های 
POS بانک ها یکسان نیست. همچنین در قسمتی 

از پرسشــنامه از پذیرندگان و مشتریان، فراوانی 
اســتفاده از پایانه های فروش بانک های مختلف 
مورد سوال قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان 
می دهد بیشترین فراوانی اســتفاده از پایانه های 
فروش به ترتیب مربوط به بانک های ملت، ملی، 
صادرات و پارسیان است و بانک های دیگر در این 

حوزه در رتبه های بعدی قرار می گیرند  

فاکتورهای مربوط به وضعیت فعلی دستگاه ها

منطقه C  )نقاط قوت غیرقابل اتکا(منطقه D  )نقاط قوت قابل اتکا(
ggسادگی فرآیند تقاضای دستگاه
ggسرعت نصب و تحویل دستگاه
ggکیفیت صفحه نمایش دستگاه

منطقه B  )نقاط ضعف غیرقابل 
اتکا(

ggاندازه و وزن دستگاه ها
ggسرعت خدمات پشتیبانی
gg امکان اتصال چندین حساب

به یک دستگاه

منطقه A  )نقاط ضعف قابل اتکا(
gg آسان بودن کار با دستگاه
gg خدمات آموزشی بانک در

زمان نصب
ggکیفیت خدمات پشتیبانی
ggسرعت انجام تراکنش
ggنحوه دریافت ریزتراکنش

 فاکتورهای مربوط به طرح های قابل ارائه بر روی دستگاه ها

منطقه H  )نقاط ضعف غیرقابل اتکا(
gg هزینه های تحویل و نصب

دستگاه

مناطق G,F  )نقاط قوت غیرقابل اتکا(
gg سود پرداختی به حساب

متصل به دستگاه
gg ارائه تسهیالت به پذیرندگان

دستگاه ها
منطقه E )نقاط قوت قابل اتکا(

gg انجام قرعه کشی روی حساب
متصل به دستگاه

gg انجام قرعه کشی روی
تراکنش ها

ggعضویت در باشگاه مشتریان 
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فرآیندهــای کانال  بانکی پیوستگی 
کلیــدواژه  برگــردان 
اومنی چنل اســت. اصطالح اومنی از کلمه اومنیز 
به معنی تمام یا جهانی، مشــتق گرفته شده که در 
ادامه و تکامل مباحــث چندکاناله و کانال متقاطع 
و به عنــوان یکی از روندهای آینده مطرح شــده 
است. تمرکز پیوستگی فرآیندهای کانال  بانکی بر 
ادامه فرآیندی است که مشتری از ابتدای خرید 
کاال یا درخواست ارائه خدمت فارغ از کانال مورد 
اســتفاده تا انتها طی می کند که اصطالحا »ســفر 
مشتری« نامیده می شود. به عبارت دیگر مشتری 
باید امکان ادامه فرآیند خرید کاال یا درخواســت 
ارائه خدمت را از کانالی به کانال دیگر از همان نقطه 
قبلی داشته باشد. به عنوان مثال در حوزه بانکداری 
مشــتری در فرآینــد انتقال وجه پــس از ورود 
اطالعات کارت از کانال موبایل بانک، می بایست 
بتواند فرآیند انتقال وجه را از کانال اینترنت بانک 
خود، بــدون ورود مجدد اطالعــات کارت ادامه 
دهد. شــکل زیر به طور خالصه به بیان این مفهوم 

.)2013 .Bluerock( و سیر تکاملی آن می پردازد
 واقعیت این اســت که مدل های زنجیره تامین 
فعلی، مناســب پیوســتگی فرآیندهــای کانال 
بانکی جهــان امروز نیســت؛ جهانی کــه در آن 
مصرف کننــدگان به طور فزاینــده از کانال های 
مختلف جهــت آگاهی، پژوهــش و جمع آوری 
اطالعات، انتخاب، خرید و تحویل استفاده می کنند. 

در مدل زنجیــره ارزش فعلی فــرض بر تحویل 
کاال یا خدمــت در محل ارائه دهنده )فروشــگاه، 
شــعب بانک و غیره( به عنوان نقطه پایانی معامله 
است. برای مثال مشــتری بانک در صورت ثبت 
درخواست وام یا افتتاح حساب می بایست به شعبه 
مراجعه کند. این در حالی است که مفهوم پیوستگی 
فرآیندهای کانــال  بانکی بــر انعطاف پذیری و 
فرآیندمحوری در طول جریان خرید یک محصول 

یا خدمت به انتخاب مشتری داللت دارد.
امروزه بــه دلیل وجود رســانه های اجتماعی، 
قدرت در دست مشتریان است و آنان تجربیات 
خــود را در تمام کانال های تعاملی با ســایرین به 
اشتراک می گذارند، این امر در کنار رشد فناوری 
منجر به شکل گیری انتظارات جدید مشتریان در 
راستای کســب تجربیات منحصر به فرد خواهد 
شد؛ انتظاراتی که شــامل دسترسی در هر زمان و 
مکان و امکان جابه جایی از یک کانال به کانال دیگر 
است. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از کانال های 
اجتماعی بانک ها )داده های تراکنشــی( نشــان 
می دهد مشــتریان از کانال های متعددی استفاده 
می کننــد، با این وجود اســتفاده از چنــد پلتفرم 

عمومیت بیشتری دارد.
 انجمن بانکداران بریتانیا اعالم کرد مشــتریان 

انگلیسی در سال 2013:
gg بیش از 12/4 میلیون برنامه های بانکی دانلود

کرده اند.

gg 18/6 میلیون تراکنــش از طریق تلفن  همراه
طی یک هفته در سال 2013 )9/1 میلیون در 

سال 2012( انجام شده است.
gg نزدیک به 40 میلیون تراکنش از طریق تلفن

همراه و اینترنت طی یک هفته در سال 2013 
صورت پذیرفته است.

gg از 28/4 میلیــون کارت اعتبــاری و بدهی
مجهز به فناوری های بدون تماس اســتفاده 

شده است.
انجمن بانکداری بریتانیا این آمارها را محرکی 
بــرای حرکــت بانک ها به ســمت پیوســتگی 
 .Bluerock( فرآیندهــای کانال  بانکی می دانــد
2013(. در بانکــداری چند کاناله مشــتریان با 
بانک از طریق کانال های مختلف مانند شــعب، 
تلفن  همراه، اینترنت، مراکــز تماس و خودپرداز 
در ارتباط هســتند، با این حال خدمات ارائه شده 
توســط بانک ها منطبق بــر تجربه مشــتریان 
نیســت. در اکثر بانک هــا، فرآیندهای هر کانال 
به صورت مجزا و ســیلومانند انجام می شود، در 
نتیجه بانک ها با استفاده از مدل چندکاناله ممکن 
اســت محصوالت نامرتبط یا خدمات ناسازگار با 
نیاز مشــتری را به او پیشنهاد کنند. این امر به این 
دلیل رخ می دهد که هر یــک از کانال های بانکی 
معموال دارای پایــگاه داده، معماری فنی و فناوری 
مستقل هستند، در نتیجه به صورت مستقل عمل 
می کنند. حتی در زیرســاخت های پیشرفته چند 
کاناله بانکی که یک نگاه منسجم در سراسر کانال  
وجود دارد، معماری عملکردی و فنی هر کانال با 
کانال دیگر متفاوت است. در بانکداری مبتنی بر 
پیوســتگی فرآیندهای کانال  بانکی، مشتریان از 
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یک تجربه منحصربه فرد و ســازگار با نیاز خود 
در سراســر کانال لذت می برند. مشــتری قادر 
اســت با انتقال از یک کانال به کانال دیگر با حفظ 
یکپارچگی و در زمان واقعــی عملیات خود را به 
انجام برساند و در هر زمان و مکان به محصوالت 
و خدمات بانکی دسترسی داشته باشد. در نتیجه 
با این مدل، مشــتریان یکپارچه می توانند از یک 
کانال به کانال دیگر جابه جا شوند و از یک تجربه 
کاربری مشــابه لذت ببرند. برای مثال مشتری 
می تواند یک تراکنش یــا عملیات بانکی را از یک 
کانال آغاز و از کانال دیگــر تکمیل کند و با کانال 
سومی چه به شکل فیزیکی )شعب( و چه به شکل 

دیجیتالــی )برخط( بــه اتمام برســاند. در مدل 
پیوستگی فرآیندهای کانال های بانکی، کانال های 
مختلف از پایگاه داده یکســان استفاده می کنند و 
منطق عملکردی مشــترکی برای توابع بانکی به 
اشتراک می گذارند. به عالوه دیدگاه یکپارچه ای 
از داده های مشــتریان در سراسر فرآیند کسب و 
کار و کانال های بانکی به منظور نظارت بر محتوا، 
 .Infosys(    تراکنش و تجربه مشتریان حاکم است

.)2014

مناطق قابل تمرکز در پیوستگی 
فرآیندهای کانال   بانکی

در حالی که اکثــر بانک ها به ضــرورت اهمیت 
پیوستگی فرآیندهای کانال  در کسب و کار بانکی 
اشــراف دارند، در ارتباط با روش پیاده سازی آن 
با مشــکل مواجه هســتند. بانک ها می بایست بر 
شــاخص های کلیدی در پیاده ســازی پیوستگی 

فرآیندهای کانال  تمرکز کنند.

1- تمرکز بر چهار کانال
شــعب دیجیتال:  حتی در بازنگری بانکداری 
خرد، اهمیت شــعب غیرقابل انکار است. بانک ها 
باید شــعب دیجیتالی و نقاط ارتباط با مشــتری 
را از طریــق ترکیبــی از نیروی انســانی مجازی 
و متخصصان بانکــی افزایش دهنــد و خدمات 
مشتریان می بایست از یک رویکرد تراکنش محور 
به یــک رویکرد شخصی سازی شــده تغییر یابد. 
بانک ها می توانند با دایر کردن شــعب تخصصی 
برای ارائــه محصوالت و خدمات خاص، ســایر 
عملیات بانکی را به شــعب مجازی منتقل کنند. 
بانک ها با اســتفاده از نوآوری های دیجیتال مانند 
امضای دیجیتال، ویدئو کیوسک، مشاوره از طریق 
ویدئو به صورت 24*7 و خدمات چندزبانه، قادر 

به ارائه خدمت به مشتریان هستند.
در نوامبــر 2013 بانــک اســتاندارد چارترد 
هنگ هنگ اولین شعبه دیجیتالی خود را تاسیس 
کرد. مشتریان در این شــعبه قادر بودند آخرین 
اطالعــات مالــی را روی یک تلویزیــون بزرگ 
مشاهده کنند. مشــتریان می توانستند با استفاده 
از تلفن  های همراه خــود و نمایش کدهای کیوآر 
بر روی یک آی وال )دیــوار مجهز به اینترنت( از 
محصوالت و خدمات بانکی اطالع یابند. کارکنان 
بانک به مشتریان از طریق برنامه های آنالین، تلفن 
همراه و با اســتفاده از پلتفرم های دیجیتالی مانند 
پروژکتورهای تعاملی کمک می کردند. مشتریان 
بــرای دریافت خدمات در این شــعبه از امضای 

دیجیتالی استفاده می کردند.
ویدئو:  ویدئو به منظور ایجاد اعتماد بسیار مهم 
اســت، به ویژه زمانی که فقــدان ارتباطات چهره 
به چهره در تعامالت وجــود دارد. ویدئو می تواند 
در مــواردی مانند مشــاوره دربــاره موضوعی 
خاص یا در ارتباط با ارائــه محصوالت، منجر به 
شــیوه  موثری در مدیریت هزینه شود. ویدئوها 
می بایســت با خودپردازها، کیوســک ها و سایر 
خدمات دیجیتالی نسل آینده بانکداری به منظور 

غنای تجربه مشتریان یکپارچه باشند.
در ژوئــن 2013 اک بانــک ترکیه ســرویس 
ویدئوچت را در وب سایت خود ارائه کرد. مشتریان 
به کمک این سرویس می توانستند با مراکز تماس از 

طریق یک عامل و به همراه یک ویدئو با تصویر تمام 
اچ دی با بانک ارتباط برقرار کنند.

تلفن همراه:  پیش بینی می شــود تا سال 2017 
بیش از یک میلیارد نفر از گوشــی های تلفن  همراه 
برای انجام امور بانکی اســتفاده کنند. برای مثال 
بانک ها می توانند با معرفی ابزارهای ســاده مانند 
ارائه برنامه های کاربردی به مشــتریان در یافتن 
خانه  ای دارای وام بانکــی در همان محدوده یاری 
رسانند. مشــتریان می بایســت بتوانند عملیات 
بیشتری از طریق تلفن  همراه خود انجام دهند و این 

عملیات تنها محدود به تراکنش های مالی نباشد.
در فوریه 2014 ســیتی بانک برنامه ای برای 
تلفن های همراه مبتنی بر سیســتم عامل اندروید 
و آی اواس به بازار عرضه کرد. این برنامه امکان 
استفاده از کارت اعتباری را از طریق تلفن  همراه در 
ایاالت متحده فراهم می کرد. امکانات این برنامه 
شامل مانده گیری کارت اعتباری، بررسی سپرده، 
مشاهده لیست تراکنش های اخیر، بدون ورود به 

حساب کاربری بود.
 شبکه اجتماعی: بانک ها می توانند امکان انجام 
تراکنش هــای بانکی را در ســایت های اجتماعی 
تعبیه کنند. هرچند بانک هــا با چالش هایی نظیر 
حفــظ حریم خصوصــی و کنترل بــر اطالعات 

شخصی مواجه هستند.
اچ اس بی سی به بیش از 85 درصد از مشکالت 
و شکایات مشتریان در توییتر، با متوسط زمان 30 
دقیقه پاسخ می دهد. نت وست و بارکلیز صفحه ای 
به منظور افزایش ارائه خدمات به مشــتریان در 
شبکه های اجتماعی ایجاد کرده اند و امروزه بیش 
از 20 هزار دنبال کننده با نرخ مشارکت باال دارند. 
بانک فیدور دارای یــک اجتماع آنالین با بیش از 
250 هزار عضو است که اعضا می توانند نظرات و 

پیشنهادهای خود را به اشتراک  گذارند.
2- تقویت توانمندسازهای اطالعاتی

 داده و فناوری: معمــاری اطالعاتی یکپارچه و 
امن برای بانک ها حیاتی اســت. یکپارچه ســازی 
داده ها در سراسر مراکز تماس و کانال ها به بانک ها 
در ارائه خدمات بهتر به مشــتریان کمک می کند. 
معماری اطالعاتــی قدرتمند جهــت مدیریت 
کمپین های تبلیغاتی، بازاریابــی و تجزیه و تحلیل 
پیش بینی حائز اهمیت اســت. بانک ها می بایست 
بر جمــع آوری، مدیریــت و یکپارچگــی منابع 
اطالعاتی مختلف جهت دســتیابی بــه دید 360 
درجه از مشــتریان تمرکز کنند. دیدگاه یکپارچه 
نســبت به مشــتریان بانک ها را قادر می ســازد 
پیشــنهادات هوشمندانه تری به مشــتریان ارائه 
دهند. به عالوه گسترش دید 360 درجه از مشتری 
قابلیت بخش بندی مشتریان برتر را فراهم می کند. 
معماری فناوری بانک ها می بایست زیرساخت های 

در بانکداری چند کاناله مشتریان با بانک از 
طریق کانال های مختلف مانند شعب، تلفن  

همراه، اینترنت، مراکز تماس و خودپرداز در 
ارتباط هستند
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ســخت افزاری و نرم افزاری کانال های مختلف را 
به منظور ایجاد تجربه منحصربه فرد مشــتریان 
پشــتیبانی کند. معماری باید جهــت اطمینان از 
گسترش تولید داده  و تعامل دستگاه ها مقیاس پذیر 
باشد. معماری ســرویس گرا و ماژول های مبتنی 
بر ســرویس بهترین پیشــنهاد بــرای معماری 
بانک هاست. داده های به دست آمده از کانال های 
چندگانه باید به منظور ارائــه راهکارهایی جهت 
نظارت بر مکان اطالعات و داده های ساختارنیافته 
مشــتریان )شــبکه های اجتماعی، گفت وگوهای 

آنالین و مراکز تماس( شفاف باشد.
تجزیه و تحلیل: بانک ها نیازمند درک مقاصد 
مشتریان و دســتیابی به بینش آنان با استفاده از 
تجزیه و تحلیل پیشرفته هستند. بانک ها می توانند 
محیط تجزیه و تحلیل خود را با اتخاذ فناوری هایی 
مانند رایانش ابری و داده بــزرگ تقویت کنند. 
تحلیــل در زمان واقعــی منجر به دســتیابی به 
مدل های پیش بینــی و پلتفرم های تحلیل پیچیده 
مانند تابلیو جهت تجســم اطالعات می شــود. 
برنامه های کاربردی تحلیلی باید بر مناطق سنتی 
مانند بخش بندی مشتریان، بهینه سازی، ارزیابی 
عملکرد و نیز جنبه های کلیــدی مانند دیجیتال، 
صدا و تجزیه و تحلیل داده های متنی، احساسات و 

تشخیص الگو تمرکز کنند.
3-  محرک های سازمانی

 اســتراتژی: بانک ها می بایســت دارای نقشه 
راه چندساله و اســتراتژی پیوستگی فرآیندهای 
کانال  بانکی باشند. بانک ها باید با اتخاذ یک مدل 
عملیاتی چابک، پیوستگی فرآیندهای کانال  بانکی 
را به شکل مرحله ای پیاده سازی کنند. در مرحله 
اول، بانک ها باید بر سازگاری بین تجربه فیزیکی 
و مجازی مشــتری تمرکز کنند. چنین رویکردی 
اجرای سریع این مدل را تضمین می کند و منجر به 
استقرار فناوری اطالعات و حداقل کردن اختالل 
زیرساخت ها می شــود و نیاز به سرمایه گذاری 
کمی دارد. به عنوان بخشی از مهاجرت به سمت 
پیوســتگی فرآیندهای کانال بانکی ، بانک ها باید 
خدمات به مشــتریان )زمان بندی تغییر شعبه و 
نیروی انســانی( را هم تراز کنند. بانک ها باید از 
سیلوسازی اطالعات و هم پوشانی سرمایه گذاری 
بــر روی کانال هــای مختلف اجتنــاب کنند. 
سیاســت ها و رویه ها باید با یکدیگر سازگار و به 
صورت شفاف و جامع برای تمامی کانال ها تعریف 
شــود. به همان میزان که نقاط تماس مشتری در 
پیوستگی فرآیندهای کانال  بانکی افزایش می یابد، 
آســیب پذیری های امنیتی نیز تشدید می شود. 
یک راهکار زیست ســنجی مانند اثرانگشــت یا 
صدا می تواند به منظور کاهش این آسیب پذیری 
پیاده ســازی شــود. همه کانال های بانکی به یک 

نسبت )برای محصوالت و خدمات بانکی( دارای 
اهمیت نیستند. بانک ها باید از هوشمندی کسب 
و کار جهت جایگاه ســازی محصوالت و خدمات 
بانکی در کانال به شــکل صحیح اســتفاده کنند. 
به عالوه، پیاده سازی پیوستگی فرآیندهای کانال  
بانکی به شــکل قابل توجهی مســتلزم مســائل 
نظارتی و قانونی اســت. بانک ها فعاالنه می توانند 
جهت پیروی از چارچــوب نظارتی با مقامات این 

حوزه )رگوالتورها( همکاری کنند.
 حکومت داری: بانک هــا مجبورند به منظور 
از بین بردن مــدل عملیاتی ســیلومحور، موانع 
ســازمانی موجود را هموار ســازند. یک ساختار 
ســیلومحور منجر به معیارهای مبتنی بر ســیلو، 
اهداف نزدیک بینانه نسبت به کانال، فرآیندهای 
عملیاتی متفــاوت و فقدان همکاری می شــود. 
مشــتری باید مجاز به خریــد محصولی از یک 
کانال و بازگردانــدن آن از طریــق کانال دیگر 
باشــد. مدیر ارشد پیوســتگی فرآیندهای کانال  
بانکی می بایســت بر تمام کانال هــا  نظارت کند 
و از یکپارچگی کامل کانال ها بــرای ارائه تجربه 

منحصربه فرد به مشتری اطمینان حاصل کند.
اندازه گیــری: بانک هــا نیازمنــد ارزیابی و 
اندازه گیــری موفقیت پیوســتگی فرآیندهای 
کانال  بانکی از نقطه نظر مشتری هستند. معیارها 
می بایست شــفاف باشند و فراســت و دید قابل 
توجهی از عملکرد هر کانال ارائــه دهند. در این 
حالت عملکرد عملیاتی در ســطح کانال افزایش 
خواهــد یافت. به عــالوه معیارها بایــد قادر به 
سنجش و اندازه گیری تاثیر ابعاد بلندمدت مانند 
ارزش دوره عمر مشــتری و ارتباط با مشــتری 
باشــند. بانک ها همچنین می بایســت تعامالت 
مشــتریان بر روی کانال هایی مانند خودپرداز، 

شعب، اینترنت )به شــکل برخط(، تلفن  همراه و 
کانال های اجتماعی ماننــد توییتر و فیس بوک را 

نظارت کنند.

 آینده بانکداری
مشــتریان عصر دیجیتال خواهان دسترسی به 
خدمــات بانکی در هر زمان و هر مکان هســتند. 
پیوســتگی فرآیندهای کانال  بانکی برای بانک ها 
ضروری اســت؛ به این دلیل که مزایای جامعی به 
بانک ها پیشنهاد می دهد. سرمایه گذاری بر روی 
پیوســتگی فرآیندهای کانال  بانکی ممکن است 
یک هزینه در کوتاه مدت به نظر رسد، با این حال 
در قبال فرصت هایــی که در آینده ایجاد می کند، 
درآمد قابل توجهی در بلندمدت به همراه خواهد 
داشت. پیوستگی فرآیندهای کانال  بانکی فرصتی 
جهت ارتباط عمیق با مشــتریان است که به آنان 
محصوالت و خدماتی متناســب با نیــاز آنان و 
تجربه ای منحصربه فرد در سراســر مراحل ارائه 
خدمت عرضه می کنــد. بانک هایی که بتوانند از 
این فرصت ها در آینده استفاده کنند، حاکم قلب 

مشتریان و بازار خواهند بود
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تشویق نوآوری های مکمل به منظور 
فناوری های  و  سیســتم ها 
موجود، معموال شرکت های ارائه دهنده فناوری 
ســخت افزار و بســتر های نرم افــزاری مانند 
مایکروســافت، »آی بی ام«  و »اس اِی پی«  برای 
اعضای اکوسیســتم خــود، برنامه های همکاری 
دارند. اعضای این برنامــه همکاری، ارزش های 
جدیدی را همراه با مالکان پلتفرم، از طریق توسعه 
نرم افزارهای کاربردی و راهکارهایی که همراه با 

پلتفرمی خاص استفاده می شود، خلق می کنند. 
ایــن نــوع همــکاری منافعی بــرای اعضای 
مشارکت در پی خواهد داشــت که گاهی منجر 
بــه تضاد منافع نیز می شــود. به رغم رشــد این 
مشــارکت ها، تحقیقات کمی در جهت تشخیص 
میزان ارزش ایجادشــده در خــالل همکاری و 
حداکثر ارزش ایجادشــده تحت شرایط خاص 
وجود دارد. از نظر محققان، ابزار سیســتماتیک 

مناســبی جهت اندازه گیــری ارزش مورد نظر و 
شرایط حداکثرسازی آن وجود ندارد. 

زمانی کــه فروشــندگان مســتقل نرم افزار 
)آی اس وی ها(، عالمت سازگاری از اکوسیستم 
یک پلتفرم دریافت می کنند، امکان پیوســتن به 
آن را خواهند داشــت. این عالمــت باید منافع 
مورد انتظار شــبکه را تقویت کند و انتظار می رود 
هزینه های فروشــندگان مســتقل نرم افزار را 
کاهش دهد. این مشــارکت و همکاری، اعضا را 
به ســمت خلق ارزشی مشــترک سوق می دهد 
که منجر به افزایش کارایی فروشــنده مســتقل 
نرم افزار می شود. در همین حال مالکان پلتفرم نیز 
از مزایای نوآوری ایجادشده توسط فروشندگان 

مستقل نرم افزار بهره مند خواهند شد.
خطر بالقوه این نوع مشــارکت، ارائه تکنولوژی 
فروشــندگان نرم افزار از ســوی مالکان پلتفرم و 
پیشنهاد محصولی مشابه و در رقابت با آنان است. 

وجود قوانین حقــوق مالکیت معنوی مانند پتنت  
و کپی رایــت می تواند خطرات انتقــال دانش را 

کاهش دهد.
مطالعه ای بر روی 1210 فروشنده نرم افزار در 
فاصله سال های 1996 تا 2004 با میانگین سابقه 
12 سال و متوسط پرسنل 56 نفر و درآمد ساالنه 
هفت میلیون دالر صورت گرفته و تاثیر پیوستن به 
زیست بوم پلتفرم شرکت »اس ای پی« بر کارایی 
شــرکت ها ارزیابی شده اســت. البته باید توجه 
داشت این شرکت ها حق انتخاب فروش نرم افزار 
به تنهایی یــا از طریق همکاری با اکوسیســتم را 

داشته اند. 

دالیل انتخاب پلتفرم »اس ای پی« برای 
بررسی اکوسیستم مشارکت

اوال انتخــاب این پلتفرم برای شــرکت ها به طور 
چشــمگیری اقتصادی اســت. ثانیا بسیاری از 
قابلیت های پلتفرم مورد نظر برای مجموعه های 
دیگر قابل استفاده و مرســوم است. به طور مثال 
همکاری با »اس ای پی« به نوعی، اعالم سازگاری 
با نرم افزارهای نصب شــده با پلتفرم »اس ای پی« 

است. 
مطالعه مذکور برای پاسخ به دو سوال زیر انجام 

شده است:
1- آیا همکاری و مشــارکت در اکوسیســتم 
یــک پلتفرم می تواند با افزایــش کارایی )به طور 

مشخص فروش( ارتباط داشته باشد؟
2- بهبــود در عملکرد می توانــد تحت تاثیر 
داشتن حقوق مالکیت معنوی و توانایی تخصصی 
در فرآینــد تولیــد و عرضــه نوآوری توســط 

فروشندگان مستقل باشد؟
مرور مطالعات گذشــته نشــان دهنده موارد 
اثرگذار و قابــل توجه زیر در خصــوص ارتباط 
فروشــندگان مســتقل نرم افزار یا شرکت های 
کوچک ارائه کننده نوآوری با اکوسیستم مالکان 

پلتفرم است.

ggامکان بازگشت سرمایه  حاصل از نوآوری
شــرکت های کوچک پس از خلق یک نو آوری 
برای تبدیل آن به یــک موجودیت اقتصادی دو 

راه دارند:
- ترکیب نوآوری با یک محصــول و رقابت با 

شرکت های موجود
- کسب درآمد از طریق همکاری با شرکت های 

موجود.
تعیین کننده کلیــدی در این انتخاب، وضعیت 
توانمندی در بخش هــای هزینه بر چرخه تکمیل 
تــا ارائه محصول مانند تولیــد، بازاریابی و توزیع 
اســت که برای زنجیــره ارزش شــرکت حائز 

خلق مشترک ارزش در اکوسیستم پلتفرم ها: مطالعه موردی شرکت اس اِی پی

مشارکت کارمندان 

واحد همکاران تجاری 
شرکت توسن
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اهمیت خواهد بود. این توانمندی ها نقطه حساس 
تجاری سازی یک نوآوری هستند. 

ggمشارکت در اکوسیستم و فروش 
هدف کلیدی همکاری در این صنعت، رسیدن 
به ســازگاری بیــن نــوآوری در نرم افزارهای 
فروشــندگان مســتقل و پلتفرم اســت. گواهی 
ســازگاری به عنوان یک دارایی برای شــرکت 
نوآور اســت که می تواند بازگشــت ســرمایه 
از طریــق نــوآوری را مهیا کند و همــکاری در 
اکوسیســتم، راهی برای رســیدن به این گواهی 

سازگاری است. 

gg مشــارکت در اکوسیســتم و عرضه اولیه
عمومی

عرضه اولیه عمومی ســهام شــرکت های نوپا 
مرحله ای حســاس برای آنان به شــمار می آید. 
جذب ســرمایه از طریق انتشــار اوراق بهادار، 
راهی کم هزینه  برای شرکت های نوپا خواهد بود. 
جهت سرمایه گذاری شرکت های ثالث در زمینه 
نوآوری مورد نظر، اطمینــان از جریان نقدینگی 
شرکت نوآور مســاله مهمی است. بنابراین اولین 
فاکتور مورد ارزیابی توسط بازار از شرکت نوآور، 

آینده مورد انتظار از نظر جریان نقدینگی است. 

ggمشارکت در اکوسیستم و تعیین استراتژی
در بــازار فنــاوری همــواره مشــارکت در 
اکوسیستم زیر سایه ســنگین رقابت بوده است. 
یکــی از خطرات مطــرح در این مشــارکت ها، 
استفاده شــرکت های مالک پلتفرم از تکنولوژی 
فروشندگان مستقل و ارائه محصولی مشابه است. 
همچنیــن خطر انتقال دانش بــه مالکان پلتفرم و 
سایر شرکت های همکار در اکوسیستم را نیز باید 

در نظر گرفت. 
مســاله دیگر برای انتخاب استراتژی مناسب، 
میــزان دارایــی تخصصــی الزم بــرای ایجاد 
جریان تولید محصول و ارائه آن به بازار اســت. 
مثال تخصــص در امر تولیــد، بازاریابی و توزیع 
محصول جزو دارایی های تخصصی یک شــرکت 
محسوب می شود. به طور مثال یک خرده فروشی 
اسباب بازی های فرانســوی، راهکارهای زنجیره 
تامین خــود را از گروه »همــکاران منهتن « تهیه 
می کند کــه همکار مورد تاییــد اس ای پی جهت 
تکمیل سیســتم های »ای آر پی « است. همکاران 
منهتــن دارای پرتفویی قــوی از برندهای معتبر 
است که احتمال انتخاب شدن آن گروه را توسط 
مشتریان استفاده کننده پلتفرم اس ای پی افزایش 

می دهد.
 مورد بعدی شــرکت هایی با توانایی تخصصی 

باالتر هســتند که از قلمرو خــود در مقابل مالکان 
پلتفرم بسیار راحت تر دفاع می  کنند. دانش همراه 
فعالیت های کسب و کار، خدمات تخصصی جریان 
تولید و فعالیت های مشاوره به سختی قابل مدون 
کردن است، بنابراین تقلید آن برای مالکان پلتفرم یا 

سایر همکاران اکوسیستم مشکل تر تلقی می شود.
به طور مثال اجرای یک نرم افزار سازمانی اغلب 
نیازمند تالش های پرهزینه جهت پیکربندی به 
منظوره برآورده کــردن نیازهای منحصربه فرد 
کاربران است. دانش اداره کردن چنین مواردی 
نیازمنــد خدمــات مشــاوره به فروشــندگان 
مستقل نرم افزاری اســت که انتقال این دانش به 

شرکت های دیگر کار مشکلی به نظر می رسد. 

متغیرهای مطالعه همکاران اکوسیستم 
»اس ای پی«

در مطالعــه یادشــده از میزان فــروش و میزان 
عرضه اولیه عمومی ســهام به عنوان متغیرهای 
وابســته استفاده شده اســت. متغیرهای مستقل 

مورد بررسی شامل موارد زیر است.

میزان همکاری با اکوسیستم
طی بررســی همکاران اس ای پی از ســال 1996 
تاکنــون، از جهــت وضعیــت فعال بــودن در 

اکوسیستم، سه گروه زیر مشخص شد:
1- حــدود 31 درصد فروشــندگان نرم افزار 
دارای گواهینامه، همکاری خود را با اکوسیستم تا 

آوریل 2010  ادامه داده بودند.
2- حدود 46 درصد از این شــرکت ها پس از 
همکاری با اس ای پی با شــرکت های دیگر ادغام 
شــده یا شــرکت های دیگری را به تملک خود 

درآورده بودند.
3- حدود 23 درصد فروشــندگان، همکاری 
خود را تا پیش از ســال 2010 قطع کرده بودند. با 
این حال بیشتر این گواهینامه ها پس از سال 2004 

یعنی اتمام دوره مورد بررسی صادر شده اند.

استفاده از حق مالکیت معنوی
جهت ارزیابی این متغیــر از تعداد حق کپی رایت 
و پتنت ثبت شــده توسط فروشــندگان مستقل 

استفاده شده است.

قابلیت ایجاد جریان تولید و ارائه محصول
در مطالعــه مورد نظر برای بررســی این قابلیت 
از ســوابق ارائــه خدمت یا محصــول با عالمت 
تجاری خاص توسط شرکت های همکار استفاده 
شده اســت. بدین منظور محصوالت و خدمات 
ارائه شــده توسط فروشــندگانی بررسی شد که 
دارای عالمت تجاری خاص شــرکت همکار یا 

جمله یا تبلیــغ حاکی از توانایــی ارائه خدمت یا 
محصولی خاص بودند.

نتایج مطالعه 
نتایــج بررســی ها در خصوص اثرات پیوســتن 
شــرکت های ارائه دهنده نرم افزار به اکوسیستم 

پلتفرم ها به شرح زیر است:

gg پیوســتن به اکوسیســتم ها رابطه مستقیمی
با فروش بیشــتر دارد. فروشندگان مستقل 
نرم افزاری که به اکوسیستم مبتنی بر پلتفرم 
اس ای پی پیوســته اند، به طــور میانگین 26 

درصد فروش باالتری را تجربه کرده اند. 

gg فروش ســاالنه این شــرکت ها رابطه قوی و
مستقیم با میزان مالکیت حقوق معنوی مانند 

تعداد کپی رایت و پتنت ها دارد. 

gg پیوســتن به اکوسیســتم ها رابطه مستقیمی
بــا افزایش احتمــال عرضه عمومی ســهام 
شــرکت ها دارد. نتایج بررسی نشان می دهد 
پیوســتن به اکوسیســتم پلتفرم اس ای پی 
ســبب افزایش 5/9 درصدی احتمال عرضه 
عمومی سهام شرکت های فروشنده نرم افزار 

می شود. 
یافته هــای باال نشــان می دهد شــرکت های 
اســتارت آپ که به اکوسیستم پلتفرم هایی مانند 
اس ای پی می پیوندند، به منافع مناســبی دست 
خواهنــد یافت که این منافــع در افزایش میزان 
فروش و احتمال عرضه عمومی ســهام شــرکت 

نمود پیدا خواهد کرد  

منبع:
1- Ceccagnoli & Forman; “Co creation Of Value In 
A Platform Ecosystem: The Case Of Enterprise 
Software” ; MIS Quarterly; March 2012; Vol. 36 
No. 1; pp. 290-263

مطالعه ای بر روی 1210 فروشنده نرم افزار در 
فاصله سال های 1996 تا 2004 با میانگین سابقه 
12 سال و متوسط پرسنل 56 نفر و درآمد ساالنه 
هفت میلیون دالر صورت گرفته و تاثیر پیوستن 
به زیست بوم پلتفرم شرکت »اس ای پی« بر 
کارایی شرکت ها ارزیابی شده است
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نگاهى به سرویس هاى جدید 
بانکدارى الکترونیک

 بانک کشاورزى

سبد محصوالت به روز شد
سـهولت در اسـتفاده از خدمات بانکى بـدون محدودیت مکان 
و زمـان، کاهـش مخاطرات ناشـى از حمل فیزیکـى وجوه نقد، 
کاهش هزینه هـاى رفت وآمـد، صرفه جویى در زمـان و مواردى 
از ایـن دسـت، عیان ترین مزایـاى بانکـدارى الکترونیک بانک 
کشـاورزى بـه شـمار مى رونـد. بانـک کشـاورزى بـه منظـور 
سـرویس دهى بهتر به مشـتریان، سـبد محصـوالت و خدمات 
بانکـدارى الکترونیـک خـود را بـه روز کـرده اسـت. برخـى از 

محصـوالت جدیـد در ادامه آمده اسـت. 

بانکدارى اینترنتى و خدمات جدید 
اینترنـت بانـک کشـاورزى امکانـات و قابلیت هاى متنوعـى براى 
مشـتریان بانـک دارد که از جملـه آنها مى توان بـه خدماتى چون 
خالصـه وضعیـت حسـاب ها، انتقـال وجـه، اسـتعالم و پرداخت 
قبـوض، پیگیرى دسـته چک و برگه چک، اسـتعالم پایـا و انتقال 
وجـه پایـا، دریافت شـماره شـبا و مـواردى از این دسـت اشـاره 
کـرد. بـه جـدول خدمـات اینترنت بانـک مـوارد زیر هـم افزوده 

است: شـده 
1. خرید شارژ سیم کارت هاى اعتبارى (همراه اول / ایرانسل)

2. مشاهده شارژ آخر خریدارى شده
3. تعریف نام مستعار براى نام کاربرى 

4. امکان گروه بندى موارد پرکاربرد
5. انتخاب حساب هاى متصل به کارت

کاربـران براى اسـتفاده از خدمـات همراه بانک کشـاورزى باید به 
یکـى از شـعب بانک کشـاورزى مراجعه و فرم مربوط به اسـتفاده 
از خدمـات الکترونیـک حسـابى و کارتى را تکمیل کنند. سـپس 
کاربـر باید برنامـه همراه بانـک کشـاورزى را روى گوشـى همراه 
خـود نصـب کنـد. فهرسـت خدمـات همراه بانـک بـه دو بخش 
کارتـى  همراه بانـک  خدمـات  و  همراه بانـک حسـابى  خدمـات 
تقسـیم مى شـود. خدمـات همراه بانـک حسـابى بـه روز شـده 

شـامل مـوارد زیر مى شـود:
1. مشاهده مانده  حساب

2. انتقال وجه به حساب بانک کشاورزى (روزانه 30 میلیون ریال)
3. انتقال وجه پایا (روزانه 30 میلیون ریال)

4. استعالم پایا
5. استعالم وضعیت چک

6. پرداخت اقساط تسهیالت
7. پرداخت قبض

8. سه گردش آخر حساب
9. تغییر رمز حساب

10. عدم تخصیص حساب
11. دریافت کد شبا.

خدمـات همراه بانـک کارتـى به روز شـده هم شـامل مـوارد زیر 
مى شـود:

1. مشاهده مانده کارت
2. انتقال وجه به کارت بانک کشاورزى (روزانه 30 میلیون ریال)

3. پرداخت قبض
4. خرید امتیاز شارژ سیم کارت

5. استعالم سه شارژ آخر
6. صورت حساب کارت (سه گردش آخر کارت)

7. مسدود کردن کارت
8. عدم تخصیص کارت.

به لیست خدمات تلفن بانک هم تغییر رمز افزوده شده است.

همراه بانک و خدمات جدید

بانکدارى پیام کوتاه و خدمات جدید
اسـتفاده کنندگان از خدمـات پیامـک خبـرى مى توانند 
روى  شـده  انجـام  تراکنش هـاى  از  پیامـک  طریـق  از 
وضعیـت  واریـز،  انتقالـى،  نظیـر  خـود  حسـاب هاى 
چک هـاى صـادره و ... بـه صـورت لحظـه اى و برخـط 
مطلـع شـوند. همچنین مى تواننـد با اسـتفاده از پیامک 
دوره اى از انجـام تراکنش هایـى نظیـر مانـده پایـان  ماه، 
واریـز یارانـه، واریز سـود پایـان مـاه انواع سـپرده هاى 
کوتاه مـدت و مـدت دار و واریز هاى دسـتور پرداخت پایا 
و پیامک  هـاى مرتبط بـا کانال هاى ارتباطـى الکترونیکى 

شـوند.  مطلع 

روش هاى
 پرداخت اقساط تسهیالت

ــتفاده از  ــا اس ــاورزى ب ــک کش بان
بانکــدارى  نویــن  فناورى هــاى 
ــار  ــددى را در اختی ــاى متع ابزاره
در  تــا  داده  قــرار  مشــتریان 
ــدون  ــن و ب ــان ممک ــن زم کمتری
ــاعات  ــى س ــت در تمام ــالف وق ات
تســهیالت  اقســاط  شــبانه روز 

دریافتــى پرداخــت کننــد. 

www.bkمرکز ارتباط سبز: 81301 i . i r
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اجازه دهید با مساله ای شروع کنیم که برای 
خیلی ها پیچیده است؛ بیت کوین چیست؟

بیت کوین پول نقد اســت، پول نقد دیجیتال. 
می تــوان از آن بــرای خرید و فــروش کاال 
و خدمات اســتفاده کــرد. چه چیــز آن را 
منحصربه فــرد می کند؟ هیچ جــا یا مکانی 
مرکزی بــرای ضرب یا پرینت ســکه های 
بیت کویــن وجود نــدارد. فقــط اطالعات 
رمزنگاری شــده اســت، به این معنا که شما 
نیازی به بانک مرکزی یا یــک تولیدکننده 
برای تهیه آن ندارید و همه در این سیســتم، 
دفترچه حساب های مختص به خود را دارند. 
شبکه، ســابقه تراکنش ها و مقادیر پولی را به 
 طــور ادواری ارزیابی می کنــد. دیگر نیازی 
به اتکا بر صداقت افراد یا نگرانی از خطاهای 
انسانی وجود ندارد. این به  نوبه خود به معنی 

تجارتی ارزان تر است.
رســانه های زیادی از بیت کویــن به  عنوان 
عاملی برای خرابکاری یاد کرده اند. آیا شما 

این را قبول دارید؟
زمانی کــه »فیلیپ زیمرمــن« رمزنگاری 
پی اِن جــی  را ایجاد کــرد، نگرانی ها درباره 
این بــود که اگر این فناوری به دســت افراد 
تروریست یا دیگران برســد، آنها می توانند 
ارتباطــات خــود را رمزنگاری کننــد. اما 
در حقیقــت رمزنگاری ها در هــر قالبی به 
 طور قطع باعث امن تر شــدن جامعه شــده 
اســت؛ بنابراین صحبت رســانه ها در مورد 
خرابکارانــه بودن بیت کوین کمی شــبیه به 
این اســت که بگوییم تنها فروشندگان مواد 
مخدر و تولیدکنندگان محتوای مســتهجن 
از اینترنت استفاده می کنند. بله ممکن است 
استفاده غیرقانونی نیز داشته باشد اما منفعت 
اجتماعی آن بسیار وسیع تر است. بیت کوین 
یــک فناوری خنثی اســت. درســت مانند 
اینترنت، پیشــرفت های زیادی برای تبدیل 
آن به یک پدیده فراگیر الزم است. اینترنت 
در ابتدا تنها با یک  مشت پروتکل ایجاد شد و 
فقط توسط توســعه دهندگان و عالقه مندان 
فناوری قابل  اســتفاده بود؛ اما اکنون فراگیر 
شده است. این چیزی اســت که ما در مورد 
بیت کوین می بینیم. پذیرش فناوری در نتیجه 

گفت وگوی کریس اسکینر نویسنده کتاب بانک دیجیتال با دانِلد نُرمن  از بنیانگذاران شرکت مشاوره بیت کوین

اگر بیت کوین فراگیر شود، بانک ها چه وضعیتی پیدا می کنند
بیت کوین یکی از اولین نمونه های مفهومی به نام پول رمزنگاری شده  است؛ یک پول دیجیتالی امن به منظور  انجام مبادالت قابل  
اســتفاده برای همه، در هر کجا و به  صورت جهانی. بیت کوین بیشــتر پیرامون ایده استفاده از رمزنگاری برای کنترل تولید و انتقال 
پول طراحی  شده تا اینکه متکی بر حاکمیت های مرکزی باشد و این اولین بار است که چنین سامانه ای راه اندازی شده است. اگرچه 
بیت کوین هنوز در اوایل دوران بلوغ خود به ســر می برد اما بســیاری عقیده دارند بیت کوین می تواند به پول غالب در آینده تبدیل 

شود. اگر این مساله درست باشد، پس برای بانک ها چه معنی ای در پی خواهد داشت؟

ترجمه: احسا�ن روحی
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زیرساخت و مقبولیت نزد کاربر نهایی شکل 
می گیرد.

با توجه به اینکه کنتــرل و دریافت مالیات از 
بیت کوین کاری دشــوار است، عکس العمل 

دولت ها در قبال آن چیست؟
»بِن فریدمــن «، اقتصاددان برتر دانشــگاه 
هاروارد، مــدت زیادی بــر روی پول های 
الکترونیکی تمرکز کــرد و پیش بینی کرد با 
تبدیل پــول به  نوعی پول نقــد دیجیتالی در 
اواخر 1990، پول الکترونیکی برای دولت ها 
غیرقابل کنترل شــد. اکنون پس از 10 سال 
پیش بینی او به وقوع پیوسته است. از آن زمان 
تاکنون بیشتر درباره نحوه سازگاری دولت ها 
با چنین پولی و چگونگی تغییر جهان نوشــته 
اســت. منظور اصلی او چیست؟ آزادسازی 
انتقال وجه نباید ترس آور باشــد. این تنها به 
معنی نوعی پول باقابلیت انتقال سریع در تمام 
جهان است نه اینکه انحصارا به  صورت بومی 
و در حوزه مکانی محدودی اســتفاده شــود. 
متاســفانه به نظر من همیشه افرادی گمراه و 
ضدفناوری وجود خواهند داشت. چیزی که 
آنها نمی فهمند این اســت کــه جدا از منحل 
کردن اینترنت، وضــع قوانینی برای محدود 
کردن این فناوری نوین غیرقابل اجراســت و 
تنها افرادی از آن استقبال خواهند کرد که از 
بیت کوین برای اهداف قانونی و در راســتای 
منفعت جامعه اســتفاده می کننــد، بنابراین 
اعمال محدودیت یا حتــی بدنامی اجتماعی 
آن تنهــا باعــث کاهش روند رشــد مثبت 

خواهد شد.
اما در مورد پول شــویی در این میان نگرانی 

وجود دارد.
این سیستم برای پول شــویی طراحی نشده، 
زیرا همه افراد ســابقه تمــام تراکنش های 
انجام شــده را در اختیار دارند. چیزی شبیه 
به بیت تورنــت  وجود دارد و بــه  مثابه یک 
برنامه اشــتراک گذاری فایل عمل می کند. 
در فایلی که این برنامه به اشتراک می گذارد، 
تمام تراکنش هایی که رخ  داده، در تاریخچه 
اقتصادی بیت کوین نگه  داشــته می شــود. 
بنابراین هر فــردی که در اقتصاد بیت کوینی 
شــرکت می کند، تنها می تواند ببیند پول از 
کدام حساب به کدام حســاب دیگر منتقل 
می شــود، نه اینکه بفهمد چه کســی صاحب 
حساب هاســت، فقط می فهمد که تراکنش 
انجام  شده اســت. پس با این  وجود ردگیری 
پول کار سختی نیســت و اگر کسی بخواهد از 
منبع مالی مشکوکی پول خرج کند، به  راحتی 
می تــوان ردپای منابع را پیدا کــرد. به زبان 

دیگر، همه  چیز قابل  ردیابی اســت. افرادی 
که در مخالفت با بیت کوین ادعا می کنند که 
ابزاری برای پول شــویی است، یا اطالع کافی 
ندارند یــا عمدا خود را بــه گمراهی زده اند. 
بیت کوین برای این هدف طراحی نشــده و 
اگرچه برخی افراد موفق به پول شویی مقادیر 
نسبتا کمی از ســرمایه می شــوند اما دلیل 
موفقیت آنها به دلیل عدم تفحص و بازرسی 
مناسب توسط دولت در اجرای قوانین است، 
زیرا آنها درک درســتی از فناوری ندارند یا 
به  احتمال بیشــتر، به این دلیل اســت که در 
حال حاضر در این سیستم مقادیر زیادی پول 
جابه جا نمی شــود که بخواهنــد آن را جدی 
بگیرند. دو میلیون دالر در هفته رقمی نیست 
که بتــوان آن را با میزان پول شــویی ای که 
در بخش های زیر نظر قانــون اتفاق می افتد، 

مقایسه کرد.
در مورد مسائل مالیاتی چطور؟ آیا بیت کوین 

یک مکانیسم مالیات گریز است؟
مطمئن نیســتم چگونه خواهد شد. اگر پولی 
غیرمتمرکز وارد شــود، انــواع جدیدی از 
مالیات را در پی خواهد داشت. همه می توانند 
با اســتفاده از کیف پول اینترنتی خود از دادن 
مالیات فرار کنند و اتفاقا به نظر من این خیلی 
هم خوب اســت. امروزه تنها افراد ثروتمند 
قادر هســتند مالیات گریز باشند و می توانند 

ایده آل هــای مــا را درباره دموکراســی و 
برابری به بــازی بگیرند. بیت کوین می تواند 
فرآیندی قانونی از فــرار مالیاتی بر پایه پولی 
بین المللــی و دیجیتالی باشــد، دقیقا مانند 
کاری که ثروتمندان با استفاده از شرکت های 
برون مرزی خود برای فرار مالیاتی با پول های 
رایج انجام می دهند. یقینا بهتر است دولت ها 

یک نظام مالیاتی جدید را که عادالنه تر باشد 
ایجاد کننــد، نه اینکه فقط بــر موضوع پول 
دیجیتالی تمرکز کنند. بی توجهی آن  هم تنها 
در مورد ثروتمندان تبعیض آمیز است. شاید 

مالیات های فروش باالتر روند.
یکــی از مســائل بحث برانگیــز بیت کوین 
محدودیت توزیع آن اســت، زیــرا در حال 
حاضر تنهــا 21 میلیون بیت کویــن توزیع 
می شــود؛ بنابراین محدودیتی اشتباه وجود 

»کریس اسکینر« بیشترین شــهرت خود را به  عنوان مفسر مســتقل در حوزه بازارهای مالی در وبالگ خدمات مالی 
فایَننســر )www.thefinanser.com( و رئیس انجمن شبکه اروپایی Financial Services Club دارد که از سال 2004 
شروع به کار کرده است. Financial Services Club شبکه ای برای متخصصان حوزه مالی است و تمرکز آن بر تحقیق، 
تحلیل، تفســیر و مناظره در حوزه آینده خدمات مالی است که نشســت های منظمی در لندن، ادینبرو، دوبلین و وین 
برگزار می کند. او همچنین مدیرعامل باالترو )Balatro( - شــرکتی تحقیقاتی - و نیز یکی از موسســان وب ســایت 
Shaping Tomorrow و تفسیرگر ثابت برنامه های تلویزیونی اخبار بی بی سی، اسکای نیوز و بلومبرگ در زمینه مسائل 

بانکی اســت. پیش از تاسیس شرکت باالترو، اســکینر معاون بازاریابی و استراتژی شــرکت خدمات مالی یونیِسس 
)Unisys Global Financial Services( و مدیر استراتژی شرکت خدمات مالی NCR بوده است. این فعالیت های شغلی، 
 Knowledge( »در یونیسس و »آزمایشگاه دانش )Global Future Forum( او را تشــویق به ایجاد انجمن آینده جهانی

Lab( در شرکت NCR کرد.

اسکینر مولف 10 کتاب است که اخیرا یکســری از کتاب های هفت گانه توسط Searching Finance منتشر کرده و 
موضوعاتی از بحران پرداخت های اعتباری تا نقش خدمات مالی در رسانه های اجتماعی را پوشش می دهد. او همچنین 
مولف چندین کتاب در زمینه مقررات اروپایی از جمله قانون دستورالعمل بازارهای ابزار مالی )MFID( و دستورالعمل 
خدمات پرداخت )PSD( است. او در برنامه اهدای جوایز چندین صنعت مختلف حضور دارد که از آن جمله می توان به 
جوایز Card Awards و تعالی کیفیت در بانکداری خرد آسیایی )Asian Banker’s Retail Excellence Awards( اشاره 
 Société Générale رویال بانک اســکاتلند، سیتی بانک و ،HSBC کرد. او فعالیت نزدیکی با چندین بانک پیشــرو مانند

داشته و همچنین از اعضای مجمع جهانی اقتصاد است.
کریس اســکینر به دلیل ارائه ســخنرانی های منظم و مهم خود در مجامع معتبر جهانی شهرت زیادی دارد؛ که این 
سخنرانی ها در حضور اشخاص مشهور و بین المللی دیگری مانند َگری َهِمل، مایکل پورتر، ریچارد برانسون، لو گرشتنر، 
ِمگ ویتمن و بیل  گیتس ارائه  شده است. او فارغ التحصیل دانشــگاه الفبرا در انگلستان و دارای مدرک کارشناسی در 
علوم مدیریتی و همچنین گواهینامه مطالعات صنعتی است. اســکینر عضو انجمن کامپیوتر بریتانیا، موسسه خدمات 

مدیریتی، دستیار موسسه بیمه Chartered Insurance و از کارشناسان این بیمه است.

  درباره کریس اسکینر

بِن فریدمن ، مدت زیادی بر روی پول های 
الکترونیکی تمرکز کرد و پیش بینی کرد با تبدیل 
پول به  نوعی پول نقد دیجیتالی در اواخر 1990، 
پول الکترونیکی برای دولت ها غیرقابل کنترل شد
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دارد و مردم این را دوست ندارند.
خب هــر پروتکلی در نظــام بیت کوین قابل 
 تغییر اســت. اگر ببینیم بیش از نیمی از شبکه 
به تغییر پروتکل باور دارند، می توانند همه با 
هم با تغییر کد یا دانلود وصله رای به تغییر آن 
دهند و اگر مقدار قابل قبولی از شبکه این کار 
را انجام دهد، مطمئنــا تغییر خواهد کرد؛ اما 
این کار آسان نیســت. هم اکنون صدها هزار 
نفر از بیت کوین اســتفاده می کنند، بنابراین 
برای متقاعد کردن اکثریــت به ایجاد تغییر 
در پروتکل ها بایــد دلیل قانع کننده ای وجود 

داشته باشد.
در مورد محدودیت و میــزان محدود تولید 

بیت کوین چطور؟
مشــکلی در این زمینه وجود ندارد. در حال 
حاضــر درباره بیت کوین صحبت می شــود 
و امــکان تبدیــل ارزش آن بــه دالر وجود 
دارد اما می توان بیت کویــن را به واحدهای 
کوچک تری تقســیم کرد. اگــر در آینده هر 
بیت کوین هزار دالر ارزش داشــته باشــد، 
مــردم دیگر دربــاره میلی کویــن صحبت 
می کنند. اگر یک  میلیون دالر ارزش داشــته 
باشــد، می تــوان بیت کویــن را در مقیاس 
نانوکوین داشت. امروزه شــاهد این مساله 
در کشــورهای با تورم بســیار باال هستیم. 
برزیل )رئال، کــروزو(، ایران )ریال، تومان( و 
کشــورهای دیگر زمانی که ارزش پول شان 
کمتر می شــود، تنها اســم واحد پولی خود را 
عوض می کنند. همین مســاله برای پولی که 

ارزشش بیشتر می شود، نیز صدق می کند.
اما محدودیت ســطوح پولی، همانند گذشته 
کنترل گردش پــول را تضعیــف می کند و 
بانک های مرکزی نمی توانند پول بیشــتری 
برای تسهیل مشکالت اقتصادی منتشر کنند؛ 

مانند اروپا و آمریکا در سال های اخیر.
اینکه حاکمیت مرکزی برای انتشار بیشتر یا 

کمتر پول به منظور کنترل پولی وجود نداشته 
باشد، مشــکل اصلی است. شــما نمی توانید 
مشــکالت اقتصادی را تنها توسط پول حل 
کنید اما به نظــر من اگر در پول های حکومتی 
رایج دست برده شــود، درد زیادی از جوامع 
و اقتصادها درمــان نخواهد کرد. ما می دانیم 
که فســاد از همه نــوع، به هــر میزانی و در 
تمام کشــورها شایع اســت؛ اما اگر پول های 
حکومتی فســادپذیر هســتند -که می دانیم 
ذاتا همه آنها این گونه اند- پس ضررشــان از 
سودشان می تواند بیشــتر باشد. به نظر من، 
جهان به یک انقــالب پولی نیاز دارد و در این 
 بین طبــق انتخاب طبیعــی، قوی ترین افراد 
این پول ها را صاحب خواهند شــد. این پول ها 
می تواند دالر یا در آینده بیت کوین باشــد. 
من می توانم بیت کوین را از هر فرد به  فردی 
دیگر در هر کجای دنیا بفرســتم؛ بدون وجود 
هیچ گونه مانع، مقررات یا ترس از اینکه انتقال 
آن متوقف یا حســابم مسدود شود، یا فردی 
که پول را بــه او انتقال می دهم مشــکلی در 
حسابش به وجود آید. تا زمانی که دسترسی 
به اینترنت وجود داشته باشد، می توان به هر 

شخصی در هر جای دنیا پول ارسال کرد.
این مساله اساسا جدید است.

این موضوعی انقالبی اســت. امــروزه زمان 
زیادی است که قادر شده ایم با هزینه ای کم، 
پول انتقال دهیم.  صد ســال پیش نیز تلگرام 
همین هدف را محقــق کرد اما اتحادیه غرب 
امتیاز انحصــاری آن را داشــت. پول های 
دیجیتالــی در اوایل ســال 2000 میالدی 
طغیان کردنــد اما تفاوت در این اســت که 
هر پول دیجیتالی متمرکــز مانند همان پول 
معمولی اســت. این کاری اســت که پی پال 
نیز انجام داده اســت اما فروشندگان، ابزاری 
برای تصمیم گیری درباره سرمایه های خود 
ندارند، زیرا در این میــان یک نماینده وجود 
دارد. شــما به این نماینده بــرای مدیریت 
مناقشات، استرداد وجه و ایجاد راهکار برای 
روابط بیــن خریدار و فروشــنده نیاز دارید 
تــا به  عنوان یــک میانجی عمــل کند. حتی 
دولت ها برای نظارت و تنظیم مســائل مالی 
در بازی های کامپیوتــری مانند زندگی دوم  
به این حوزه ورود کرده اند. بیت کوین به آنها 
گفت:»نــه، خیلی ممنــون!« مهم ترین نقطه 
قوت بیت کوین این اســت که می توان آن را 
بدون نیاز به اعمال کنترل یا داشــتن هزینه 
اضافی انتقــال داد. هیچ هزینه اســتردادی 
وجود ندارد. وقتی پول را بفرستید، دیگر آن را 
فرستاده اید. درست مانند پول نقد. فروشنده 

وقتی پــول را دریافت می کنــد، می داند که 
پــول از آن به بعد مال او اســت؛ بنابراین در 
اولین جایی که از آن اســتفاده خواهد شــد، 
تجارت هایی اســت که به بیت کوین وابسته 
خواهند بود، درســت مانند تجارت های ریز 
تراکنشــی. این کســب  و کارها نمی توانند از 
پول های سنتی اســتفاده کنند اما اگر بتوانند 
حتی یک پنی به  صورت ارزان و آســان به هر 
جای دنیا انتقال دهند، عامل پیشــرفت این 
شرکت ها خواهد شــد. نوعی دیگر از کسب  
و کار، شــرکت هایی خواهند بود که تصمیم 
می گیرند به بازارهای بین المللی یک کشــور 
دسترسی داشته باشند و مشکالت مربوط به 
استرداد وجه و ساختارها را در خود دارند. این 
شرکت ها امکان دارد خدمات دیجیتالی را نیز 
عالوه بر کاالهــای فیزیکی تجارت کنند و به 
این نتیجه خواهند رســید که بیت کوین تنها 
بر پایه کد و ریاضیات کار می کند و تنها پولی 

است که می توانند استفاده کنند.
کمی پیچیــده و تخصصی به نظر می رســد. 

این طور نیست؟
ایــن بزرگ ترین مانع بر ســر راه بیت کوین 
است. بیت کوین کاربرپســند نیست. تمام 
مشــتریان از کدهــای پایه شــروع به کار 
می کنند. ساتوشــی ناکاموتو  آخرین مشکل 
منطقی کدها را برای ایجاد پولی غیرمتمرکز 
برطرف کرد. او فردی تحصیل کرده و بسیار 
باهوش اســت اما یک مهنــدس کامپیوتر 
نیســت؛ بنابراین کد، به کارآمدترین روش 
موجود نوشــته  نشــده بود ولی امروزه تمام 
مشــتریان بیت کوین از این کد شــروع به 
فعالیت می کنند. ما بــرای اولین بار در حال 
بازنویســی کد از پایه هســتیم تــا کارایی و 
تاثیرگذاری بیشــتری داشــته باشــد. کد 
جدید از صفر نوشــته می شــود و به صورتی 
پویا عمل خواهد کرد، بنابراین فروشــندگان 
می توانند آن را اســتفاده کننــد، تغییر دهند 
و کاربرپسند تر و ســریع تر کنند. این مساله 
عمیقا اســتفاده از بیت کوین را متحول خواهد 
کرد، اندکی شــبیه به ظهور مرورگر اینترنتی 
که بارقه و تحولی در استفاده از اینترنت ایجاد 
کرد. این امر سبب شــد افراد غیرمتخصص 
نیز بتوانند از اینترنت اســتفاده کنند و آن را 

قابل  لمس تر کرد.
شما به پی پال اشاره کردید و خوب می دانیم 
همزمان درگذشته نیز بسیاری از فعالیت های 
پول الکترونیکی در حال انجام بود. با توجه به 
وجود سرویس های دیگری مانند پول »ِون« 
و »فلتر «، چــه عاملی باعث فراگیر شــدن 

دانلــد نرمــن از بنیانگــذاران 
بیت کوین  مشــاوره  شــرکت 
اســت. ایــن گــروه در زمینه 
توســعه نرم افزاری بــرای کد 
اصلــی بیت کویــن و همچنین 
ترســیم نقشــه راه برای تبدیل 
منافع اســتفاده از بیت کوین به 

سطحی قابل  سنجش و ســرمایه گذاری فعالیت می کند. نرمن 
به  عنوان فردی مدافع بیت کوین در نشــریاتی مانند رویترز، 
نیوزویک )Newsweek(، وال اســتریت ژورنال، ایندیپندنت، 
CNBC و جاهای دیگر حضور داشــته و مطالب زیادی منتشر 

کرده است.

  درباره دانِلد نُرمن
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بیت کوین می شود؟
بســیاری از پول هــای دیگر ماننــد اعتبار 
فیس بوکی هســتند. تنها نمونــه دیجیتالی، 
شــکلی از دالر دیزنی است و اســتفاده از آن 
محدود به فروشــندگانی اســت کــه اجازه 
می دهنــد کنتــرل ایــن پول توســط منبع 
منتشرکننده آن باشــد. این موضوع بیشتر 
از اینکه عامــل رونق تجارت باشــد، منجر 
به اختناق آن می شــود. بیت کوین عالوه بر 
هزینه های قبلی، هزینه های جدید زیادتری 
با خود مــی آورد. همان طور که گفته شــد، 
بیت کوین ناشــر یا کنترل کننــده مرکزی 
ندارد؛ غیرمتمرکز اســت و تمام مزیت هایی 
که درباره آن صحبــت کردیم. این طبیعت 
غیرمتمرکز بیت کوین را شــکل می دهد. این 
اولین بار است که قادریم از پولی غیرمتمرکز 
اســتفاده کنیم. این بحث، فنــاوری جوانی 
اســت و به همین خاطر بــرای کاربر نهایی 
کاربرپســند نیست. اســتفاده از آن مشکل 
است و بنابراین باید فردی اهل فناوری باشید 
که بتوانید از آن استفاده کنید اما این موضوع 
در آینده تغییــر خواهد کرد. زیرســاخت 
خارجی هنوز در حال ایجاد شدن است، مانند 
روزهای اول اینترنــت. در بازه زمانی بلندتر، 
اکوسیستمی ایجاد می شــود و تولید و تبادل 
بیت کوین حداقل به  آســانی پرداخت های 

آنالین خواهد شد.
یکی از مشکالت بیت کوین، نوسانات شدید 
ارزش آن اســت. برای مثال در مــاه فوریه 
2011 هر بیت کویــن دو دالر و 30 دالر در 
ژوئن ارزش داشــت. اکنون دوباره دو دالر 
ارزش دارد. آیــا این مانع ایجــاد اطمینان و 

اعتماد نمی شود؟
علــت نوســانات قیمتــی بیشــتر توجه 
و گمانه زنی هــای رسانه هاســت تــا خود 
بیت کوین. بازار عرضه و تقاضا خودش قیمت 
را تعیین می کند. در چند ماه گذشــته، به رغم 
افزایش نقدینگی، شاهد نوسانات کمتری در 
بیت کوین بوده ایم. در مقایســه با تریلیون ها 
دالری که روزانه توسط بازارهای ارز مبادله 
می شــود، حدود دو میلیون دالر بیت کوین 
در هر هفته بیــن ارزهای معمول و بیت کوین 
مبادله می شــود. همزمان با استفاده بیشتر از 

بیت کوین، این نوسانات کمتر خواهد شد.
پس باید تا زمانی که بیت کوین فراگیر شود، 

با نوسانات قیمتی سر کنیم؟
بله و خیر. نوســانات قیمــت فقط محدود به 
تعدادی خــاص از فعالیت ها می شــود. به  
طور مثال زمانی که سیســتم یکی از کاربران 

هک شده بود و تمام ســکه های بیت کوین او 
دزدیده شــد، ارزش هر بیت کوین به حدود 
31 دالر رسید. این فرد 500 هزار دالر سکه 
بیت کوین داشــت و اقرار کرد سیستم عامل 
ویندوز و چند ویروس شناخته شده نیز در آن 
داشته است. این بیت کوین ها به قیمت ارزانی 
وارد بازار شد و یک شبه ارزش بیت کوین به 
نصف رســید. از آن به بعد، نرم افزاری تولید 
کرده ایم که کاربران، بانک ها و هر شــخص 
ثالثی را بدون نیاز به اتکا به سیســتم مرکزی 
محافظت خواهد کرد. کاربران اکنون قادرند 
یک فایل تراکنش را در دستگاه آفالین خود 
ایجــاد کنند، فایل را به یک دســتگاه آنالین 
منتقل کننــد و انتقال وجه را حتی بر بســتر 
دســتگاه های ناامن نیز انجام دهند. همچنین 
افراد محتکر زیادی هســتند که بیت کوین 
را خریــداری می کنند و برای اســتفاده در 
مبادالت نــزد خود نگه می دارنــد. بقیه نیز 
افــرادی آربیتراژباز هســتند کــه در بازار 
بیت کوین با قیمت هــا بازی می کنند. اگرچه 
استفاده از بیت کوین در مراحل ابتدایی خود 
است و این فعالیت ها ســبب ایجاد نوسانات 
قیمــت خواهد شــد، اما این امر بــا افزایش 

استفاده از آن تغییر خواهد کرد.
چه چیز باعث حرکت به ســمت استفاده از 

آن می شود؟
قابل  لمس بودن، کاربرپسند بودن و آگاهی. 
بیت کویــن یک فناوری نویــن و از دو جهت 
شــبیه به اینترنت است. اواخر سال 1990 را 
به خاطر بیاورید که همه می گفتند:»از کارت 
اعتباری بــرای پرداخت اینترنتی اســتفاده 
نکنید! خطرناک است!« این چیزی است که 
بیت کوین در حال تجربه آن اســت. سایت 
اینترنتی بیت کوین  فهرستی از شرکت هایی 
را که بــرای تهیه خدمــات و کاالهای آنها 
بیت کوین می پذیرند، ارائه کرده اســت. این 

صفحه در عرض فقط چند ماه بسیار گسترش 
یافته اســت. این صفحه اینترنتی کار خود را 
با کســب  و کارهایی در ســبک ای بی  شروع 
کرد؛ شرکت های یک نفره که کاالهای حوزه 
فناوری مانند ســرورها و فضای سرور ارائه 
می دادنــد. امروزه فروشــندگان، فراگیری 

بیشــتری دارند کــه ربطی بــه بیت کوین 
ندارند و موســیقی، خریــد اینترنتی و حتی 
خدمات مالی ارائه می دهند. این شــرکت ها 
ارتباطی بــه بیت کوین ندارند بــه  جز اینکه 
اکنون بیت کوین را نیــز در پرداخت ها قبول 

می کنند.
در پایــان، رویکــرد بلندمــدت بیت کوین 

چیست؟
عــده بســیاری آرزوهای بزرگــی برایش 
دارند. آنها می گویند بــه زیمبابوه نگاه کنید. 
به جنگ های یوگســالوی ســابق نگاه کنید 
که مــردم آن انتخابی نداشــتند جز اینکه با 
وجود تورم بسیار شدید آن زمان برای جنگی 
که یک قتل عام بود، ســرمایه گذاری کنند. 
نمی دانم آیا هیچ کدام از اینها تمام می شود یا 
نه. خوشحال می شوم وقتی مردم، مخصوصا 
قشــر ضعیف توانایی انتقال بین المللی پول را 
داشته باشند، بدون اینکه مجبور به پرداخت 
هزینه های گزاف و اجباری برای هزینه های 

انتقال باشند  

بیت کوین یک سیســتم پرداخت نظیر به نظیر و پولی دیجیتال اســت که به  عنوان نرم افزاری متن باز در سال 2009 
توسط یک توســعه دهنده نرم افزار به نام ساتوشــی ناکاموتو که فردی آینده نگر بود، معرفی شد. بیت کوین یک پول 

رمزنگاری شده است و دلیل این نامگذاری استفاده از رمزنگاری برای کنترل تولید و انتقال پول است.
بیت کوین طی فرآیندی به نام اســتخراج  ایجاد می شود که در این فرآیند فرد یک کد ریاضیاتی پیچیده را پردازش 
می کند تا یک بیت کوین تولید شــود و در عوض پولی را در قبال تولید و ضرب سکه بیت کوین جدید دریافت می کند. با 
افزایش تعداد سکه ها، کدها پیچیده تر می شــوند و بنابراین سرعت تولید سکه های جدید کندتر می شود. با این روش، 
بیت کوین ایــن اطمینان را می دهد که تولید پول محــدود خواهد بود. کاربران با اســتفاده از نرم افزار کیف پول روی 

کامپیوترهای شخصی، دستگاه های همراه یا برنامه های تحت وب، قادر به ارسال و دریافت بیت کوین هستند.
در حال حاضر استفاده تجاری، غیرقانونی یا هر روش دیگری از بیت کوین در مقایسه با سوءاستفاده های محتکران آن 
که باعث افزایش نوسانات قیمتی شده، محدود است. با این  وجود استفاده از بیت کوین به  عنوان روشی از پرداخت برای 
خدمات و محصوالت، افزایش داشته و فروشــندگان به قبول این پول انگیزه و تمایل دارند، زیرا کارمزدهای تراکنشی 

آن کمتر از کارمزدهای کارت های اعتباری است.

  درباره بیت کوین

به نظر من، جهان به یک انقالب پولی نیاز دارد و 
در این  بین طبق انتخاب طبیعی، قوی ترین افراد 
این پول ها را صاحب خواهند شد. این پول ها 
می تواند دالر یا در آینده بیت کوین باشد

منبع: کتاب بانک دیجیتال
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بانکداری خرد

بانکداری خرد در طول دهه گذشته تجربه 
به رابطه ای بســته گذر کرده است 
که در آن مشتریان جریمه می شوند.  در حال حاضر 
با توجه به داده هــای FDIC بانک ها، پول کمتری از 
درآمد حاصل از حســاب  مشتری ها نسبت به 70 
سال گذشته به دست می آید. عالوه بر این، گزارشی 
 Consumer Financial Protection Bureau از
نشــان می دهد پول برداشت شده از دبیت کارت ها 
)حدودا 34 دالر( در معامالت کمتر از 24 دالر وارد 

می شود و در طول سه روز بازگردانده می شود.
 

تکیه بر سوددهی، بی اعتمادی به بار می آورد
چنین نتایجی سواالتی مهم درباره  عدالت و بیش از 
حد بودن سودها ایجاد می کند و از سوی دیگر نشان 
می دهد چرا اعتماد به بانک ها در ســطح پایین باقی 
مانده است. نظریات خشــم آلود بسیاری در مورد 
بانک ها و جریمه ها ابراز شده است. شاید سوال اصلی 
این اســت که چرا بانک ها کار بیشتری در راستای 
کمک به مشــتریان خود نمی کنند تــا در وهله  اول 

جلوی این هزینه های اضافی گرفته شود؟
این ســوال در رابطه با بی اعتمادی زیاد مردم 
و تجارت هایی اســت که دسترسی محدودی به 
ســرویس های اقتصادی دارند؛ ســرویس هایی 
که توســط بانک های خرد ارائه می شــوند. این 
بانک ها نسبت به بانک های سنتی تغییر بسیاری 
داشــته اند. به طوری که 45 درصد از نسل جدید 
بر اســاس نظرســنجی Think Finance در سال 
2013، به ســرویس های خدماتی جایگزین مثل 
کارت های پیش پرداخت، خدمــات نقد کردن 

چک و وام های تضمین شده روی می آورند.

افزایش نرخ بهره می تواند خروجی را 
تسریع کند

موسسات مالی در سراسر کشور به پتانسیل بزرگ 
طغیان سپرده در چند ســال آینده خیره مانده اند، 
در حالی که بانک فــدرال ایاالت متحده برای اولین 
بــار در حال تدارک افزایش نرخ بهره بعد از ســال 
2006 اســت. این بانک صد بیلیون دالر خروجی 
برای سال بعد پیش بینی می کند؛ تقریبا هشت درصد 
ســپرده گذاری های پایه به خاطر سرمایه گذاری 
مشتری هایی است که هدف شان به دست آوردن 
سود بیشتر در بازار یا سپرده گذاری در تجارت است. 

به نظر می رسد اوضاع وفاداری بین موسسات مالی و 
مشتری ها مناسب نیست.

روزهای خوب گذشته به سر آمده اند
چه مســائلی سبب شــد وضعیت تا این حد وخیم 
شود؟ بله، گذشته یادآور چیزهای خوب و حس های 
نوستالژیک است؛ مثال مدیر بانک محلی بسیاری از 
مشتریان را شخصا می شناخت، وام های پرریسک با 
فشردن دست های همدیگر و آشنایی شخصی اعطا 
می شدند، همه اینها فعالیت هایی در تجارتی محدود 
و کوچک بودند. آن روزهــا خیلی وقت پیش تمام 
شده اند. در این میان باید منصف بود. پرواضح است 
که مشــتری ها در بحبوحه سهامدارانی که خواهان 
سود بیشتر و فشار برای وضع قوانین جدید هستند، 
خودشــان را در تغییرات و همهمــه گم می کنند. 
پیشــرفت فناوری و بانکداری ATM سرویس دهی 
خود را گسترده کرده و باعث کاهش ارتباط حضوری 
و شخصی شده است. بله؛ بانکداری دیگر پدیده ای 

شخصی نیست و نباید هم چنین باشد.

حرکت از جریمه ها به سمت شخصی سازی
اگر موسســات مالی می توانســتند سرویس های 

غیرشــخصی را طوری تغییر دهند که با اســتفاده 
از فنــاوری اطالعات و منابع زیــادی که در اختیار 
دارند، سرویسی شــخصی ارائه دهند، چه می شد؟ 
اگر بانک ها و اتحادیه های اعتباری می توانستند به 
مشتری ها کمک کنند کار اقتصادی ای را به  درستی 
انجــام دهند و آنها را با هزینه های ســرویس دهی 
جریمه نکنند...؟ اکنون برخی از سازمان های مالی 
پیشرو به این راه حل احتیاج دارند و این نیاز را احساس 
می کنند. نرم افزارهای دیجیتالی جدید و پیشرفت در 
تجزیه و تحلیل پیشگویانه، اطالعاتی غیرشخصی را 
به موسســات مالی ارائه می دهند؛ آنچه موسسات 
مالی »می دانند«، در مورد فردی غیرشخصی است. 
ایــن نرم افزارها اطالعات غیرشــخصی افراد را با 
موسسات به اشتراک می گذارند و آن اطالعات را 
به بینش هایی پیش بینی شده، شخصی، مرتبط و مفید 

تبدیل می کنند.

نفوذ ابرداده ها در راستای کسب سودهای 
عظیم

در حال حاضر بانک ها و اتحادیه های اعتباری، 
داده ها و پلتفــرم دیجیتالــی را در اختیار دارند 
تا مداخلــه  مثبتی را ممکن ســازند و با تصمیم بر 

حمایت از تکنولوژی آن را عملی سازند.
آنچه امــروزه نیاز داریــم، ایجــاد تغییر در 
موسسات بانکی اســت. پس بیایید از جمع آوری 
آسان پول و اجرای قوانین تنبیهی، به سوی رویکرد 
سودبخش و فعال برویم که وضع مالی مشتری را 
نیز بهبود می بخشــد. آینده  بسیاری از موسسات 

وابسته به همین تغییر جهت است  

تجربه مشتریان بانکی

از جریمه ها تا شخصی سازی
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بانک های تجاری آمریکا بعد از هفت دهه صعود در هزینه  خدمات دهی حساب های سپرده، ناگهان با سیری نزولی مواجه شده اند.

هزینه خدمات دهی در حساب های سپرده هزینه  خدمات دهی در درآمد بدون سود

financial brand :منبع مترجم: 
علیرضا عسگرخان

  سقوط درآمد ها
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EBPS Editionپرداخت های همراه در سراسر جهان  
از چه طریق پرداخت های همراه تان را انجام می دهید؟

پرداخت های آنالین: iOS در مقابل اندروید

نقطه نظرها درباره پرداخت همراهروند جهانی:  کیف پول همراه  در سراسر جهان:  مشتریانی که 
کیف پول همراه دارند

کارت اعتباری
کارت نقدی
حساب بانکی
حساب در موسسه ای غیرمالی 
 اهداف مشخص و عمومی
با استفاده از کارت های پیش پرداخت
دیگر پرداخت ها
شارژ تلفن همراه

%53.5
%41.6
%40.4
%8.6
%5.4
%5.1
%4.4

آمریکای التیناروپاآسیا

آمریکای شمالی

%7.5
%10.1

%8.3
%15.6

%2.1
%3.3

%4.3
%11.8

کیف پول همراه ندارم 
و عالقه ای نیز به داشتن 

آن ندارم. 
هیچ وقت درباره کیف پول 

همراه چیزی نشنیده ام. 

کیف پول همراه ندارم، ولی 
به داشتنش عالقه مندم. 

کیف پول همراه دارم و از آن 
استفاده نیز می کنم. 

کیف پول هراه دارم، اما 
استفاده نمی کنم. 

%33.3%60 %7 %33

%27.6 %17.6

%12.2%9.2

استفاده می کنند و کارآمد 
است

استفاده می کنند اما تفاوتی در 
استفاده یا عدم استفاده نمی بینند

به خاطرتخفیف استفاده 
می کنند

نگرانند تلفن همراه شان 
دزدیده یا گم شود

می خواهند استفاده کنند، اما 
نمی دانند در چه مواردی و کجا

می خواهند در خرید از آن 
استفاده کنند، اما نمی دانند چطور

اگر استفاده از تلفن 
همراه تان باعث شود 

سهمی از پرداخت به شما 
اختصاص یابد، چقدر 

دوست دارید استفاده از 
آن را برای پرداخت هایتان 

افزایش دهید؟

Report: Mobile Business 2015

بسیار زیاد
احتماال

به هیچ وجه

%76.7

%19.5

%15.4

%9.1

%8.6

%7.3
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بانکداری خرد

کلمه ســریعا موجــب واکنش تند چند 
مصرف کنندگان می شود. نارضایتی 
از افزایش هزینه های بررسی و هزینه های جانبی 
خدمات بانکی باعث ایجاد رقابت بر سر وفاداری 
مشتری می شــود؛ این رقابت به  ویژه در خدمات 
امور مشــترکان بانکــداری خرد وجــود دارد. 
تحقیقات نشان می دهد خدمات می توانند نقشی 
کلیدی در حفظ مشتری طی تغییرات ایجادشده 
در ساختار هزینه ها بازی  کنند. در حقیقت بانک ها 
در میان همه تجارت ها بیشترین همبستگی را بین 
تجربه مشــتری و احتمال وقوع تغییر در کسب 
و کارها دارند. همچنین بانک هــا قادر به جبران 
نارضایتی از هزینه ها از طریــق زمینه های دیگر 
هستند؛ به عبارت دیگر حل مساله.  در نظر بگیرید 
خدمات بزرگ امــور مشــترکان نه تنها باعث 
ایجاد تجربه ای ناب برای مشــتری می شود، بلکه 
می تواند به شکلی مثبت بر کسب و کار بانک و بهره 
خالص آن تاثیر  گذارد. زمانی که امور به  درستی 
انجام شود، اجرای استراتژی سرویس صوتی امور 
مشترکان باعث خشــنودی مشتریان و در نتیجه 
افزایش وفاداری می شــود. افزون بر این، هوش 
کسب و کار ارزشمندی ارائه می دهد که می تواند 
اســتراتژی کســب و کار را در سراسر بخش ها 
هدایت کند. همان طور که به علت ساختار در حال 

تغییر هزینه هــای بانکی مصرف کنندگان )امری 
عادی برای بیشتر بانک ها بعد از تغییرات نظارتی 
در چند سال گذشته( رقابت برای حفظ مشتریان 
افزایش می یابد، بانک ها نیز بایستی در استراتژی 
خدمات خود به عنوان راهی برای جبران نگرانی 
و ســردرگمی مصرف کنندگان بازنگری کنند. 
رعایــت این پنج قانــون طالیی خدمــات امور 
مشــترکان بانکداری خرد می تواند شما را نسبت 

به کسب سود مطمئن کند.

تعلق حق بیمه به اجناس
وفاداری مشــتریان بانکی رفته رفتــه نزول پیدا 
می کنــد و حســی مبنی بــر این وجــود دارد که 
بانک ها تنهــا به  منظــور پول به جیــب زدن به 
وجود آمده اند. می توان مشــتری را به وسیله ارائه 
فرصت تجربه شخصی سازی شده از روی آوردن 
به ارائه دهندگان خدمات مالی جایگزین یا ســایر 
موسســات حفظ کرد. از شخصی سازی در تجربه 
خدمات اجتنــاب کنید؛ چون فکر می کنید این کار 
بسیار پرهزینه است، بهتر است دوباره بیندیشید. 
ابزار و تکنولوژی های جدید راه های خوبی برای به 
دست آوردن وفاداری مشتریان فراهم آورده اند و 

سازمان شما را با اطالعاتی حیاتی تجهیز کرده اند.

بهبود مستمر تجربه
 بسیاری از ســازمان ها در ابتدا استراتژی ارتباط 
با مشــتری را تنظیم می کنند و ســپس آن را به 
فراموشــی می سپارند اما کلید دســتیابی و حفظ 
رضایت مشــتری به صورت قدرتمند، پیشرفتی 
مستمر اســت. تمرکز فعال، مناســب و کافی بر 
بهبود رضایت مشــتری می توانــد فاکتورهای 
وفاداری، بقا و پیشرفت را در تمامی مشتریان شما 
تحریک کند. هرگز درجا نزنید. بسنجید، تحلیل 
و بررسی کنید، بهبود ببخشید؛ سپس همین روند 

را تکرار کنید.

حفظ تداوم
در عصر ســرعت اطالعات، مدیریت خدمات 
مشتریان بســیار پیچیده شده اســت. مشتریان 
شــما نیاز به اطالعات به روز دارنــد، به  ویژه در 
زمان و مکانی کــه انتخاب می کنند یا مواردی که 
رضایت شان حاصل نشده است. آنها می خواهند 

تراز مالی خود را بر دســتگاه تلفن همراه شان چک 
کنند، بدون اینکه مجبور بــه مراجعه به بانک یا 
دستگاه خودپرداز باشــند، پول انتقال دهند و به 
 راحتی و سریعا پاسخ سوال هایشــان را دریافت 
کنند. فناوری برای اتصال و تسهیل این فعالیت ها 
راه حل های جدید و قدرتمندی را به کسب و کارها 
پیشنهاد می کند. اما فناوری جدید در صورتی که 
برند، پیام رسانی و خدمات با همه  کانال ها شامل 
تلفن همــراه، وب، ایمیل و رســانه های اجتماعی 

سازگار نباشد، بی ارزش خواهد بود.

اهرم اطالعات خدمات امور مشترکان
کدام فرآیند کسب و کار دیگر می تواند ادعا کند 
یک حلقه بازخورد مشتریان به صورت مستمر و 
یک روش مقرون به صرفــه برای ایجاد وفاداری 
در مشــتری و یک مرکز اســتخراج برای هوش 
کسب و کار اســت؟ این فعالیت ها و به  ویژه نتایج 
آنها بایستی در سراســر بخش های مختلف یک 
ســازمان به اشتراک گذاشته شــوند و نباید تنها 
در عرصــه  خدمات نگهداری شــوند. زمانی که 
چشم انداز خدمات مالی به سرعت در حال تغییر 
اســت، بازخورد خدمات امور مشترکان و داده ها 
باید اهرمی در سراسر ســازمان شود، از جمله در 
باالترین ســطح که طی آن تصمیمات راهبردی 

شرکت های بزرگ اتخاذ می شود.

فعال باشید
خدمات امور مشــترکان نباید یک کار منفعالنه 
باشــد. ارتباط فعال بــا مشــتریان، هزینه های 
مدیریــت تماس هــای ورودی را کاهــش و 
رضایت مندی مشــتریان را افزایــش می دهد. 
یادآوری ها در مورد پرداخت صورت حساب ها و 
توازن کارت، راهنمایی در مورد حفاظت از امنیت 
کارت نقدی یا اعتباری یا به روزرســانی خدمات، 
همگــی می تواند به مصرف کننده فشــار بیاورد. 
انجام این کار باعث ایجاد اراده و بهبود تجربه  کلی 

ناشی از تاثیر نام تجاری می شود.
بانک های خرد با یک مبارزه سخت برای حفظ 
مشــتریان در بحبوحه تغییــر در روند خدمات 
مالی که توســط مقررات اخیر ایجاد شده، مواجه 
هستند اما مشــتریان بانک ها می گویند وفاداری 
آنها می تواند از طریق خدمات امور مشــترکان 
اســتثنایی، راحتی، حــذف منابــع نارضایتی و 
تجربیات رضایت بخش حاصل شــود. آیا بانک 
شــما هر کاری را برای حفظ مشــتریانش انجام 
می دهد؟ اگر پاســخ منفی ا ســت، هم اکنون این 
قوانین طالیی را بــه کار بگیرید و اطمینان حاصل 
کنید که تجربه  مشتریان شما تاثیر مثبتی بر روی 

کسب و کار و سود خالص شما خواهد داشت  

قوانین طالیی خدمات امور مشترکان بانکداری خرد

نارضایتی را دور کنید

American Banker :منبع
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چگونه ابرداده ها به بانک ها در شخصی سازی خدمات امور مشترکان کمک می کنند

مشتری ات را بشناس
80 درصــد از مدیــران اجرایی اگرچه 

اعتقــاد دارند خدمــات برتر به 
مشــتریان ارائه می دهند، تنها هشــت درصد از 
مشــتریان با آنها موافق هســتند. شرکت های 
خدمات مالی و بانک هــا نمی توانند متقبل چنین 
تناقضی شــوند. امروزه بخش مالی بــا توجه به 
وجود رقابت فوق العاده شــدید، نوسانات بازار و 
تالش برای بازگشت به حاشیه سود قبل از رکود 
اقتصادی باید بســیار تالش کند و از هر آنچه در 

چنته دارد، استفاده کند.
این همان جایی اســت که داده هــای عظیم و 
تحلیلــی وارد جریان می شــوند. آنچه در بخش 
مالی بیش از هر بخش دیگر وجود دارد، اطالعات 
اســت. هر تراکنش یــک قطعه داده اســت که 
در صــورت گردهمایی و تجزیــه و تحلیل آنها، 

نقطه نظری از نیاز مشتری را نشان می دهد.
شرکت های پیشرو مزیت رقابتی بزرگی را که 
این داده ها ارائه می دهنــد، درک می کنند. آنها 
دریافته اند وارســی در میان معامالت، فیدهای 
اطالعاتی به روز، سوابق خدمات امور مشترکان، 
داده  های موقعیت مکانی و پست های رسانه های 
اجتماعی می تواند روشــنگر تفاوت بین وفاداری 
مشــتریان و فرار آنها باشــد. این سازمان های 
هوشمندتر با تنظیم اکثریت این نقاط داده، مدل ها 
و خدمات تجاری شخصی سازی شــده جدیدی 
فراهم می آورند. می توان در مورد چگونگی ورود و 
توسعه آنها در بازارهای جدید بازاندیشی کرد و 

جهشی بزرگ در این رقابت داشت.
در حالی  که موسســات مالی برای چندین سال 
در مورد »بانکداری رابطه ای« صحبت کرده اند، 
بســیاری به ارائه قیمت گــذاری فراگیر ادامه 
می دهند یا با مشتریان بدون در نظر گرفتن اینکه 
آنها چه کسانی هســتند، چه مدت مشتری بانک 
بوده اند یا چند حســاب در یک موسســه دارند، 

رفتار می کنند.
بانک های هوشــمند از داده های عظیم استفاده 
می کنند تا متفــاوت عمل کننــد و دیدی کامل 
نسبت به مشتری داشته باشــند؛ این دید بر این 
اساس اســت که هر کدام از مشتری ها به صورت 
جداگانه چگونــه از بانکداری همــراه یا آنالین، 
دستگاه های خودپرداز، شعب بانکی یا کانال های 
دیگر اســتفاده می کنند. این واحدها به جای اینکه 

محصول محور یا بخش محــور باقی بمانند، برای 
اولین بار حقیقتا در حال تبدیل شدن به واحدهای 

مشتری محور هستند.
در نظر بگیرید بانــک بانورته مکزیک چگونه 
مدلی جدیــد از بانکداری طراحــی می کند. این 
بانک نگرش هــا و تاثیرات متقابل مشــتری را 
با تکنولوژی هــای جدید گرد هم مــی آورد تا با 
قدرت هرچه بیشــتر بر مشــتریان بانکی خود 
که بیــش از 13 میلیون هســتند، تمرکز کند و 
بدین  ترتیب وفاداری مشــتریان را افزایش دهد 
و در نتیجــه هزینه ها کاهش یابد و ســودآوری 
بیشــتر شــود. بانورته با اســتفاده از ابرداده ها و 
نوآوری های تحلیلی همراه با اتوماسیون بازاریابی، 
در حــال همکاری با مــا برای ایجــاد تعامالت 

شخصی سازی شده تر است.
قبل از اینکــه بانورته به یکــی از بزرگ ترین 
بانک هــا در مکزیک تبدیل شــود، کارکنان آن 
هر یک از مشــتریان خود را شخصا می شناختند 
اما همزمان با رشــد بانک، شــناختن هر کدام از 
مشتریان به صورت شخصی به کار بسیار مشکلی 
بدل شــد. اســتفاده از تحلیل داده ها این اجازه را 
به بانورته می دهد تا بینشــی نسبت به رفتارهای 
بانکی مشــتریان ویژه به دســت آورد. از این  رو 
بانک سیســتم خود را دوباره طراحی کرد و بدین 

 ترتیب اکنون مشتریانش قادر به بهره برداری از 
اطالعاتی هستند که به آنها اجازه می دهد بدانند 
چه محصولی با توجه به نیازهای فردی هر مشتری 
مناسب اســت. این امر ســبب ایجاد تجربه ای 
دوباره می شــود؛ تجربه ای که گویا یک موقعیت 

شخصی سازی شده است.
در عین حال این بانک با هــدف بهبود هزینه و 
درآمد، نرخ نسبی را به زیر 45 درصد کاهش داد. 
انجام این عمل نیازمند چیزی بیشــتر از پیشنهاد 
اســتفاده از تکنولوژی است. این به معنای تجدید 
نظر در فرآیندهای اساســی موجود در سراســر 
ســازمان، تغییر تفکر دربــاره  چگونگی عملکرد 
بانک، چگونگی تعامل کارمنــدان با یکدیگر در 
پروژه های استراتژیک و چگونگی پاسخ دهی آنها 

به مشتریان است. 
خدمــات امور مشــترکان بهتــرـ  و وفاداری 
مشتریـ  با درک باالتر از آنچه مشتریان اکنون 
نیاز دارند و پیش بینی اینکه نیاز فردایشــان چه 
خواهد بود، شروع می شود و پایان می پذیرد. دوره  
رفتار با مشتریان همچون ابژه هایی فاقد شخصیت 
برای همیشه به پایان رســیده است. برای پیروز 
شدن در رقابت و حفظ مشــتری، بایستی آنها را 
بشناسید و  نیازهایشان را بر اساس شخصیت شان 

رفع کنید  

Forbes :منبع
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بانکداری خرد

»ظهــور گزارش  صفحــه ای   66
فناوری ها در بانکداری خرد: 
مســیری طوالنی در مشــتری مداری« بر اساس 
مصاحبه با موسسات مالی و ارائه دهندگان راه حل 
و همچنین یک نظرســنجی در میان 132 موسسه  
مالی در آمریکای شمالی در می و ژوئن 2012 تهیه 
شده است.  گزارش با تجزیه و تحلیل اولویت های 
استراتژیک در بانک های خرد، نقش در حال تغییر 
کانال هــای توزیع و اهمیت تکنولــوژی در تحقق 
اولویت های کلیدی آغاز می شود. همچنین شرایط 
فعلی و آتی شعب، شبکه های آنالین، تلفن همراه و 

شبکه های اجتماعی را بررسی می کند.
ســلنت می گوید مقایســه ها در ایــن گزارش 
معنادار و از نظر آماری درســت هستند اما لزوما 
نماینده  تمامــی بازار بانک های خــرد آمریکای 

شمالی نیستند.
ســلنت معتقد اســت نمونه  کوچــک در این 
مطالعه برای اتخاذ تکنولوژی در بســیاری از جاها 
اغراق آمیز است، هرچند آنها از این اطالعات برای 

شاخص روند رشد صنعت استفاده می کنند.
در ادامه خالصه ای از این گزارش را می خوانید.

موسســات مالی خرد، تغییــرات فناوری را که 
ضرورتی برای پیشرفت در این جهان است، دست 
کم گرفته اند. بر اساس سلنت )Celent(ـ  شرکت 
بین المللی پژوهشی و مشاوره  اقتصادیـ  اکثریت 
قابل توجهی از بانک ها و اتحادیه های اعتباری در 

برابر فشار انقالب فناوری آماده نیستند.
پیش  روی فنــاوری در بانک هــای خرد تماما 
تاریک و محکوم نیســت. سلنت می گوید صنعت 
بانکداری آمریکای شــمالی نسبت به چالش های 
فناوری آگاه شده است. طی گزارشی در مورد تاثیر 
پیشــرفت فناوری بر موسســات مالی، باب میارا 
تحلیلگر ارشد گروه بانکداری Celent می گوید به 
 تدریج بانک ها و موسســات مالی بیشتری در راه 
درســت قدم می گذارند.  باب میارا می گوید:»این 
ممکن اســت نه یک مقصد بلکه یک ســفر باشد. 
تعداد قابل توجهــی از موسســات مالی حداقل 

چمدان خود را بسته اند و آماده  این سفر هستند.«

اولویت های کانال تحویل بودجه
تنهــا 24 درصد از موسســات اعتبــاری برای 
بودجه دهی بــه این کانال رتبه  یــک داده اند. این 
در حالی اســت که درصد بانک هــا به 40 درصد 
می رســد. در مقابــل اتحادیه هــای اعتباری در 
مقایســه با بانک ها اهمیت بیشــتری بــه کانال 
اینترنتی داده انــد؛ 46 درصد در مقابل 29 درصد 
بانک ها. تفاوتی آشکار در تلفن همراه و کانال های 

مرکز مکالمه دیده می شود.
باب میارا )Bob Meara( تفاوت در اولویت های 
ایــن کانال هــا را مربوط بــه اعضــای قدیمی 
اتحادیه های اعتبــاری می داند. اعضای قدیمی تر 
برای بانکداری تلفنی بیشتر ارزش قائل هستند تا 

برنامه های )apps( بانکداری تلفن همراه.
برچیدن شاخه های شعب آنالین

در حال حاضر  برای اولین بار اکثریت موسســات 
مالــی کانال های آنالیــن را مهم تــر از پیش در 
نظر می گیرنــد و این اهمیت برای آنها نســبت 

به شــاخه های دیگر بیشتر اســت. دو دهه است 
که ایــن نقش معکوس اتفــاق افتــاده اما همین 
 مدت زمان نشان دهنده  تغییری چشمگیر در تفکر 
است.باز کردن حساب و سیستم های وام گیری به 
خاطر دالیل کافی محبوب تر می شــوند. زمانی که 
صحبت کردن از طریق شــعب آنالین یا سیستم 
پاســخگوی تلفنی یکپارچه می شــود، مشتری ها 
ممکن است فرآیند را به صورت آنالین آغاز کنند 
و با یک چت ســریع یا تماسی آنالین آن را به پایان 

برسانند.

مدرن کردن شعبه ها... هر کدام یک قدم 
در زمان

برای شــعب وضع موجود غیرقابل تحمل است؛ 
واقعیتی که به  آرامی وارد موسسات مالی آمریکای 
شمالی می شــود. تقریبا یک بانک از پنج بانک در 
حال کاهش تعداد شعب عملیاتی شان هستند ولی 
فقط هفت درصــد از اتحادیه های اعتباری برنامه  

کاهش شعب را دارند.
در طول سه ســال گذشته، سلنت شاهد افزایش 
قابل توجهی در ســرمایه گذاری روی تکنولوژی 
بوده است؛ این سرمایه گذاری به  منظور فروش و 
تجربه در خدمات دهی مخصوصا سیســتم عامل 
CRM، تجزیه و تحلیل مشتری و سیستم مدیریت 

گروهی است.
برویم ســراغ ســال 2012. امروزه تقریبا یکی 
از ســه موسســه  مالی خرد، قصد طراحی مجدد 
شعب برای پشــتیبانی از مدل فروش/ خدمات با 
معرفی مفاهیم جدیدی مثل teller pods را دارند. 
48 درصد از اتحادیه هــای اعتباری می گویند در 
حال گسترش تکنولوژی سلف سرویس در شعب 
هســتند تا هزینه ها از طریق کاهش کارمندان کم 

ظهور تکنولوژی در بانکداری خرد

راهی دراز در پیش است
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شــود. این امر در حالی است که فقط 29 درصد از 
بانک ها می گویند این اســتراتژی را پیاده خواهند 

کرد.
موسســات مالی هنوز مطمئن نیستند که شعب 
بانکداری ویدئویی معنا دارند، در حالی که دو مورد 
از پنج بانک یا اتحادیه های اعتباری می گویند هیچ 
برنامه ای برای استقرار تکنولوژی ویدئوکنفرانس 

در شعب خود ندارند.
بررســی واقعیت:  اگــر دگرگونی های عملی، 
فرهنگی، فروش و نیروی انســانی را که با استقرار 
فناوری جدید در شعب همراه است، تغییر ندهید، 

مطلقا هیچ مزیتی ندارد.
دو سال قبل بخش عمده ای از هزینه های شعب 
کانال های فناوری، تصویربرداری چک بوده است. 
بانک ها بــا تکمیل این پروژه ها شــروع به حذف 
کامل ســایر کاغذبازی ها کردنــد. 22 درصد از 
بانک هــا و 47 درصد از موسســات اعتباری در 
سال 2010، سیستم حســاب های سپرده  خود را 
اتوماتیک کردند. این نظرسنجی در سال 2012 به 
28 درصد و 52 درصد افزایش پیدا کرد. هرچقدر 
بانک ها بیشــتر به ســوی دیجیتالی  شدن پیش 
می روند، شعبه ها نســبت به مسائل بی اهمیت تر 

می شوند.

بانک های بزرگ از سود زیاد حاصل از 
تلفن همراه لذت می برند

بانکداری آنالین یــک دهه زمان صرف کرد تا به 
بلوغ رســید ولی بانکداری تلفن همراه یک ســوم 
آن زمان را صرف توســعه خود کرده اســت. به 
همین دلیل موسســات مالی خرد بیشــتر روی 
سیستم عامل های آنالین و تلفن همراه پیشرفته تر 
ســرمایه گذاری می کنند. 38درصد از بانک های 

بزرگ پیشنهاد تبلت را داده اند و 46 درصد دیگر 
برنامه های خاصی برای انجام دادن دارند.

انتخاب و حفظ کانال رقابتــی تلفن همراه برای 
دستیابی به اهداف اســتراتژیک بانکداری خرد 
در میــان 81 درصــد از بانک هــا و 93 درصد از 

اتحادیه های اعتباری مورد بررسی است.
 

رسانه های اجتماعی: آخرین کانال مهم 
استراتژیک

تجربــه از طریــق رســانه های اجتماعی در 
حال گســترش اســت؛ به طوری که 80 درصد 
بانک ها و اتحادیه های اعتبــاری ادعا می کنند در 
رسانه های اجتماعی فعال هستند. آنچه آنها فعال 
بودن می نامند به طور قابــل مالحظه ای متفاوت 
است. تقریبا دوسوم موسســات مالی به آنچه در 
رســانه های اجتماعی در موردشان گفته می شود، 
اهمیت می دهند. تعداد کمتری از این موسسات، 
رســانه های اجتماعــی را در راســتای بازاریابی 
)خروجــی( و ارتباطــات )42درصد( اســتفاده 
می کنند؛ تعداد کمتری نیز رسانه های اجتماعی را 
با سیستم های CRM یا BPM ادغام می کنند؛ همان 
کاری که در ســایر متدهای ارتباط با مشتری ها 

انجام می شود )پنج درصد(.
ســلنت می گوید در بین تمامی تکنولوژی های 
بانکداری خرد که در گزارش بررســی شده است، 

شبکه های اجتماعی کم اهمیت ترین آنهاست.
بــاب میــارا می نویسد:»موسســات مالی در 
رســانه های اجتماعی فعالند اما فعالیت آنها فاقد 

استراتژی و اهداف روشن است.«
میرا می گویــد هنوز هم رســانه های اجتماعی 
به  عنــوان کانال تعامل با مشــتری در نظر گرفته 
نمی شوند. این رسانه ها برای بسیاری از موسسات 

مالی تجارتی ناآشــنا باقی می ماننــد و در بهترین 
حالــت صدای مشــتری را به گوش موسســات 

می رسانند.
مشکالت بسیار مهم

سیســتم DB که در بســیاری از موسسات مالی 
به  خصــوص بانک های کوچــک و اتحادیه های 
اعتباری اجرا می شــود، در سیستم محدودیت به 
وجود می آورد. شما می توانید برنامه های بزرگ و 
اهدافی عالی برای انتقال تجربه  بانکی خود داشته 
باشید اما سیســتم مرکزی پیر و ازکارافتاده موانع 

زیادی پیش روی شما قرار خواهد داد. 
بسیاری از بانک ها و موسســات اعتباری برای 
پلتفرم سیستم عامل جدید دایر کرده اند. بله؛ تغییر 
مرکزیت سیستم، مثل سردردی وحشتناک است 
که هیچ کس تجربه نکرده اما سلنت می گوید زمان 
آن رسیده که یا باید شــرایط سخت را بپذیریم یا 

ریسک عقب ماندن را.
چیزهایی تغییــر می کنند، هرچنــد به آرامی. 
تعداد بانک هایی که نشان می دهند به دنبال تغییر 
و تازه سازی سیستم در سه تا پنج سال آینده اند، از 
17 درصد در ســال 2010 به 24 درصد رسیده 
اســت. اتحادیه های اعتباری نیــز تقریبا دو برابر 

شده اند؛ از 13درصد تا 24 درصد  
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در خدمات رسانی

استفاده از طرح های 
مربوط به شبکه های 

اجتماعی

کنش های موجود 
و مدیریت شده در 

CRM

فعالیت های
 مربوط به مرکز 

تماس

31%
46%

44%

55%
42%

25%

59%
36%

28%

10%
5%

0%

17%
2%

0%

بیش از 50 بیلیون دالر سرمایه

بین یک تا 50 بیلیون دالر اعتباری

کمتر از یک بیلیون دالر

66%
66%

56%
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بانکداری خرد

مشــاوره ای کــه بــه تازگــی در طبق 
گــزارش »بانکداری خــرد جهان 
2014« منتشر شد، بیل ســالیوان رئیس جهانی 
اطالعات بــازار خدمات مالی در کاپژمینی1 گفته 
است:»کاهش تجربه مشــتری در بانکداری در 

حال رسیدن به یک نقطه عطف است.« 
در طول پنج تا 10 سال گذشته عملکرد بانک ها 
برای حفظ رضایت مشــتریان کافی بوده اســت 
اما برای فراتر رفتن، عملکردی کافی نداشته اند. 
بانک ها معموال در انجام حرکت اول خیلی خوب 
پیش می روند، ماننــد بانکداری اینترنتی؛ اما پس 
از آن سرعت شــان برای رسیدن به توسعه کامل 

بسیار کم می شود.
بررســی کاپژمینی نشان داد ســطح رضایت 
مشــتریان به صورت جهانی کم امــا در ایاالت 
متحده، کانــادا و جمهوری چک باالی 50 درصد 
بوده اســت. این نرخ از سال گذشته به طور جزیی 
کاهش یافته اما در برخی از کشــورها این کاهش 
تا 10 درصد نیز بوده اســت. حتی کشــورهایی 
مانند ترکیه، با اینترنت بســیار پیچیده و امکانات 
بانکــداری تلفن همــراه، دارای نــرخ پایینی از 

رضایت مشتری هستند.
مشــکل بانک هــا این اســت کــه انتظارات 
مصرف کننده باالســت و توســط شرکت هایی 
مانند گوگل، آمازون و اپل باالتر برده شده است. 
نتایج به دست آمده به خصوص در نسل Y به طور 

آشکاری حس می شود.
به گفته ســالیوان:»کاهش در تجربه مشتری، 
جای تعجب داشــت و با توجه به اینکه سطح کلی 
برای شــروع پایین بود، این موضوع زنگ خطری 
بــرای صنعت بانکــداری در مــورد اثرگذاری 
بر نســل Y به حســاب می آمد... آنهــا خواهان 
خدمات در شــعب از طریق اینترنت و موبایل و 
نوعی خدمات بانکی هســتند که در شــبکه های 
اجتماعی فعال باشــد. مبحث کانون توجه ما در 
این سال ها شبکه های اجتماعی است که به عنوان 
لبه چاقو به آنها نگاه می کنیم. ما ســعی داریم ]در 
پرســش هایمان[ و پاسخ از طرف مشتریان نسبتا 
قوی، تفکر رو به جلویی داشــته باشیم. آنها مایل 
بــه تعامل با بانک هــا از طریق شــبکه اجتماعی 

هستند.«
افزایش انتظار مشــتریان در مــورد خدمات، 
آن قدر توســط بانک های دیگر هدایت نمی شود 
که توســط شرکت های پیشــرو فناوری هدایت 
می شــود، این نکته ای اســت که فرانسیســکو 
گنزالــس، رئیــس BBVA، طی ســرمقاله ای در 

فایننشال تایمز به آن اشاره کرده است.
طبق گزارش کاپژمینــی:» Moven و همتایان 
خود همچون Simple آماده اند تا توســط قدرت 

مشتریان بانک ها خواهان دسترسی به حساب خود در شبکه های اجتماعی هستند

آزمون سخت بانک ها
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دادن به مشــتریان با اطالعات و مشــاوره، ارائه 
یک تجربه کاربری پیشــرفته، پرداخت ســاده 
و تمرکز بر مشــتری، بانکــداری را دچار تغییر و 

تحول کنند.«
همچنین در این گزارش آمده است:»بانک های 
موجود با چالش های فناوری روبه رو هستند زیرا 
سیستم های هسته ای قدیمی شــان، در حال طی 
دوره  دشوار پشــتیبانی از بانکداری تلفن همراه و 
اینترنتی و کمی هم تعامالت شبکه های اجتماعی 
هســتند.« این گزارش اشــاره می کند که ایاالت 
متحده در پذیرش تلفن همراه به طور خاصی کند 
بوده است، به طوری که این پذیرش نهایتا در سال 
2013 کــه 25 بانک برتر یک ارائــه تلفن همراه 

داشتند، اتفاق افتاد.
در ادامه این گزارش تاکید می شود که »تعدادی 
از رقبای غیربانکی جدید از فناوری های دیجیتال 
بــرای بهبود روش های ســنتی ارائــه خدمات 
بانکداری خرد استفاده می کنند. این غیربانک ها 
آزاد از بار سیستم های قدیمی، در توسعه خدمات 
مالی جدید چابک اند. اغلب، آنها دارای شفافیت 
قیمت و وضوح در هزینه هســتند. آنها می توانند 
با تخصصی کردن محصــوالت خاص، خدمات 
درجه یکی ارائه دهند که نه تنها منجر به افزایش 
انتظارات مشتری می شــود بلکه به طور مستمر 

آنها را به سمت انتظارات باالتر سوق می دهند«.
در ضمن بانک ها در کشــورهای دیگر در حال 

حرکت به جلو هستند.
»دنیزبانــک« ترکیه برای اولیــن بار در جهان 
امکان دسترسی به حســاب های مشتریانش را از 
طریق فیس بوک ارائه داد. Isbank برنامه اپل دارد 
که به کاربران امکان می دهد طیف گســترده ای 
از عملکردهــای بانکداری و ســرمایه گذاری را 
انجام دهند، مانند خریــد بلیت رویدادها و دانلود 
رمان. بانک »ترک اکونومی بانکاســی« تحولی در 
سیســتم بانکی ایجاد کرده است. این بانک با ارائه 
کارت های دارای صفحه نمایش و دکمه لمســی، 
به کاربران اجازه می دهد با وارد کردن رمز عبور، 
اطالعات مشــخصات حســاب را مستقیما روی 

کارت خود ببینند.
این گزارش تاکید می کنــد بانکداری اینترنتی 
و تلفــن همراه و رســانه های اجتماعی، اطالعات 
مفیــد زیادی در مورد مشــتریان تولید می کنند 
اما بانک ها تنها از بخش کوچکی از آن اســتفاده 
می کنند. با اطالعات نصفه و نیمه و بدون داشــتن 
ســاختاری خاص، مدیریت دشوار می شود. حتی 
در اکثر بانک ها، بسیاری از این داده های ارزشمند 
مشــتریان ثبت نمی شــود. اطالعات مشتریان 
فرصتی برای پیش بینی پیشــنهادات هوشمند به 
بانک ها می دهد تا بتوانند وارد مســابقه تبلیغات 

تجاری شوند. این گزارش می گوید بانک ها نیاز به 
رویکردی دارند که توسط سیستم های هسته ای 
به روز و داده کاوی موثر پشــتیبانی شود. بسیاری 
از پیشــرفته ترین بانک ها بر اساس سیستم عامل 
جدید تکنولوژی ســاخته شــده اند؛ چــون آنها 

سیستم پردازنده مرکزی قدیمی ندارند.
به گفته ســالیوان:»جای هیچ شکی نیست که 
سیستم های قدیمی چالش هایی در هزینه و اجرا، 
در بانک های بزرگ تر ایاالت متحده دربر خواهند 
داشــت... به خاطر ریســک و هزینه، جایگزینی 
هسته از احتمال باالیی برخوردار نیست. بنابراین 
ما بــر چگونگی کار با سیســتم های موجود، نحوه 
مدیریــت و نفوذ بــه داده و چگونگــی دریافت 

کانال های تعامل یکپارچه، تمرکز کردیم.«
نســل Y بســیار کمتر از مشــتریان قدیمی از 
شعبه ها اســتفاده می کنند. نقش شعب کمی در 

حال کاهش است ولی حذف نخواهد شد.
برای بانک ها موضوع اصلی و مهم این است که 
چگونه فناوری جدید را به  منظور افزایش تجربه 
کلی مشــتری تقویت کنند، به طوری که تجربه 
شــعب را نیز با ویژگی هایی ماننــد تماس های 
ویدئویی و چت زنده شــامل شــود و باعث پس 

رانده شدن شعب نشود.
او رسانه های اجتماعی را مهم ترین روند جدید 
می داند، هر چند ابهام قانونی عملکردهای بانک ها 
را در بسیاری از کشــورهای غربی چالش برانگیز 
می خواند. برخی از بانک ها در ترکیه و آســیا، در 
حال ایجاد امــکان انجام کل عملیــات از طریق 
فیس بوک هســتند که با احراز هویت دو عاملی با 
استفاده از گوشی های هوشــمند مشتری به ارائه 
پرداخت به کسب و کار و پرداخت به افراد دیگر 
می پردازد. RBC در کانادا امکان پرداخت شخص 
به شــخص از طریق ایمیل را ارائــه می دهد. بر 
این اســاس، این امر با فیس بوک برابری می کند؛ 
چون در این شــرایط کنترل پرداخت ها با بانک 
اســت اما مشــتریان می توانند از طریق حساب 

فیس بوک شان به پرداخت ها دسترسی یابند.
این گزارش بــه بانک ها در رابطــه با محدود 
کردن خود به یک رسانه اجتماعی خاص هشدار 
می دهد. چون ممکن اســت بانک ها بــا این کار، 
کنترل داده های مشــتریان را از دست بدهند؛ از 
سویی دیگر پیش بینی اینکه کدام شبکه اجتماعی 
رشــد خواهد کرد، غیرممکن است. رسانه های 
اجتماعی دارای بسیاری از اطالعات مفید هستند، 
به شرطی که بانک ها بتوانند آنها را ثبت و تجزیه 

و تحلیل کنند.
رسانه های اجتماعی سطح دیگری از دشواری 
را برای بانک هــا به وجود می آورنــد: معماری 
فناوری. بانک ها برای کسب سود کامل، نیازمند 

ادغام یکپارچه رسانه های اجتماعی با کانال های 
دیگر خود مانند سیستم های هسته ای بانکداری 
هســتند. آنها باید روی بســته های نرم افزاری 
تحلیلی سرمایه گذاری کنند که به پشتیبانی بهتر 
از بازاریابی، فروش مقطعی، خدمات مشــتری و 

فعالیت های توسعه محصول کمک می کنند.
ایــن گزارش توصیــه می کند:»بــا تکنولوژی 
پیشــرفته، با گزینه هــای جدید و ســریع برای 
شــبکه های اجتماعی به طور مداوم در دسترس 
باشــید. بانک باید آی تی انعطاف پذیر و معماری 
دامنه را برای ترکیب سیســتم عامل رسانه های 
اجتماعی حفظ کند. آنها باید به دنبال شخصی سازی 
زیرساخت های بانکداری رســانه های اجتماعی 
باشند تا کنترل تکامل این کانال را از دست ندهند. 
برای مثال، یک برنامه بانکــداری تلفن همراه که 
به سیســتم عامل رســانه اجتماعی ثالثی پالگین 
می شــود و داده های اجتماعی مشتریان را بیرون 
می کشد، سطح باالتری از امنیت اطالعات و حریم 
خصوصــی را ارائه خواهــد داد و همچنین باید از 
تحویل کنترل داده های مشــتری به شخص ثالث 

جلوگیری کند.«
مدیران بانک هایی که در ایــن گزارش با آنها 
مصاحبه شــده اســت، از رســانه های اجتماعی 
اســتفاده می کننــد تــا ببینند مــردم در مورد 
شرکت شــان چه می گوینــد و مشــتریان چه 
می خواهند. آنها مایلند معامالت شان را از طریق 
رســانه های اجتماعی انجام دهند اما بیش از 40 
درصد از بانک ها گفته اند: به هیچ وجه قصد ارائه 
آن را ندارند. مشتریانی که به اطالعات دسترسی 
داشته باشــند، انتظارشان از شــفافیت و راحتی 

بانک خود افزایش می یابد.
تجربه مشــتری مهم اســت؛ زیرا مشتریانی 
که رتبــه باال به بانــک خود می دهنــد احتمال 
وفاداریشان به بانک ســه برابر بیشتر است )در 
آمریکای شمالی چهار برابر بیشتر احتمال دارد(؛ 
این مشــتریان برای خرید محصوالت بیشــتر 
و پیشــنهاد بانک خود به دوستان شــان تمایل 
بیشتری دارند. بر اســاس این گزارش، وقتی در 
انگلســتان قانونی به تصویب رســید که حرکت 
بانک ها را آسان تر کند، 300 هزار نفر از مشتریان 
برتری چهار از چهار را بــه بانک خود اختصاص 
دادند که افزایش 17 درصدی نســبت به ســال 

گذشته را نشان می دهد  

پانوشت:
1- کاپژمینی، شــرکت مشــاوره فنــاوری اطالعات فرانســوی و 
چندملیتی اســت که در زمینــه ارائه خدمات مشــاوره اطالعاتی، 
مشــاوره مدیریت، خدمات فناوری اطالعات، خدمات حرفه ای و 
برون ســپاری فعالیت می کند. دفتر مرکزی این شــرکت در شهر 

پاریس مستقر است.

Forbes :منبع
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بانک مرکزی

مرکــزی، امروزه  بانک هـــــــای 
موسســه های اجرای سیاست 
عمومی هستند که اهداف اصلی شان حفظ ثبات 
پولی و ارتقای ثبات مالی اســت. آنها مولفه های 
اصلی سیســتم های پرداختی را فراهم می آورند: 
اســکناس ها برای اســتفاده عموم و ایجاد امکان 
خدمــات پرداختی از طریق حســاب های بانک 
مرکزی؛ همچنین میزان طالی کشور و مبادالت 
ارز خارجی را مدیریــت می کنند. افزون بر تمام 
اینها، بانک های مرکزی نقشی بزرگ در نظارت 

و توسعه نظام مالی دارند.
بانک های مرکــزی وظایف دیگری نیز دارند. 
آنها اغلب خدمات مالی و خدمات مدیریتی وام 
و دارایی و گاه تحلیل هایی در باب سیاســت های 
توســعه ای و اقتصــادی پیشنهادی شــان ارائه 

می دهند.
پروژه نظارت موثر بانک های مرکزی از لحاظ 
کاربردهای مرکزی این بانک ها، ممکن اســت 
کامال پیچیده باشد. این فرآیند نیازمند انتخاب  و 
ایجاد توافق میان اهداف اجتماعی است. توافق ها 
و معامالت موجود در بانک در هر کشور با کشور 
دیگر فــرق می کند؛ همه  بانک ها در کل کشــور 
برخی ویژگی های مشــابه با یکدیگــر دارند اما 
آنچه طی ســال های اخیر در بخش سیاست مالی 

اتفاق افتاده، از این قرار است:
gg مشــخص کردن اهداف به ویــژه در مورد

عملکرد سیاست پولی که در آن ثبات قیمت 
عموما هدف اقتصاد کالن قرار می گیرد.

gg سیاســت های پولی مناســب و ساختارهای
تصمیم گیــری  موثــر و موجــود در قانون 
موضوعه که شــامل محافظت در برابر تاثیر 
ســودهای اعطاشــده خصوصی و عمومی 
می شــود. اجرای این امر منوط به اســتقالل 

بانک مرکزی از قوه مجریه است.
gg مطابقت تصمیم گیرنــدگان بانک مرکزی با

سود عمومی؛ پاسخگویی رسمی و غیررسمی 
در راســتای حفظ ثبات پولی، شــفافیت را 
باال برده است. پیشــتر حفظ محرمانه بودن 
پروژه های بانک مرکزی بســیار مهم بود اما 
امروزه گشودگی، بیشتر راه به موفقیت دارد.

مســاله  اصلی در اینجا نقش بانک مرکزی در 
ممانعــت از ایجاد بحران های مالــی و در پی آن 

گرایش های بنیادین بانکداری مرکزی جدید

سدی در برابر بحران ها

مترجم: مینا پاکدل
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مدیریت این بحران هاست.
یکی از پرســش های اصلی در ایــن میان این 
است که بانک های مرکزی در درجه اول چگونه 
بحران هــا را مدیریت می کننــد و در درجه دوم 
چگونــه می توانند بحران های آینــده را کاهش 
دهند؟ دیگر پرســش ها بدیــن قرارند: چگونه 
تغییــرات ایجادشــده در نقش هــای آینده، بر 
مسئولیت های رسمی بانک و موقعیتش در دولت 

و بر جامعه تاثیر خواهد گذاشت؟
اولین مســاله، نقشی است که بانک مرکزی در 
ارتقای ثبــات مالی بازی مي کنــد. البته تعریف 
ثبات مالی خود جای مناقشــه بسیار است. برخی 
معتقدند می بایست به بانک مرکزی وکالت داده 
شــود تا بتواند به ریســک های موجود در نظام 
توجه و اعتنای آشــکار داشته باشــد. دادن این 
وکالت به بانک هــای مرکزی بهتر و تاثیرگذارتر 
از دیگر نهادهاســت؛ چــون بانک های مرکزی 
دارای موقعیت اقتصادی کالن هســتند و دانش 
بسیاری در مورد بازارهای مالی دارند. دادن این 
وکالت باعث می شــود آنها از تاثیرات اقتصادی 

موسسه های خصوصی بر نظام مالی آگاه شوند. 
موضــوع جالب  توجــه دوم که بــه مورد اول 
نیــز مربوط اســت، تاثیــر چگونگی ســاختار 
تصمیم گیری بر مســائل مربوط بــه ثبات مالی 
اســت. تصمیم گیــری در مورد ثبــات مالی، به 
اطالعات و نظریه فنی نیــاز دارد. آیا تخصیص 
وکالت نامــه به بانک مرکــزی داللتی ضمنی بر 
این نیــاز دارد که به مقررات دولتی تخصصی تر و 

دیگر نیازمندیم؟
در درجه سوم مســاله این است که خطرهای 
مالی کــه از بانک مرکزی سرچشــمه می گیرد، 
چگونه اداره و مدیریت خواهد شــد؟ همان طور 

که محدودیت ها قابل قبول نیســتند، گاهی هم 
ارائه صالحدید ها بــه یک نهاد می تواند خطراتی 
به وجود بیــاورد. آیا ایــن امــر نیازمند وجود 
ارگان هایی حفاظتی است تا بانک مرکزی بتواند 

ابژکتیوهای وکالت داده شده را دنبال کند؟
سرانجام میزان توسعه  و پیشرفت آزادی عمل 
در بانک های مرکــزی، میزان در معرض زیان و 
افت قرار گرفتن این بانک ها را بیشتر می کند. به 
دنبال این مسائل، پرسش هایی مطرح می شوند؛ 
پرسش هایی از این قبیل که چگونه زیان ها اتفاق 
می افتند، یا سوال هایی در مورد پرداخت غرامت، 
مقدار ســرمایه  ای که بانک هــای مرکزی باید 

داشته باشند و غیره.

نقش و اهداف بانک مرکزی مدرن
بانک های مرکزی می بایست وظایف مربوط به 
سیاستگذاری عمومی و خدمات را فراهم آورند 
که مربوط به نیازهــای دولت، نظام مالی و عموم 

مردم است.
1- مقررات دولتی در رابطه با عملکرد 

سیاست پولی
یکــی از مهم تریــن وظایف بانــک مرکزی، 
سازماندهی ســاختار نظارتی است؛ به شکلی که 
سیاســتگذاران بتوانند با اهــداف ثبات اقتصاد 
کالن روبه رو شــوند و این امر در حالی است  که 
در عملکردهایشان پاســخگو باقی می مانند. این 
امر در نقاط مختلف جهان از طریق مکانیسم هایی 
اتفاق می افتد که اســتقالل تصمیم گیری را حفظ 
می کنند و در اهدافی خــاص معیت می کنند که 

بانک های مرکزی باید آنها را در نظر بگیرند.
دادن اختیار به مراجع و مقام های مســتقل: 
عملکردهــای مربوط به سیاســت پولی، از نظر 

سیاسی بســیار حساس هســتند. به همین دلیل 
این عملکردها به ســازمان هایی مستقل واگذار 
می شــوند. این امر در چارچوبی قانونی صورت 
می گیرد کــه مســئولیت های دولــت و بانک 

مرکزی را تعیین می کند.
مشــخص کردن اهداف: در دهه اخیر حفظ 
ثبات قیمت از اهــداف اصلی بانک مرکزی بوده 

است. 
البتــه اهدافی کــه خیلی ســختگیرانه تعیین 
شــده اند و از تاثیرات سیاســی مجزا شــده اند، 
قدرت شــان را نیــز از دســت داده انــد. اینها 
بر پاســخگویی بانک هــای مســتقل مرکزی 
تکیــه کرده انــد. بــا این  وجــود ایــن اهداف 
میــزان انعطاف پذیــری را کاهــش می دهند؛ 
انعطاف پذیری در اینجا به معنای وفق دادن خود 
با پاســخ های سیاسی در شــرایط مختلف است. 
بسیاری از کشورها از استراتژی سیاست استفاده 
می کنند تــا اختصاصی بودن اهــداف قانونی را 
افزایــش دهند اما به شــیوه ای عمــل می کنند 
که طرح شــان انعطاف پذیر باشــد. این روش ها 
دو حالــت دارند: ممکن اســت بانک و دولت در 
راســتای آنها با یکدیگر موافق باشــند یا تفسیر 
یک جانبه دولت یا بانک از وظیفه سیاســت پولی 
باشد که در راســتای قانون و بر طبق اطالعات و 

دانش است.
نظام نرخ ارز: انتخاب چارچوب سیاست پولی 
بســیار وابســته به انتخاب نظام نرخ ارز است. 
تصمیم های مربوط به نرخ ارز بر سیاســت پولی 
اثر می گــذارد. با این  وجود عمومــا امکان دارد 
نقشی که به یک بانک در مورد سیاست پولی داده 
می شــود، متفاوت با نرخ ارزی باشد. بانک های 
مرکزی بیشــتر مواقع در انتخاب سیاست پولی و 
نرخ ارز شــرکت می کنند اما به  ندرت می توانند 

تصمیم های یک جانبه بگیرند.
بانک های مرکزی در بیشــتر موارد به  عنوان 
آژانســی در نظر گرفته شده اند که سیاست نرخ 
ارز را تعیین می کنند و بدین  ترتیب باعث نزدیکی 

آن به ابزار مالی و نظرات فنی می شوند.
2-  مقررات نظارتی در رابطه با عملکرد 

ثبات مالی
یکی دیگــر از ابژه های اصلی بانک مرکزی، ثبات 

مالی است که خالصه آن در زیر آمده است.
مدیریــت نقدینگی نظام مالــی و آخرین 
پناه وام گیرندگان: در این میان مســاله خطیر 
این اســت که موسســه مالی بتواند شرایط پولی 
را حفــظ کند. بانــک مرکزی نخســتین جایی 
است که نســبت به این شــرایط آگاه می شود و 
می تواند یاری رسان باشــد. بانک های مرکزی 
سعی می کنند میزانی از نقدینگی را در نظام مالی 

شکل 1. تاریخ ایجاد بانک های مرکزی
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بانک مرکزی

فراهم آورند که بتواند شــرایط را ثابت نگه دارد 
و از درماندگی و ورشکســتی دیگر موسســات 

جلوگیری کند.
پایداری سیســتم پرداختــی: تعیین حدود 
مســئولیت بانک ها در قانون مطرح شده است؛ 
هرچند گاه این مســئولیت ها به صورت ضمنی 
و تلویحی در نظر گرفته می شــوند که در نتیجه 
سیســتم های پرداختی موجــود در نظام بانکی 
است که مسئولیتی کاماًل مشخص شده در رابطه 

با دیگر بخش ها نیست.
مقررات مالــی، سیاســت محافظه کارانه و 
نظــارت: بانک هــای مرکزی عالوه بــر تعیین 
مجموعه قواعد برای موسسه های مالی، در مورد 
نظارت بر بانک ها نیز مســئول هستند تا بتوانند 
خطرات را تعیین و ارزیابی کنند. دیگر موسسات 
مالی که مربوط به بانک های مرکزی نیســتند، 

از جانــب آژانس های دیگر نظارت می شــوند. 
مســاله مهم میزان نظارت بانک بر موسســات 
اســت. مسلما اگر قرار باشــد بانک ها در اوضاع 
بحرانی بتوانند شرایط را کنترل کنند، باید میزان 

نظارت شان بر موسسات باال باشد.
3. مقررات نظارتی برای دیگر عملکردها

اکثر کشــورها در مورد اهداف بانک و میزان و 
مقدار قدرت اعمال بانک مرکزی، اصولی بسیار 
دقیق و سختگیرانه وضع کرده اند. سه عملکردی 
کــه در پایین به  عنــوان عملکردهای بانک ذکر 
شــده اند، به دلیل مفهوم تاریخی و اهمیت شان 

مورد توجه هستند:
بانکــداری دولتــی: تقریبا خدمــات اکثر 

بانک های مرکزی برای دولت است.
بخش توسعه مالی: بانک های مرکزی، توسعه 
و پیشرفت موسســات مالی را حمایت می کنند؛ 
زیرا این موسسات به توســعه  اقتصاد و سیاست 

پولی کمک می کنند.
حفظ امنیت مشــتری: نقش اساسی بانک های 
مرکزی در بسیاری از کشورها، حفظ امنیت مالی 
مشتری اســت؛ در این راستا مشتری می تواند به 
اطالعات حســاب خود و مســائلی از این دست 

دسترسی داشته باشد.

چارچوب سیاسی و وضعیت قانونی
بیشتر بانک های مرکزی در دنیای مدرن، دولتی 
هســتند. همه تالش دولت در این راستاست که 
از تاثیر ســهامداران خصوصــی محافظت کند. 
قوانین بانک هــای مرکزی نقش هــا، وظایف و 
مســئولیت های بانک مرکزی، اهــداف، میزان 
استقالل بانک از دولت و قدرت بانک را مشخص 
می کند. چنین شرایطی سبب می شود بانک های 
مرکزی بتوانند جو مناســبی بــرای ثبات پولی و 
مالی، مبادله ارز و دیگر روش ها ایجاد کنند. البته 

برای تشخیص دقیق وجود چنین استقاللی و سود 
و ضرر آن، بسیار زود است.

ساختارهای تصمیم گیری
یکی  از نشــانه های بانک هــای مرکزی مدرن، 
تصمیم گیری گروهی اســت. درســت اســت 
کــه مدیریــت اجرایی هنــوز هم بــه صورت 
صــوری در ســاختار بانک ها وجــود دارد، اما 
اکثــر تصمیم گیری های پولی بانــک در هیات 
تصمیم گیری اتخــاذ می شــود و در اکثر مواقع 
بــر مدیریت نظــارت می شــود. تصمیم گیری 
انجمنــی و جمعی، تصمیم ها و طــرح  را قانونی تر 
می کند و اعتبار آنهــا را افزایش می دهد. افزون 
بر ایــن، یک انجمن خیلی بهتر در برابر مســائل 
پیش بینی ناپذیــر مقاومت می کنــد و می تواند 
تصمیم گیری کند تا یــک فرد خاص. این انجمن 
بین ســه تا 20 نفر متغیر اســت و حد معمول آن 

هفت نفر است. 

ارتباط با دولت و مجلس
بانک های غیرمســتقل و دولتی به طور مداوم در 
ارتباط با دولت و مجلس هســتند. در کشورهای 
توســعه یافته ایــن ارتباط در قالــب گروه هایی 
کوچک یا مالقات هایی تک نفره صورت می گیرد 
که روندی برخالف بازارهای نوظهور اســت. در 
اقتصــاد بازارهای نوظهور، یکــی از افراد دولت 
به نمایندگی در جلســات مروبطــه هیات بانک 
شــرکت می کند. نیمی از بانک های مرکزی در 
کشــورهای صنعتی و دوســوم اقتصاد بازارهای 
نوظهور، ملزم هستند در مورد سیاست اقتصادی 
دولت نظر بدهند. عموما بانک های مرکزی باید 
به طــور مرتب به مجلس گــزارش کار بدهند یا 
نماینده های مجلس طرز کار آنها را بررسی کنند. 
این گزارش ها در کشورهای صنعتی ساالنه است.

مدیریت منابع مالی
بانک هــای مرکزی به پــول احتیــاج دارند تا 
بتواننــد ســازمان را اداره و معامــالت پولی را 
در راســتای هدف سیاســت پولی اجــرا کنند، 
بازارهــای درون بانکی را اداره کننــد و وام اعطا 
کنند. بانک هــای مرکزی از لحاظ ســرمایه ها 
و مســئولیت هایی که دارنــد، متفاوتند. میزان 
درآمد خالص بانک ها از ســرمایه ها بستگی به 
تصمیم گیری هایــی دارد که در سیاســت پولی 
اجرایی گرفته شــده اســت. در کل سیاســت 
دولت منوط به این اســت که درآمد مســتقل و 
حساسیت زای بانک ها مســیری جدا و منحرف 
از اهداف بانک نداشته باشــد. برخی ابزارها در 
راستای جداســازی تصمیم گیری های سیاسی از 

شکل 3- میزان عملکردهای بانک مرکزی به ازای تولید ناخالص داخلی

)اطالعات به دست آمده از 41 بانک مرکزی(

رد
لک

 عم
ان

یز
م

تولید ناخالص داخلی

هدف ثبات پولی

اهداف مربوط به ثبات مالی

استخدام، رشد و اهداف مربوط به رفاه

حمایت از خط مشی  دولت

کسب سود

index; monetary policy objectives=1

)در 47 بانک مرکزی( شکل 2: نسبت اهداف بانک مرکزی و قوانین مربوط به بانک مرکزی 

1.00.50.0
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خالقیت های مالی هســتند که مدیریت خوب و 
موثر را تضمین می کند:

ggاهداف و خط مشی مشخص
gg حســابدهی های مختلف بانکی در راستای

مدیریت منابع بانک مرکزی
gg روندهای سازماندهی شــده و ساختاریافته

بــرای توافق در مورد اســتفاده درســت و 
کاربردی از منابع مالی.

حسابدهی، شفافیت و پنهان گری
از آنجایی که بانک ها اختیارات و اســتقالل خود 
را دارند، روش های حسابدهی نیز افزایش یافته 
است. در مکانیســم ها و روش های حسابدهی با 

چالش های زیر مواجه هستیم:
gg تعریف اهــداف واضح و مشــخص و قابل

اندازه گیری چه در خط مشی و چه در کاربرد 
منابع، دشوار است.

gg نتایج با تاخیر قابل بررســی اند و همین نتایج
نیز تحت تاثیر مسائل بیرونی هستند.

بنا بر همین دالیل و مشــکالت اکثر کشــورها 
تصمیــم گرفته انــد کمتــر بر مکانیســم های 
حســابدهی تمرکز کنند و بیشــتر به التزام هایی 

بپردازند که تصمیم گیرندگان مطرح می کنند.

نگاهی تاریخی: عملکردهای بانک های 
مرکزی و سیر تکامل آنها

عملکردها و ویژگی بانک هــای مرکزی مدرن، 
نشــان دهنده تاریخ این بانک هاست. اما اکثریت 
بانک هــای مرکزی،  پدیدارهایــی کامال مدرن 
هســتند )شــکل 1( که توســط دولت ها ایجاد 
شــده اند تا مجموعه وظایفی را بــرای مدیریت 
اقتصادی در قرن بیســت  و یکم انجــام دهند. 
برخــی عملکردهــای کلیدی بانــک  مرکزی 
 مانند سیاســت پولی طــی این ســال ها تغییر 

یافته اند.

نسبت عملکردهای بانک مرکزی در 
رابطه با توسعه های اقتصادی و مالی

بنا بر ســه دلیل عموما تصور می شود بانک های 
مرکزی در اقتصاد بازارهای نوظهور عملکردهای 
بیشتری نســبت به کشــورهای صنعتی دارند. 
نخســت آنکه بانک های مرکزی در کشورهای 
 توســعه یافته، به  دشــواری منبعی برای استفاده 
در کاربردهای مختلف هســتند. در درجه دوم، 
بانک های مرکزی عموما مســئول پیشــبرد و 
هدایت توسعه سیســتم های مالی نابالغ هستند. 
سوم آنکه اقتصاد بانک های مرکزی کشورهای 
توسعه یافته می بایست دامنه عملکردهایشان را 
 طی زمان کاهش دهند تا بتوانند دو مورد پیشین را 

اهداف سیاست پولی بانک های مرکزی

فرا قانونیدر قانون

معاهدات ساختار
بین المللی

انتشار بیانیه هایی اسا سنامه
که خارج از قانون 

است

روش های 
پذیرفته شده

اهدافی که مربوط به حفظ ثبات قیمت است

برزیل، آلمانحفظ ثبات قیمت
مجارستان، 

ایسلند، ژاپن، 
کره، نیوزیلند، 
فیلیپین، سوئد، 

ترکیه

کانادا، شیلی، 
مجارستان، 

اندونزی، 
اسرائیل، ژاپن، 
مکزیک، نروژ، 
فیلیپین، سوئد، 
آفریقای جنوبی

حفظ ثبات قیمت 
با اهداف تکمیلی

اتریش، بلژیک، چک
بلغارستان، 

آلمان، اسپانیا، 
فنالند، فرانسه، 

یونان، ایرلند، 
ایتالیا، هلند، 

پرتغال، اسلواکی

اتریش، بلژیک، 
بلغارستان، 

آلمان، اسپانیا، 
فنالند، فرانسه، 

یونان، ایرلند، 
ایتالیا، هلند، 

پرتغال، تایلند، 
انگلیس

استرالیا، چک، 
نیوزیلند، 

لهستان، انگلیس

آمریکا

حفظ ثبات قیمت 
در کنار دیگر 
اهداف تکمیلی

آمریکا، کانادا

اهدافی که برابر با حفظ ثبات قیمت هستند

قدرت خرید 
داخلی

آرژانتین، مکزیک
برزیل، اسرائیل، 

مکزیک

اهدافی که در رابطه با حفظ ثبات قیمت نیستند

هند، مالزی، ثبات پولی
سنگاپور، تایلند

آفریقای جنوبی، ارزش/ ثبات ارز
لهستان، روسیه

استرالیا، برزیل، 
کانادا، چین، 

شیلی، اندونزی، 
اسرائیل، 

هنگ کنگ، 
مالزی، روسیه، 
آفریقای جنوبی

رفاه عمومی، 
سالمت اقتصاد، 
رشد و پیشرفت

استرالیا، برزیل، سوئیس
اسرائیل، مالزی

 Bank for International Settlements :منبع
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فناوری

نظام صنعتــی ای در جهان نیســت هیچ 
که برای ســرویس های مالی فناوری 
اطالعــات )IT( کم هزینه کرده باشــد: این میزان 
در جهان بالــغ بر 500 بیلیون دالر اســت؛ یعنی 
بیشــتر از یک پنجم کل )به نمودار توجه شــود.(. 
بســیاری از رایانه های جهان و سیستم های شبکه 
و ذخیره ســازی کــه در مراکــز داده های عظیم 
مورد اســتفاده قرار می گیرنــد، از جانب بانک ها 
اداره می شــوند. هوگو بنزیگر مدیر ارشد بحران 
دویچه بانک می گوید:»بانک ها موسسات فناوری 
هستند.« البته هنوز هم نقش فناوری اطالعات در 

بحران ها مورد بحث است.
سیســتم های آی تــی شــرکت های بزرگـ  
مجموعه ای از رایانه هــا، برنامه های کاربردی و 
پایگاه های دادهـ  غالبا به ســمت  و سوی بی نظمی 
و آشفتگی می روند؛ این وضعیت در مورد سیستم 
بانک هــا به  مراتــب بدتر اســت. بانک ها اولین 
موسســاتی بودند که از رایانه اســتفاده کردند. 
بیشــتر نوآوري هــای تولید به معنــای وجود و 
استفاده از سیســتم های جدید است، مانند انجام 
فعالیت ادغامی که در ســال های اخیر در صنعت 
گســترش یافته است: شــرکت »سیتی گروپ« 
با تنظیمات سیســتم آی تی چندپاره آشــکارا به 
سمت بحران پیش می رود. از ســویی دیگر، نیاز 
به مطابقت با مقــررات و حضور جهانی بانک های 

بزرگ بر پیچیدگی شرایط می افزاید.
مطالبات بازارهــای مالی مســاله را بغرنج تر 
می کنــد. موقعیت های مصون سازی شــده در 
برابر ریسک، تجارت اوراق مشتقه و مدل سازی 
تولیدات مالی، همگی نیازمند برنامه های بســیار 
پیشرفته ای هســتند که فقط مناسب گروه هایی 
خاص هستند. کدگذاری محصوالت مالی جدید 
می بایست به  سرعت توســعه یابد. نوآوری غالبا 
در یک صفحه گســترده اکســل در دســکتاپ 
معامله گــران قــرار می گیرد. یکــی از مدیران 
ارشد ریســک که بانک ایده آل او، هزار محصول 
متنــوع را در طــول یک ســال ایجــاد می کند، 
می گوید:»بزرگ تریــن وظیفــه مدیریت، اداره  

تعداد صفحات گسترده است.« 
در نتیجه، بسیاری از بانک ها مشکالت بزرگی در 
رابطه با کیفیت داده ها دارند. انواع مشــابه دارایی 
غالبا به گونه  ای متفــاوت در برنامه های مختلف 

تعریف می شــوند. اعداد و ارقام همیشه محاسبه 
نمی شــوند. مدیران بخش هــای مختلف به آمار 
یکدیگر اعتماد ندارند. یک مدیر اســبق آی تی در 
یک بانک بــزرگ بریتانیایی اظهار می دارد که هر 
کســی برای پیدا کردن راه خــودش از خالل این 
سیستم ها، باید روشــی کارآگاهانه را پیش بگیرد 
و »گاهی اوقات دنباله کار بســیار دشوارتر از حد 

انتظار می شود«.
این چشــم انداز چندپاره آی تی، پیگیری مساله 
آســیب پذیری بانک را در برابر تهدیداتـ  چه 
پیش از وقوع و چه طی بحرانـ  بســیار دشــوار 
می کنــد. بســیاری از بانک ها برای محاســبه 
آســیب پذیری کلی شــان در برابر تهدیدها، از 
سیستم های جدید استفاده می کنند. بانک رویال 
اســکاتلند )RBS( برای تطابق با توافق نامه بازل2 
بیــش از صد میلیون دالر هزینــه صرف کرد اما 
در بیشــتر موارد، ریسک کلی تنها یک بار در روز 
محاسبه می شــد و پیکسل های تشــکیل دهنده 

برخی از ارقام ارزشمند نیستند.
بســیاری از بانک ها به  منظور شناخت جایگاه 
اصلی خود مجبور به انجام تحقیقات شدند. پاسخ 

دادن به این سوال که در برابر این وضعیت چه باید 
کرد، کمی دشوار و زمان بر است. پیمان مسچیان، 
شــریک مدیریت در تحقیقات کارتیس که یک 
شرکت مشاوره اســت، می گوید:»پاسخ دهی به 
این پرســش اگر چندین روز طول نکشــد، یقینا 
ســاعت ها زمان خواهد برد.« اعضای داخلی در 
شرکت لمن برادرز اظهار می دارند همتای اروپایی 
این شرکت در روزهایی که به سمت سقوط پیش 
می رفت، تصویر منسجم از تهدیدات پیش  روی 

خود نداشت.
اینکه صنعت مالیـ  حتی با داشــتن صفحه های 
آمار دیجیتال که ســریعا تهدیدهای کلی پیش  
روی بانک ها را نشــان می دهنــدـ  باز هم ممکن 
است متوقف شود، مساله ای مورد مناقشه است. 
برخی مدیران ممکن اســت حتی به این مســائل 
توجه نداشته باشــند اما سیستم آی تی خوب تنها 
می تواند کار کّمــی را در خنثی کردن قدرت های 
بزرگ تر پشــت بحران مانند عدم تعادل اقتصاد 

جهانی انجام دهد.
از سویی دیگر هنوز هم بســیاری بر این باورند 
که سیســتم های آی تی بســیار ضعیف، به قول 
بنزیگر، »باعث تشدید بحران می شود«. صنعت 
به منظور سرعت بخشیدن به تجارت و سوددهی 
بیشــتر، میلیاردها دالر هزینه کرده است اما این 
هزینه هــا برای ایجاد شــفافیت الزم کافی نبوده 
اســت. راجر پورتنوی از شرکت دی الیت ونچور 
پارتنرز -که یک شرکت سرمایه گذاری ریسک 
در اســتارت آپ های مدیریت ریســک است - 

بانک ها و فناوری اطالعات

سیستم اطالعاتی سیلو، پدیده ای کشنده

تولید 
ارتباطات 433 میلیارد دالر

202  میلیارد دالر

سرویس های مالی 
503 میلیارد دالر

دولت 
390 میلیارد دالر

خــرده فروشــی و 
عمده فروشی211 

میلیارد دالر

خدمات
172 میلیارد دالر

سایرموارد
373 میلیارد دالر

مترجم: 
طاهره حسن زاده
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می گوید:»بانک ها برای ایجاد اهرم فشــار ابزار 
زیادی داشــتند اما برای مدیریت ریسک دارای 

ابزار چندانی نبودند.«
فناوری می تواند از راه هایی دیگر به رفع بحران ها 
کمک کند. اســتیو اوســالیوان مشــاور شرکت 
اکســنچور می گوید:»سیستم های آی تی منجر به 
کاهش فرآیند ریسک می شود.« مساله این است 
که از ســویی، انگیزه  کافی به کارکنان بانک برای 
بررسی اشکال برنامه های وام روی صفحه نمایش 
داده نمی شــود و از سویی دیگر، تعداد ریسک های 
ایجادشده توســط رایانه به مدیران اجرایی حس 

کاذب امنیت می دهد.
دیگران فکر می کنند فناوری اطالعات حتی نقش 
بسیار بنیادی تری در بحران ها ایفا می کند. از آنجا 
که همه چیز به لطف تکنولوژی، در ارتباط تنگاتنگ 
با یکدیگر هستند، مشــکل در بخشی از سیستم به 
ســرعت می تواند منجر به ایجاد مسائل در سایر 
بخش ها شود. تیل گادیمن متخصص فنی سانگارد 
که شــرکت خدمات نرم افزاری و آی تی اســت، 
اظهار می دارد که در طول ســالیان دراز، بازارهای 
مالی جهانی در شــبکه ای ذاتا ناپایدار تکامل یافته 
است. پیمایش سریع موقعیت ها توسط برنامه های 
فوق العاده ســریع تجارت کّمی طــی آغاز بحران 
اعتباری در آگوســت 2007، یک نمونه از این اثر 

است.
آیــا بانکداران متضــرر از این شــرایط درس 
گرفته اند؟ برخــی از آنها هزینــه زیادی صرف 
ساختن سیستم های یکپارچه می کنند؛ سیستم هایی 
مانند آنچه بانک ها را پیشــتر از این دچار بحران 
کرده بود؛ بانک هایی مانند دویچه، جی پی مورگان 
چئیــس و گلدمن ســاکس. بانــک دویچه همه 
اطالعات تجاری خود را در آنچــه »انبار داده ها« 
خوانده می شود، تخلیه نمی کند و سپس زمانی که 
نیاز افزایش یافت با زحمت زیاد عمل غربال را در 
آن انجام می دهد. در عوض، سیستمی از »فیدها« را 
توسعه داده است که دسترسی به اطالعات را غالبا 

بی درنگ ممکن می سازد.
آقای مسچیان می گوید بســیاری از بانک های 
دیگر هنوز در حالت آماده باش مبارزه با بحران به 
سر می برند. بیشتر پولی که در بخش آی تی صرف 
می شود، متعلق به سرعت بخشیدن به امور است 
نه شفاف سازی بیشتر. پرسش دیگر این است که 
آیا بانک های بزرگ به  راستی قادر به منظم ساختن 
سیســتم خود خواهند بود؟ کلن وودکاک  مدیر 
ســابق در اندرومدا کاپیتــال منیجمنت  و رئیس 
 RBS سابق زیرساخت های ریســک اعتباری در
می گوید:»بسیاری از بانک ها برای اینکه به  درستی 
مدیریت شوند بیش از حد پیچیده شده اند. آی تی 

به تنهایی نمی تواند این مشکل را برطرف کند.«  

  چرا این دو بانک به سیستم ابر روی آورده اند؟

مالی با فشار بسیاری مواجهند موسسات 
تا فرآیندهای خود را کارآمدتر 
کنند و هزینه هــای عملیاتی را کاهش دهند؛ این در حالی 
اســت که به اولویت های مشــتری نیز پرداخته شود؛ 
اولویت هــا و نیازهایی که به  ســرعت در حــال تغییر از 
سیستم بانکداری ســنتی )بانک هایی که به اصطالح از 
خشت و گل ساخته شده اند( به سمت  سهولت بانکداری 
از طریق تلفن همراه است. بسیاری از موسسات مالی در 
حال بررسی دقیق تر این مساله هستند که چگونه فناوری 
زیرساخت هایشــان می تواند در پرداختن به این مسائل 
کمک کند؛ تا بتوانند در بــازار رقابتی خدمات امور مالی 

امروز، مشتریان شان را حفظ کنند.
تحلیلگــران صنعتی گارتنــر پیش بینــی کرده اند تا 
ســال 2016 بیش از 60 درصد از بانک های سراســر 
جهــان، اکثریــت معامــالت خــود را با سیســتم ابر 
پردازش خواهند کرد. این به دلیل بســیاری از مزایای 
شناخته شده  محاســبات ابری در صنعت خدمات مالی 
اســت. محیط های ابر انعطاف پذیر امــروزی می توانند 
در عیــن حفظ یکپارچگی با زیرســاخت های موجود، به 
شکلی متناسب بر اســاس نیازهای خاص یک موسسه  
مالی ساماندهی شوند؛ حال این محیط های ابر می توانند 
سیســتم ابر خصوصی بــرای ذخیره ســازی داده های 
حساس مشــتری باشــند یا سیســتم ابر عمومی برای 
برنامه های کاربردی تعامل مشــتری یا حتی ترکیبی از 

هر دو.
عالوه بر این به کارگیری سیســتم ابر موسسات مالی 
را قادر می سازد نیازهای مشــتری امروز را که متکی به 
تلفن همراهش اســت، فراهم ســازند و این امر با کمتر 
کردن زمــان و برنامه های جدید موبایل که مشــتریان 
خواستارشــان هســتند، امکان پذیر اســت. تکنولوژی 
بانکداری تلفن همراه در کشــورهای توسعه یافته دارای 
طرفداران زیادی اســت. کاربران در این کشــورها، از 
طریق دســتگاه های تلفن همراه شــان به شــبکه وصل 
هســتند. این تکنولوژی نقشی مهم در کشورهای در حال  
توســعه نیز دارد، زیرا در این کشــورها مشتریان اغلب 
به سیســتم بانکداری سنتی دسترســی ندارند و احتماال 
تنها دسترسی شــان به دنیای دیجیتالی از طریق دستگاه 

موبایل است.
بانک زیتونا در تونس، سیستم ابر را شامل مزیت هایی 
می داند که برای بانکداری بهتر بســیار سودمند است. 
بانــک زیتونا در کشــوری کــه بیــش از 50 درصد از 
جمعیتش به خدمات مالی مدرن و قابل اعتماد دسترسی 
ندارند و بیش از یک چهارم جمعیت دارای حساب بانکی 
نیستند، به سیســتم ابری روی آورد تا بتواند از گسترش 
اهداف حمایــت کند و خدمات اینترنــت و تلفن همراه 

جدید به مشتریان ارائه دهد.
محیط ابری مقیاس پذیر متشــکل است از: سرورهای 
IBM، ذخیره سازی، نرم افزار و خدماتی که انعطاف پذیری 

بیشــتری فراهم می کننــد و عملکــرد و اقتصادی که 
بانک برای رشــد در آینده نیــاز دارد. در حقیقت بانک 
در نظر دارد ســاالنه 18 شــاخه جدید به وجود آورد تا 
خود را به عنوان رهبر صنعــت بانکداری تونس معرفی 
کند. قابلیت های جدید، در دســترس بودن و بهره وری 
برنامه های بانکی را بهبود می بخشد؛ برای مثال، کاهش 
زمان پردازش بیشــتر از 85 درصد معامالت روزانه از 

زمانی حدود 13 ساعت به 70 دقیقه.
بانک تانجرین در کانادا که موسســه بانکی ارائه دهنده 
خدمات ســنتی مانند پس انداز و حســاب های جاری، 
صندوق های وجوه مشترک و وام مسکن است، از سیستم 
ابری به عنوان پایه و اســاس اســتراتژی تلفن همراه خود 
اســتفاده می کند. این بانک اساســا به عنوان موسســه 
بانکداری تلفنی تاسیس شــده بود که با رشد اینترنت در 
دهه 1990سریعا به بانکداری آنالین تبدیل شد. امروزه 
25 درصد از مشــتریان تانجرین، کارهای بانکی خود را از 
طریق تکنولوژی موبایل انجــام می دهند. تانجرین برای 
ســرمایه گذاری در این فرصت روبه رشدـ  و انجام سریع 
ـ از قابلیت های ابری IBM اســتفاده می کند که از سرورها 
و نرم افزار شــامل پلتفرم بلومیکس بــرای ارائه خدمات 
تشــکیل شــده اســت. این راه حل زمان مورد نیاز برای 
ساماندهی برنامه های کاربردی جدید تلفن را از شش هفته 

به تنها دو هفته برای مشتریان تانجرین کاهش داده  است.
در نهایــت، تکنولوژی جدید ابــر، تعریف تازه ای از 
روابطی که زیتونا و تانجرین با مشــتریان خود دارند، 
ارائه می دهد. این امــر با بهبود کیفیــت خدماتی که 
دریافت می کنند و نیز دادن حق انتخاب های بیشتر به 

آنها امکان پذیر است  
Forbes :منبع

جم:  م�ت
پرستو درویش

 economist :منبع
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دیگــر First Direct ـ شــعبه  یک بار  
اینترنتی و تلفنــی بانک HSBCـ  
در صدر جدول بهترین ارائه خدمات به مشتریان 
قرار گرفت؛ 90 درصد مشتریان first direct به این 

بانک نمره  عالی داده اند.
این بانک به خاطر اعتبارش در ســرویس دهی 
مشهور است و برنده تمامی نظرسنجی های »مانی 
سیوینگ اکســپرت« شــده؛ آن هم از زمانی که 
وب سایت طی شش ســال پیش بررسی های خود 
را آغاز کرده است. سانتاندر )Santander( نیز به 
لطف 123 حساب جاری مشهورش در رتبه بندی 
باال رفت. مرکز مشاوره  TNS اطالعاتی را در اوایل 
سال منتشــر کرد که نشــان می دهد مشتریان 
حســاب های جاری از بانک های دیگر به سانتاندر 

)Santander( روی می آورند.
ِدفاکتو )Defaqto(ـ  شــرکت مستقل تحقیقات 
مالیـ  امتیاز پنج ستاره را به سرویس تغییر حساب 
ســانتاندر داده اســت. این امر در حالی صورت 
گرفته که نظرسنجی تلگراف پرســیده بود:»آیا 
سانتاندر در چهار سال گذشــته پیشرفت داشته 
اســت؟« 75 درصد از 1400 رای دهنده، پاسخ 

آری داده اند.
بانــک تعاونــی )Co-operative Bank( رتبه  
پنجم را در نظرسنجی به دســت آورد. آنها هفته 
قبل تایید کردند در نیمه اول ســال 40 هزار نفر به 
مشتریان آنها افزوده شده اســت. اعتبار اخالقی 
بانک با رشته ای از افشــاگری ها تیره شده بود، از 
جمله چاله  ســیاه 1/5 بیلیون پوندی در حساب ها 
و رسوایی مواد مخدر رئیس سابق شان پائل فالورز 

.)Paul Flowers(
مقایســه  نحوه  تغییر رتبه بندی دشــوار است؛ 
همان طور که MoneySavingExpert در گذشته 
فقط به خاطر کاربری اینترنت آنها را دسته بندی 
 Co-operative می کرد. در آخرین نظرســنجی

Bank در رتبه  سوم بود.

بارکلیز )Barclays( از رتبه  ششم در ماه فوریه به 
ته جدول سقوط کرد. سال گذشته کمپین گروهی 
به نام »پول خــودت را انتقال بده« به بارکلیز امتیاز 
بدترین موسســه مالی را در بین 70 موسســه ای 
داده بود که برای صداقت و خدمات به مشــتریان 

بررسی شده بودند.
ســخنگوی بارکلیز گفت:»حتی یک مشــتری 

ناراضی بسیار زیاد است و ما بسیار تالش می کنیم 
خدمات مان را بهبود ببخشــیم و نوآوری داشته 
باشــیم. هرچند این مطالعه با محاسبات جامع و 
مســتقل ما در مورد رضایت مشــتریان یکسان 
نیســت ولی تمام درس هایی را که نیاز هست، یاد 

خواهیم گرفت تا در آینده بهتر عمل کنیم.«
هرچند بانک های بدتــر از بارکلیز وجود دارند 
)آنهایی کــه کمتر از 100 رای داشــتند( اما این 
اولین بار اســت که این بانک در جدول تا این حد 

پایین آمده است.
گای آنکر ســردبیر »مانی سیوینگ اکسپرت« 
می گوید:»پایین ســتون رتبه بندی را بانک های 
بزرگ خیابانی گرفته اند. شگفت آور است که نیمی 
از صاحبان حساب به خدمات چهار بانک بزرگ، 
رتبه  ضعیف یا متوســط داده اند. ایــن باید برای 
بانک های بزرگ به عنوان هشداری صریح در نظر 
گرفته شــود؛ اگر خدمات خود را بهبود نبخشند، 

مشتریان شان را از دست خواهند داد.«  

رتبه بندی از نظر ارائه خدمات به مشتریان

فهرست خوب  ها و بدها

Techradar :منبع

ضعیفمتوسطعالیفراهم کنندهرتبه
)1(1First Direct)%92( %92)%6( %6)%2( %2

)4(2Santander)%64( %72)%28( %22)%8( %6

 Smile در ماه فوریه - n/a(3
سومین رتبه را به خود اختصاص 

داد.

Smile )بخشی از 

)CO- op بانک
)n/a( %72)n/a( %22)n/a( % 7

)3( 4Nationwide)%67( %69)%26(%25)%7( %6

)n/a(5The Co-op)n/a(%70)n/a(%23)n/a(%7

)5( 6Halifax)%45( %55)%43( %36)%12(%9

)12( 7TSB)%37(%52)%43( %36)%20( %12

)9(8 Bank of Scotland)%40( %49)%44( %39)%16( %12

n/a( 9 بانک Yorkshire در ماه 
فوریه با بانک    Clydesdale هم رتبه 
شد و در رده دوازدهم قرار گرفت.

Yorkshire Bank)n/a( %45)n/a(%45)n/a(%12

)9(10Llyods Bank)%45(%47)%40(%40)%16(%13

n/a- RBS( 11 در ماه فوریه با 
NatWest در رتبه سیزدهم قرار 

گرفت(

RBS)%40(%46)%44(%37)%16(%17

)10(12HSBC)%42(%42)%43(%43)%15(%15
)n/a(13NatWest)n/a( %38)n/a(%46)n/a(%15

)6(14Barclays)%46(%38)%40(%36)%14(%26
نحوه  محاسبه  رتبه بندی: امتیاز صفر برای ضعیف، امتیاز یک برای متوسط و امتیاز دو برای عالی. 7875 نفر شرکت 

کرده بودند و بانک های کمتر از 100 رای گنجانده نشدند.

  رتبه بندی خدمات مشتری حساب های جاری
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پروژه )open banking( چه هدفی را دنبال می کند

نفوذ شفافیت به سازمان ها
سال های 2007 و 2008 که بحران اقتصادی از 

تعداد بی شماری از شــرکت ها، کشورها و 
مشتری ها را از نظر اقتصادی به مرز سقوط رساند، 
باید بگوییم بانک ها و موسســات اقتصادی بزرگ 
در ماه های اخیر نزد مردم ســازمان های محبوبی 

نبوده اند. 
بدین  ترتیب TESOBE با راهی جدید و نوآورانه 
می خواهد شفافیت را به سازمان ها برگرداند؛ این 
شرکت توسعه دهنده در مسیر یادشده از ابزارهای  

Web 2.0  استفاده می کند.

پروژه بانکداری باز
پروژه بانکداری باز )OBP( را موسس و مدیرعامل 
TESOBE »ســیمون ردفرن« مطرح کــرد. او از 

پیشــگامان این نظریه اســت. با اینکه این طرح 
هنــوز در مرحله کودکی خود قــرار دارد، ردفرن 

برنامه های زیادی برای آن در نظر گرفته است.
در این پروژه، API در دســترس سیستم بانک ها 
قرار می گیرد و بدین  ترتیب صاحبان حساب بانکی 
می توانند در معامالت داده های تراکنشی خود را با 
دیگران به اشــتراک بگذارند و به دیگر اشخاص، 
وام دهندگان و ســرمایه گذاران و هرکس دیگری 

که می خواهند دسترسی داشته باشند.
OBP از اطالعــات خصوصی افــراد و اطالعات 

تجاری محرمانه محافظت می کند؛ این محافظت 
از طریق حذف اســامی و چنیــن اطالعاتی انجام 
می پذیــرد. بنابرایــن اعضا هنگامــی می توانند 
تراکنش ها را ببینند که به سیســتم متصل شده و 

تایید شده باشند.
ردفرن می گوید بانکداری بــاز برخالف دیگر 
روش های بانکی که همه  چیــز را پنهان می کنند و 
اصال تمایل ندارند اطالعات حســاب مشتری از 
چارچوب و دیواره  خودشان خارج شود، می خواهد 
از نوعی »اکوسیستم« باز پشتیبانی کند. بانک هایی 
که ردفرن برمی شــمارد، Web 2.0 نیستند و این 

دقیقا چیزی است که وی به دنبال آن است.

OBP و FinTech  )فناوری مالی(
طرح بانکداری باز ردفرن در ســال 2013 یکی از 
هفت طرح  برگزیده شرکت های فناوری مالی بود 

که در Innovation Lab  لندن شرکت کرده بود.
این آزمایشــگاه نوآوری در رابطه با پرورش و 

توســعه شــرکت های نوپا یا طرح هایی است که 
به حوزه مالی مربوط می شــوند. این آزمایشــگاه 
12 هفته برقــرار بود و از جانــب مدیران کلیدی 
از خدمات مالی، ســرمایه گذاری و شــرکت های 
سرمایه گذاری حمایت می شــد. کارآفرینان در 
پایان این برنامه، فرصتــی برای ارائه طرح خود به 

سرمایه گذاران خواهند داشت.
ردفرن در یکــی از گفت وگوهای کوتاهی که در 
Finovate Europeـ  کنفرانســی دو روزه در لندن 

در مورد آینده مسائل مالی و فناوری بانکیـ  داشت، 
گفت تمام توجــه و تمرکزش را بر پروژه بانکداری 
بــاز می گــذارد. بانک هایی که نســبت به طرح 
بانکداری باز ردفرن توجه نشان دادند، بانک هایی 
 ،RBS، HSBC، Barclays :بزرگ و خوش نام هستند

دویچه بانک، Goldman Sachs و غیره.

APIها: بیایید خالق  باشیم
پرواضح اســت که در راه بانکداری باز و دسترسی  
به داده های مالی مشکالت و موانعی وجود خواهد 
داشــت اما در همین دوره کوتاه نیــز مثال هایی از 
این طرح دیده ایم که بســیار جالب  توجه بوده اند؛ 
نمونه هایــی از این مورد که چگونــه API می تواند 
به عنوان ابزاری توســعه بخش استفاده شود. مثال 
 Money  Journey اولین بار در هاکاتون برزیل، با نام
اجرا شد: ابزاری برای تجسم پردازش های جهانی 
از طریق داده های بانکــداری باز. هدف این نمونه 
اولیه که از WebGl و 3D استفاده می کند، پیگیری و 
جست وجوی داده ها و اطالعات بانک ها، حساب ها 
و تراکنش هایی است که در سطح API بانکداری باز 

انجام می پذیرد.
پس از آن The Signing Bank به این طرح روی 
آورد؛ این بانــک از آهنگ در انجــام تراکنش ها 
استفاده می کند. مثال وقتی از حساب تان برداشت 
می شود، آهنگی پایین و آرام نواخته می شود و وقتی 
پول به حســاب تان واریز می شود، صدای آهنگ 

بلندتر به گوش می رسد.
افزون بر این، نسخه ای نمایشی بر اساس تجارت 
TESOBE وجــود دارد که شــرکت ها می توانند از 

لوگوی خود در کنار تراکنش ها استفاده کنند. 
البته ممکن است افراد از برخی امکانات API در 
تراکنش ها اســتفاده نکنند اما مساله این است که 

ببینیم APIها چه توانایی ها و کاربردهایی دارند.

ردفرن تاکیــد می کند عالوه بر شــرکت ها و 
سازمان ها، افراد نیز می توانند از این طرح استفاده 
کنند. برای مثال ممکن است کسی بخواهد شرکت 
e-commerce ایجاد کند یا شخصی بخواهد برخی 

ویژگی های حساب  بانکی خود و حسابدارهای دیگر 
را به اشتراک بگذارد. دارندگان حساب می توانند از 
نام هایی جعلی استفاده کنند تا اسم های واقعی خود 

را ـ  در صورتی که نمی خواهندـ  پنهان کنند.
دیگر افراد می توانند در بیــن تراکنش ها با هم 
گفت وگو داشته باشند و از نظر ها و عکس هایی که 
به صورت عمومی فرستاده می شود، استفاده کنند یا 
خودشان نظر بدهند و عکس به اشتراک بگذارند. 
برای مثال یک موسسه خیریه می تواند تصاویری 
از دفتر مرکــزی خود را که جدیدا خریداری کرده 
و هزینه آن 500 هزار دالر شده است، به اشتراک 
بگــذارد و از دیگران درباره کیفیت کار موسســه 
نظر بخواهد. بانکداری باز در دســترس اســت و 
ســازمان ها و افراد را به تجربــه این طرح دعوت 
می کند؛ کافی است حســاب های بانکی خود را به 
این پروژه وصل کنند. بانکداری باز مســیر تکاملی 
خود را طی می کنــد و البته هنوز در مراحل ابتدایی 
پیشــرفت خود قرار دارد. این طرح راهی دراز در 
پیش دارد و شاید ســال ها طول بکشد تا به مرحله 
عالی خود برســد اما در همین حدی که تا بدین  جا 
رشد کرده، تجربه ای جالب با استفاده از ابزارهای 

web 2.0 و APIها ارائه داده است  

thenextweb :منبع
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فناوری

بــا تجدید قوای خــود، برای بانک ها  
پاسخگویی به چالش »اژدهای 
دیجیتال« وارد قاعده دیجیتــال جدید خواهند 
شــد و از فناوری های ارتباطی هچون اَبَرداده ها، 
 )cloud( فناوری های مربوط بــه تلفن همراه و ابر
اســتفاده خواهند کرد. ارائه دهنــدگان فناوری 
اطالعــات برای تثبیت خود بــه رقابت با رقبای 
بزرگ خواهند پرداخت و بــا نقش های کلیدی 

جدیدی در بانکداری روبه رو خواهند شد.

تجزیه و تحلیل
به  طــور کلی تحلیل وضعیت سیســتم بانکیـ  با 

وجود شرایط دشــوار و مورد مناقشه در برخی 
کشورهاـ  نشانگر بازار صعودی در سال 2014 
اســت. فناوری های برتر CIO که در سال 2014 
در اولویت هســتند، تقریبا از سال 2013 بدون 
تغییــر باقــی مانده اند، در حالی کــه روندهای 
تجارت به دلیل رفتار تهاجمی تصمیم گیرندگان 
بانک هــا نســبت بــه بانکــداری دیجیتال و 
فناوری های جدید تر و خالقانه تر، در حال تغییر 

و تحول هستند. 

بازار
بازار بانکی در سراســر جهان، طی سال 2014 

حــدود 349 میلیــارد دالر صــرف فنــاوری 
ارتباطات )IT( خواهد کرد و آمریکای شــمالی 
با صرف حــدود 126 میلیــارد دالر در همان 
ســال بزرگ ترین ابر منطقه به حساب می آید. 
چین بزرگ با نرخ رشــد ســاالنه 8/3 درصد، 
سریع ترین رشد منطقه را در سال 2014 خواهد 
داشت. این در حالی اســت که در درازمدت )از 
سال 2013 تا 2018( منطقه در حال توسعه آسیا 
اقیانوســیه2، با نرخ ترکیبی رشــد ساالنه 8/5 

درصد از این حیث بهتر بوده است.

فناوری های CIO با اولویت بیشتر
)big data( اَبَرداده ها

  )BI( ابزار هــا و تحلیل های هوش کســب و کار
به مدت پنج ســال در رده بــاالی اهمیت قرار 
داشته اند. این امر با توجه به مسیر تغییر و تحولی 
که بســیاری از بانک ها آغاز کرده اند، افزایش 
قابل توجــه اطالعــات را در بازارهای در حال 

توسعه و توسعه یافته شامل شده است. 
جای تعجب هم نــدارد. با این حــال بانک ها از 
ابزار های BI بــرای اهداف بازاریابی اســتفاده 
می کننــد که ایــن اهــداف در راســتای ارائه 
محصوالت به مشــتریان، بســیار بانک محور 
هســتند. البته این امر در قاعده دیجیتال جدید 
به مشتریان منتقل شده اســت. این مهم با ارائه 
ابزار BI به مشــتریان، برای کمک به آنها جهت 
تصمیم گیــری و دســتیابی به تجربه مشــتری 

بهبودیافته، تحقق یافته است. 

موبیلیتی
دســتگاه تلفن همراه، دومین تکنولوژی بســیار 
مهم اســت کــه به طــور مــداوم در رده های 
باالی اهمیت قرار داشــته اســت. این موضوع 
بــا تمرکزی که بانک ها بر ایــن کانال در ارتباط 
با نفوذ ســه رقمی دســتگاه های موبایل، به ویژه 
گوشــی های هوشــمند و تبلت ها دارند، باعث 
می شود عملکردهای بســیار پیشرفته ای داشته 

باشند.

)cloud( ابر
خدمــات ابر )که شــامل طیف گســترده ای از 
خدمات فناوری اطالعات ارائه شــده توســط 

نگاهی کلی به بازاربانک ها در سال 2014

غلبه فناوری

جدول 1 -  سرمایه هزینه شده فناوری اطالعات در حوزه بانکداری بر اساس منطقه، 2012-2018 )بر اساس میلیون دالر(

2012201320142015201620172018منطقه
بازارهای توسعه یافته

114,783120,244125,650131,673137,960144,287151,103آمریکای شمالی
79,89981,31084,77486,92989,16191,60394,368اروپای غربی

آسیا اقیانوسیه 
توسعه یافته

20,38820,40720,86121,76322,72023,73524,830

37,57432,76331,85232,15632,50332,82933,194ژاپن
بازارهای در حال توسعه

19,23919,76019,99821,50423,10524,75826,466آمریکای التین
4,8845,0405,3165,5735,9316,2956,643اروپای شرقی

4,7354,7494,9645,3285,7716,1946,654استرالیا
خاورمیانه و شمال 

آفریقا
9,93510,18710,55910,87511,56012,32413,241

کشورهای جنوب 
صحرای آفریقا

3,7963,8273,9324,0824,3834,6074,893

22,75324,33726,34928,34230,38032,66735,007چین بزرگ
آسیا اقیانوسیه در 

حال توسعه
13,37714,17014,79916,14117,72519,44321,351

IT 331,363336,793349,054364,367381,199398,744417,751کل هزینه

 مترجم: 
محمدرضا صادق پور آذری
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ابر )cloud( می شــود( از خط سیر چرخه هایپ 
)hype cycle( کالســیک پیروی کرده است. در 
2010 و ســال های قبل از آن، هایپ و انتظارات 
از آن در پی انقالب ابر بســیار بــاال بود اما پس 
از آن در سراشــیبی تنزل قرار گرفــت و نهایتا 
در حــال حاضر با ظهوری دوباره، وارد گســتره 
بهره وری شده اســت. ما انتظار داریم خدمات 
ابر از ســال 2014 به شــکل اســتانداردتر و 
 گســترده تری از طرف بانک ها درک و تصویب 

شود.

اجتماعی
جای تعجب نیســت که توجه به تکنولوژی های 
اجتماعــی، نفوذ بســیار کمی در بخــش بانکی 
دارد. طبق نظرسنجی پیشــین گارتنر، بانک ها 
از شــبکه های اجتماعــی تنها به  عنوان وســیله 
پیشــگیرانه برای محفاظت/ کنتــرل اعتبار و 
شهرت خود استفاده می کنند، نه برای استخدام 

یا فروش خدمات بانکی.

امنیت
امنیــت ناحیــه ای کلیدی در رابطــه با ظهور 
بانکداری دیجیتال اســت کــه روند آن بیش 
از هر چیز به محیط فوق العــاده امن نیاز دارد 
تا از اختالالت عمده خدمات، از دســت دادن 
اعتبار و دیگر ریســک های عملیاتی جلوگیری 

کند. 
نهایتا موسســه گارتنر تغییــری نیرومند از 
نرم افزارهای قدیمی به بســته های اکسترنال را 
شناسایی کرده است )شکل 1 را مشاهده کنید(. 

در عین حال تغییر دیگری نیز از نرم افزارها به 
 )APLs( و رابط های برنامه ای )apps( برنامه ها
باز بانکی و همچنین فروشــگاه های نرم افزار ها 

که توســط افراد ثالــث در خــارج از بانک ها 
طراحی می شوند، تعریف کرده است. این روند 
جایگزین بســته های سنتی اســت و بسته های 
مخصوص بانکداری و سیســتم های نرم افزاری 
ERP در حال به وجود آمدن و گسترش هستند. 

این در حالی اســت که نوســازی بافت قدیمی 
)legacy modernization( و معمــاری در حال 

افت است.

روندهای کلیدی فناوری
گزارش »روند بــازار: بانکــداری، بین المللی، 
2014« تمام روندهای اصلــی بانکداری را در 
ســال 2014 با جزییات نشان می دهد. موسسه 
گارتنر در ســال 2014 به طور خاص، سه روند 
جهانــی را در بخش بانکداری شناســایی کرده 

است:
gg بانکــداری دیجیتــال: در ایــن گزارش

نوســازی  و   back office فعالیت هــای 
زیرســاخت های قدیمی، در مدتی طوالنی 
برتریــن رونــد بوده اند. این روند شــامل 
تحکیــم سیســتم ها از طریق نوســازی/

جایگزینی آنهاســت. امروزه همه اقدامات 
به هم پیوســته در روند بانکداری دیجیتال 

خالصه شده است.
gg پیــروی از مقــررات: قانــون پذیــرش

مالیــات حســاب خارجه، قانــون اصالح 
وال اســتریت و حمایــت از مصرف کننده 
ایاالت متحــده داد-فرانــک، آزمون های 
مختلف تشــخیص ثبات اقتدار مالی، پیمان 
بازل 2 و نســخه های بعدی تــا جدیدترین 
نســخه اش یعنی »اســتاندارد های به طور 
متداول گزارش شــده OECD«؛ اینها قوانین 
تضمین کننده CIO  در جهان برای ســه سال 

شکل1: 10 اولویت اول فناوری های CIO برای بانکداری و صنعت اوراق بهادار
لطفا پنج اولویت فناوری ها را برای شرکت / واحد کسب و کارتان انتخاب کنید.

روند20102011201220132014

↔BI36111/تجزیه و تحلیل
↑2--7-زیرساخت ها و مرکز داده ها

↔73233موبایل
↑21394ابر

↔91055-امنیت
دیجیتالی کردن و بازاریابی 

دیجیتالی
----6↑

نرم افزارهای مخصوص 
بانکداری

-8--7↑

ERP----8↑
↓549-10نوسازی بافت قدیمی

↓956610معماری

پیشخوان

ستادیمیانی
کانال های تحویل 

خرده فروشی
آمار مربوط به 

مشتریان

سیستم های مدیریت نرم افزارهای بانکداری 
ریسک 

سیستم های مدیریت 
نرم افزارهای بانکداری ریسک 

 سیستم های پرداخت 
 OTA تلفن همراه

 تجزیه و تحلیل 
 مدیریت و تحلیل  بازارهای نرم افزار بی درنگ و پیشگویانه 

ابرداده ها 

 راه حل های کیف پول 
دیجیتال 

 مدیریت و تحلیل 
 تجزیه و تحلیل  چارچوب پرداخت ابرداده ها 

BPO مشتریان

 رابط های برنامه 
کاربردی وب عمومی 

مدیریت و تحلیل 
BPO مشتریان

 مرکز خدمات 
پرداخت 

 راه حل های کیف پول 
دیجیتال 

 بازار برنامه با برند 
بانک 

 سیستم های پرداخت 
شبکه های اجتماعی

 ترکیب بندی زنجیره 
 بازار نرم افزار ارزش پرداخت

 بانکداری تلفن های 
هوشمند 

 راه حل Fs مبتنی 
بر اجرا

 Apptrepeneurs  ابر ارتباطات 
 Community Cloud

جمع سپاری 
  Crowdsourcing

 تجزیه و تحلیل 
پیشگویانه 

 API cloud محاسبات خصوصی ابر  مدیریت 

 سیستم های پرداخت 
کوچک اینترنتی 

 مدل سازی قبلیت 
کسب و کار 

 پردازش مجموعه  وام دهی با تلفن همراه 
 SW رویداد

 جعبه های سپرده 
دیجیتالی بانکی 

سیستم عامل های 
بانکداری باز 

 سرمایه گذاری بازار  ایجاد گروه مشتریان 
نرم افزار بانکداری 

 راه حل های سازمانی 
FS موبایل 

 چارچوب پرداخت 

 دستگاه های برنامه های 
 اداره معماری Ent  چندپرداختی 

 ردیابی PIVAS و 
مذاکرات 

 مشاور پرداخت های 
دیجیتال تلفن همراه 

 جوایز و وظیفه شناسی 
 PIVAS

 مدل سازی اکوسیستم  اداره خدمات نرم افزار 
کسب وکار 

 PIVAS فرآیند همگام OBeP استراتژی و فناوری های  سیستم های 
بانکداری باز 

 بانکداری تجاری 
موبایل 

 سیستم های پرداخت 
تقریبا بی درنگ 

 تفکر طراحی در 
بانکداری 

 سیستم های پرداخت 
  ترکیب بندی زنجیره  چارچوب پرداخت شبکه های اجتماعی 

ارزش پرداخت 

 برون سپاری فرآیند  بازار FX P2P  صفحه آمار تجاری 
وام مسکن 

 دستگا ه های تلفن همراه 
برای دسترسی به 

پرداخت 

 مدل های ریزسنجی 
درآمد 

 خدمات نرم افزاری 
 BIC/ IBAN  تبدیل

 برون سپاری فرآیند 
 مرکز خدمات  بودجه و اهداف PFM وام مسکن 

پرداخت 

 کنترل از راه دور سپرده 
مشتریان از طریق موبایل 

 خدمات نرم افزاری 
BIC/ IBAN تبدیل BIAN استانداردهای 

 مدیریت مالی پایه ای 
 معامالت بانکی 2,0 معامالت بانکی 2.0فردی 

شکل2: فناوری های در حال توسعه در مناطق پشخوان، میانی و 
ستادی
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VP رییس بانک داری تدارکات
تلفن همراه

CSOمسئول تطابق CRO /مسوول بخش اطالعاتمدیر ریسکCIOنقش تجارت

نقش خریدارخریدار اولیهتاثیرگذار/ خریدارتاثیرگذار/ خریدارتاثیرگذارتاثیرگذار/ تصمیم سازتصمیم ساز برای خریدارتاثیرگذار

تمرکزاستراتژی ITعملیات ITریسکمیانیامنیتعملیات IT/ استراتژی ITبهره وری عملیاتی ریسک

مسئول پروژه های پیشرو 
در بانک، توانایی عمل به 

.CDO عنوان

حساس به نوآوری، راه 
حل های تلفن همراه و 

بخش پرداخت منطقه آزاد

ریسک، هزینه، 
قراردادهای فروشنده؛ 

حساس به جزییات 
قرارداد و دیگر مسائل 

تکنیکی.
بسیار وابسته به روابط 

شخصی

اطمینان از حفاظت و نقض 
اطمینان

حساس به اعتبار و شهرت 
محصول فروشنده

نقطه ضعف اصلی نبود 
چابکی فناوری  در پاسخ به 

چالش انطباق است.

بسیار حساس به مقررات 
جدید و روند پیروی از 

مقررات

IT بر تجارت و ریسک های 
ناشی از آن تاثیر 

می گذارد.

تمرکز بر بهبود، کاهش 
با اضافه نکردن ریسک 

عملیاتی، پایبندی به 
مقررات

پروپژه های با ریسک 
پایین/ عملکرد باال، بازدهی 

سرمایه کوتاه مدت، 
حساس به توانایی اجرا و 
 ،IT بهبود روز به روز اجرای
غیرحساس به پروژه های 

تحول گرا

تمرکز بر ماهیت 
استراتژیک IT، متناسب با 
چشم انداز آینده IT، بهبود 

وجهه و اعتبار داخلی.

حساس به عملکرد و 
معیارهای کلیدی

پیام/ موضوعات 
کلیدی فروشنده

تاثیر بر تصمیم به خریدباالمتوسط متوسط/ باالمتوسط/ باالبسیار باالمتوسطپایین

می تواند فروشنده را با 
دیگران مقایسه کند و 

بازخورد ارائه دهد.

می تواند بر CDO با عمل 
هایی از این دست تاثیر 

بگذارد

می تواند توجه COO در 
مسائل مربوط به امنیت و 

نیازهای خاص IT را افزایش 
دهد.

می تواند مستقیما یا به 
 IT طور غیرمستقیم بودجه
را تحت تاثیر قرار دهد و 
تقاضای بودجه اضافی کند.

می تواند درباره فناوری 
های بخش میانی تصمیم 

گیری کند.

می تواند نقطه ورود برای 
فروشندگان متوسط باشد، 
می تواند CIO را توصیه کند

امضای قرارداد، می تواند 
CEO را تحت تاثیر قرار دهد

عملیات در فرآیند
 تصمیم گیری

تمرکز خریداراستراتژیک/ تکنیکیتکنیکیتکنیکی/ استراتژیکاستراتژیکتکنیکی/ استراتژیکتکنیکیاستراتژیک/ تکنیکی

آینده خواهند بود.
gg :اســـــــــتراتژی های مشــتری محور

مشــتری محور بــودن امری بســیار مهم 
برای بانک هــا در محیطی کامــال رقابتی با 
تازه واردهایــی مانند حامــالن مخابرات 

و ارائه دهنــدگان کیف پــول الکترونیکی 
)در بخــش پرداخت( یا خرده فروشــان/

تولیدکننــدگان )در بخش اعطــای وام( به 
شمار می رود.

عالوه بر ایــن در بازارهای در حال توســعه به 
دلیل گسترش بانکداری، رقابتی شدید بین بانک 
بزرگ و کوچک محلی درگرفته است. بنا بر تمام 
این دالیــل، فناوری هایی که موجــب افزایش یا 
فعال شــدن تجربه مشتری می شــود، در طیف 

باالی تقاضا قرار می گیرند.

نقشه راه حل )solution map( بازار های 
در حال توسعه

شکل های 2 و 3 نشــانگر نقشه راه حل تکنولوژی 
بازارهای در حال توســعه برای بانک هاست که 
فناوری های مختلف را در پنــج ردیف توضیح 

داده است:
gg برقراری ارتباط :)front office( پیشخوان

با مشتریان و اشخاص ثالث
gg خدمات داخلی و :)middle office( میانــی

مدیریت
gg ،که در آن معامالت :)back office( ستادی

مدیریت و پردازش می شوند.
gg زیرســاخت های عمومی: متداول ترین و

پایه ای ترین الیه فناوری، مستقل از الزامات 
صنعتی خاص

gg شــبکه و ارتباطات: تکنولــوژی ارتباط با
جهان خارج و داخل.

شــکل 3  فناوری های کلیدی در حال توسعه را 
در مناطق راه حل زیربنایی، مانند زیرســاخت 
عمومــی و شــبکه و ارتباطات نشــان می دهد. 
این شــکل غلبه روند کاهش هزینه بین بانک ها 
را با اســتفاده از فناوری های برجســته کلیدی 
نشــان می دهد؛ فناوری هایی که در حال توسعه 

هستند.
 ایــن فناوری هــا می تواننــد صرفه جویــی 
قابــل  توجهــی در هزینه باشــند یــا افزایش 
انعطاف پذیــری در ســاختار هزینــه را بــه 
ارمغان بیاورند؛ فناوری هایــی مانند مطلوبیت 
زیرســاخت ها و برون ســپاری، ارتباطــات 

یکپارچه و خدمات ابر در حال توسعه.
 

نقشه های پیام رسانی و مراکز خرید: 
نقش تجارت در برابر نقش فناوری

گارتنــر در تجزیه و تحلیــل مراکز خرید، نقش 
تجــارت و نقش فناوری را از نظــر فعالیت های 
روزانه شــان تفکیک کرده اســت. این تفکیک 
نقش ها در این گزارش، بــرای اولین بار در دهه 
گذشــته، به عنوان نتیجه بسیاری از تعامالت با 
مشــتریان گارتنر، در هر دو ســمت فروشنده و 

خریدار اعمال شده است.
شکل 4 به نقش فناوری در بانک اشاره دارد.

شکل 4. نقش فناوریـ  نقشه مراکز خرید و پیام رسانی

زیرساخت

شبکه و ارتباطاتزیرساخت های عمومی

 نرم افزارها و ذخیره سازی 
راه حل های امنیتی 

 سیستم های پرداخت 
 OTA راه حل های تبلت تلفن همراه

BI برون سپاری  ابزارهای 
زیرساخت ها 

 راه حل های کیف پول 
ارتباطات یکپارچه دیجیتال 

 Ent برون سپاری  محاسبات خصوصی ابر  اداره معماری 
 چارچوب پرداخت زیرساخت 

 سیستم عامل های 
 تلفن همراه برای  چارچوب پرداخت بانکداری باز 

دسترسی به پرداخت 
 سیستم های پرداخت 

تقریبا بی درنگ 

 مدیریت سازمانی  مطلوبیت زیرساخت 
داده ها 

 سیستم های پرداخت 
شبکه های اجتماعی 

 سیتم های پرداخت 
 )OBeP( آنالین بانکی

 مدل های تجاری  مرکز خدمات پرداخت 
PaaS نرم افزارهای

 سیستم های پرداخت 
کوچک اینترنتی 

 سیستم های پرداخت 
بیومتریک 

 نرم افزار به عنوان 
 )SaaS( سرویس IP سیستم های ویدئویی  پول 

IP شعب پولی

 مرکز خدمات پرداخت 

شکل3: فناوری های در حال توسعه در نواحی راه حل زیربنایی

  خیلی داغ: کمتر از دو سال با تصویب جریان اصلی و تبدیل به تحول پذیری باال
  داغ: تحول پذیر با دو تا پنج سال تا به تصویب رسیدن جریان اصلی و با کمتر از دو سال تا به 

تصویب رسیدن جریان اصلی اما با سود باال
  منحصربه فرد: سود باال برای کاربر نهایی. تصویب جریان اصلی بین دو تا پنج سال

  مالیم: تحول پذیر اما با پنج تا 10سال تا تصویب جریان اصلی یا تصویب جریان اصلی در عرض 
دو سال اما با سود متوسط برای سازمان کاربر نهایی.

توجه: هدف از پیام با توجه به نوع خریدار متفاوت است. فروشندگان باید خریداران مختلف را در تمام نقاط دسترسی در چرخه تصمیم گیری خرید، برای نفوذ در تصمیم گیری برای خرید، مورد هدف قرار دهند.
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خصوصیات

تجزیــه و تحلیــل خصوصیــات ســازمان ها 
 High-Tech Tuesday Webinar: « در 
 Update —  1Q14  ,ITSpending Forecast

 Enterprise Personalities Predict Spending

in 2014« بررســی شــد و موارد ذیل در مورد 

بانک ها به تایید رسید:
ggکنترل آی تی
ggابعاد ساخت یافته/ بدون ساختار
ggتصویب آی تی
ggکاهش هزینه
ggتصویب بانکداری دیجیتال

جدول 2 ایــن یافته ها را با توجــه به طبقه بندی 
گارتنر نشان می دهد.

ثاثیرگذاران کلیدی
در صنعت بانکداری بســیاری از ســهامداران 
می توانند تصمیم گیرندگان را در مراحل مختلف 

فرآیند تصمیم گیری تحت تاثیر قرار دهند. 

خدمات تجارت
در طبقه بنــدی گارتنر بــرای خدمات تجارت، 

چهار بخش شناسایی شده است:
ggمشاوره
ggپیاده سازی
ggبرون سپاری فرآیندهای تجاری
gg برون سپاری آی تی

گارتنــر در گزارش »ســهم بــازار: خدمات 
آی تــی، 2013« بازیکنــان کلیــدی جهان را 
شناسایی و بر اساس ســطح درآمد طبقه بندی 

کرده است )شکل 5(.

)VSS( نرم افزارهای عمودی مخصوص 
VSS به عنــوان برنامه نرم افزاری منحصربه فرد 

یک صنعت عمودی تعریف شــده اســت. این 
نرم افزار ها مســتقل اند و افزونــه نرم افزارهای 
افقی نیستند. این طیف از نرم افزارها برنامه های 
کاربردی سفارشی نیستند اما به جای آن، شامل 

خدمات بخش کسب و کار می شوند.
در بخش بانکــداری، نمونه هایی از VSS برای 
سیستم های هســته بانکی، سیستم های اعطای 
وام، خزانه داری، سیســتم های پرداخت، بسته 
پیروی از مقررات، سیســتم های مالی تجارت، 
سیســتم های خدمات کانال و مدیریت ریسک 

وجود دارد.

 Background and( سابقه و زمینه
)Context

گارتنر صنعت بانکداری و اوراق بهادار را در دو 
بخش و به همراه کدهــای طبقه بندی بین المللی 

صنعتی استاندارد  )ISIC( تعریف کرده است.

بانکداری
بانکداری مراجع پولــی )مانند بانک های مرکزی 
یا بانک ذخیره فدرال( موسســات سپرده گذاری 
)مانند بانک های تجاری ملی و ایالتی، موسســات 
پس انداز، تعاونی های اعتباری، شعب و نمایندگی 
بانک هــای خارجی و دیگر واســطه های اعتباری 
ســپرده گذاری( را شــامل می شــود؛ موسسات 
اعتباری غیرســپرده )مانند کارت های اعتباری، 
تامین مالی فروش، وام هــای مصرف کننده، وام و 
اعتبار امالک و مســتغالت، تامیــن مالی تجارت 
بین المللــی و تامیــن مالی بــازار ثانویه و ســایر 
واسطه گری های اعتباری غیرسپرده(. فعالیت های 
مربوط به واسطه گری اعتباری )مانند وام مسکن، 
ساختمان جوامع، پردازش معامالت مالی، ذخیره 

و  دیگر فعالیت های مربوط به واسطه اعتباری(. 

اوراق بهادار
 اوراق بهادار شــامل امنیت، کارگــزاران کاال و 
خدمات است؛ همچون فروشندگان اوراق بهادار 
و متعهدان خرید اوراق، شــرکت های شــناور، 
کارگزاران اوراق بهــادار، دفاتر کارگزاری اجاره 
نفت و گاز، کارگزاران و فروشندگان قراردادهای 
کاال، مبــادالت کاال و اوراق بهــادار و مشــاوره 

سرمایه گذاری  

جدول 2. خصوصیات بانک ها: بانک ها محافظه کار ند، برنامه ریزی دقیق دارند و حرکت آنها به  آهستگی است.

نتایجمرحله بعدیمرحله کنونیروند
کاهش هزینه 

هدایت شده توسط 
برنامه ریزی مالی

ثابت قدم )11درصد(
متوازن )20درصد(

تکامل نوآورانه:
gg)پیروی )12درصد
gg نــه صت طلبا فر

)11درصد(
لو رونده )6درصد(

تکامل ازمدافتاده:
gg)کسب و کار متمرکز )10درصد
gg روند آهسته خواهد شد
gg سرعت بستگی به استراتژی بانک ها

دارد
gg بهترین فرصت برای بانک های با

تکنولوژی تهاجمی
بانکداری دیجیتال 
هدایت شده توسط 

کسب و کار

جلو رونده )6درصد(
کسب و کار متمرکز 

)10درصد(
فرصت طلبانه )11درصد(

ثابت قدم )11درصد(
متوازن )20درصد(
پاسخگو )15درصد(

ggروند سرعت خواهد یافت
gg ،روی آوردن اکثر فرصت ها

به خصوص در بزرگ ترین و 
سازمان یافته ترین بانک ها

2000 m $>درآمد

1000 m $>درآمد

500 m $>درآمد

 IBM,
 FIS,Deloitte,

 Accenture, NTT
 Data, Fiserv, EY,TCS,

 HP, Fujitsu,Cognizant,
  Capgemini, Broadridge Financial

Solutions,PwC

 First Data, Computershare, KPMG
 International, Hitachi, ADP, Infosys, Atos,

 SunGard, Nomura Research, CGI, Xerox, CSC,
Wipro, TSYS, BT

 NEC, Atento, HCL Technologies, IT Holdings,
 Fiducia, AT&T, Oracle, EMC, Genpact, West,
 Winor-Nixdorf, Evry, Dell, Samsung SDS,

McKinsey & Co., Aon, Mizuho Information & RI

منبع: گارتنر

شکل 5. ارائه کنندگان خدمات تجارت در صنعت بانکداری و اوراق بهادار بر اساس سطح درآمد 2013
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فناوری

چــک از راه دور فرصت هایی را بــرای صرفه جویی در واگذاری 
هزینه ها و بــازده فرآیند به بانک هــا عرضه می دارد. 
فناوری اطالعات بانک و کارکنان این حرفه )کســانی که در این حرفه اشتغال 
دارند( باید متوجه رشد ســریع فناوری های واگذاری چک از راه دور باشند تا 
بتوانند برای سرمایه گذاری ها به موقع برنامه  ریزی کنند و راهبردهای مختلف 

را مدیریت کنند.

یافته های کلیدی
کاهش حجم پرداخت هایی که وابســته به کاغذ هستند و باال رفتن هزینه های 
عملیاتی در سرتاســر جهان، بانک ها را مجبور می کند از جذب واگذاری چک 
حضوری تمرکززدایی کنند و گزینه های بیشتری برای خدمات واگذاری چک 
از راه دور را به کاربران و مشتریان تجاری عرضه کنند. امروزه واگذاری چک از 
راه دور از طریق تلفن  همراه می تواند بسیار سودمند باشد اما خطر تقلب، زود از 

رواج افتادن و جایگزینی این نوع واگذاری را تهدید می کند.

 حیات/ عمر بازاری مفید
عمر بازاری شــامل چهار مرحله است:  مزیت- از 12:00 تا 3:00 زمانی است 
که بازار به طور معمول از وضعیتی ابتدایی به مرحله بلوغ می رسد. در این زمان 
میزان تقاضا معموال پایین است. پس این فناوری اگر چیزی به دست می آورد، 
برای مجموعه چیزهایی اســت که ارائه می کند؛ نه برای قرار گرفتن در چرخه 
بازار خودش. حق انتخــاب- از 3:00 تا 6:00 زمانی که بــازار به طور معمول 

از وضعیت نوجوانی و بلوغ وارد ابتدای جریان اصلی می شــود. این مرحله ای 
است که در آن تقاضا به باالترین میزان رشــد می رسد؛ مرحله ای که طی آن 
گزینه های ذخیره باید رشد کنند و قیمت ها با سریع ترین میزان نزول می کنند. 
هزینه -  از 6:00 تا 9:00 زمانی اســت که بازار از ابتدای جریان اصلی به سمت 
جریان اصلی بالغ حرکت می کنــد. هزینه ها در این مرحله، قوی ترین محرک 
در بیشتر تصمیم گیری های خرید خواهند بود. جایگزینی- از 9:00 تا 12:00 
که طی آن بازار از وضعیت جریان بالغ به سمت »انتهای بازار« حرکت می کند 
)یعنی زمانی که بعد از آن تکنولوژی دوام زیادی نخواهد آورد تا مورد خرید و 
استفاده قرار بگیرد(. خرید و هزینه های عملیاتی به طور پیوسته افزایش می یابد 
و شرکت ها باید به دنبال روش های جایگزین برای برآورده کردن نیازهای بازار 
عمر بازار، بر اساس یک  کســب و کار باشند. وضعیت ســطوح دارایی فناوری ِ

تخمین توافقی بین کسب و کار و میزان بلوغ بازار پایه ریزی شده اند.

میزان دوام/عمر بازار و اندازه های کاالیی
شکل 2: خالصه  وضعیت عمر بازار و مقادیر کاالیی برای هر سطح دارایی

مجموع دستیابی به 
مهارت ها

تامین  
کنندگان

استاندارد 
سازی

جایگاه در 
چرخه حیات

سطح دارایی

19 5 4 10 4:30 واگذاری چک از 
طریق موبایل

16 5 5 6 7:55 واگذاری چک به 
حساب از محل 

شرکت ها

20 5 5 10 8:30  واگذاری چک از 
طریق تلفن همراه

14 4 4 6 8:45  واگذاری چک 
از طریق دستگاه 

خودپرداز

20 5 5 10 10:00  واگذاری چک به 
حساب از خانه

14 2 4 8 10:15  واگذاری چک از 
طریق عابربانک

15 4 3 8 10:30 واگذاری چک به حساب در 

بخش ستادی

13 3 4 6 11:00 واگذاری چک 
منطقه ای

11 1 4 6 11:30 سیستم متمرکز 
واگذاری چک از 

طریق تصویر

5 1 2 2 11:45 سیستم متمرکز 
واگذاری چک 

غیرتصویری

تغییرات ایجاد شده در سال 2014 در ساعت بازار فناوری اطالعات
در سال 2014 تغییر اولیه در ساعت بازار، در پیشرفت این سطوح دارایی بود: 
واگذاری چک از طریق تلفن همراه، واگذاری چک به حساب از خانه و واگذاری 

چک به حساب از محل شرکت ها. 

ساعت بازار فناوری اطالعات برای ثبت سپرده از راه دور

طلوع و غروب دیجیتالی

مترجم: 
نگار بنی صفر

   کمتراز 2 سال                       2 تا 5 سال                       5 تا 10 سال                       پایان حیات                    

شروع بازار

طلوع 
استانداردها

اوج صنعتی سازی

گرگ و میش 
کهنگی

هزینه

سود

انتخاب

گزینی
جای

واگذاری چک از راه دور

واگذاری چک از طریق موبایل

واگذاری چک از طریق خودپرداز

سیستم متمرکز واگذاری چک غیر تصویری

واگذاری چک به حساب از خانه

سیستم متمرکز واگذاری چک ازطریق تصویر
واگذاریچکمنطقهای

واگذاری چک  از طریق موبایل

واگذاری چک به حساب در بخش ستادی
سپرده گیری تحویلدار شعبه

شکل یک
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سابقه بازار
هم اکنون بسیاری از کشورها از جمله نروژ و سوئد پرداخت از طریق چک های 
کاغذی را حذف کرده اند. حتی در کشــورهایی مانند هند، اســترالیا، کانادا، 
انگلستان و آمریکا که معامالت مشــتری ها با استفاده از چک های کاغذی به 
عنوان روشــی برای پرداخت انجام می شود، چک های کمتری نوشته می شود 
و شــیوه های پرداخت الکترونیکی رواج بیشــتری یافته است. در کشورهای 
دیگر نیز تغییرات نظارتی، تدابیر بانــک مرکزی و طرح های انجمن پرداخت 
برای کاهش اســتفاده از پرداخت های وابسته به کاغذ و افزایش استفاده  کاربر 
از روش های الکترونیکی، روش های آنالیــن و پرداخت از طریق تلفن همراه، 
انتخاب های بانک را برای واگذاری چک تحت تاثیر قرار داده اند. فناوری های 
واگذاری چک از راه دور، بخشــی از اســتراتژی های کثیری هستند که برای 
پیشرفت ناکارآمدی های موجود در عملکرد سیستم وابسته به کاغذ و کاهش 

هزینه های پردازش متمرکز به وجود آمده اند.

افزایش عالقه کاربران به واگذاری چک از راه دور
کاهش استفاده از چک های کاغذی، با افزایش استفاده کاربران از گوشی های 
هوشــمند و افزایش عالقه به واگذاری چک به حســاب از خانــه با تلفن همراه 
و سیســتم آنالین مطابقت دارد. کاربــران فعالیت هــای پیچیده تری را با 
گوشــی های هوشــمند خود انجام می دهند؛ مانند دسترسی به سایت های 
رسانه های اجتماعی. تحقیق گارتنر نشــان می دهد در پنج سال آینده تعداد 
کاربران رسانه های اجتماعی از طریق تلفن همراه در سراسر جهان با سرعت 
ساالنه 15 درصد رشد خواهد کرد. بانک ها می توانند از این افزایش استفاده 

کاربران از رســانه های اجتماعی در راســتای اهداف خود ســود ببرند؛ این 
افزایش استفاده از رسانه های اجتماعی نشان می دهد کاربران مایل به استفاده 
از گوشی هایشــان برای انجام فعالیت های پیچیده تر هســتند.  با رشد تعداد 
کاربران تلفــن همراه و واگذاری چــک از راه دور، راهکارهای دیگری نیز به 
وجود می آید؛ راهکارها و قابلیت هایی که در آنها از دوربین گوشی هوشمند یا 
تبلت برای عکسبرداری از داده های وابسته به کاغذ استفاده می شود و سپس 
این داده ها از طریق گوشــی  ها در جریان معامــالت الکترونیکی به گردش 
درمی آیند. این قابلیت ها، فعالیت هایی چون افتتاح حساب، پرداخت قبض، 

فعال سازی کارت بانک و کارت اعتباری و غیره را شامل می شود.

واگذاری چک به حساب از محل شرکت ها
 این فناوری مشتری های تجاری بانک را قادر می سازد با استفاده از تلفن همراه از 
تصویر پشت و جلوی چک های پرداختی کاغذی عکس بگیرند و این تصویرها 
و اطالعات حساب را به بانک هایشان مخابره کنند. واگذاری چک از راه دور از 
طریق تلفن همراه، نیاز مشــتری  را برای فرستادن چک های پرداختی به شعبه 
یا تحویلدار بانک و دستگاه خودپرداز از بین می برد. تاثیر عمده این فناوری، در 
این نکته اســت که بانک می تواند ســپرده هایی را که با مشکل مواجه شده اند، 

شناسایی کند و هرچه سریع تر مشتریان را از وقوع مشکل آگاه کند.

واگذاری چک از طریق موبایل
واگذاری چک از طریق موبایل مجموعه ای از فناوری هاســت که طی آن 
مشتریان بانک از پشــت و جلوی چک های پرداختی عکس می گیرند و این 

شکل 3 - خالصه پیشنهادات ساعت بازار 

پیشنهاداتتغییرات بعدیمرکز توجه کنونیماده 

در به کارگیری ویژگی های جدیدی که به سفارشی سازی اضافه می شوند، محتاط باشید.پایان حیات در0-2 سالجایگزینی سپرده گیری تحویل دار شعبه
نیازهای شعبه را مرور کنید. برنامه ریزی کنید تا به صورت گزینشی واگذاری چک پشت پیشخوان را با پایان حیات در 0-2 سالجایگزینیواگذاری چک به حساب در بخش ستادی

سخت افزار ِ ثبتی که جدیدتر و ارزان تر است یا دستگاه خودپرداز واگذاری چک در شعبه جایگزین کنید.

راه حلی را برای زمان هایی در نظر بگیرید که پیشرفت خیلی سریع نیست؛ این راه حل می تواند در رابطه با تلفن  طی 0-2 سالهزینهواگذاری چک از طریق تلفن همراه
همراه و بانکداری خرد باشد. بنابراین هر سال گزینه های تکنولوژی را مرور کنید.

فناوری اسکنر بسیار پیشرفت کرده است. کاربران روش واگذاری چک از راه دور را از طریق تلفن همراه اتخاذ پایان حیات در 0-2 سالجایگزینیواگذاری چک به حساب از خانه
می کنند. چون مشتریان استفاده از چک های کاغذی را کنار گذاشته اند.

سیستم متمرکز واگذاری 
غیرتصویری چک

گزینه هایی را ارزیابی کنید تا با ترکیبی از فناوری های ثبت واگذاری چک جایگزین شان کنید یا برون سپاری پایان حیاتجایگزینی
را مد نظر قرار دهید.

واگذاری چک 
از طریق دستگاه خودپرداز

کارکردگرایی بین همه کارپردازها به صورت یک استاندارد در حال پذیرفته شدن است و قیمت ها در حال سقوط جایگزینی طی 2-5 سالهزینه
هستند. گزینه های تکنولوژی را هر سال با کارپردازهای رایج مرور کنید. انتظار این را داشته باشید که بسیاری از 
کاربران خدمات واگذاری چک از طریق تلفن همراه را به جای خدمات وابسته به دستگاه خودپرداز انتخاب کنند.

تحت  پیشرفت سریع قرار گرفتن. ریسک باالی جایگزینی  زودهنگام برای راه حل های مستقل. راه حلی را در نظر هزینه در 2-5 سالانتخابواگذاری چک از طریق موبایل
بگیرید که قسمتی از بانکداری تلفن  همراه باشد یا با آن ترکیب شود. هر  شش ماه یک بار گزینه های فناوری را 

مرور کنید.

واگذاری چک به حساب از محل 
شرکت ها

واگذاری چک به حساب از محل شرکت ها  از طریق تلفن  همراه به سرعت در حال جایگزین شدن است. همچنین جایگزینی در 2-5 سالهزینه
این فناوری باعث جایگزین شدن پرداخت پول از طریق کارت بانک ها و تلفن همراه به جای چک های کاغذی 

شده است. هر 12 ماه یک بار مسائل و گزینه ها را مرور کنید.

پایان حیاتواگذاری چک منطقه ای
 طی 5 تا 10 سال

 راه حل سیستم متمرکز را برای پیدا کردن فرصت جایگزینی آن با راه حل های واگذاری منطقه ای جدیدتر جایگزینی
و ارزان تر که قابلیت ترکیب شدن با شعبه و راه حل های واگذاری چک سلف سرویس )دستگاه خودپرداز، 

شخص کاربر، بازرگانی( داشته باشند، امتحان کنید.

سیستم متمرکز واگذاری چک از 
طریق تصویر

پایان حیات
 طی 5 تا 10 سال

ساختاری را که فناوری های واگذاری چک از راه دور را با هم ترکیب می کند، جایگزین کنید.جایگزینی

    می بایست طی 12 ماه آتی انجام پذیرد.                                              رنگ زرد: می بایست طی 24 ماه آتی انجام پذیرد.                                              رنگ فسفری: انجام پیشنهاد چندان ضروری نیست.
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پیوست جهان

شماره 1+21  بهمن 1393 ویژه چهارمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت   

تصویرها را به بانک مخابره می کنند. این روند باعث می شود بانک ها بتوانند 
وظایف خاصی را که بر عهده مشتریان اســت، به دستگاه تلفن همراه محول 
کنند. استفاده از این سیستم، باعث سریع تر شدن روند ثبت حساب می شود. 
این فناوری موجب می شود مشتریان گوشی های هوشمندی خریداری کنند 
که امکان دسترســی به اینترنت را برای آنها فراهم آورد و مجهز به دوربین با 

کیفیت باال باشد.

پیشنهادات
gg در راســتای افزایش اســتفاده از واگذاری چک هایی که بــا تلفن  همراه

انجام می پذیرد، پاداش در نظر بگیریــد. از بانکداری آنالین و مجراهای 
رســانه های اجتماعی مانند توییتر و فیس بوک برای ارتقای قابلیت های 

خود بهره ببرید.
gg ،با تبلیــغ برنامه های واگذاری چــک، کاربران تلفن همــراه در اینترنت

اجتماعات و غیره افراد را از وجود این امکان در بانک خود آگاه کنید.
gg به مردم اطمینان بدهید با  واگذاری چــک از طریق موبایل، احتمال وقوع

تقلب و کالهبرداری بســیار پایین خواهد آمد و حتــی در آینده نیز از بین 
خواهد رفت.

واگذاری چک از طریق دستگاه خودپرداز
واگذاری چک از طریق دستگاه خودپرداز، مشتریان بانک را قادر می سازد یک یا 
حتی تعداد بیشتری چک به حساب خود واریز کنند یا به  اصطالح چک دریافتی 
را نقد کنند و رســیدی را به همراه تصویر چک ها به عنــوان مدرک واگذاری 
چک دریافت کنند؛ همه این امور انجام می پذیرد، بدون اینکه مشــتری ها در 
صف های طوالنی منتظر بمانند. این روند همچنین به کاهش هزینه های بانک 

که در پردازش چک های کاغذی متحمل می شــود، کمک می کند و برخی از 
فعالیت های پردازش را بر عهده مشتریان می گذارد. این روش از ثبت تصویر و 
فناوری بازشناسی درون دستگاه خودپرداز بهره می برد. دستگاه های خودپرداز 
با انجام خدمات مختلف می توانند همان کارهایی را انجام دهند که مشتریان به 

خاطرشان به تحویلدار بانک مراجعه می کنند.

واگذاری چک به حساب از خانه
واگذاری چک به حساب از خانه توسط کاربران از این راه ها امکان پذیر است:

gg ثبت تصویر چک که با اســتفاده از دستگاه اسکنر  شــخصی کاربر انجام
می شود )تصویر چک و اطالعات حساب از طریق اینترنت به بانک ارسال 

می شود(.
gg اطالعات حســاب چک از طریق بانکداری آنالین وارد می شــود و خود

چک ها از طریق ارسال سنتی، به بانک پست می شوند )این به معنای ارسال 
الکترونیکی/پست الکترونیکی نیست(.

gg این اپلیکیشن مخصوص کاربرانی است که استفاده از بانکداری آنالین
را برای ارتباط با بانک هایشــان از طریق راه هایی دیگر از جمله دستگاه 
خودپرداز ترجیح می دهند. این برنامه همچنین گزینه ای اســت برای 
کاربرانی که در مســافت هایی دور از شــعب  بانک هایشــان زندگی 
می کنند یا نمی خواهند از تلفن های همراه شــان بــرای انجام این امور 
اســتفاده کنند. البته با توجه به افزایش محبوبیت گوشی های هوشمند، 
ممکن است کاربران به اســتفاده از تلفن های همراه شان برای واگذاری 
چک  از راه دور ترغیب شوند و عالقه شــان را به استفاده از این روش از 

دست بدهند.

واگذاری چک به حساب در بخش ستادی بانک
واگذاری چک از راه دور به حســاب در بخش ستادی بانک راه حلی است که 
بانک را قادر می سازد با استفاده از اسکنر از چک هایی عکس بگیرند که کاربران 
به شعبه ارسال کرده اند. دستگاه ثبت تصویر به عملیات پردازش متمرکز بانک 
متصل اســت و عکس ها و دیگر اطالعات مربوط به عملیات پردازش را ارسال 
می کند. این راهکار سبب صرفه جویی در زمان نیز می شود. در این روش شعب 

بانک ها تنها قادر به دریافت حجم محدودی از چک هستند.

واگذاری چک ناحیه ای/منطقه ای
واگذاری چک منطقه  ای هم از فناوری چاپ و دریافت تصویر  بهره می برد و هم 
از فناوری پردازش. این روش جایگزینی برای روش سنتی عملیات ثبت چک 
متمرکز است. در روش سنتی تمام چک های کاغذی به سایت عملیات فرستاده 
می شدند. بدین  ترتیب عملیات پردازش به شرایط جوی، ترافیک و هزینه های 
سوخت و مشکالت مکانیکی )تمام این مشکالت در حمالت 11/9 در آمریکا 
به وقوع پیوست؛ یعنی پروازهای هوایی که حامل واگذاری چک ها بودند با تاخیر 

مواجه شدند( وابسته بود و از آن تاثیر می گرفت.

سیستم متمرکز واگذاری چک از طریق تصویر
نوعی سیســتم متمرکز واگذاری چک از طریق تصویر اســت که بر اساس 
ســخت افزارهایی طراحی شــده اســت که قابلیت پردازش حجم باالیی از 
چک ها را دارد. اینها معموال دستگاه های بزرگ و اختصاصی اسکن و پردازش 
هســتند. این روش واگذاری چک از تمام روش های واگذاری چک  از راه دور 
مرسوم تر، ایمن تر و قابل اعتمادتر اســت. اما این روش نیز به شرایط جوی، 
ترافیک، هزینه های ســوخت و مشکالت مکانیکی وابسته است و از آنها تاثیر 

می گیرد  

منبع: گارتنر
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