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استارتآپهای فینتک با ارائه ایدههای
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آزمون بزرگ سیستم بانکی

برنده اصلی تعامالت بینالمللی

آســتانه اجرای برجام «اقتصاد»« ،فضای کســب و کار» و «صنعت بانکداری»
ایران اسالمی در نقطه عطف تاریخی قرار گرفته است .اکنون نظام بانکی ایران از
یک سو با فرصتهای ناشی از شرایط پساتحریم و از سوی دیگر با چالش کسب آمادگی
برای نقشآفرینی مجدد در راســتای احیای اقتصاد داخلی و بینالمللی کشــور مواجه
است.
در حقیقت این یک آزمون بزرگ برای سیســتم بانکی کشــور است .برای مدیریت
شــرایط پســاتحریم ،ضرورت دارد اهداف و اســتراتژیهای تحولگرا تدوین شود و
برنامههای عملیاتی متناسب در دستور کار قرار گیرد.
حضور مجدد و با اقتدار در عرصه بانکداری بینالمللی ،مســتلزم اقدامات استراتژیک
اســت؛ «شفافیتبخشی و بهبود ســاختار مالی»« ،اســتقرار کامل حاکمیت شرکتی»،
«تغییر هوشمندانه در مدلهای کســبو کار بانکداری»« ،بازتعریف مفهوم بانکداری
بینالمللی» و «فراهم کردن زیرســاختها و ابزارهای مبتنی بر لبه تکنولوژی» از جمله
الزامات جدی در شرایط پیش روست.
پژوهشکده پولی و بانکی به تأســی از سیاستها و راهبردهای بانک مرکزی جمهوری
اســامی ایران و با اســتفاده از دانش روز دنیا و بهرهگیری از مشــاوره دانشــمندان و
فرهیختگان فعال در عرصههای مدیریت ،بانکداری ،اقتصاد و فناوری اطالعات ،تالش
میکند مقدمات شایستهای را برای تصمیمسازی بهینه فراهم آورد.
ما معتقدیم فاصله بــا نظام بانکی دنیا را میتوان ضمن تحقیــق و پژوهش (با تاکید بر
پژوهش کاربردی) برطرف ساخت.
یکی از فرصتهای ارزشــمند دوران پســاتحریم ،فرصت نوسازی مدل کسب و کار
بانکداری ایران مبتنی بر آخرین تحوالت صنعت بانکی دنیاســت که البته باید منطبق با
قوانین و اقتضائات ملی و اسالمی کشور بومیسازی شود.
تجدید و بازســازی روابط کارگزاری با بانکهای معتبر بینالمللی فرصت مناســب
دیگری اســت که ضمن تســهیل در گشــایش اعتبارات و تامین مالی خارجی ،موجب
روانسازی ارائه خدمات ارزی به فعاالن اقتصادی خواهد شد .همچنین با تعامل سازنده
میتوان بســترهای پرداخت الکترونیکــی بینالمللی را فراهم کرد و بــه تبع آن ،ورود
سرمایهگذاران و گردشگران خارجی به کشور را رونق بخشید.
یکی از انتظارات بحق فعاالن اقتصادی و علیالخصوص صنعت گردشگری از سیستم
بانکی این اســت که بســترهای پذیرش ابزارهای پرداخت الکترونیکی بینالمللی را در
داخل کشــور فراهم کند .این مهم به عنوان یکی از محورهای اصلی همایش پنجم مورد
توجه قرار گرفته اســت .به هر تقدیر ،انتقال دانش فنی و سرمایه خارجی به داخل کشور
مستلزم تامین و ایجاد زیرساختهای بانکی است.
همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت با ایجاد بستری برای تمامی فعاالن
و بازیگــران این حوزه میتواند بهترین فضا برای برنامهریزی بهتر در راســتای افزایش
کارآمدی ،عملکرد و نوآوری و بهروزرسانی سیســتمها و خدمات باشد .همایش پنجم
فرصت مغتنمی است تا به ویژه در حوزههای «بانکداری بینالمللی»« ،مدل نوین کسبو
کار بانکی» و «نظامهای پرداخت الکترونیکی بینالمللی» به بحث و تبادل نظر بپردازیم.
امیدواریم برنامهها و مطالب پژوهشی کاربردی همایش امسال ،در این مقطع حساس
تاریخی برای نظام بانکی کشور راهگشا باشد

ظالمانه غرب علیه ایران در ســالهای اخیر ارتباطات نظام
بانکی کشــور با نظام بانکی بینالمللی را به شدت تحت تاثیر
قرار داد .روند مذاکرات سیاســی چندماهه گذشــته و توافقات صورتگرفته در قالب
برجام امیدواریهایی را در زمینــه برقراری ارتباط مجدد نظام بانکی و در نتیجه کاهش
هزینههای مبادالت بینالمللی برای اقتصاد کشــور به دنبال داشــته است .در این میان
ابعاد گشایشهای مورد انتظار همچنان برای بســیاری از فعاالن اقتصادی مبهم است؛
پژوهشکده پولی و بانکی در راستای رســالت خویش به عنوان بازوی فکری نظام بانکی
کشــور محور اصلی پنجمین همایش بانکــداری الکترونیکی را «گســترش ارتباطات
بینالمللی؛ فرصتها و چالشها» قرار داد .در این مقال کوتاه به چند نکته اساســی در این
زمینه اشاره مختصری خواهم داشت:
اولین و مهمترین دغدغه در این زمینه مدیریت مناسب انتظارات شکلگرفته است.
واقعیت آن است تا تحقق دســتاوردهای مورد انتظار رفع محدودیتها زمانی طوالنی
باقی اســت و گشــایشهای آنی دور از دسترس خواهد بود .الزم اســت در این زمینه
سیاســتگذاران با گفتوگویی شفاف با آحاد جامعه ،به صورت عام و نخبگان ،به صورت
خاص ســطح انتظارات را مدیریت کنند.همچنین الزم اســت استراتژی حرکت نظام
اقتصادی و به تبع آن صنعت بانکــداری در کوتاهمدت و میانمدت برای بهرهبرداری
حداکثری از فرصتهای بهدستآمده ،مشخص شــود .در این زمینه از آنجا که اولین
هدف کاهش هزینه مبادالت تجاری اســت؛ تالش در جهت تســهیل خدماترسانی
بانکی بینالمللی به بخشهایی که میتوانند بیشترین اثر را داشته باشند ،اولویت خواهد
داشت .بدین ترتیب با فشار مشــترک طرف ایرانی و طرف خارجی که قصد مراودات
بینالمللی در یک زمینه خاص را دارند ،گشــایشهای مورد نیاز در زمینه دسترســی
خدمات بانکی بینالمللی با ســهولت بیشتر صورت خواهد گرفت .در این زمینه شرکت
بینالمللی باید به نحوی انتخاب شود که قدرت چانهزنی مناسبی در تسهیل این شرایط
داشته باشد.
اولویــت دیگر تمهید زمینههای الزم جهت ارتباط موثر و مســتمر صنعت بانکداری
کشــور با نظام مالی بینالمللی است .در ســالهای اخیر به دنبال بحران مالی بینالمللی
مقررات احتیاطی بانکی بینالمللی ،تغییرات قابل توجهی کرده است و بانکهای ایرانی
برای اینکه بتوانند در فضای جدید ایجادشده با رقبا و شرکای خارجی خود مرتبط شوند،
ناچار به تطبیق شرایط خود با این استانداردها هستند ،در این زمینه سیاستگذار فرصت
مغتنمی در اختیار خواهد داشــت تا بــا ارتقای رویکرد نظارتی و اعمال سیاســتهای
مناسب ،از سالمت نظام بانکی کشور نیز اطمینان حاصل کند.ارتباط نظامهای پرداخت
کالن و خرد بانکی با نظامهای پرداخت بینالمللی میتواند با افزایش بهرهوری استفاده
از منابع ،نقش غیرقابل صرفنظری در خروج اقتصاد از رکود داشته باشد .عالوه بر این
جذب منابع بینالمللی در عدم حضور این زیرساختها دشوار خواهد بود.
و نهایتــ ًا ارتباطــات بینالمللی میتوانــد از طریق مبــادالت فناورانــه در حوزه
ســختافزارها و نرمافزارهای الکترونیکی مرتبط با بانکــداری ،افقهای جدید را پیش
روی بخش بانکداری الکترونیکی کشور قرار دهد .به نظر میرسد پیشرفتهای سالیان
اخیر کشور در حوزههای مرتبط فناوری اطالعات بانکی میتواند یکی از برندگان اصلی
فرآیند افزایش تعامالت بینالمللی باشد

در
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تطبیق امکانات موجود با استانداردهای روز دنیاص

صنعت

بانکداری و ســایر بخشهای دیگر مرتبط به آن از معدود
صنایعی اســت که محدودیتها و گســتردگی تحریم بر
آن بیش از ســایر بخشهای دیگر کشور بوده اســت .در این خصوص بانک
مرکزی ج .ا .ا به عنوان باالترین نهاد این حوزه ،بیش از ســایر حوزههای این
صنعت مورد تمرکز قرار گرفته اســت .به تبع ،اولی در شــرایطی که اجرای
قریبالوقوع برجام در کشــور مطرح شــده ،موضوع آمادگی شبکه بانکی و
بخشهای مرتبط ،بهویژه شــرکتهای فعال در حوزه فناوری بانکی یکی از
مباحث جدی است .شاید این سوال بارها پرسیده شده که اجرای برجام -یا به
عبارتی آنطور که این روزها رواج یافته ،شرایط پس از تحریم (پساتحریم)-
فرصت اســت یا تهدید؟ با مرور اقداماتی که در حوزه یادشــده و در شرایط
تحریم در چند سال گذشته انجام گرفته است ،میتوان به قدرت و توانایی فکر
و اراده کارشناسان ایرانی اذعان داشت .برای روشن شدن این موضوع کافی
است به دهها دستاورد ملی که با کوشــش و تالش شرکت ملی انفورماتیک
و شرکتهای تابعه آن که به بهرهبرداری رســیده است ،اشاره کرد .شایان
توجه اســت برخی از این دستاوردها حتی در ارزیابیهای سازمانهای معتبر
بینالمللی ،رتبههای نخســت را به خود اختصاص دادهانــد .بنابراین از این
منظر شــاید بتوان گفت تحریمها فرصتی برای تبلور و تجلی فکر و اراده ملی
بودهاند .برخی از دستاوردهای فوق عبارتند از:
ggافزایش تعداد سامانههای حاکمیتی از  7به  ۲۵با رشد  ۲۵۷درصدی طی
سالهای ۹۳-۹۰
ggرشد پایداری در ســرویسهای شرکت از  ۹۵درصد در سال  ۹۰به .۹۸
 ۵درصد در سال ۹۳
ggافزایش تعداد موارد ظرفیتسازیشده در سیستمهای شرکت با رشد
 ۳۷۶درصدی طی سالهای ۹۳-۹۰
ارتقای امنیت سامانههای بانکی با پیادهسازی استاندارد ۲۷۰۰۱ ISO
gg
ggافزایش تعداد محصوالت جدید تولیدشــده از  ۱۶به  ۸۴با رشــد ۴۲۵
درصدی طی سالهای ۹۳-۹۰
ggرشد دســترسپذیری شــبکههای فضایی از  ۹۸درصد در سال  ۹۰به
 ۹۹/۹۹درصد در سال ۹۳
ggتوسعه نقشهراه  ۱۴۰۰بانک مرکزی با هدف تبدیل آن به بانکی کارآمد
و مدرن.
از سوی دیگر تمام تالشها و نتایج بهدستآمده در مدت تحریم معطوف
به توسعه و گسترش زیرســاختها و خدمات داخل کشور بوده است که به
لطف خدا نیازهای درون کشــور را برطرف کردهانــد .دنیای کنونی دنیای
تدبیر و تعامل و توسعه روابط اســت .تجارت بینالملل از مباحث بسیار مهم
و استراتژیک برای هر کشور به شــمار میرود .یکی از زیرساختهای بسیار
حیاتی برای توســعه تجارت با دنیای بیرون ارتباط بــا بازارهای پولی و مالی
ال میسر نبوده
بینالمللی است که به دلیل وجود تحریمها دسترسی به آنها عم ً
است .توسعه تجارت بینالملل از جهات بسیار مختلفی میبایست مورد توجه
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قرار گیــرد که تدوین یا بازنگری در حوزه حقوق و قوانین ،مدلهای کســب
و کار ،توســعه زیرســاختهای تبادل اطالعات ،امنیت ،ابزارها و فناوریها
برخی از آنها به شــمار میروند .ولی در این میان بدون اغراق توسعه ابزارها
و روشهای مورد نیاز بــرای پرداختهای بینالمللی یکی از مهمترین موارد
بوده و لذا توجه به این امر از دغدغههای اصلی ذینفعان این حوزه به شــمار
میرود  .اگرچه از بین رفتن تحریمهایی که موانع اصلی توســعه روابط پولی و
مالی با دنیای بیرون بودهاند ،نیازمند زمان اســت و به سرعت میسر نخواهد
شــد ولی ضروری اســت برنامهریزی الزم به منظور تعییــن دقیق و منظم
اقداماتی که میبایست در آن زمان انجام گیرند ،از هماکنون مورد توجه قرار
گیرد و آن دســته از اقداماتی که تا پیش از ورود جدی به دوران پساتحریم از
هماکنون قابل اجرا هستند ،شناســایی ،برنامهریزی و اجرا شوند .به عبارت
دیگر نقشــهراه ورود بــه صحنهپرداختهای بینالمللی بایــد از هماکنون
ترسیم و تا حد ممکن اجرا شــود .این برنامه میبایست دربرگیرنده وظیفه و
نقش کلیه بازیگران این صحنه از جمله بانک مرکزی ج .ا .ا ،بانکهای عامل و
شرکتهای مرتبط با حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات بانکی باشد .از یک
سو بانکهای عامل میبایست به ســطح آمادگی الزم برای ورود به تعامل و
همکاری با بانکهای خارجی و شــرکتهای پرداخت بینالمللی برسند «که
لزوم ًا این آمادگی محدود به حوزههای فنــی نبوده و حوزهای دیگری مانند
مطلوب کردن تراز عملیاتی بانکها نیز جزیی از آن محســوب میشــود» و
از سوی دیگر شــرکتهای فعال در حوزه فناوریهای بانکی نیز میبایست
محصوالت و خدمات خــود را برای ورود به این عرصه مجهز و اســتاندارد
کنند و البته در این میان نقش بانــک مرکزی در هماهنگ کردن و هم جهت
کردن این اقدامات به ســمت بهینهترین و سریعترین رویکرد ،نقشی حیاتی
است .عدم مدیریت صحیح این تحول از یک رو چالشی بزرگ است و توسعه
تعامــات پولی/مالی با جهان و ظهور حوزههــای تجاری یک فرصت جدید
برای کشور محسوب میشود.
با مرور نظرات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر اهمیت اقتصاد مقاومتی،
ما باید از فرصتهایی که با اجرای برجام به دست میآید ،در جهت گسترش
دسترسی خود به جدیدترین امکانات سختافزاری و نرمافزاری موجود در
دنیا برای بهروزآوری صنعت بانکداری در کشور استفاده کنیم و همانگونه
که اشاره شــد یکی از مهمترین اقداماتی که قطع ًا باید به سرعت انجام گیرد،
تطبیق امکانات موجود با اســتانداردهای روز دنیا و آمادگی تبادل پیامهای
بانکی و برقراری ارتباط با ســایر کشورهاست .از جنبه کسب و کار شرکتها
به فراخور قدرت فنی ،مالی و دسترســی به بازار ،باید از روشی مناسب برای
ادامه حیات استفاده کنند .در فضای جدید کسب و کار پساتحریم و با ورود و
حضور شرکتهای بینالمللی عرصه رقابت برای شرکتهای داخلی تنگتر
و تشــدید خواهد شد .بدیهی است برای عملی شــدن اقتصاد مقاومتی شاید
حضور کنترلشــده شــرکتهای خارجی و انطباق این حضور با منافع ملی
کشورمان عالوه بر وظایف دولت ،از وظایف همگان باشد
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کالم میآید
زبان را بیاموز

بانکداری از صنایع پیشرو در کاربری فناوری اطالعات و ارتباطات است،
به گونهای که رشد و توسعه چشمگیر و سریع این فناوری تحوالت جدیای
در حوزه بانکداری و پرداخت در پی داشــته است .امروزه شــاهد هستیم بسیاری از حوزههای
مختلف فناوری اطالعات و ارتباطات از موبایل و خدمات مبتنی بر آن گرفته تا مباحثی از قبیل
ابردادهها و دادهکاوی ،شبکههای اجتماعی ،رمزنگاری و امنیت ،ارتباط اشیا به اینترنت ،ارتباط
ماشین به ماشــین و غیره ،تاثیرات بسیاری بر کسب و کار بانکداری داشته و مفاهیم جدیدی از
جمله پولهای نوظهور ،بانکداری اجتماعی را با خود به این عرصه آورده است .این اثرپذیری تا
حدی عمیق بوده که مفهوم بانکداری مدرن همارز مفهوم بانکداری الکترونیکی مطرح میشود؛
جمله قابل تاملی کــه مدیران یکی از بانکهای بزرگ جهانی مطرح کرده بود با این مضمون که
«ما یک شــرکت خدمات فناوری اطالعات با مجوز بانکی هستیم» ،شاهد این ادعاست .بر این
اساس موجب خرسندی است تا همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت که پنجمین
دوره آن امسال برگزار میشود ،سهمی در تحول نظام بانکداری و پرداخت کشور داشته باشد.
اکنون که این مطلب را مینویســم چند روز تا برگزاری همایش مانده اســت و فشــردگی و
حجم کارهای اجرایی بهخصوص در بخــش هماهنگی اجرایی در نقطه اوج خود قرار دارد .همه
در تالش هستند با اســتفاده از حداکثر ظرفیتهای علمی و اجرایی پنجمین همایش بانکداری
الکترونیک و نظامهای پرداخت را به عنوان یک رویداد علمی تخصصی برگزار کنند؛ برگزاری
موفق چهار دوره این همایش طی ســالهای گذشته بحق توقع مخاطبان را از کیفیت این رویداد
باال برده و این مهم وظیفه برگزارکنندگان را بیش از پیش سنگینتر کرده است .بنابراین تالش
عمده برگزارکنندگان حفظ روند رو به رشد کیفیت همایش است.
امسال هم چون سالهای گذشته بخشهای مختلف همایش عبارتند از :
سخنرانی شامل ســخنرانیهای اصلی و تخصصی با حضور مقامات کشوری و اندیشمندان و
کارشناسان داخلی و خارجی
سخنرانیهای تخصصی با حضور صاحبنظران و دستاندرکاران نظام بانکی کشور
میزگردهای تخصصی در حوزهای مرتبط با محور همایش
برگزاری کارگاههای تخصصی متناسب با نیاز مخاطبان
ارائه مقاالت تخصصی
سالن ارائه محصوالت تولیدی بانکها و شرکتها
نمایشگاه تخصصی با حضور شرکتها و بانکها.
در جشــنواره مرحوم نوربخش عالوه بر معرفــی نوآوریهای بانکــی در عرصه خدمات
بانکــداری الکترونیکــی و معرفی محصوالت و ســرویسهای برتر شــرکتهای تخصصی
مانند ســالهای گذشته ،بخش سخن تازه با هدف جلب مشــارکت همکاران در شبکه بانکی و
متخصصان عرصه بانکداری الکترونیکی ،به جشــنواره اضافه شــده است .در بخش سخن تازه
تالش شده با استفاده از تجربیات دســتاندرکاران ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی ضمن
مشخص کردن کاستیها و مشــکالت عمومی ،از دیدگاههای نوآورانه این عزیزان در رفع این
نواقص بهرهمند شــویم و برترینها نیز معرفی شــوند و مورد قدردانی قرار گیرند .امیدوارم با
برگزاری برنامه پیشبینیشــده همایش ،من و همکارانم در بخش اجرایی امســال نیز میزبان
مناسبی برای کلیه مخاطبان و مهمانان گرامی باشیم

قرار اســت از پســاتحریم و تاثیر آن روی بانکداری و بانکداری
الکترونیکــی ایران صحبــت کنیم ،یعنی از چــه چیزی صحبت
میکنیم؟ از آرزوهایمان یا برنامههایمان؟
واقعیت این اســت که ما هنوز هیچ تصوری از اینکه پس از تحریمها چه اتفاقی
خواهد افتاد نداریم .شاید برآورد درستی از اینکه تحریمها چه فاصلهای میان ما و
شبکه بانکی بینالمللی ایجاد کرده ،در اختیارمان نباشد .تنها موضوعی که به نظر
میرسد در شــرایط فعلی برای ما اهمیت دارد ،رفع شدن این تحریمها و باز شدن
برخی از مسیرهای پایهای برای انجام فعالیتهایمان است .در این صورت بیشتر
از آرزوهایمان صحبت میکنیم.
دوست داریم شــرکتهای بینالمللی به ایران بیایند ،دوست داریم با آنها وارد
مذاکره شویم .دوست داریم حق انتخاب داشــته باشیم .اما آنچه مسلم است در
شرایط فعلی تمرکز اصلیمان بر برقراری ارتباطات پایهای قرار دارد که به دلیل
تحریمها برای مدتی متوقف شده بودند.
هر چنــد این موارد از اهمیت ویژهای برخوردار هســتند؛ اما باید افق بلندتری
مد نظرمان قرار گیرد .وقتی مشــکالت پایهای ما با شبکههای بینالمللی رفع شد
چه خواهیم کرد؟ خواستهمان چیســت؟ آیا میخواهیم تجهیزات و سخت افزار
بخریم؟ آیا میخواهیم بازارمان را از اجناسی که سالها به سختی به آنها دسترسی
پیدا میکردیم ،پر کنیم یا برنامه دیگری داریم؟
نگاه ما به برداشــته شدن یا لغو تحریمها فنی و مهندسی صرف است یا با نگاهی
فراتر و دانشمحور به آن ســمت حرکت میکنیم؟ بیشک آنان منتظر هستند
کاالهای خود را به ما بفروشند .آنها بازاری را به دست خواهند آورد که برای چند
سال از آن دور بودهاند ،بازاری که تشنه فناوری است .اما باید به این توجه کرد که
ما تا چه حد درهای کشورمان را برای ورود تجهیزات به روی آنها خواهیم گشود؟
آیا مشکل ما با ورود تجهیزات رفع میشود یا نیاز به مشاوره و دانش آنان داریم؟
بیشک طی سالهای گذشته به طرق مختلف توانستهایم تجهیزات مختلف را
وارد بازارمان کنیم اما چیزی که به هر دلیــل از آن محروم بودهایم ،دانش و نگاه
آنان به فناوری شــکلگرفته اســت .فناوریهای جدید ،بومی کشور ما نیستند،
حتی زمانی که وارد مدار جهانی شدند به دلیل عدم دسترسی ما به آنها نتوانستیم
مسیر بومیســازی یا آشــنایی طبیعی با آن را طی کنیم؛ از همین رو هنوز آنها را
نمیشناسیم و فرهنگ بهرهگیری از آن نیز برایمان آشنا نیست.
در شرایط فعلی شناخت ما از فناوری روز در حد واژه است .واژهها را شنیدهایم و
تکرار میکنیم اما نمیدانیم باید آنها را چگونه به کار گیریم .باید سعی کنیم از این
فرصتی که به دست آوردهایم در جهت استفاده درست یا بهکارگیری صحیح واژه
استفاده کنیم .مطمئن باشــیم آنها تجهیزاتشان را به ما خواهند فروخت؛ ما باید
زبانشان را بیاموزیم
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 32گام به گام با آینده
آنچه بر پرداخت موبایلی گذشت

 37چاله هفت ساله

mPOSکسبو کارهای جدید را به عرصه میآورد

بررسی مدل تجارت الکترونیکی O2O

آیا  APIاستارتآپها را از بنبست خارج میکند؟

رئیسکل بانک مرکزی:

 40جایی برای پیرمردها نیست

 48واسطههایی که تسهیلگر شدند

 52آنالین و آفالین کنار هم مینشینند
 60بانکها باید آماده تغییر باشند

گزارش

در یک نگاه
بانکهایمابرایحضوردرعرصهبینالمللیآمادگیندارند
 1ولیاهلل سیف ،رئیس کل بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی گفت«:بانکها باید در زمینه رعايت نرخهاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار ،و آمادگي براي حضور
در عرصههاي بينالمللي در دوران پســابرجام ،مشارکت فعاالنهای با بانک مرکزی داشته باشند .این فعالیتها را باید با هدف
آمادهسازی زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری شبکه بانکی در کوتاهترین زمان ممکن پس از اجرای برجام برای کاهش
فاصله با اســتانداردهای بینالمللی در حــوزه بانکی در دنیا صورت دهند .تحریمهای بینالمللی در هفتههای آینده برداشــته
میشود اما بانکهای ما آمادگی الزم را برای حضور در عرصه بینالمللی ندارند».

رفعتحریمپلیاستبهسویتکنولوژیهاینوین
 2علی دیواندری ،رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
رئیس پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت«:رفع تحریمها پلی برای ارتباط نظام بانکی کشــور با تکنولوژیهای نوین
بانکداری و پرداخت اســت .یکی از محدودیتهای آزاردهنده نظام بانکی قطع ارتباط الکترونیکی با دیگر بانکهای دنیا بود .با
رفع تحریمها و برداشته شدن محدودیتهای ارتباطی ،نظام بانکی کشور باید برای تحوالت بزرگی آماده باشد».

فضایپسازتحریمرابررسیمیکنیم
 3محمدهادی شالباف ،دبیر اجرایی پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک
دبیر اجرایی پنجمین همایش ســاالنه بانکداری الکترونیک گفت«:امسال با توجه به تغییر تحوالت سیاسی که انتظار میرود در
کشور در حوزه ارتباطات بینالملل صورت پذیرد ،محدودیتهایی که در دوره تحریم برای کشور در حوزه بانکی به وجود آمده
بررسی خواهد شد ،میتوانیم با شرایط مناسب نیازهای خود را تامین و مشکالت را حل کنیم».

دریافت تنخواه بدهی دولت را افزایش داد
 4جعفر مهدیزاده ،مدیر اداره سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی
مدیر اداره سیاســتهای اقتصادی بانک مرکزی گفت«:مهمترین دلیل افزایش بدهی دولت به بانکمرکزی در سهماهه اول
ســال  1394استفاده دولت از حســاب تنخواهگردان خزانه بود که این امر با توجه به ماده  24قانون محاسبات عمومی کشور و
تبصره ماده یک قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت ،امری قانونی محسوب شــده ،به طوری که وجوه استفادهشده طی
ماههای سال ،در پایان همان ســال تسویه خواهد شد .بررسی رفتار دولت در این دوره نشــان میدهد دولت بیانضباطی مالی
خاصی در استفاده از منابع بانک مرکزی نداشته و به اصول خود در خصوص انضباط پولی و بانکی پایبند بوده است».

1

30

2

3

4

6/3%

تســهیالت پرداختی بانکها طی هشــت
ماهه ســال  1394به بخشهــای اقتصادی
مبلغ  2197.6هــزار میلیارد ریال اســت
که در مقایســه با هشــت ماهه سال گذشته
مبلغ  129.5هزار ميليارد ريال (معادل6/3
درصد) افزايش داشته است.

۸۱۴۷۸۴۸۴۵

تعداد کل تراکنشهای شــاپرک در پایان
آذرماه به  ۸۱۴میلیــون و  ۷۸۴هزار و ۸۴۵
تراکنش رســید .این میزان تراکنش شامل
تمامی تراکنشهای انجامشــده برای خرید
از طریــق موبایل ،اینترنــت و پایانه فروش
اســت .از این میزان ،حجــم تراکنشهای
موبایلی اســتان تهران طی ایــن دوره زمانی
 ۱۱۲میلیون و  ۴۸۱هــزار و  ۵۲۱تراکنش
اســت و از طریق اینترنت در این استان ۵۹
میلیون و  ۷۶۷هــزار و  ۷۱۳تراکنش انجام
شده .پایانههای فروش نیز  ۱۶۰میلیون و ۸۴
هزار و  ۱۸۸تراکنش خرید منتقل کردهاند.

13/7%

تــورم  34/7درصدی در پایان ســال 92
در حال حاضــر به  13/7درصد رســیده و
پیشبینــی میکنیم این رونــد نزولی ادامه
پیدا کند.

۴۱۱۹۱۹۹

تعداد پایانههای فروش فعال در کل کشور
از چهــار میلیون پایانه گذشــت .طبق اعالم
شاپرک تعداد پایانههای فروش فعال در کل
کشــور چهار میلیون  ۱۱۹هزار و  ۱۹۹عدد
اعالم شده که از این میزان  ۹۱۳هزار و ۳۷۵
پایانه در تهران نصب شــده است .بیشترین
حجم پایانههای نصبشــده فعــال در این
استان کشور مستقر است.
ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت
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کارمزدجدیدیبابتتراکنشازمردمدریافتنمیشود
 5ناصر حکیمی ،مدیر کل فناوری اطالعات بانک مرکزی
مدیر کل فناوری اطالعات بانــک مرکزی گفت«:تاکنون بانکهای صادرکننده کارت ،کارمزد تراکنشهای بانکی مربوطه را
پرداخت میکردند اما با ابالغ بخشنامه جدید این کارمزد به بانکهایی منتقل شد که در اثر هر تراکنش وجوهی به حساب آنها
منتقل میشود و این وجوه در حسابهای آنها رسوب میکند .قرار نیست کارمزدی از مردم یا اصناف دریافت شود».

کارمزدرابایدبانکپذیرندهبدهد
 6عبدالناصر همتی ،مدیرعامل بانک ملی
مدیرعامل بانک ملی گفت«:با بخشنامه بانک مرکزی که از اول دیماه اجرایی میشود روال به گونهای تغییر خواهد کرد که به
جای بانک صادرکننده کارت ،بانک پذیرنده یعنی بانکی که منابع خرید از طریق کارتخوان به حساب آن واریز میشود ،کارمزد
را پرداخت خواهد کرد .این منطقیتر خواهد بود ،زیرا به هر حال بانک پذیرنده منابعی جذب میکند که در حســاب آن رسوب
کرده و پرداخت کارمزد بابت این رسوب و سودی که میبرد قابل قبولتر از آن است که بانک صادرکننده کارت که از حساب
آن پول خارج شده ،بپردازد».

بانک 100درصداسالمیتشکیلشود
 7آیتاهلل محسن اراکی ،دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اســامی گفت«:متاسفانه در جامعه ما ،سیســتم بانکداری اسالمی دارای روح اسالمی
نیســت و مشکل اصلی در این زمینه سیستم پوســیده و غیرکارشناسانه بانکی جمهوری اســامی ایران است .کسانی که فکر
میکنند تحریم بازار ما را متوقف کرده ،قطع ًا در اشــتباهند .مهمترین کاری که اتحادیه تجار و بازرگانان جهان اسالم میتوانند
انجام دهند این اســت که در جهت ایجاد یک بانک صد درصد اسالمی که واسطه بین تولیدکننده و مصرفکننده باشد ،تالش
کنند».

اضافهبرداشتبانکهاساماندهیشد

6
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بانــک مرکــزی دســتورالعمل اجرایی
«آییننامه ایجــاد یا تعطیل شــعبه یا باجه
موسســههای اعتباری در داخل کشور» را به
مدیران عامل بانکهــای دولتی ،غیردولتی،
شــرکت دولتی پســت بانک ،موسسههای
اعتباری غیربانکی ،بانک مشــترک ایران-
ونزوئال و بانک بینالمللی کیش ابالغ کرد.
دستورالعمل یادشــده در اجرای تکلیف
مقرر در ماده ( )18تنظیم شده و در هفدهمین
جلســه ســوم آبانماه پارســال کمیسیون
مقررات و نظارت موسسههای اعتباری بانک
مرکزی به تصویب رسیده است.

ارسال پیامکهای تبلیغاتی
موسسههای مالی غیرمجاز ممنوع شد

معاون نظارت و اعمال مقررات ســازمان
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویی به
شــرکت مخابرات ایران ابالغ کــرد که از
ارســال پیامکهای تبلیغاتی موسســههای
مالــی غیرمجاز جلوگیری شــود .غالمرضا
داداشزاده همچنین ضمیمه این ابالغیه ،نامه
آبانماه امســال وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات و همچنین بانــک مرکزی را مبنی
بر عدم ارائه تبلیغات برای موسسههای مالی
که نام آنها در سایت  www.cbi.irبه عنوان
موسســههای مورد تایید بانک مرکزی ثبت
نشده ارسال کرده است.

نرخ سود باید روند نزولی داشته باشد

 8اکبر کمیجانی ،قائممقام بانک مرکزی
قائممقــام بانک مرکزی گفت«:مجموعه اقدامات این بانک اوالً موجب برقــراری نظم و انضباط در رابطه میان بانکها و بانک
مرکزی شد .ثانی ًا با توجه به اینکه بخشی از اضافهبرداشتها در بانکهای دولتی و بانکهای مشمول اصل  44قانون اساسی در
قالب تکالیف دولت و بودجه انجام شــده و بانکها را با کمبود منابع روبهرو کرده بود ،این موضوع در راســتای مساعدت با این
بانکها ساماندهی شد».

8

آییننامه چگونگی تعطیلی شعبههای
موسسههای اعتباری ابالغ شد

5

رئیــس کل بانک مرکــزی با اشــاره به
نرخهای ســود گفت«:این نرخهــا باید به
تبعیت از تورم ،رونــد نزولی در پیش گیرند.
در ایــن خصوص نــرخ بــازار بینبانکی از
 29درصد به  20درصــد کاهش پیدا کرده
و نرخ ســود قابل قبول ،برای بانک مرکزی
نزدیک به نرخ تورم است و باید جهتگیری
به سمت آن باشــد ».او موضوع تفکیک نرخ
سود علیالحســاب و قطعی و پرداخت سود
توسط بانکها بر این اساس را الزم و ضروری
دانســت و گفت«:بانک بایستی در خصوص
نرخ ســود عقود و مبادالت ،پیشبینی دقیق
انجــام دهــد و بخشــی از آن را به صورت
علیالحســاب به مشــتریان پرداخت کند.
در پایان ســال نیز نرخ سود واقعی محاسبه و
مابهالتفاوت به مشــتریان پرداخت شود و بر
این اساس نرخ ســود علیالحساب نمیتواند
بیشتر از سود واقعی باشد».

31

گزارش
نگاهی به دورههای گذشته همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

گام به گام با آینده
همایش

بانکــداری الکترونیــک و
نظامهای پرداخت به گام پنجم
رســید؛ آن هم در شرایطی که کشــور در انتظار
روزهای جدیدی از نظر اقتصادی به ســر میبرد.
اجرای برجام فرصتی است که میتوان از آن برای
بهبود شــرایط اقتصادی و بازگشت رونق استفاده
کرد .در این راه قطعــ ًا بانکهای ایرانی نقش مهم و
موثری دارند .در شرایط بعد از لغو تحریمها انتظار

میرود نظام بانکی کشور دستخوش تغییراتی شود
و با ســرعت بیشتری به اســتانداردهای روز دنیا
برســد .همایش پنجم نیز در نظر دارد این موضوع
را به بحث بگذارد .چنانکه علی دیواندری رئیس
پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکــزی نیز در
نشست خبری پیش از این همایش گفت«:همایش
بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت با ایجاد
بستریبرایهمافزاییوهمفکریفعاالنوبازیگران

نگاه اول
زمانبرگزاری 30:بهمنواولاسفند1390
محورهایاصلیهمایش:
ggارزيابيتحوالتدردههگذشته
ggچشماندازدههپيشرو
ggچالشهايپيشرو
ggسنجش كارايي اقتصادي بانكداري الكترونيك و نظام
پرداختها
ggچشماندازبينالملليفناوري
ggبررسيروندهايمديريتوفناورياطالعات
ggنرمافزارهايبانكي
ggايدههاينو
اهمنکاتمطرحشدهدربیانیهپایانی
ggفنــاوری اطالعــات بهرغم موفقیت چشــمگیر در
نوینســازی سیســتم دریافت و پرداخت بانکی ،در
خدمترسانی به واســطهگری مالی و ارائه خدمات
بانکداری عمده مبتنی بر امکانات فناوری که هســته
اصلیبانکداریتلقیمیشود،نفوذقابلتوجهینداشته
است.
ggروند صدور کارتهای اعتباری که ســاز و کار اصلی
ارائهتســهیالتخــرداعتباریبــهخانوارهابودهو
میتواند منبع مهمــی برای درآمدزایــی بانکها و
شرکتهای ارائه خدمات آیتی بانکی باشد ،به میزان
نگرانکنندهای از سایر شاخصهای توسعه بانکداری
الکترونیکی عقب مانده اســت .به نظر میرسد در این
ب و کار موفق بانکی ،توسعه ابزار
عرصه نبود مدل کس 
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رامتوقفکردهاست.
ggکارمزدهای ارائه خدمــات بانکی باید به منبعی برای
درآمدزایی بانکها و ســودآوری خدمات بانکداری
الکترونیکی تبدیل شــوند .انجام این امر مستلزم اخذ
هزینهنهاییارائهخدماتبانکیازمشتریاناست.
ggتوســعه بانکداری الکترونیکی از این پس مســتلزم
تعریف مدلهای متنوعی از کســب و کار بانکی است
تا ضمن انطباق با اســتانداردهای بانکداری اسالمی و
نیز معیارهای حرفهای بانکداری ،در محیط اقتصادی
کشور سودآور باشــد .بانکها صرف نظر از مالکیت
یهستند.دراینبنگاههافعالیتها
آنهابنگاههاییانتفاع 
باید از توجیه اقتصادی برخوردار بوده و رونق کسب و
کار و سودآوری در چارچوب استانداردهای شرعی و
حرفهایکهازسویمقامناظراعالممیشود،مهمترین
شاخصارزیابیعملکردباشد.
ggدهه  ۸۰دهه توســعه زیرســاختها ،توسعه کمی
محصوالت ،شناخت بازیگران و کشف ظرفیتها بود.
بر این اساس توسعه کمی ابزارها میتوانست سنجهای
برایارزیابیموفقیتهاباشــد.دهــه ۹۰دههبهبود
کیفی محصوالت ،استانداردسازی خدمات ،اطمینان
از ســامت و امنیت خدمات و بازتعریف مدلهای
کسب و کار بانکی است .به نظر میرسد طی دهه  ۸۰و
به خصوص چند سال اخیر ،تحوالت نهادین در هسته
بانکداریکشور،بهمیزانقابلتوجهیازرشدانفجاری
توسعه کمی ابزارهای نوین پرداخت عقب مانده است.
رفع این توســعه نامتقارن ،دســتور کار اصلی تحول
بانکداریدردههپیشروست.


این حوزه میتوانــد بهترین فضا برای برنامهریزی
بهتر در راســتای حفظ بــازار داخلــی ،افزایش
کارآمــدی،عملکــردونوآوریوبهروزرســانی
سیستمهاوخدماتباشد».
در همایش امسال یک بخش جنبی با نام «سخن
تازه»نیزوجوددارد.یکیازاهدافبرگزاریمسابقه
سخن تازه این اســت که امسال عالوه بر مخاطبان
و شرکتکنندگان همیشــگی همایش بانکداری
الکترونیک ،بخشهای دیگــری از خانواده بزرگ
بانکداری که شامل کارشناسان و کارمندان ستادها
وشعبتمامیبانکهادرسراسرکشوراستوسایر
عالقهمندان و استفادهکنندگان خدمات بانکداری
الکترونیکی نیز در این همایش مشارکت میکنند.
اینمســابقهفرصتخوبیاستبرایتمامافرادی
که در حوزه بانکداری و پرداخت فعالیت میکنند
تا بتوانند پیشنهادات ،ایدهها و سخنهای تازه خود
راکهتاکنونمجالبیانآنرانیافتهاند،ارائهدهند.
یکیازنقاطمثبتاینمسابقه،گستردگیمباحث
شرکت در آن اســت و ضروری است که ایدههای
نوآورانه مرتبط با حوزههای بانکداری و پرداخت،
وحداقلدرراستاییکیازمحورهایمسابقهباشد.
این رویداد یک مسابقه برنامهنویسی ،هکاتون یا
رویداد استارتآپی نیســت و طیف گستردهای از
ایدهها و پیشنهادهای نوآورانه در حوزه بانکداری و
پرداختازجملهیکپیشنهادنوینبرایبهبودیکی
از خدمات بانکی تا یک طرح کسب و کار حرفهای
برای ارائــه خدمات و محصــوالت جدید در این
حوزه را شامل میشود .پژوهشکده پولی و بانکی به
برگزیدگان این مسابقه جوایز ارزندهای اهدا خواهد
کــرد .همایش بانکداری الکترونیــک و نظامهای
پرداخت در دورههای گذشــته خود بر اساس یک
نقشــهراهوتوجهبهنیازهایروزکشــور،مسیری
طی کرده اســت که مرور آن میتواند در ادامه راه
کارآمدباشد.

همایشاول

اولین همایــش بینالمللی بانكــداری الكترونیكی
س كل بانك
و نظامهــای پرداخت با حضور رئیــ 
مركزی ،دبیــر كل بانك مركــزی ،مدیران عامل
بانكها،مدیرانشــركتهایارائهدهندهخدمات
الكترونیكی بــه بانكها و صاحبنظــران عرصه
بانكــداریالكترونیكــیونظامهــایپرداختبه
ابتكار پژوهشــكده پولی و بانكی و حمایت شركت
ملی انفورماتیــك در مرکز همایشهای برج میالد
برگزار شــد .طی این همایش در كنار ارائه مقاالت
علمیوســخنرانیمدیرانشبكهبانكی،كارگاههای
آموزشــی برای ارتقای ســطح دانش فنی در حوزه
بانكداری الكترونیكی برپا شــد .ضمن ًا در نمایشگاه
جانبیهمایش،دســتاوردهاینظــامبانكیدراین
شماره  32+1بهمن 1394
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زمان برگزاری 26 :و  27دیماه 1391
حوزه نمایــش داده شــد و در پایــان تالشهای
دســتاندركاران و نقشآفرینان عرصه بانكداری
الكترونیكی مــورد قدردانی قرار گرفت.مراســم
افتتاحیهاینهمایشبــاحضوربیشاز 1200نفراز
مدیران و کارشناســان حوزه بانکداری الکترونیکی
با ارائه گزارش فرهاد نیلی دبیر همایش آغاز شــد
و با ســخنرانی محمود بهمنی رئیس کل وقت بانک
مرکزیوسیدمحموداحمدیدبیرکلبانکمرکزی
ادامه یافت.در ادامه علیرضا عیدیمراد مدیرعامل
شــرکت ملی انفورماتیک با موضوع دستاوردهای
بانکــداریالکترونیکی،ناصــرحکیمیمدیروقت
نظامهــای پرداخت بانــک مرکزی بــا موضوع
چشــمانداز بانکداری الکترونیکی و سید ابوطالب
نجفی مدیرعامل شــرکت خدمات انفورماتیک با
موضوعبانکداریآیندهسخنرانیکردند.

همایشدوم

پسازبرگزاریاولینهمایشبانکداریالکترونیک
ونظامهایپرداختکهمورداستقبالمدیرانارشد
و کارشناســان حوزه بانکی و شرکتهای فعال در
این زمینه قرار گرفت ،دومیــن همایش در مرکز
همایشهای بینالمللی صدا و ســیما برگزار شد.
آشنایی جامعه بانکی کشور با بانکداری الکترونیکی
و یکسانسازی تعاریف ،معرفی الگوهای موفق دنیا،
معرفی زیرســاختها و ابزارهای جدید پرداخت،
معرفی برنامــه بلندمدت و نقشــه راه بانکداری
الکترونیکی و نظامهای پرداخت در کشور ،معرفی
دیدگاههای اقتصادی مختلف ،ارتقای سطح دانش
تخصصی بانکهای کشور ،آشــنایی با نقاط قوت
و ضعف کشــور در زمینه بانکــداری الکترونیکی
و ارتباط دانشــگاه و صنعــت در خصوص کاربرد
فناوریهــای نوین در بانکداری اهــم اهداف این
همایش بود .در صبح روز اول همایش پس از قرائت
پیام فرهــاد نیلی (دبیر همایــش) ،محمود بهمنی
(رئیس کل پیشــین بانک مرکزی) و سید محمود
احمدی (دبیرکل بانک مرکزی) سخنرانی کردند.
همچنین سید ابوطالب نجفی (مدیرعامل شرکت
خدمات انفورماتیک) بــا موضوع بانکداری آینده
و ناصر حکیمی (مدیــرکل فناوری اطالعات بانک
مرکزی) با موضوع معرفــی برنامههای اجرایی و
ساماندهیجدیدبانکداریالکترونیکینظراتخود
رادرقالبسخنرانیارائهکردند.

همایشسوم

پس از دو دوره برگزاری موفق ،ســومین همایش
ســاالنهبانکداریالکترونیکونظامهایپرداخت
درمرکزهمایشبینالمللیبرجمیالدبرگزارشد.
بانکداریالکترونیکیدرایرانســهنسلراپشت
سر گذاشته است .نســل اول ورود فناوری به حوزه
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محورهای اصلی همایش
ggبانکداری آینده
 ggتوسعه زیرساختها و استانداردها
 ggتنظیم مقررات ،نظارت و پایش ریسک
 ggتوسعه محصوالت
 ggابعاد فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی
اهم نکات مطرحشده در بیانیه پایانی
ggبانکدار آینده باید به نیازهایی بیش از نیازهای اقتصادی مشتری توجه کند .او برای ایجاد رضایت در مشتری الزم
است شناخت و بینشی عمیق از او داشته باشد که این مهم بدون تحقق پیشنیازهایی در حوزههای فنی و کسبو کار
میسر نخواهد شــد .از جمله این الزامات میتوان به زیرساختهای الزم برای یکپارچهسازی اطالعات مشتریان
روی تمامی کانالهای ارتباطی با بانک اشــاره کرد .با تجمیع و یکپارچه شــدن اطالعات مشــتری و بهکارگیری
ابزارهای پیشــرفته تحلیلی روی دادهها میتوان به نگاهی پیشبینانه از نیازها و رفتار مشتری دست یافت که خود
منشاء پیشقدم شدن برای ارائه بهترین پیشــنهاد در بهترین زمان ،روی مناسبترین کانال ارتباطی به مشتری
میشود .در بانکداری آینده ،مشتری فرآیندی یکسان و ساده را روی تمامی کانالهای ارتباطی دلخواه خود در هر
زمان و هر مکان تجربه میکند.
ggبا تحوالت رخداده در اســتانداردهای بینالمللی ،خصوص ًا انتشــار اصول زیرســاخت بــازار مالی کمیته بال
در ســال  ۲۰۱۲و همچنین با بلــوغ خدمات الکترونیکــی پرداخت ،نوع چالشهای پیــش روی مقام ناظر و
نیز ســاختار و چارچوب مدیریت ریسک با توجه به ســرعت و حجم مبادالت و نیز مسائل مربوط به ریسک
عملیاتــی ،تغییر قابل توجهی کردهانــد .مقام ناظر باید خود را برای مواجهه و حــل این چالشها آماده کند .از
ســوی دیگر با توجه به سیر شــتابنده خدمات الکترونیکی ،کارایی در گرو گسترش رقابت و صدور مجوز برای
تجاریسازی و نوآوری است .از این رو گسترش فضای سالم برای رقابت میتواند یکی از مهمترین سیاستها
و جهتگیریهای کلــی در فعالیتهای نظارتی بانک مرکــزی در حوزه بانکــداری الکترونیک و نظامهای
پرداخت باشد.
ggبا گســترش بانکداری الکترونیکی و تکامل نظامهای پرداخت ،نیاز به وضع قوانین مناسب و شفاف برای آنها نیز
اهمیت بیشــتری مییابد .ابهامات و تعارضات قانونی ،میتواند اثری جدی بــر کارایی و عملکرد بهینه بانکداری
الکترونیک و نظامهای پرداخت داشــته باشد .از این رو ضروری است ضمن توجه جدی به مباحث حقوقی و قانونی
نظامهای پرداخت ،از تحقیقات و پژوهشهای مربوط به این حوزه حمایت شود .استفاده از تجربیات سایر کشورها
در حوزه قوانین و مقررات مربوط به این موضوعات میتواند راهگشــا باشد ،چرا که مسائل بانکداری الکترونیک و
نظامهای پرداخت ،در سراســر دنیا به نحو مشابهی انجام میشوند و مسائل و مشکالت حقوقی آنها نیز بیشباهت
به یکدیگر نخواهد بود.
ggرایانش ابری به عنوان یکی از عناصر کلیدی مطرح در ســطح جهان که تعیینکننده آینده فناوری در بســیاری از
صنایع بوده ،فرصتی برای نگرش نوین نسبت به بهرهبرداری موثرتر از ظرفیتهای فناوری اطالعات و ارتباطات
در نظام بانکی کشور به منظور ارائه خدمات گستردهتر ،متنوعتر ،متوازنتر ،سازگارتر با محیط زیست و مقرون به
صرفهتر به کلیه ذینفعان نظام بانکی در بســترهای توزیعشده متفاوت و نامتجانس فناوری اطالعات و ارتباطات
قابل توجه ویژه است.
ggامــروزه صنعت بانکداری با چالشهای متنوعی روبهروســت؛ خروج پول از چرخه بانکی و مســاله تامین منابع،
امنیت ،اعتبارســنجی و ظهور رقبای غیربانکی از مهمترین این چالشهاست .اما آنچه بیشترین تاثیر را بر صنعت
بانکداری بهجای گذاشته ،تغییر انتظارات و الگوهای کســبو کار است؛ تا حدی که بانکهای مجازی با نامهای
تجاری متفاوتی نسبت به بانک مادر خود فعالیت میکنند .با پیدایش شبکههای اجتماعی ،شکل جدیدی از گردش
اطالعات در بستر اجتماعی پدیدار شــده اســت .بیاغراق باید گفت جامعهای جدید رخ نمایانده؛ با انتظارات و
رفتارهایی متفاوت از آنچه پیشتر از این شناخته شــده بود .در جامعه امروز به اشتراک گذاشتن منابع و اطالعات
نهتنها مزیت رقابتی بسیاری از ســازمانهای دیروزی را از بین برده ،بلکه حکم نهایی بازنگری در فلسفه وجودی
بسیاری از موجودیتهای اجتماعی را نیز صادر کرده است .در این جهان فراصنعتی ،صنعت بانکداری نیز پارادایم
جدیدی را تجربه میکند؛ فناوری اطالعات و ارتباطات این فرصت را برای «فرابانک»ها فراهم کرده تا برای سال
 ۱۴۰۴به شــعبههایی بدون تراکنش و خیابانهایی بدون شعبه بیندیشــند .در این میان مقایسه وضعیت موجود
بانکداری مجازی کشــور با ملزومات توسعه آن ،شکافهای عدیدهای را میان «آنچه هست» و «آنچه باید باشد»
باز میکند.
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مراسم افتتاحیه همایش سوم

بانکی در ایران با خرید ســختافزار و نرمافزارهای
بانکیهمراهبودکهدربرخیمواردبهدلیلشتابزدگی
و نبود اطالعــات کافی ،به مشــکالت بعدی برای

نگاه سوم
زمان برگزاری 16 :و  17دیماه 1392
محورهای اصلی همایش:
ggبانکداری همراه
ggبانکداری ابری
ggاستانداردها و چارچوبها
ggبهرهوری
ggمحصوالت و ابزارها
اهم نکات مطرحشده در بیانیه پایانی
ggدر این همایش از نقشه راه 10ســاله بانک مرکزی رونمایی
شــد و بانکها نیز به تدوین نقشه راه تخصصی خود مبتنی بر
خطمشیهایبانکمرکزیتشویقشدند؛تلفنهایهوشمند
به عنوان یک دیدگاه استراتژیک در بانکداری امروز و آینده
مطرحشدندونقشیفراترازیکابزاربهخودگرفتند؛باحضور
وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات و معاونان ایشان در
همایش مشخص شد مجموعه مخابرات نیز نگاهی راهبردی
به خدمات بانکداری الکترونیکــی دارد و تالش خواهد کرد
بســترهای الزم برای این حوزه را فراهم آورد و باالخره پیام
اصلی همایش این بود که الزم است تحول اساسی در رویکرد
بانکها نســبت به کســب و کارشان ایجاد شــود و در یک
جمله بانکها باید در زیرســاختها مشارکت و در خدمات
تخصصیوتوسعهمحصوالتمالیبایکدیگررقابتکنند.
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ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

بانکها منجر شد.پس از آن نســل دوم بانکداری
الکترونیکی در ایران با ســفارش نرمافزار مبتنی بر
سختافزار بانکی خریداریشــده تعریف و Core
 Bankingدغدغه اصلی بانکها شــد و این تصور
غلطبهوجــودآمدکههرچیزیکهیکبانکبهآن
نیاز دارد ،باید در درون این هسته تعریف شده باشد.
با گسترش روزافزون فناوری در نسل سوم کل نظام
پرداخت فناوریمحور شد .شــعبهها از مراجعات
روزانه فارغ شــدند و ســرعت و دقت تراکنشها
وبالطبــعکیفیتخدماتبانکــیافزایشیافت.با
افزایش ضریب نفوذ فناوری در بانکها ،بانکداری
دیر یا زود وارد نسل جدیدی از فعالیت خود خواهد
شــدودرنسلبعدیشــاهدتحولنظامبانکداری
با اســتفاده از فناوری خواهیم بود .این تغییر رویه به
سمتاستفادهازفناوریدرجهتتصمیمسازیهای
نو و شناسایی بهتر مدل کسب و کار بانکی به منظور
شناســاییتهدیدهاوفرصتهایایجادشدهوورود
سختافزارها و نرمافزارهای هوشمند به بازار بانکی،
پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکــزی را بر آن
داشت تا موضوع سومین همایش ساالنه بانکداری
الکترونیک و نظامهای پرداخــت را به «بازآفرینی
الگوها و رونق کسب و کار بانکی» اختصاص دهد.در
روزافتتاحیهمانندسالهایقبلابتدافرهادنیلیدبیر
همایش،بیانیهافتتاحیهراقرائتکردوسپسولیاهلل
ســیف رئیس کل بانک مرکزی ،به ایراد سخنرانی
پرداخت .همایش سوم در میان سخنرانان روز اول،
شاهد یک تغییر نسبت به سالهای قبل بود .این بار
محمودواعظیوزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتکه
از متخصصان بخش پولی و بانکی به شــمار میرود،
سخنرانروزافتتاحیهبود.سومینهمایشبانکداری
الکترونیک و نظامهای پرداخت در روز دوم نیز چند
سخنران کلیدی داشــت .پاول ویتمور مدیرعامل
شــرکت  CALبا موضوع مدلهای کســب و کار


بانکهای مرکزی ،سیدابوطالب نجفی مدیرعامل
شرکت خدمات انفورماتیک با موضوع رونق کسب
وکاربانکیبهکمکفناوریومایلزاویونگازشرکت
مشاوره E&Yبا موضوع نیل به اهداف کسب و کار از
طریق مدیریت فناوری اطالعات سخنرانی کردند.
پیش از مراسم افتتاحیه همایش ،در آیینی از کتاب
تاریخ شــفاهی بانک مرکزی که به مرور خاطرات
 39نفر از مســئوالن و مدیران اســبق و فعلی بانک
مرکزیاختصاصدارد،رونماییشــد.کتابتاریخ
شفاهی در قالب چهار جلد با طراحی و صفحهآرایی
متفاوتیتهیهشدهاست.درمراسمرونماییاینکتاب
مدیران عامل بانکها ،اعضــای هیاتعامل بانک
مرکزی،مصاحبهشــوندگانکتابواعضایهیات
علمی و مدیران پژوهشکده شرکت داشتند .در این
مراسم فرهاد نیلی و ولیاهلل سیف -رئیس کل بانک
مرکزی -به سخنرانی پرداختند.در مراسم اختتامیه
ســومین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای
پرداخت در ابتدا فرهاد نیلــی از حاضران و حامیان
همایش تقدیر و تشــکر کرد و پس از آن جشنواره
مرحوم نوربخش ،با پخش کلیپی تصویری از زندگی
زندهیاد نوربخش ادامه یافت .در ادامه مراســم از
بانکهای برتر نوآور در حوزه بانکداری الکترونیکی
تقدیر شــد .به منظور انتخاب بانکهای برتر از سه
ماه پیش از برگزاري همایش ،از بانکها خواســته
شد نوآوریهای خود را در قالب فرمهای تهیهشده
به پژوهشکده ارسال کنند و در نهایت کمیته داوران
ازمیــانطرحهایبرترمعرفیشــدهبهدبیرخانه،
طرحهای برتر را انتخاب و در جشنواره نوربخش از
آنهاتقدیرکرد.

همایشچهارم

چهارمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای
پرداخت در مقایســه با ســه همایش پیشــین از
ویژگیهــای منحصربهفردی برخــوردار بود که
تمرکزبــروجهبانکداریرامیتــوانازمهمترین
اینویژگیهادانســت.درواقعهمایشامســالبا
محوریت بانکداری کوشــید تعریف و نگاهی نو از
مفهوم بانکداری و تالقی آن بــا فناوریهای نوین
ارتباطی ارائــه کند .این همایش بــه دنبال فراهم
ساختن فضایی بود که در آن ،ارتباط میان بانکداری
و فناوریهای نوین از پوســته فراتر رود و به هسته
سخت بانکداری برســد .برای ارائه چنین رویکرد
تازهای ،بانکــداری و نظام بانکی در یک منظومه در
نظر گرفته میشوند که همه اجزای آن تک به تک
دارای نقش و اهمیت ویژهای هستند .از این رو توجه
بههمهبازیگراناینعرصهبسیارمهماستوغفلت
از هر یک خطایی جبرانناپذیر خواهد بود .صنعت
بانکداریدرکشــور،صنعتیزندهاستکهعناصر
آنبایکدیگرروابطپایداروراهبردیدارند.
شماره  32+1بهمن 1394
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نگاه چهارم
زمان برگزاری 6 :و  7بهمن 1393

در همایش چهارم با تغییراتی در برنامه همایش
نسبت به سال قبل ،سعی شد با دعوت از سخنرانان
تراز اول بینالمللی ،به طرح روندهای روبهرشــد و
ادبیاتبانکداریروزدنیاپرداختهشود.اینهمایش
فصل مشترکی است که هرساله مرزهای داخلی و
بینالمللی این صنعت را برای بانکداران و فناوران به
همنزدیکمیکندوذینفعاناصلیاینحوزهشامل
بانک مرکزی ،بانکها ،دانشــگاهها ،شرکتهای
فناوریاطالعاتومشتریانبزرگنظامبانکیرادر
زمان و مکان واحــدی گرد هم میآورد تا بنیانگذار
آیندهروشنیبرایاینصنعتراهبردیباشد.
درهمایشچهارمکهبازهمدرسالنهمایشهای
برج میالد برگزار شــد ،برت کینــگ مدیرعامل
 Movenکــهنظریهپردازیشناختهشــدهدرباره
آیندهپژوهی حوزه فناوری اســت ،سخنرانی کرد و
درادامهسیدمحموداحمدیدبیرکلبانکمرکزی
دربارهنقشهراهبانکمرکزیدرافق ۱۴۰۰سخنانی
ایراد کرد.برگزاری نشستی با حضور علی طیبنیا
وزیر امور اقتصادی و دارایی ،ولیاهلل ســیف رئیس
کل بانک مرکزی و احمد عزیزی صاحبنظر پولی
و بانکی ،با موضوع «چشمانداز نظام مالی کشور» از
دیگربرنامههایروزاولبودکهنشانمیدادهمایش
بانکداری الکترونیک و نظامهای پراخت توانســته
اســت جایگاه خود را در میان مسئوالن کشور پیدا
کند.جشــنواره دکتر نوربخش که به عنوان بخش
جنبی همایش بانکــداری الکترونیک و نظامهای
پرداخت برگزار میشــود نیز یکــی از بخشهای
این همایش بود که بــا معرفی برترین نوآوریهای
بانکی پایان یافت.هیات داوران چهارمین جشنواره
دکتر نوربخش در زمینه محصوالت معرفیشده از
سوی بانکها با تشکر از  ۱۵بانک شرکتکننده در
جشنوارهوباتقدیرازسهمحصولکارتچندمنظوره
بانک سرمایه ،طرح باشگاه کودک و نوجوان بانک
کشاورزی ،سامانه فروش ارز مسافری بانک ملت،
بانک تجــارت را ب ه خاطر ســرویس موبایلبانک
برای کلیه کارتهای عضو شــبکه شتاب به عنوان
رتبــهاولودوبانکاقتصادنویــنرابهدلیلانتقال
وجهبانکیازطریقشــمارهموبایل()MMTوبانک
ســامان را به خاطر نرمافزار پایــای گروهی ACH
بهعنــوانرتبهدومانتخــابکرد.همچنینهیات
داوران در زمینه محصوالت معرفیشــده از سوی
شرکتهای فعال در حوزه بانکداری الکترونیکی ،با
تشکرازهرهفتشرکتشرکتکنندهدرجشنواره
وباتقدیرازمحصولســامانهبرخطکشفتقلباز
شرکت دادهکاوان هوشمند توسن،شرکتخدمات
انفورماتیک را به خاطر ســامانه انتقال تصویر چک
(چکاوک) به عنوان رتبه اول و شــرکت توسن را به
خاطــردرگاهارائهســرویسهایبانکییاقوتبه
عنوانمقامدومانتخابکرد
شماره  32+1بهمن 1394

محورهای اصلی همایش:
ggچشمانداز بانکداری از منظر فناوری اطالعات
ggتوانمندسازی بانکها به کمک فناوری اطالعات
ggبانکداری باز ()Open Banking
ggچشمانداز نظامهای پرداخت
ggنظارت و نظامهای پرداخت
اهم نکات مطرحشده در بیانیه پایانی
ggدر مقابل تغییر محســوس نظام پرداختهای بانکی
کشــور ،بخش ســنتی بانکداری کــه در خدمات
اعتباری متجلی میشــود ،هنــوز در برابر پذیرش
فناوری مقاومت میکند .مقایسه  ۲۲۰میلیون کارت
بدهی و دو میلیون کارت اعتباری شــاهد گویای این
ادعاســت .برای درک صحیح این اریب ،شایســته
است صنعت بانکداری در درون منظومهای تحلیل
شود که بازیسازان و بازیگران آن با یکدیگر تعامل
میکنند .این تعامل راهبــردی تحلیلگران را بر آن
میدارد تا منظومــه روابط درون صنعت را در قالب
یک اکوسیستم واکاوی کنند .بازیسازان این صنعت
شامل دولت و مقام ناظر بوده و بازیگران آن بانکها،
شــرکتهای فناوری اطالعات و اپراتورهای تلفن
همراه هستند.
ggتغییر مدل کسب و کار بانکها متناسب با تغییرات
الگوی رفتــاری متولدین دهههــای  70و  80برای
صنعت بانکی کشور ضروری اســت .این تغییرات
رفتاری که شــامل گســترش حریم شخصی ،عدم

peivast.com
عالقه به فرمهای کاغذی ،اتکا به ابزارهای هوشمند و
به طور خاص تجمیع بخش قابل مالحظهای از هویت
فرد در دنیای مجازی است ،مختص ایران نبوده و به
عنوان یکی از چالشهای گسترش فناوری اطالعات
پیش روی سیاستگذاران در بیشتر کشورهای جهان
تلقی میشود.
ggبانکهای مــا از پیامدهای این موج بزرگ اجتماعی
مصون نخواهند بود .ویژگیهای رفتاری این نســل
آیندهســاز میتواند به عنوان فرصت یا تهدید برای
بانکها مطرح باشــد .ارائه خدمــات بانکی روی
گوشیهای هوشمند و در قالب برنامههای کاربردی
( )Appsنزدیکترین گزینه برای پاسخ به نیازهای
مالی این نســل اســت .این عرصه دیر یا زود میدان
رقابت بانکها و شرکای غیربانکی آنها خواهد بود.
بعضی آیندهپژوهان بر این باورند که برای پاســخ به
این نیاز ،بانکداری باقی خواهد ماند ولی بقای بانکها
منوط به بهرهگیری هوشمندانه از این فرصت است.
ggخدمات بانکــی ترکیبی پیچیــده از محصوالت و
ع است که متناسب با نیازهای مشتری
ابزارهای متنو 
و مزیتهــای رقابتی عرضهکننده ،بســتهبندی و
متنوعســازی میشــوند .در زنجیره ارزش افزوده
خدمــات بانکی متناســب با ســلیقه و خواســت
مشــتریان ،نقش ســایر بازیگران اکوسیستم بانکی
قابل توجه اســت .اگر دریافت خدمــات باکیفیت
برای مشــتری اصالت داشته باشد ،مشارکت دادن
بازیگران غیربانکی در ایجاد ارزش افزوده خدمات
مالی با اتکا به چارچوبهایی چــون بانکداری باز از
ضرورتها و اولویتهای امروز صنعت بانکی است.

سالن همایشهای برج میالد در همایش چهارم
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گزارش

محمد ثروتی
مسئول اجرایی و توسعه بازار همایش

رویدادی که میتواند بزرگترین باشد
همایش

بانکــداری الکترونیــک و
نظامهای پرداخت ،اینک پس
از پنج دوره برگزاری به زعم اکثریت کارشناســان
صنعت بانکی کشور و مســتند به آمارهای کمّی،
با اختالف زیادی بزرگتریــن ،اولین و مهمترین
رویدادتخصصیبانکداریالکترونیکیکشوراست.
مشــارکت بخش اعظــم دســتاندرکاران
متخصص شــبکه بانکی در همایش ،حضور تعداد
زیــادی از شــرکتهای خصوصی و وابســته به
بانکها و نهادهای حاکمیتی در نمایشــگاه و ارائه
سخنرانیهایکلیدیوکارگاههایتخصصیوسایر
اتفاقات علمی و تخصصی حاشیهای آن ،نقاط ویژه
این همایش است که در هیچ رویداد داخلی دیگری
مشــابه آن را نمیتوان پیدا کرد و بر اســاس آمار
زیر میتوان گفت ایــن همایش در نوع خود اولین و
بزرگترینرویدادبهشمارمیرودکهفاصلهزیادی
همبادیگررویدادهایمشابهدارد.

چرااولینهستیم

 ggحضور بیش از ٢۵٠٠نفر از دســتاندرکاران
متخصص ،ارزشــمند و مرتبــط به صنعت
بانکداری الکترونیکی در قالب مشــارکت در
سخنرانیها،کارگاههایعلمیهمایش
ggبازدید بیش از  ٣۵٠٠نفر از نمایشــگاه جانبی
همایش
ggحضور و مشــارکت فعال بیــش از  ٣٣بانک
خصوصی ،دولتی و موسسه مالی و اعتباری در
بخشهایهمایش
ggبرپایی نمایشــگاه تخصصی با حضور بیش از

 ۵٠شرکت خصوصی و مجموعههای وابسته
بهبانکهادرفضاییبیشاز ١٢٠٠مترمربع
ggارائه بیش از  ۹نشست تخصصی ۱۰ ،سخنرانی
کلیدی ۱۲ ،ســخنرانی تخصصــی ۹ ،کارگاه
آموزشــی و کارگاههای ارائه محصول بالغ بر
 ۱۰۰ساعت
ggحضورســخنرانانخارجیمعتبــر ومعروف
بینالمللیدرهمایش
ggحضورمســتقیمحداقلچهارشرکتخارجی
دربخشنمایشــگاهیواســتقبالازآنبرای
سالآینده
ggحضور و همراهــی فعال تمامی رســانههای
تخصصی بانکداری و رسانههای اقتصادی در
اطالعرسانیهمایش.

ازرنجیکهمیبریم

همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت،
در عیــن موقعیت عالــی خــود و موفقیتهای
روزافزونــش ،از ضعف بــزرگ محدودیتهای
فضای فیزیکی رنج میبرد که در کنترل خود نیست
و باعث میشــود نتواند به طیف گســتردهتری از
متقاضیانخودخدمترسانیکند.
متقاضیان این همایش با توجه به توسعه صنعت
بانکداری در کشور ،تاسیس بانکهای جدید ،رشد
بازار فناوری اطالعــات و ارتباطات ،خلق نیازهای
جدید مصرفکنندگان و تعامــات بینالمللی و
رقابت شدید شرکتهای داخلی با یکدیگر ،ظهور
شرکتهای دانشبنیان و استارتآپهای جوان
با ایدههای نو و خالقانه سال به سال در حال افزایش
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میتوانیمدرمنطقه،بزرگترینِ باشیماگر...

این یک آرزوی بلندپروازانه و غیرقابل دســترس
نیست،میتوانیمدرمنطقه،بزرگترینِ باشیم.
به روایت آمار ،ایــران در بخش مصرفکننده،
بزرگترین بازار بانکــداری الکترونیکی منطقه به
شــمار میرود که همین یک شاخص باعث توجه و
استقبال شرکتهای خارجی و بازیگران بینالمللی
بهآنخواهدشد.
اگر بتــوان برنامهریزی بلندمدتی در توســعه
رویداد بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت
داشــت ،میتوان ایــن همایش را در کنار ســایر
رویدادهایمعتبــرخارجی،بهبزرگترینرویداد
علمی تخصصی منطقه تبدیل کــرد؛ به نحوی که
در تقویم ثابت ساالنه شرکتهای خارجی و داخلی
قرارگیرد.

آنچهدرسالجاریداشتیم

در همایش امســال با افزایش تقاضای چشــمگیر
حامیان محترم و شــرکتهای غرفهگذار مواجه
بودیم .حتی برگــزاری رویدادهــای دیگری در
داخل و خارج کشــور نیز نتوانست از این تمایل به
مشارکت بکاهد .متاسفانه به دلیل محدودیتهای
فضا و مکان نتوانســتیم بــه تعداد بیشــتری از
مخاطبان خدمترسانی کنیم و برای مجموعههای
همراه و حامی نیز در حد مورد تقاضایشــان امکان
تخصیص فضای نمایشگاهی نبود که امیدواریم این
محدودیتها را بر ما ببخشایند و به حساب کمبود
امکاناتبگذارند.
از هماکنون در حال برنامهریزی برای سال آینده
هستیم و امیدواریم بتوانیم تقاضای همکاران خود را
بهنحومطلوبتریارائهدهیم

بازدید رئیس کل بانک مرکزی از نمایشگاه جانبی همایش چهارم
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هســتند .مرکز همایشهای برج میالد تهران ،در
حال حاضر بهترین و جامعترین مجموعه همایشی
و نمایشگاهی کشور است که میتواند پذیرای این
همایش باشــد ،اما عدم وجود فضای فیزیکی کافی
برای بخش نمایشگاهی ،عدم وجود فضاهای کافی
خدمات پذیرایی و کمبود ســالنهای ســخنرانی
جانبی سبب شده است دبیرخانه همایش بانکداری
الکترونیکینتواندباطیبخاطربهتوسعهبخشهای
خوداقدامکند.اینمحدودیتهابرایسایرمکانها
همچون سالن اجالس سران ،پارک گفتوگو ،سالن
صدا و ســیما و شرکت نمایشــگاههای بینالمللی
تهرانبهمراتببیشتروآزاردهندهتراست.
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آنچه بر کیفپول الکترونیکی و پرداخت موبایلی گذشت

چاله هفت ساله
هفت

سال؛  ۸۷تا  .۹۴مسیری که از کیف
پول الکترونیکــی و ابزاری با عنوان
کارت آغاز شــد و به پرداختهای موبایلی و در
نهایت احراز هویت از طریق موبایل رسید.
اولین بار هفتم آبانماه ســال  ۸۷بود که بانک
مرکزی الگوی کارکردی صدور و راهبری کیف
پــول الکترونیکی را تدوین کــرد .در آن زمان به
دلیل فشــاری که از ســوی شــهرداریها برای
گســترده کردن کاربرد کارتبلیتهایشان به
شبکه بانکی کشور وارد شــده بود ،رویکرد بانک
مرکزی بیشــتر مبتنی بر کارت بود و کیف پول
الکترونیکی بیشتر در قالب کارت جای میگرفت.
هر چنــد در آن آییننامه به تراشــه الکترونیکی
اشاره شــده بود و قید شده بود که این تراشه لزوم ًا
کارت نیســت اما فحــوای کلــی آيیننامه پول
خرد ،علیالخصوص پول خردی که در وســایل
حمل و نقل شهری مورد اســتفاده قرار میگیرد
را هــدف گرفته بــود .بانک مرکزی بــا تدوین
این دســتورالعمل در نظر داشــت فعالیتهایی
را که از ســوی شــهرداری برای گسترده کردن
کارتبلیتهایش صورت میگیرد ،محدود کند
و آن را در چارچوب مقررات قرار دهد .هر چند به
نظر میرسد بانک مرکزی در آن دوره موفق شد
اما آن ایده شهرداریها هماکنون در قالب کارت
شهروندی صادرشده از سوی بانک شهر پیگیری
میشود.
در آن ســال به نظر میرســد هیچ ایدهای در
مورد اینکــه در آینده ابزارهای دیگری وارد بازار
میشــوند و جایگزین کارت ،وجود نداشت .هنوز
گوشیهای هوشمند نهتنها گسترده نشده بودند
بلکه نسل اول خود را تجربه میکردند .زیرساخت
بهکار گرفتهشده در شــبکه تلفن همراه نیز بسیار
ابتداییتر از آن بود که تصور شــود میتوان نقل
و انتقال مالی را از طریق گوشــیهای تلفن همراه
انجام داد .اگر آن زمان به کســی میگفتید من از
طریق موبایلم برای شما پول حواله کردم ،مطمئن ًا
متعجب میشد و تصور میکرد در مورد سرزمین
عجایب صحبت میکنید.
هر چند دســتورالعمل کیپا باعــث تغییر مدل
کســب و کار کارتبلیتهای شــهرداری شد
چ گاه شــکل کیفپول الکترونیکی به خود
اما هی 
نگرفت و بانکها به سمت اجرایی کردن آن پیش
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نرفتند .برای اجرایی شــدن آن باید کارتهای
مغناطیســی بانکها به کارت هوشمند تبدیل و
از ســویی تجهیزاتی برای خوانــش این کارتها
در فروشگاههای مختلف پیشبینی میشد که به
دلیل هزینهبر بودن آن به نظر میرســد بانکها
اســتقبالی از آن نکردند .مخصوص ًا بــا توجه به
رویکرد تعریفشــده برای این دستورالعمل بود؛
رویکرد ایــن دســتورالعمل پرداختهای خرد

برای وســایل حمل و نقل عمومی بود ،بخشی که
انحصارا ًدر اختیار شــهرداریها قرار دارد و آنان
نیز عالقهای به تقســیم یا به اشتراکگذاری آن
با بخشهای دیگر ندارند .بــازار باقیمانده مانند
کیوسکهای مطبوعاتی یا مغازهها بسیار محدود
بود ،از ســویی با گســترش پایانههای فروش و
افزایش تعداد کارتهای بانکی و با توجه به صفر
بودن کارمزدهــا در بخش خرید روی پایانههای
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گزارش
فروش این نقیصه توســط کارتهای بانکی پاسخ
داده شــد به گونهای که حتی خردترین خرید نیز
از طریق پایانه فروش صورت میگرفت و نیاز به
کیفپول الکترونیکی به شــکل گذشتهاش از بین
رفت .آمدن پایانههای فروش ســیار که از طریق
ســیمکارت کار میکردند نیز این نیاز را بیش از
پیش از بین برد چرا که اگر در مکانهایی استفاده
از POSهای عادی امکان نداشــت ،اســتفاده از
پایانههای ســیار این امکان را برای مردم فراهم
کرد که از کارتهایشــان در هر حالتی اســتفاده
کنند.

بازی تغییر کرد

رونمایی جیرینگ توســط همــراه اول در تلکام
 ۸۹بازی را کمی تغییر داد .همــراه اول در تلکام
 ۸۹نشــان داد بازیگــران جدیدی بــرای ارائه
ســرویسهای پرداخت در راه هســتند .در آن
زمان جیرینگ با اســتفاده از بســتر شبکه تلفن
همراه میتوانست میان مشترکانش پول جابهجا
کنــد یا به آنان قــدرت خرید دهــد؛ فرآیندی
که به ســرعت مورد انتقاد بانــک مرکزی قرار
گرفت .بانک مرکزی اعالم کــرد هر گونه نقل و
انتقــال مالی یا هرگونه فعالیت پولــی و مالی باید
تحت نظارت بانــک مرکزی انجام شــود و اگر
اپراتورها میخواهنــد در این زمینه فعالیت کنند
باید مجوزهــای الزم را از رگوالتور پولی و بانکی
کشور بگیرند.
هر چند پس از مخالفت بانک مرکزی با فعالیت
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جیرینگ ،فعالیت این شــرکت نوپا محدود شد و
در قالب قراردادهایی قرار گرفت که با بانکهای
مختلف بســته میشد و ســرویسهای خاصی
را بــه مشــتریان آن بانکها ارائه مــیداد ،اما
این روند نشــان از تغییر رویکرد بازار به ســمت
موبایل داشــت .چرا که به تدریج این ســرویس
جای خــود را میان شــهروندان باز کرد .رشــد
تراکنشهای موبایلی طی ســالهای گذشته به
اندازهای چشمگیر بود که تمامی مدیران بانکی به
این نتیجه رســیدند که باید برای این بستر فکری
کنند .از این پس شــبکههای بانکــی به تدریج به
اپراتورها به چشــم رقبای خود در بانکداری خرد
نگاه کردند و ســعی میکردند به انحای مختلف
ناتوانی آنان را در ارائه سرویسهای بانکی نشان
دهند و قدرت خود را در بازار پولی کشور .فارغ از
اینکه بازارهای جهانی خالف مسیر انتخابی آنان
در حرکت است .در بازار جهانی بانکها به تدریج
اپراتورهــا را میپذیرفتند ،هر چند از این پذیرش
دل خوشی نداشــتند اما میدانستند این مسیری
بیبازگشت است.
همزمان با شکلگیری جیرینگ و مطرح شدن
پرداختهای موبایلی و ســرویسهای مختلف
پرداخت از ســوی اپراتورهای مختلف کشــور
بانــک مرکزی اقــدام به تدوین دســتورالعمل
دیگری با عنوان کیپا  ۲کرد .در آن دســتورالعمل
به صراحت به نام جیرینگ اشــاره شده بود .هر
چند از جیرینــگ به عنوان نمونــه عینی یکی از
ارائهدهندگان خدمات پرداخت بر بستر موبایل



نام برده شــده بود اما مشخص شد بانک مرکزی
این نوع فعالیت را به رســمیت شناخته و در حال
برنامهریزی برای آن است.
آبانماه  ۹۱سید محمود احمدی در گفتوگویی
با روابط عمومی بانک مرکــزی اعالم کرد ایجاد
ســامانه پرداخت الکترونیکی ســیار در دستور
بانک مرکزی قرار گرفتهاست .او در آن مصاحبه
گفت«:راهاندازی ســپاس در واقع ایجاد بســتر
مناســب برای پرداخت الکترونیکــی از طریق
گوشــی تلفن همراه و نیز انواع کارتهای خارج از
شبکه بانکی مانند مترو و کارت سوخت را فراهم
میکند ».او آن زمان پیشبینــی کرد راهاندازی
فاز نخست سپاس حدود شش ماه بهطول خواهد
انجامید.
موضعگیری دبیرکل تقریب ًا در حوالی نمایشگاه
تلکام بــار دیگر فعالیــت اپراتورهــا را در این
نمایشگاه ســاالنه تحت تاثیر قرار داد .آنان سعی
کردند در آن دوره هر چه بیشتر توانایی خود را در
ارائه خدمات پرداخت به نمایش بگذارند؛ چرا که
دبیرکل بانــک مرکزی وعدهای داده بود که همه
چشم بهراه آن بودند .آن زمان اپراتورهای کشور
کمربندهای خود را محکم بستند.
این گفته احمدی پس از مصوبه شــورای پول و
اعتبار مبنی بر اجرایی کردن سامانه سپاس شکل
اجراییتر و واقعیتری به خود گرفت.

وعدههای خیالی

وقتی دبیر کل بانک مرکزی سید محمود احمدی
در اردیبهشتماه  ۹۲درست پس از اولین جلسه
شورای پول و اعتبار در سال  ۹۲خبر از مصوبه این
ف پول الکترونیکی و
شورا برای اجرایی شــدن کی 
سامانه ســپاس داد ،همه فاز اول سپاس را تدوین
قانون برای آن دانستند .چرا که درست شش ماه
از زمان اعالم وی مبنی بر ششماهه بودن اجرای
فاز نخست سپاس میگذشت.
در چنین شــرایطی بخشهای مختلف کشور
بهخصوص اپراتورهــا خود را آمــاده ارائه این
ســرویس کرده بودند ،این تصور با انتشــار سند
راهبردی بانک مرکزی در ســال  ۹۲پررنگتر
شد .در این ســند نام سامانه سپاس کنار شاپرک،
کاشف ،سپام ،ســناب ،نماد و نهاب قرار گرفت؛
ســامانههای اصلی و زیرســاختی ارائه خدمات
الکترونیکی بانکی.
شهریورماه  ۹۲روی سایت بانک مرکزی طرح
نظرسنجی از دســتورالعمل کیپا  ۲قرار گرفت و
قرار شــد صاحبنظران این حوزه پس از مطالعه
آن نظرات خود را به این بانک اعالم کنند.
هر چند در وعدههای اولیه اعالم شــده بود طی
ســال  ۹۲کیف پول الکترونیکی و سامانه سپاس
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خط زمان
به نتیجه خواهد رســید اما این پــروژه تا انتهای
ســال نیز به نتیجه نرسید و اســفندماه  ۹۲ناصر
حکیمی مدیرکل فناوری اطالعات بانکمرکزی
در مصاحبه پایان سال خود ،زمانیکه از وضعیت
شــبکه برای پرداختهای پایان ســال میگفت،
اعالم کرد کیفپول الکترونیکی و سامانه سپاس
تا پایان نیمه اول ســال  ۹۳راهاندازی خواهد شد و
ایجاد بســتر و زیرساخت نقل و انتقالهای خرد از
طریق گوشیهای تلفن همراه را از برنامههای آتی
بانک مرکزی عنوان کرد.
این گفته در شــرایطی مطرح شد که مدل کیف
پول الکترونیکی در سایر کشورها در حال تغییر و
حرکت از بستر کارت بر بستر تلفن همراه بود.
ســال  ۹۳نیز بدون اینکه اتفاق خاصی در زمینه
ف پول الکترونیکی بیفتد ،طی شــد .فقط بارها
کی 
مســئوالن اعالم کردند ســامانه سپاس در حال
نهایی شدن اســت .احمدی طی شهریورماه ۹۳
در هفته دولت زمانیکه قرار بود دســتاوردهای
دولت به نمایش گذاشته شود ،اعالم کرد «سامانه
کیف پول الکترونیکی راهاندازی شد» .هر چند در
آبانماه همان ســال یعنی دو ماه بعد از این اعالم،
مشخص شد هنوز سامانه نهایی نشده و طبق گفته
مســئوالن اجرایی طرح ســپاس یکی دو ماهی تا
پایان فاز اجرایی آن باقی مانده است.
در همان زمــان حکیمی اعالم کرد  ۱۰طرح در
خصــوص اجرایی کردن کیف پــول الکترونیکی
و ســامانه سپاس از سوی شــرکتهای مختلف
برای بانکمرکزی ارسال شده و این بانک در حال
بررســی طرحهای مختلف است و انتظار میرود
یکی از این طرحها به صورت پایلوت و آزمایشی
در یک منطقه ،اوایل ســال آینده اجرایی شود تا
پس از مشخص شدن نتایج اجرای کار به صورت
سراسری در کشور پیاده شود.
تقریب ًا اســفند  ۹۳زیرساخت فنی سپاس آماده
شد ،آماده شدن زیرساخت فنی سپاس همزمان
شد با ارائه سرویسهای جدید پرداخت موبایلی
از ســوی اپل و گوگل و سامسونگ .این برندهای
مطرح در فناوری روز دنیا مدل کســب و کاری
پرداخت را بــه یکبــاره تغییر دادنــد و به نظر
میرســید هر چه بانکمرکزی تا آن زمان رشته
بود ،پنبه شد.

مدل جدید

درست زمانی که همه منتظر بودند سامانه سپاس
به نتیجه برسد ،مدیر کل فناوری اطالعات بانک
مرکزی اعالم کرد«:سپاس زیرساخت کیف پول
الکترونیکی بود و ربطی بــه موبایل ندارد .در آن
مقطع زمانی که ســپاس تقریب ًا به پایان رســید و
میتوانســت به مرحله اجرا برسد ،بحث apple
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 payپیــش آمد .در این فنــاوری جدید عالوه بر
اینکــه کارتهــای بانکی روی گوشــی تعریف
شــدند ،امکان پرداخت از طریق  NFCموجود در
گوشی فراهم شد .ما باید روی این بستر کار کنیم
تا موفق شویم».
توسعه گوشــیهای هوشمند در شــبکه تلفن
همــراه و همچنین تغییر فنــاوری در دنیا موجب
تغییر نگرش بانک مرکزی بــه پروژه کیفپول
الکترونیکی و همچنین پرداخت موبایلی شــد .به
اعتقاد مدیــران بانک مرکزی اگر قرار بر حرکت
بر بستر گذشته باشد ،عالوه بر اینکه هزینه زیادی
صرف پیادهســازی و اجرای آن خواهد شد؛ دوره
اســتفاده بسیار کوتاه اســت ،ما در لبه تکنولوژی
قرار داریم و اگر درســت با این فرآیند تغییر خود
را هماهنگ کنیم میتوانیم فاصله گذشــتهمان را
جبران کنیم.
همیــن دیدگاه موجب شــد طرح ســپاس به
صــورت کامل از دســتور کار بانــک مرکزی و
شــرکت خدمات انفورماتیک به عنوان مجری
طرح خارج شــود و طرح پیادهســازی پرداخت
موبایل بــا همــکاری اپراتور ،از طریــق اجرای
 secure elementیا امضای همراه شــد؛ طرحی
که در نهایت منجر به امضای تفاهمنامهای میان
اپراتور اول تلفن همراه کشور و بانک مرکزی شد.
تفاهمی که شــاید خیلی دیر صورت گرفت اما
میتوان امیدوار بود در صــورت نتیجه دادن آن
پرداخت همراه به سرانجام خواهد رسید.
مدلی که ابتدا بــرای کیف پــول الکترونیکی
تعریف شــده بود طی هفت ســال گذشته تغییر
کرد .اگر ابتدا بر بســتر کارت تعریف شده بود و
بسترهای دیگر را کمک آن به شمار میآوردند،
امروز دیگــر کارت مطرح نیســت .همه چیز بر
یک گوشــی تلفن همراه کاربر تمرکز یافته است.
طرحی کــه اجرای آن هماکنون در دســتور کار
بانک مرکزی و در نهایت اپراتورها قرار میگیرد
بسیار بزرگتر از طرحی است که قرار بود در ابتدا
اجرایی شــود چرا که ســیمکارت عالوه بر اینکه
میتواند نقش کارت بانکی یــا کیف پول را بازی
کند ،هویتســنجی مشــتری و امضای دیجیتال
وی نیز از آن طریق صورت میگیرد .سیمکارت
مشترک تبدیل به شعبه اختصاصی افراد میشود
که میتوانند بســیاری از فعالیتهای بانکی خود
را از طریق آن و روی بســتر تلفن همراه به انجام
برسانند.
هر چند مســئوالن بانکی و اپراتوری کشــور
امیدی به اجرایی شــدن این طرح دارند اما باید
توجه کرد هــر فناوری عمــری دارد و اگر از آن
زمان بگذرد هیچ گاه شکل اجرایی به خود نخواهد
گرفت
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آبانماه ۸۷

کیپا  1ابالغ شد.

آبانماه 89

جیرینگ فعالیت خود را از تلکام ۸۹
آغاز کرد.

آبان ۹۱

سید محمود احمدی :ایجاد سامانه
پرداخت الکترونیکی سیار در
دستور کار بانک مرکزی قرار
گرفت .اجرای فاز اول سپاس شش
ماه زمان میبرد.

نیمه دوم ۹۱

تدوین کیپا ۲

اردیبهشت
۹۲

بانک مرکزی موافقت اجرای
سپاس را از شورای پول و اعتبار
گرفت.

خرداد ۹۲

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

شهریور ۹۲

نظرسنجی از نخبگان در مورد کیپا ۲

اسفند ۹۲

ناصر حکیمی :کیف پول
الکترونیکی و سپاس نیمه اول  ۹۳به
بهرهبرداری میرسد.

شهریور ۹۳

سید محمود احمدی :سامانه کیف
پول الکترونیکی راهاندازی شد.
ورود اپل پی به بازارجهانی

مهر ۹۳

اوایل  ۹۴طرح کیف پول
الکترونیکی به صورت پایلوت در
یک منطقه اجرایی و بعد به صورت
کامل پیاده میشود.

اسفند۹۳

ورود سامسونگ پی به بازار جهانی

خرداد ۹۴

ورود اندروید پی به بازار جهانی

مرداد ۹۴

اجرای طرح سپاس به تعویق افتاد.

مهرماه ۹۴

امضای تفاهمنامه میان بانک
مرکزی و همراه اول
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رضا قربانی

کارتخوانهای موبایلی کسبو کارهای جدید را به عرصه میآورد

در حالی که همه از خوبیهای  mPOSمیگویند،
پس چرا این ابزار در ایران پا نگرفت ه اســت؟ بانک
مرکزی ایران همین چند وقت پیش مستندی در
زمینه اســتفاده از کارتخوانهای موبایلی منتشر
کرد .ولی هنوز خبر خاصی نیست.

جایی برای پیرمردها نیست

 mPOSچرا خوب است؟

دوست

40

داشــتم نقطه شروعم برای این
متــن ،جایی در ایــرانبود .اما
همه چیــز را باید از اپلپی شــروع کنیم؛ هرچند
دو ســال پیش از اپل ،گوگل بــود که تالش کرد
بین کیف پول و تلفن همــراه ارتباطی برقرار کند
اما باید از اپل شــروع کرد .گــوگل با گوگلولت
شــروع کرد و بهجایی نرســید و تازه بعد از رونق
اپلپی ،اندرویدپی را معرفی کرد .اگر اپل به دلیل
یکپارچگی ســختافزاری و نرمافزاریاش فقط
با اپلپی فعالیــت میکند ،رقبایش از تکثر بیش از
حد رنج میبرند .گوگل ب ه عنــوان مادر اندروید،
اندرویدپی را دارد؛ سامسونگ ب ه عنوان مهمترین
تولیدکننده ســختافزار تلفن همراه اندرویدی،
سامسونگپی را .الجی ،الجیپی و خالصه اینکه
هر کس برای خودش چیــزی ارائه کرده و تصور
میکند در آینده نزدیک تلفــن همراه و پرداخت
را عــروس و داماد هم میکند و فرزندشــان ما را
وارد دوران جدیــدی از کاربرد فناوری در زندگی
خواهند کرد .شاید!
اما وقتی صحبت از  mPOSیا Mobile Point of
 Saleبه بیان میآید باید حواسمان باشد درباره
کارهای گوگل و اپل و سامسونگ بحث نمیکنیم.
آنها سعی کردند کارتهای بانکی نازنین و بیآزار
ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

را با تلفن همراه جایگزین کننــد .در واقع گوگل و
اپل در جایــی فعالیت میکنند که به آن میگویند
Card Not Present؛ یعنــی آنها به ما این توانایی
را میدهند که بدون کارت پرداخت انجام دهیم.
مقوله  mPOSچیز دیگری است .آنها که از مسیر
 mPOSآمدهانــد ،میخواهند کار مهمتری انجام
دهند؛ میخواهند دســتگاه کارتخــوان را با تلفن
همــراه جایگزین کنند .حاال ما با کســانی روبهرو
هستیم که انقالبیتر از اپل و گوگل عمل کردهاند
و برخالف آنها که ماننــد غریبههای پرمدعا در
سرزمین پرداخت میمانند ،ادعای کمتر و هدف
بزرگتــری دارند .برخی مانند اســکویر با ارائه
قطعهای کوچک که از طریق جــک صدا به تلفن
همراه متصل میشود ،تلفن همراه را به کارتخوانی
تبدیل میکنند که در هر جایی و هر زمانی میتواند
به پذیرنده کمــک کند بهصــورت الکترونیکی
پولش را بگیرد .کار بزرگی که اســتارتآپی مثل
اســکویر انجام داد وارد کردن کسانی به زنجیره
پرداخت الکترونیکی اســت که تــا پیش از این به
دلیل هزینههای ثابت و کارمزد باال به فکر استفاده
از ابزارهای پرداخــت الکترونیکی نیفتاده بودند.
حاال کیک پرداخت بزرگتر شده و افراد بیشتری
وارد بازی شدهاند.


اولیــن خوبــی  mPOSهمان ویژگی آن اســت:
 mPOSابزاری متحرک اســت و هر جا و هر زمان
میتواند مورد اســتفاده قرار گیرد .برخی ممکن
است بگویند ایراد کارتخوانهای ثابت چیست؟
ایراد آنها دقیق ًا همان ویژگی آنهاست .نکته دقیق ًا
همینجاســت .ابزارهای پرداخــت جدید مثل
 mPOSقرار است کســانی را ترغیب به استفاده
از پرداخت الکترونیکی کنند که تاکنون از چشــم
غولهــای پرداخت دور مانــده بودند .دلیل دوم
سفارشیســازی خدمت است .هر کسی میتواند
خالقیت خودش را ب ه کار اندازد و تجربه مشتری
را غنیتــر کند و فروشــش را افزایش دهد .دلیل
سوم آســانی مهاجرت به  EMVاست .برخالف
کســانی که از امنیت پاییــن  mPOSمیگویند،
این ابزارها آســانتر و ارزانتــر از باقی ابزارهای
پرداخت خودشــان را بــا  EMVتطبیق میدهند.
ال فقط حرف  EMVرا میزنیم و
البته ما در ایران فع ً
ی نشده است.
هنوز اجرایی شدنش جد 
دلیل چهــارم را میتوان با نــگاه به صفهای
طوالنــی پرداخــت در فروشــگاههای بزرگ
مخصوص ًا طی روزهای تعطیل دید .چرا باید نقطه
فروش فقط یک نقطه باشد؟ چرا نباید نقاط فروش
را بهصورت گســترده در فروشــگاههای بزرگ
پخش کرد؟  mPOSبه درد کســانی میخورد که
مدل ذهنیشــان را در زمینه خردهفروشی تغییر
دادهاند .آنهایی که میدانند جایی برای پیرمردها
نیســت ،ب ه خوبی این ارزش ذاتی  mPOSرا درک
میکنند.
پنجمین نکته به شــروع این متن بازمیگردد:
اپلپی! بله mPOS .برخالف کارتخوانهای دیگر
ی را
بهآسانی اپلپی ،سامســونگپی و اندرویدپ 
میپذیرد و هزینه کمتری روی دســت پذیرنده
میگذارد تا خــودش را با ایــن تلفنهای همراه
پرداختکننده وفق دهد.

مستند بانک مرکزی و شاپرک چه
میگوید؟

اگر برگردیم بــه آبانماه امســال و از زاویه دید
 mPOSبه همه چیز نگاه کنیــم ،چه میبینیم؟ در
فضای پرداخت کشــور از کارتخوانهای موبایلی
ت اقدام به واردات
فقط صحبت میشود؛ چند شرک 
انواع دســتگاههای کارتخوان موبایلی کر دهاند؛
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آمار

EBPS Edition

برخی پــا از این فراتر گذاشــته و ادعا میکنند از
لحاظ نرمافزاری نیز میتواننــد این کارتخوانها
را پشــتیبانی کنند؛ اما بانک مرکزی و شاپرک در
مورد این ابزار جدید ســکوت کردهاند و در عمل
نیز هیچ mPOsای وارد فضــای واقعی و عملیاتی
نشده است .اوایل آبانماه شــاپرک مستندی با
عنــوان «الزامات پرداختهای همــراه مبتنی بر
 » mPosبه شــرکتهای دارای مجوز شــاپرک
ابالغ میکند .برخی میگویند این دســتورالعمل
میتواند نقطه عطفی در شروع تحوالتی جدید در
صنعت پرداخت الکترونیکی کشور باشد.
مخاطب این مستند شــرکتهای ارائهدهنده
خدمات پرداخت هستند و مســتندهای مرتبط
با آن عبارت اســت از :الزامات امنیت اطالعات
شــاپرک ،الزامات پذیرندگان در بهرهبرداری از
پایانههــای فروش ،الزامــات ابزارهای پذیرش،
مقــررات صدور برگه رســید پایانههای فروش،
مقررات اســتفاده از نام و نشان تجاری شاپرک و
یکسانسازی منوهای پایانههای فروش.
هــدف از تدوین این ســند نیز ارائــه حداقل
الزامات پرداخت همراه با استفاده از ابزار mPOs
عنوان شده است .در این مستند  mPOSاینگونه
تعریف شده«:وسیلهای است مجهز به کارتخوان
( )CardReaderو صفحهکلیــد بــرای ورود
اطالعات که از طریق اتصال به ابزارهای هوشمند
(مانند و نه محدود به تلفنهای همراه هوشمند) در
هماهنگی با نرمافزار کاربردی نصبشــده روی
ابزار هوشمند ،امکان انجام تراکنشهای با حضور
کارت را فراهم میکند».
 mPOSرا باید یک راهــکار ببینیم نه یک ابزار.
در واقع راهکار  mPOSســه بخش دارد :اول خود
 ،mPOSدوم اپلیکیشن تلفن همراه و سوم پورتالی
بــرای پذیرنده کــه ریزتراکنشهایش را در آن
ببیند .خود mPOSها هم سه نوع هستند :چیپاند
پین ( ،)Chip &PINچیپ اند ســیگنیچر (& CHIP
 )Signatureو مگ استرایپ.
البته  mPOSرا نباید بــا کارتخوانهای GPRS
اشــتباه گرفت .در کارتخوانهای  GPRSمنطق
ق کارتخوانهای معمولی اســت و فقط
همان منط 
راه ارتباطی تغییر کرده؛ امــا در  mPOSمنطق به
کل تغییر کرده و امنیــت در آن مقولهای کلیدی
اســت .ب ه طور کلی mPOSها در دو دســته کلی
دســتهبندی میشــوند :دســته اول آنهایی که
پرداخــت به کمــک کارتهای بانکــی را قبول
میکنند و دسته دوم آنهایی که از طریق تلفنهای
همراه و اپلیکیشــنهایی مانند اپلپی پرداخت را
قبول میکننــد .در کارتخوانهای معمول ،منطق
کســبو کار و فرآیند تولید تراکنــش در خود
کارتخوان انجام میشود ولی در  mPOSاین بخش
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در اپلیکیشن تلفن همراه صورت میگیرد و mPOS
تنها در حکم ابزار خواندن کارت یا برقراری تماس
و حافظه نگهداری کلید است.

سناریو انجام یک تراکنش با mPos

مطابق این مســتند میشــود چنین ســناریویی
نوشــت :بخش اول ســناریو مربوط میشود به
زمانی که پذیرنده میخواهد به باشگاه دارندگان
 mPOSبپیوندد .پذیرنده ابتدا اپلیکیشــن مربوط
را از  PSPمیگیــرد و روی تلفن همراهش نصب
میکنــد .پذیرنده تلفن همراهــش و  mPOSرا با
هم جفت میکند .حاال بخش دوم ماجرا شــروع
میشود و مشــتری وارد محل خرید شده؛ جنس
را برداشــته و آمده پای پیشخوان پولش را بدهد.
پذیرنده اپ را باز میکند ،محصول را مشــخص
میکند و قیمت و مواردی مانند آن .از مشــتری
شــماره موبایلش را میگیــرد و وارد اپ میکند.
پذیرنده کارت مشتری را میگیرد و روی mPOS
میکشد .مشتری قیمت را روی  mPOSمیبیند و
رمز کارتش را از طریــق  mPOSوارد میکند .از
اینجا به بعدش تا قبل از مرحله پایان شــبیه کاری
است که در یک کارتخوان معمولی انجام میشود.
تراکنش  ۲۰۰از ســوئیچ  ،PSPشاپرک و شتاب
میگذرد و به بانک صادرکننده میرسد .تراکنش
 ۲۱۰از سوئیچ بانک صادرکننده و از طریق شتاب
و شــاپرک به ابزار هوشــمند که احتمــاالً تلفن
همراه باشد ،میرســد .وقتی تراکنش  ۲۱۰موفق
انجام شــود یعنی دریافت کد پاسخ صفر ،رسید
الکترونیکی تراکنش بــه پذیرنده و دارنده کارت
روی  mPOSنمایش داده میشود .پاسخ تراکنش
 ۲۱۰که میشود تراکنش  ۲۲۰هم به  PSPارسال
میشود .مشــتری کاالیش را میگیرد و  PSPب ه
محض دریافت تراکنش  ۲۲۰رسید الکترونیکی
تراکنش را بــه دارنــده کارت و پذیرنده پیامک
میکند .در آخرین بند این مستند هم نوشته شده
اســت«:اخذ هزین ه ابــزار  mPOSاز پذیرندگان
توســط شــرکت ارائهدهنده خدمات پرداخت،
بالمانع است».
این را هم بدانید کــه از نظر امنیتی  mPOSباید
گواهینامه  PCI PTSداشــته باشد و ابزار هوشمند
هم باید الزامات  PA DSSرا برآورده کند.

کارشناسان چه میگویند؟

برخی میگوینــد این آییننامه با عجله نوشــته
ب و کارهای ابتداییای را هم که
شده و حتی کســ 
میتوانند از  mPOSاســتفاده کنند ،ندیده است.
ال چیز جدیدی
برخی میگویند ایــن آییننامه اص ً
نیســت و در یک سال گذشــته که شرکتهای
ت بودند،
پرداخت با شاپرک مشــغول انجام تس 
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گفته میشــود اکنون  ۳/۱۳میلیــون  mPOsدر جهان فعال
اســت و تا ســال  ۲۰۱۹این تعداد بــه  ۰۳/۵۴میلیون خواهد
رســید .گزارشهای ضد و نقیضی از رشد  mPOsدر دنیا منتشر
ال در انگلستان که پرداخت الکترونیکی بسیار توسعه
میشود؛ مث ً
یافته است این ابزارها از اقبال خوبی برخوردار نشدهاند و کسب
و کارهای کوچک نگرانیهایی درباره ایــن ابزار دارند .هرچند
مطالعات زیادی وجود دارد که از اقبال کسبو کارهای کوچک
در اروپــا به این ابــزار خبر میدهد .پیمایشهــا هم از افزایش
تراکنشها روی  mPOSها خبر میدهند.

نتایج آن مشخص و به شکل این آییننامه منتشر
شده است .در مورد این آییننامه نظرات مختلفی
وجــود دارد؛ برخی معتقدند موضــوع آییننامه
 mPOSاز دو منظر قابلبررسی است؛ یکی محتوا
و انتقادی که به آن وارد است .موضوع اصلی بحث
ساختاری اســت؛ یعنی یک بخشنامه چرا با چنین
ساز و کاری ایجاد میشــود؟ در اصل این گروه از
منتقدان هر چند اعتراضشان به این دستورالعمل
نمود پیدا کرده اما انتقاد اصلیشــان به ســاختار
چگونگــی ابــاغ و تدویــن آییننامههای حوزه
پرداخت است.
برخی از فعاالن بهعنوان نمونه به مســتندهای
مســترکارت اشــاره میکنند و اینکــه حتی در
همان مستندهای فنی شــرکتی هم تالش شده به
انتقادها پاسخ داده شــود .نظر دیگری که مطرح
میشود و قابل تامل اســت ،به دریافت هزینه از
پذیرنــدگان بازمیگردد؛ به اعتقــاد عدهای ،اگر
همه شرکتهای  PSPهزینه  mPOSرا از پذیرنده
ش رو مرتفع خواهد
بگیرند بسیاری از مشکالت پی 
شد؛ مواردی مانند سرمایهگذاری ،همنشینی (دارا
بودن چند دستگاه توسط یک پذیرنده) ،فیلترینگ
مناســب برای انتخاب پذیرنده و غیــره .منتها
PSPها در این خصوص باید هماهنگ عمل کنند و
رقابت سازنده داشته باشند.
در ایــن میان انتقــاد اصلی به بانــک مرکزی
بازمیگردد .به اعتقاد بخشــی از این بازار مشکل
بانک مرکزی زیــاد بودن قوانین اســت و عدم
نظارت دقیق بر اجرایی شدن این قوانین .به اعتقاد
آنان بانک مرکــزی یا ابزارهــای نظارتیاش را
نمیشناســد یا نمیخواهد به کار ببرد ،از ســویی
سیســتمهای نظارتی یکپارچه ندارد .همین امر
او را در بخش نظارت بر اجرای قوانین با مشــکل
مواجه میکند.
با نگاهی به آمارهای جهانی متوجه میشــویم
روند روبهرشــدی برای استفاده از کارتخوانهای
موبایلی در سالهای آتی پیشبینی میشود .شاید
در سالهای آتی اســتفاده از این ابزار افزایش یابد
و بخش خامــوش پرداخت الکترونیکی روشــن
شود
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چرا صندوق فروش در ایران فراگیر نشد؟

کسی از شفافیت خوشش نمیآید
همه

چیز یک ســوءتفاهم بزرگ است؛ از
نام پایانه فروش گرفتــه تا مقاومت
اصنــاف در اســتفاده از صندوق فروشــگاهی.
همانطور که پایانه فروشــگاهی ترجمه دقیقی از
POSنیست ،شکل فعلی پایانههای فروش موجود
در اکثــر فروشــگاهها هم صندوق فروشــگاهی
نیست.
اولین بار سر و صدای الزام واحدهای صنفی در
بهکارگیری صندوق فروشــگاهی پس از تصویب
قانون نظــام صنفی و ابالغ آن آغاز شــد .در آن
زمان حسن یونس سینکی معاون بازرگانی داخلی
وزارت بازرگانی ،طی جلساتی دورهای و هفتهای
با اصناف و روسای اتحادیهها از آنان میخواست
ســاز و کار تجهیز واحدهای صنفی را به صندوق
فروشــگاهی فراهم کنند اما آنان به صورتهای
مختلــف از زیر بار آن شــانه خالــی میکردند.
آنها در ابتدا اعالم کردند اســتفاده از آن مشکل
است و اصناف باید در این زمینه آموزش ببینند،
بازرگانی داخلی ســعی کرد با همکاری اتحادیهها
کالسهایی بــرای آموزش واحدهــای صنفی
تدارک ببیند اما باز هم این طرح اجرایی نشــد و
این بند از قانون شکل اجرایی به خود نگرفت.
پس از آن اتحادیهها اعالم کردند خرید چنین
دستگاهی با توجه به میزان درآمد خردهفروشان

صندوق فروش برای کسانی که میخواهند
شفاف باشند ،تمام ًا فایده است؛ صرفهجویی
در وقت و هزینهها ،باال بردن دقت و نظم امور،
کاهش اشتباه ،افزایش سرعت پردازش
محاسبات و شفافیت در ارائه خدمات بخشی از
مزیتهای صندوق فروش به شمار میرود
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امکانپذیر نیســت .معاونــت بازرگانی داخلی
وزارت بازرگانی ســعی کرد ســاز و کاری فراهم
کند تا واحدهای صنفی بتوانند از وامهای کمبهره
استفاده کنند و این دستگاهها را بخرند اما متاسفانه
باز هم واحدهای صنفی به ســمت استفاده از این
ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

دستگاهها نرفتند.
این بود که به تدریــج معاونت بازرگانی داخلی
وزارت بازرگانی به فکر راهاندازی فروشگاههای
بزرگ افتاد؛ فروشگاههایی که امروز نمود آن را در
هایپراستارها میتوان دید.
اما طرح پیادهســازی صندوقهــای مکانیزه
فروشــگاهی و اجرای ماده  ۷۱قانون نظام صنفی
همچنان معطل ماندهاست.
از این دســتورالعمل کاســب ایرانــی فقط از
کارتخوان اســتفاده میکند ،هر چند دلیل آن نیز
شاید رایگان بودن این دستگاهها برای آنان است.
با این وجــود هر از چندی بهصــورت هماهنگ
اعــام میکنند اگر فشــاری بــرای پرداخت
کارمزد بر آنها وارد شــود ،این دستگاهها را نیز از
مغازههایشان جمع خواهند کرد.
به نظر میرسد اصلیترین دلیل را باید در ترسی
جستوجو کرد که همگان از مالیات دارند و پایانه
فروش نقطهای اســت برای شفاف شدن کسب و
کارهایی که به گفته رئیس ســابق سازمان امور
مالیاتــی  ۷۳درصد آنها زیــر  ۵۰۰هزار تومان
مالیات میدهند و تنها  5/1درصد آنها باالی پنج
میلیون تومان مالیات ميدهند!
فلســفه وجودی صندوق فروشــگاهی این بود
که گرهی از کار اصناف و برخی از ســازمانهای
حاکمیتی باز کند تا حجــم زیادی از کاغذبازیها
و هدررفت منابع کم شــود و با الکترونیکی انجام
شدن برخی از فرآیندها ،سرعت عمل و دقت هم
برای کسب و کارها و هم برای برخی از سازمانها
مثل مالیات باالتر برود.
قبــل از اینکه بــه جوانب مختلــف موضوع
بپردازیــم ،بهتــر اســت تعریفــی از صندوق
فروشگاهی داشته باشــیم .اگر بخواهیم به زبان
ســاده بگوییم ،صنــدوق فروشــگاهی یا همان
صندوق فروش ،کامپیوتری است دارای نرمافزار
فروشــگاهی که کارش ثبت اطالعــات خرید و
فروش روزانه ،نگهــداری هزینه و موجودی کاال
در یک واحد صنفی اســت و با کارتخوان میتوان
پرداختها را نیز انجام داد و مستقیم در نرمافزار
ثبت کرد که کمک بسیار خوبی برای حسابداری
یک فروشگاه است.
هــدف از بهکارگیری صندوق فروشــگاهی،
مدیریت مــواردی از جمله خرید ،فروش ،هزینه


و موجودی کاال توســط صاحبان مشاغل و صدور
الکترونیکی فاکتور فروش است؛ ب ه عبارتدیگر،
صندوق فروش در عمــل میتواند کاری کند که
هر واحد صنفــی کارهایش را با رونق بیشــتری
به پیش ببرد و از ســردرگمی و خستگی در امور
فاصله بگیرد .صندوق فروش انواع مختلفی دارد
که هر کســبو کاری متناســب با نوع فعالیت و
بودجهاش ،میتواند مدل مناسب را انتخاب کند.
الزم است توجه داشته باشیم که صندوق فروش
را نباید با صندوقهای پول نقد یا Cash register
اشتباه گرفت.

مزایای صندوق فروش برای کسبو
کارها

صندوق فروش برای کسانی که میخواهند شفاف
باشند ،تمام ًا فایده اســت؛ صرفهجویی در وقت
و هزینههــا ،باال بردن دقت و نظــم امور ،کاهش
اشــتباه ،افزایش ســرعت پردازش محاسبات و
شــفافیت در ارائه خدمات بخشی از مزیتهای
صندوق فروش به شــمار میرود .دسترســی به
گزارشهای واقعــی روزانه ،امکان شناســایی
اقالم پرمصــرف و پرفروش ،تناســب با دفاتر،
نرمافزارها و سامانههای حســابداری بخشی از
قابلیتهای هر صندوق فروشــی است .افزایش
شفافیت مالی و تســهیل فرآیندهای حسابداری
ویژگیهایی هستند که باعث شده هر سال ،با توجه
به اولویتهای در نظر گرفتهشده از سوی سازمان
امور مالیاتی ،صنفهای مختلف ملزم به استفاده
از صندوق فروش شوند .هرچند تاکنون سازمان
امور مالیاتــی در زمینه الزام کســب و کارها به
استفاده از صندوق فروش شکست خورده است.
علی عسکری رئیس سابق سازمان امور مالیاتی،
تنها بازمانده دولت قبلی در دولت فعلی ،چند روز
پیش از کنار گذاشــته شــدنش توســط دولت،
گفتوگویی صریح با هفتهنامه تجارت فردا انجام
داد و درباره صندوق فروشــگاهی گفت«:زمانی
که سازمان مالیاتی درصدد بود اجرای مالیات بر
ارزشافزوده را در حلقه آخر برای خردهفروشان
توســعه دهد ،همان گروه مانع شدند 30 .گروه از
فعالیتهای اقتصادی که در بخش خردهفروشی
اقتصاد هستند ،مشــمول نصب صندوق فروش
شدند؛ اما فعالیتهای بازرگانی و خدماتی اقتصاد
که در این بخشها هستند ،غالب ًا و عامدا ً از اجرای
قانون ممانعت میکنند ،مانع آن میشــوند و علن ًا
اعالم میکنند که صندوق نمیگذارند .بســیاری
از آنها اعــام کردند که صنــدوق نمیگذارند،
چون فعالیتها و عملکردشــان شــفاف میشود
و دستشــان رو .به ناچار الیحهای تحت عنوان
اســتفاده ،نگهداری و نظارت بر صندوق فروش
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تهیه شــد .این الیحه به دولت رفتــه و تقریب ًا در
کمیســیون اقتصادی دولت در حضور وزرا نهایی
شده است و به زودی انشاءاهلل به مجلس میرود
تا بتوان با نصب صندوق ،چارچوب نظاممندی را
برای کســانی که در بخش خردهفروشی اقتصاد
فعالیت میکنند ،مدیریت کــرد .بخش زیادی
از کاالهایی که بــهصورت قاچاق وارد کشــور
میشوند و در حلقههای قبلی مالیات آن پرداخت
نمیشــود و از دسترس ســازمان امور مالیاتی و
کشور خارج هســتند ،پس از قرار دادن صندوق
فروش در حلقه آخر وارد تور مالیات میشــوند.
اگر مالیات در حلقههای قبلــی پرداخت و اعتبار
دریافت نشده باشد ،بهناچار باید پرداخت شود».
صحبتهای تکاندهنده رئیس سابق سازمان
امور مالیاتی درباره مالیات ندادن ایرانیها چقدر
با عدم توسعه صندوق فروش مرتبط است؟
زمانی که نمونههای اولیــه صندوق فروش به
بازار آمد ،صاحبان برخی از فروشــگاهها استفاده
از آن را عاملی برای جلوگیری از اشــتباهات مالی
میدانســتند که بتوانند به وسیله آن فعالیتهای
مالی و محاسباتی خودشان را بدون کوچکترین
خطایی ثبت کنند.
عدم اطالع از اجناســی که دیرتــر به فروش
میرونــد ،بیخبــری از میزان فــروش کاالها و
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عملکــرد فروش ،کســری موجــودی کاال و در
نهایت تحویل کاالها به انبار از دیگر مشــکالتی
است که زنجیره تامین فروشگاهها را دچار مشکل
میکند .پس از ایجاد این ســاختار جدید و توسعه
فناوریهای نوین ،پاســخگویی به بســیاری از
نیازهای در حال تغییر صاحبان فروشــگاه ممکن
شــد؛ صندوقهایی که عالوه بر سر و سامان دادن
به فعالیتهای مالی فروشگاهها ،توانستند انبارها و
فروش محصوالت را کنترل کنند تا دیگر با تعدد
کاالهای به فروش نرســیده یا کسری موجودی
کاال روبهرو نشوند.
در کنار تمام اینها جذب ،نگهداشــت و افزایش
وفاداری مشــتری بهعنوان یکی از عوامل ایجاد
مزیت رقابتی ،گامی مهم در راهبرد فروش است.
این صندوقها میتوانند در رســیدن فروشگاهها
به این مزیت رقابتی نقش مهمی داشــته باشند؛
با اســتفاده از صندوقهای فروشــگاهی میتوان
با ذخیره نام ،آدرس ،شــماره تلفن مشــتریان و
تاریخچه خرید آنها درک مناسبی از تناوب خرید
و نیازهای هر مشتری به دست آورد.
استفاده از این صندوقها طی سالهای گذشته
بــه تدریج در ایــران رواج یافته اســت؛ البته نه
از ســوی واحدهای کســب بلکه فقط از ســوی
فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای.

با وجود ایــن طومار بلندباالیی کــه از مزایای
صندوق فــروش گفتیم ،به شــکلی عجیب این
صندوق جــای خودش را در اصنــاف باز نکرده
اســت .تامین ســختافزار باکیفیت ،نرمافزار
بهروز و پشــتیبانی مناســب ،از معضالت فعلی
ایــن صندوقها در بازار اســت کــه دلیل آن را
میتوان کم بودن تعدد شــرکتهایی که توانایی
ارائه همزمان تمامی خدمــات را در یک راهکار
جامع دارند ،دانســت .البته ناگفته نماند اصناف
با توجه به اینکه باید برای پشــتیبانی نرمافزاری و
سختافزاری این صندوقها هزینههایی را نیز به
شکل ماهانه یا ساالنه تقبل کنند ،ترجیح میدهند
به هزینههایشان اضافه نکنند.
صندوقهای فــروش به دالیل گوناگونی مورد
اســتفاده قرار میگیرند کــه از جمله مهمترین
آنها میتوان به مواردی همچــون حفظ پول نقد
از گزند ســرقت و کالهبــرداری ،ارائه فاکتور
خرید به مشــتری ،ثبت اطالعات فروش بنگاه
جهــت تعییــن دقیق میــزان فــروش روزانه،
محاســبه مالیات از طریق میزان فروش روزانه،
مستندســازی مبــادالت اقتصــادی و تقویت
شیوههای حســابداری و نهایت ًا شفافسازی در
فرآیند کسب وکار و انضباط مالی در ابعاد خرد و
کالن اجتماعی اشاره کرد
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گزارش

وحید صیامی

طرفهای سوم در صنعت پرداخت کشور غایب هستند

پازلی که کامل نشد

در

فرآیند انجام تراکنــش چهار موجودیت
دارنده کارت/کارت ،مرچانت/ترمینال،
بانک صادرکننــده کارت و بانک پذیرنده کارت
وجود دارند؛ در سطح بینالملل و طی سالهای اخیر
بانکها با هدف کاهش هزینههای عملیاتی و بهبود
عملکرد از نهادهای طرفهای سوم (Third party
)Agentsبهطورگستردهایاستفادهمیکنند.بازار
آزاد و رقابتی و تالش برای بهبود عملکرد بیشــتر
باعث شده حتی این طرفهای ســوم نیز به طور
تخصصی به انجام امــور بپردازند و تنوع زیادی از
آنها به وجود آید.برخی از این شــرکتها توسط
بانکها و با هــدف تمرکز بر کار تخصصیتر ایجاد
شدهاند؛ برخی دیگر به صورت مستقل پدید آمده
و به ارائه خدمات بــه بانکهای کوچک پرداخته
و دســت آخر برخی از آنها توســط مرچانتهای
بزرگ یا گروهی از مرچانتها ایجاد شدهاند.

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

ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

شــرکتهای طرف ســوم به نمایندگی از بانک
پذیرنده ایجــاد و در انجام تراکنــش نقش ایفا
میکند .دامنــه اختیارات آنها محدود اســت و
قریب به اتفــاق آنها با ســرمایهگذاری بانکها
تاســیس شــدهاند ،نام بهکاررفته بــرای آنها
اصطالحی عمومی یعنــی Payment Service
 Providerاست.
در شرایط کنونی ،با توجه به بلوغ نسبی صنعت
پرداخــت و دالیل زیــر ،زمان مناســب برای
تنوعبخشی -به طور رسمی -به این شرکتها فرا
رسیده است.
 -۱در ایران نیز مشــابه بســیاری از کشورها،
بزرگترین ســهم از فنــاوری اطالعات مربوط
به صنعت بانکداری و پرداخت اســت ،از این رو
ضمن حضور بازیگــران متعدد و پرتعداد ،همواره
درخواســتهای فراوانی از سوی شرکتها برای
ایفای نقش در این صنعت وجود دارد که بایستی
نظاممند شوند.
 -۲با توجه به شــرایط پساتحریم و آماده شدن


صنعــت پرداخت بــرای اتصال به شــبکههای
جهانی نیاز است ضمن آمادهسازی بانکها برای
ف سوم مطابق با شرایط
اتصال ،شــرکتهای طر 
و خصوصیات آنچه در ســطح جهانی وجود دارد،
تاسیس شوند.
 -۳به موارد مذکور تغییرات شــدید در فضای
تجارت الکترونیکی کشور را نیز باید اضافه کرد.
در اکثر کشــورهای جهان ،راهانــدازی صنعت
پرداخت الکترونیکی توســط بانکها سبب ایجاد
و تکمیل بسترهای الزم برای تجارت الکترونیکی
شد .طی چند سال ابتدایی در بسیاری از کشورها،
لکوموتیو قطــار تجــارت الکترونیکی ،پرداخت
الکترونیکی بوده اســت؛ پس از مدتــی به دلیل
ســاختار بزرگ بانکها و شرکتهای پرداخت،
ارائه خدمــات متنوع و متکثر به شــرکتهای
تجــارت الکترونیکی  -که در ایــن زمان تبدیل
به غولهای فناوری شــدهاند  -میســر نبوده و
شرکتهای تجارت الکترونیکی مایل به تاسیس
شــرکتهای ارائهدهنده خدمــات اختصاصی
پرداخت برای خود شــدهاند .اولین اقدام از این
دست توســط ســایت حراجی  EBayو از طریق
 PayPalانجام شــده و امروزه شــاهد هســتیم
تمامی بزرگان تجارت الکترونیکــی راهکارها و
شــرکتهای اختصاصی پرداخــت الکترونیکی
خود را دارند؛ شرکتها و راهکارهایی نظیر One
 Click Paymentمتعلــق به آمــازونAlipay ،
متعلق به علیبابا و غیره با این تفکر ایجاد شدهاند.
این تغییــر لکوموتیو قطار تجــارت الکترونیکی
از بانکها به شــرکتهای تجــارت الکترونیکی
باعث ایجاد گروهی دیگر از شــرکتهای Third
 Partyشــده اســت .این شــرکتها به عنوان
رکن سوم در رابطه بین مشــتریان و درگاههای
تجارت الکترونیکی ظهــور یافتهاند و طی ارتباط
با شرکتهای پردازشگر تراکنشهای پرداخت،
انواع و اقسام خدمات پرداخت را برای مشتریان
و کسب و کارها فراهم میسازند.
در ایران نیز شــرکتهایی نظیــر دیجیکاال،
کافهبــازار ،زورق و نظایر آن به شــدت مایل به
دستیابی به چنین بستری هستند.
 -۴چهارمین عامل تاثیرگذار موبایل اســت.
امروزه به لطف فناوری موبایل فرصت تاریخی در
اختیار کسب و کارها قرار گرفته ،بدین ترتیب که
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هر فرد ابزاری دارد که با آن به شبکه متصل است
و میتوان با او تعامل داشت .انبوهی از راهکارهای
پرداخــت موبایلی به وجود آمده کــه موبایل به
عنوان کارت یا به عنوان ترمینال یا هر دو در آنها
در حال استفاده است.

طرفهای سوم در بازار امریکا  /شبکه
ویزا

بررسی بیشتر عملکردهای جهانی رهنمون بسیار
مفیدی برای گســترش عوامل صنعت پرداخت
است .به عنوان مثال در شبکه ویزا ( )VisaNetدر
کشور امریکا ،آنچه با نام طرفهای سوم صنعت
پرداخت وجود دارند ،براســاس ساختار نمودار
تقسیمبندی میشوند.
به منظور رعایت خالصهگویی ،در اینجا مجالی
برای پرداختن به معرفی یکایک این شــرکتها و
مجوزها نیســت .در نگاشت وضعیت ایران با این
ساختار میتوان گفت شــرکتهای  PSPایرانی
معــادل Client Acquiring VNP (VisaNet
 )Processorو  Third Party VNPو تعــدادی
از شرکتهای فعال در حوزه اجاره عابربانک نیز
معادل  ISO-ATMهســتند.فعالیت شرکتهای
 PSPدر حــوزه صــدور و فــروش کارتهای
پیشپرداخت نیز معادل  ISO-Prepaidاســت.
شــرکتهای نظیر پیالین ،زرینپال ،سیباپال و
غیره که بدون مجوز در ایران فعالیت میکنند نیز
معادل ) PF (Payment Facilitatorمحســوب
میشــوند.خارج از شــبکه ویزا ،در بازار امریکا
شرکتهایی با مجوز MSB (Money Services
)Businessفعالیــت میکنند که اقدام بســیار
مهمی بهشمار میرود و طی آن شرکتها اقدام به
ارائه خدمات انتقال وجه الکترونیکی میکنند .در
ایران تنها شرکت فعال در این حوزه استارتآپی
با نام هماپی اســت که به تازگــی آغاز به فعالیت
کرده است.

نتیجهگیری

اگر بازار پول کشــور را به شکل یک پازل در نظر
بگیریم ،در ایران قطعات زیادی از این پازل وجود
ندارد .در ارتباط با یک کشــور در حال توســعه،
این یک موضوع بدیهی اســت؛ ولی نکته مهم آن
است که در آستانه سقوط دیوار تحریمها ،بهترین
فرصت برای بــازار پولی ایران آن اســت که با
اتخاذ تدابیر ویــژه از بازیگران و فعاالن بینالمللی
بخواهــد ضمن ورود خــود به بازار ایــران ،این
قطعات پازل را تکمیل کنند.
واقعیت این اســت که از نظر تعــداد بانک ،در
ایران در وضعیت ســرریز قــرار داریم و عمده
کارشناســان بانکی معتقدند تعداد بانکها بیش
شماره  32+1بهمن 1394

peivast.com

از نیاز واقعی کشــور اســت ،وجود سرانه شعب
بســیار باال در ایران  -حتی باالتر از سرانه شعب
در کشــورهای پردرآمدتر  - OECDبیانگر این
واقعیت است .داستان موسسات قرضالحسنه و
مالی اعتباری نیز که نیازی به توضیح ندارد.
تا چند ســال پیش این پیشفرض هم در سطح
حاکمیت و هــم در بین مردم وجود داشــت که
خدمات پولی را باید از بانــک دریافت کنند ،اما
تجربــه موفق فعالیت شــرکتهای ارائهدهنده
خدمات پرداخــت الکترونیکــی ( ،)PSPرونق
فعالیت صرافیها ناشی از شرایط تحریم و فعالیت
ســازنده لیزینگهای معتبر این طــرز فکر را به
شدت زیر سوال برده است.
بــا توجه بــه زیرســاخت فرهنگی مناســب
آمادهشــده ،میتوان نتیجه گرفــت اکنون زمان
مناسبی برای تعددبخشی به فعالیت شرکتهای
بیشــتر در بازار پولی است؛ شرکتهایی که بانک

یا موسسه مالی اعتباری نیستند.
نباید دلیلی بــرای نگرانی از تعدد بخشــیدن
به نقشهــا و فعالیتهای شــرکتهای جدید
فعال در حوزه بانکی  -که بانک یا موسســه مالی
اعتباری نیســتند  -وجود داشــته باشــد .مورد
انتظار اســت تا رگوالتور با تعریف چندین پروژه
و تدویــن مقررات حاکم بــر زمینههای مختلف
فعالیــت Third Partyها ،زمینــه کارآفرینی و
ورود شرکتهای مســتعد و استارتآپها را به
فضای پردرآمد بازار پولی فراهم سازد .همچنین
در صورت توجه بــه Third Partyهــا و ایجاد
ظرفیتهای الزم ،لزومی به جلب سرمایهگذاری
و تکنولوژی شرکتهای بینالمللی صرف ًا در قالب
بانک نخواهد بود و با ســرمایه کمتــر و فرآیند
ســادهتری میتوان خصوص ًا از دســتاوردهای
تکنولوژیکی شرکتهای پیشرو در بازار ایران به
سرعت بهره برد

AGENT

Third Party Agent

Visa Net Processor

DCC

PF

ESO

HRIPSP

DCV

ISO

ICPIA

Client
Aquiring
VPN
Client VPN
acting as
Service
Provider

ISO - Merchant

TPS

ISO - Cardholder

MS

ISO - ATM

CFS

ISO - Prepaid

ACS Service Provider

ISO - HR

Third
Party VPN

45

گزارش

مینا نوبهار

آیا استارتآپهای بانکی در ایران میتوانند موفق شوند؟

شریک نوآوری برای بانک
فصل

پاییز هم به پایان رســید؛ فصلی که
طی آن سه هکاتون بانکی در کشور
برگزار شــد با این هدف که اســتارتآپهای
فینتک با ارائه ایدههای تــازه خود به نظام بانکی
کشــور معرفی و در نهایت وارد بازار کسبو کار
شوند تا شــاید یکی از بخشهای محافظهکار در
مواجهه با ایدههای نو در آینده متحول شود.
ابتــدا هکاتــون  Techrun Pichfestدر هفته
اول آبانماه به عنوان یکی از بخشهای نمایشگاه
تراکنش و ســپس هکاتون توسن بوم در پانزدهم
آبان و در نهایت ســه روز ماراتن برنامهنویســی
مبتنی بر  APIتوسن در دانشکده کامپیوتر دانشگاه
صنعتی امیرکبیر برگزار شــدند .بیست و ششم
آذرماه این بار نوبت شرکت خدمات انفورماتیک
بود تــا در چارچوب رویــداد اینبانک به معرفی
و حمایت از اســتارتآپهای بانکی بر بســتر
بانکداری باز بپردازد.
با وجــود برگزاری چنیــن رویدادهایی و آغاز
حرکت آهســته به ســمت بانکداری باز ،هنوز
چالشهای متعددی بر ســر راه استارتآپهای
فینتک نهتنهــا در ایران ،بلکه در سراســر دنیا
وجود دارد .شــاید بتــوان مهمتریــن علت این
وضعیــت را تاثیر ظهــور تکنولوژیهای جدید و
اســتارتآپهای فینتک ،بر مدل کسبوکار
اغلب بانکها دانســت .اگرچــه چنین تحوالت
جدیدی ممکن است به مثابه تهدید قلمداد شوند
اما میتوانند فرصتی بــرای نوآوری و همکاری با
این بازیگران جدید باشند.

چالش استارتآپهای فینتک در ایران
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یکــی از دغدغههــای اصلی اســتارتآپها از
ن دســته که در حــوزه فینتک فعالیت
جمله آ 
میکنند ،بحث ســرمایه الزم برای ورود به بازار
اســت .بهرغم آمارهــای موجود کــه از تعداد
 20ســرمایهگذار خطرپذیر در کشــور صحبت
ا تعداد این ســرمایهگذاران کم
میکنند ،عمــ ً
اســت؛ بنابرایــن تامین ســرمایه خطرپذیر در
کشور بسیار مشکل مینماید .عالوه بر این تعداد
شــتابدهندهها در کشــور نیز اندک هستند.
در حال حاضر پنج مرکز رســمی شــتابدهی
وجــود دارد اما قراردادهایی که از ســوی آنها به
استارتآپها پیشــنهاد میشود باعث ناامیدی

ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

آنها شده است.
عــاوه بر بحــث ســرمایه چالــش مهمتر،
سازمانهای محافظهکاری به نام بانکها هستند
که با پدیدههای جدید بــه راحتی کنار نمیآیند.
بانکهــا نهفقط در ایران بلکــه در کل دنیا هنوز
ذهن خود را باز نکردهاند.
اســتارتآپهای فینتک ایده تازه دارند اما
کســی به آنها توجه نمیکند .طی برگزاری ســه
هکاتون بانکی در دو ماه گذشــته ایدهها و کسب
و کارهای جدید بســیاری معرفی شــدند .چنین
رویدادهایی نشان داد بازار تشــنه بانکداری باز
است ،با این وجود هنوز این استارتآپها مجالی
برای انجام کســبوکار خود پیدا نکردهاند و در
مذاکره با بانکها و شرکتهایی که خدمات بانکی
ارائه میدهند ،دچار مشــکل هستند و نمیتوانند
با آنهــا کار کنند .علتش ایناســت که هنوز این
موسســات آمادگی ذهنی بــرای پذیرش چنین
ایدههایــی را ندارنــد و اگر هم بخواهنــد آنها را
اجرا کنند ،به فکر ســود بردن این استارتآپها
نیستند.

ظهور و گسترش استارتآپهای فینتک

با تحوالت حاصل از گسترش کاربران اینترنت و
نیز وقوع بحران مالی سال  2008که ناکارآمدی
نظام بانکداری و سرمایهگذاری را آشکار کرده
بود ،فرصت مناسبی برای ورود استارتآپها به
حوزه مالی فراهم شد.
عالوه بر این ،نســل تازهای از مشــتریان شکل
گرفته بود که نیازهای جدیــدی با خود به همراه
داشتند؛ مشــتریانی که وقت یا حوصله مراجعه
حضــوری بــه بانکهــا را نداشــتند و خواهان
دسترسی سریعتر به خدمات متنوع بانکی بودند.
آمار موسســه نظرســنجی گالوپ درباره میزان
دیجیتالی شدن مشتریان بانکها در سال 2014
نشــان میدهد میزان مراجعه مشتریان بانکها
ممکن اســت به زودی کاهش شدیدی پیدا کند.
میانگین مراجعه مشــتریان امریکایی به شعبات
بانکها در ســال  2011به طــور ماهانه  1/7بار
بود که این میزان در سال  2014به  1/0بار در ماه
کاهش یافته بود .این در حالی اســت که در همان
دوره میزان استفاده از سرویسهای بانکی آنالین
به  5/8بار و موبایلبانک به  2/6بار افزایش پیدا


کرده بــود .نتیجه تداوم این روند ،صرفهجویی در
هزینههای بانک است.
استارتآپهای فینتک با بررسی دقیق تمامی
کســب و کارهای بانکها و نیازهای مشتریان ،به
دنبال یافتن راهحلی برای مشــکالت مشتریان و
بانکها بوده و دریافتهاند که بیشــترین حوزهای
درگیری مشــتریان با بانکها کدام هســتند .به
همیــن دلیل فعالیت اســتارتآپهای فینتک
را در چند حوزه مشــخصتر میتوان مشــاهده
کــرد :مدیریــت مالی و حســابدار شــخصی،
خدمات پرداخت ،تسهیالت و اعتبارات آنالین،
ســرمایهگذاری آنالین و کرادفاندینگ یا جذب
سرمایه مردمی.
به ایــن ترتیــب در ســالهای اخیــر موج
اســتارتآپهای بانکی سراســر دنیــا را فرا
گرفته اســت ،به ویژه اســتارتآپهایی که به
نوعی در رقابت مســتقیم با بانکها برای جذب
مشــتری هســتند ،بیش از پیش در کانون توجه
قــرار گرفتهاند .البتــه امروزه ســرمایه برخی
اســتارتآپهای فینتک توســط خود بانکها
تامین میشــود یا اینکه بانکهای ســنتی برای
ارتقای تجربه مشــتریان خود با آنها مشــارکت
میکنند اما تعداد آنها هنوز بسیار کم است.

نگاه بانکها به فینتک و نوآوری

تنوع محصــوالت اســتارتآپهای فینتک،
ضرورت نوآوری بانکهای ســنتی را پررنگتر
میکنــد؛ محصوالتی که از مدیریت ســرمایه و
ســرویسهای اعتباری کوچک گرفتــه تا بیمه،
بازنشســتگی و سیســتمهای پرداخت را دربر
میگیرند.
با وجــود چنین ضرورتــی هنوز بســیاری از
بانکها طرز فکر بســته خود را حفظ کردهاند .بر
اســاس نتایج هفتمین گزارش ساالنه نوآوری در
بانکداری خردهفروشــی ،با سهمی  45درصدی،
بزرگترین تهدید بانکها شــرکتهای فناوری
همچون گوگل و اپل هســتند .استارتآپهای
فینتک نیز با ســهمی  41درصدی دومین تهدید
بزرگ بــرای بانکها به شــمار میروند .بهرغم
چنین تهدیداتی برخی بانکهــا هم وجود دارند
که برای ارتقای محصوالت و سرویسها ،کاهش
هزینههــا و نیز افزایش ســهم خــود در بازار به
دنبال این استارتآپها هســتند اما هنوز تعداد
بانکهایی که خودشــان به دنبال نوآوری باشند
کم است .طبق تحقیقات  Statistaاز نحوه واکنش
بانکها به گســترش شــرکتهای فینتک در
سراســر دنیا طی ســال  2015تنها هفت درصد
بانکها شرکتهای فینتک تابع خود را به وجود
آوردهاند؛ آن هم تنها به دلیل گســترش جهانی
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حوزه فینتک.
شــاید یکی از علل احســاس تهدیــد بانکها
نســبت به اســتارتآپهای فینتک ،تاثیر آنها
بر بانکها باشــد بــه ویژه اســتارتآپهایی
کــه در حــوزه «ســیار»« ،تحلیل پیشــرفته و
بزرگدادهها»API« ،های باز» و «اینترنت اشــیا»
فعالیت میکنند و موجب برهمزدگی میشــوند.
بــا این وجــود طبق گــزارش مذکور بــه دلیل
محدودیتهای رگوالتوری و مقاومت مشتریان،
این برهمزدگی تا حدودی کمرنگ شده است .در
این میان استارتآپهایی که حوزه فعالیتشان
«معامالت رمزنگاریشــده» و «ســرویسهای
ابری» است ،کمتر از ســایرین به عنوان تهدیدی
برای بانکها قلمداد میشوند.

اســتفاده کنند .در حقیقت بانکهــا میتوانند با
استارتآپها به عنوان شــریک خود همکاری
کنند.
مهمترین مزیتی کــه همکاری با آنها به ارمغان
خواهــد آورد ،ارتقای نوآوری و ســرعت نفوذ
بانکها در بازار مشتریان نســل جدید ،کاهش
هزینه نــوآوری و تاثیرگذاری بر مدل کســب و
کار اســت .طبق آمارهای جهانــی متداولترین
حوزه همکاری ،پرداخــت ،بازاریابی دیجیتالی و
وامدهی است.
با وجــود ایــن مزیتهــا هنوز همــکاری با
شــرکتهای فینتک نســبت ًا کم اســت .شاید
مهمترین دلیل این وضعیت از دید بانکها ،وجود
چالشهای مربوط به رگوالتوری و مسائل امنیتی
و فرهنگی باشد.

مدلهایی که طی ســالهای اخیر در سراسر دنیا
برای همکاری با استارتآپها استفاده میشوند،
مراکز رشد و شــتابدهندهها یا سرمایهگذاری
مستقیم در استارتآپها بودهاند .آمارها نشان
میدهد در کل دنیا فقط یکپنجم بانکها مراکز
رشد خود را دارند یا با شــتابدهندگان و مراکز
رشد بیرونی مشــارکت میکنند .در حال حاضر
در کل دنیا  16مرکز شــتابدهی تحت حمایت
بانکها وجود دارد که در حوزه استارتآپهای
فینتک سرمایهگذاری میکنند .در ایران نیز پنج
شتابدهنده رسمی فعالیت میکنند و مجوز 10
شتابدهنده دیگر تحت بررســی است اما آمار
دقیقی از حمایت بانکها برای ســرمایهگذاری
شــتابدهندهها در حوزه فینتک وجود ندارد.
تعداد مراکز رشد در ایران نیز  47مرکز است که
میتوانند نقش مهمی در موفقیت استارتآپها
ایفا کنند.
در خصوص سرمایهگذاری مســتقیم نیز تنها
 20درصــد بانکهــای دنیا به طــور ویژه روی
استارتآپهایفینتکسرمایهگذاریمیکنند.
از بارزتریــن نمونههای این ســرمایهگذاریها
میتوان به اقدام شــش بانک بزرگ امریکا شامل
بانک امریکا ،ســیتیگروپGoldman Sachs، ،
 ،JPmorgan Chaseمورگان اســتنلی و Wells
 Fargoاشاره کرد که از سال  2009تاکنون در 30
شرکت فینتک سرمایهگذاری کردهاند.

رکوردشکنی در سرمایهگذاری

مدلهای همکاری با استارتآپها

مزیت همکاری

اســتارتآپهای فینتک پیشــرو نوآوری در
سرویسهای بانکی خردهفروشی هستند .اگرچه
در برخی حوزهها با بانکهــا رقابت میکنند اما
در ســایر حوزهها محصوالت و ســرویسهایی
ارائــه میدهند که بانکها هــم میتوانند از آنها
شماره  32+1بهمن 1394

استقبال فزاینده از اســتارتآپهای فینتک در
سراسر دنیا به ویژه از سوی سرمایهگذاران سبب
تداوم گرایش اســتارتآپها به فعالیت در این
حوزه و خلق نوآوریهای بیشــتر میشود .اما در
ایران چنین استقبالی به دالیل متعددی که گفتیم،
هنوز به وجود نیامده است.
در میــان مناطــق مختلف ،امریکای شــمالی
همچنــان بیش از ســایرین به ســرمایهگذاری
در شــرکتهای فینتک میپردازد اما امســال
نخســتین ســالی اســت که در قاره آســیا نیز
با  102قــرارداد ،میــزان ســرمایهگذاری در
اســتارتآپهای فینتک به  3/3میلیارد دالر
رسید و افزایش پنج برابری یافت.
طبــق آمــار  CB Insightsمیزان ســرمایه
اســتارتآپهای فینتــک که در آســیا ،اروپا
و امریکای شــمالی ،با حمایت ســرمایهگذاران
خطرپذیر فعالیت میکننــد ،از  2/119میلیارد
دالر در ســهماهه اول سال  2015به  4/8میلیارد
دالر در ســهماهه سوم رســید .در مجموع طی
9ماهه نخســت سال  2015اســتارتآپهای
فینتک از ســرمایهگذاران خطرپذیر و ســایر
سرمایهگذاران بزرگ حدود  10/5میلیارد دالر
سرمایه دریافت کردند که رکورد تازهای در این
حوزه محسوب میشود.
در سرتاسر دنیا بهرغم قدرت بانکها به عنوان
نهادهای باسابقه در جامعه ،ترس از باختن کسب
وکار کــر ( )coreبه اســتارتآپهای فینتک
وجود دارد؛ اســتارتآپهایی کــه روزبهروز
در حال گســترش طیف خدمات خود هستند و
مشتریان بیشــتری جذب خواهند کرد .اما نکته
اساســیای که وجود دارد و بانکها نســبت به
آن بیتوجه هســتند این اســت که کسب و کار

اصلی اغلب بانکها فراهم کردن حســاب جاری
بانکی با خدمات پرداخــت ،تراکنش ،پسانداز و
سرمایهگذاری اســت .اگرچه نمونههای جهانی
از استارتآپهایی که سرویسهای کر ()core
ارائه میدهند نیــز وجود دارد اما تعداد آنها هنوز
اندک اســت .عالوه بر این بانکها سرمایهای به
نام اعتماد مشــتری دارند که طــی چندین دهه
فعالیت آن را به دســت آوردهانــد ،در حالی که
اســتارتآپهای فینتک به راحتی به آن دست
نخواهند یافت .شرکتهای فینتک قرار نیست
بانکها و موسســات مالی ســنتی و قدیمی را از
بین ببرند .این استارتآپها هنوز نوپا و کوچک
هستند و نمیتوانند تمام مشتریان قدیمی و وفادار
بانکها را به خودشان جلب کنند .به همین دلیل
به جــای گفتمان رقابت ،باید همــکاری میان دو
طرف برقرار شود؛ اســتارتآپها برای ورود به
بازار باید اســتراتژی خود را بیشتر بر حوزههای
دســتنخورده بانکها متمرکز کنند و در مقابل،
بانکها نیــز باید طرز فکــر خــود را بازتر و به
استعداد ،دانش فناوریهای جدید و نوآوری آنها
توجه کنند تــا موفقیت و بقای هر دو گروه تضمین
شود
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آیا ارائه  APIاستارتآپهای بانکی را از بنبست خارج میکند؟

واسطههایی که تسهیلگر شدند

نام
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واســط پرداخــت برای فعــاالن حوزه
تجــارت الکترونیکــی خصوصــ ًا
استارتآپها نام آشــنایی است؛ موجودیتی که
حاال نظام بانکی آن را با عنوان تسهیلگر پرداخت
پذیرفته است تا دستکم هویتش به عنوان نهادی
که به دنبال راحتتر کردن زندگی دیگران است
به رسمیت شناخته شود .دستاوردی کوچک ولی
دلگرمکننده برای جمعی کــه روزگاری حتی در
قانونیبودن حیاتشان هم شک داشتند.
اولین استارتآپهای حوزه فناوری مالی ایران،
کهاینروزهابااصطالحشیکترفینتکهاشناخته
میشوند،حدودسهسالپیشبهوجودآمدندوحاال
پس از فراز و نشیبهای فراوان توانستهاند جایگاه
خوبی در حوزه پرداخت آنالین به دســت آورند
و حتی برخی از شرکتهای وابســته به بانکها را
پشتســربگذارند.زرینپال،پارسپال،پیالینو
غیره اکنون شرکتهایی هستند که تعامالت جدی
با سیستم بانکی دارند و نقشی انکارناپذیر در حوزه
بازاریابی و ارائه پرداخــت آنالین بازی میکنند.
خود من این شــانس را داشــتم که از روز نخست
نهتنها در یکی از این اســتارتآپها به عنوان یکی
ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

از بازیگران اولیه حضور داشــته باشــم و حرکت
دردناک ولی سریع این بازار را به سمت بلوغ ببینم،
بلکههمینحاالنیزدرآســتانهتاســیسومعرفی
یکی اســتارتآپ دیگر در زمین تجمیع و تسهیل
سرویسهای پرداخت باشم و از نزدیک تغییرات
آن با نبض تصمیمگیری بانک مرکزی را با پوست و
خونماحساسکنم.
در یک تعریف ســاده بانکها و شــرکتهای
وابســته به آنها خدمات پایه بانکی مانند سرویس
پرداخت را به بازار عرضه میکنند .این سرویسها
هرچند برای کســب و کارها الزم هستند اما کافی
نیســتند .خصوص ًا در دنیای فنــاوری اطالعات
که مدام دســتخوش تغییر و ایدههای نو میشود.
اینجاست که تسهیلگرها وارد میشوند و خدماتی
ازطریق اینســرویسها به وجــود میآورند ودر
واقع ارزشهایی خلق میکنند که از آن سرویسها
بتوانیم به صورت بهتر و راحتتری استفاده کنیم یا
آنهارادرقالبهایجدیدتجربهکنیم.
برای مثال بســتههایی نرمافزاری میسازند که
برنامههــای موبایل با اتصال به آنهــا میتوانند به
ســرویس پرداخت بانک متصل شوند و با این کار


باعث میشوند توسعهدهندگان به سادگی و خیلی
سریع با اضافهکردن این بسته به برنامه خود امکان
پرداخت بانکی را داشته باشند و دیگر الزم نیست
درگیــر پیچیدگیهای رابطهــای بانکی مختلف
بشوند و فرصت بیشــتری دارند تا تمرکز خود را
رویایدهاصلیبگذارند.
در شــروع کار ایــن اســتارتآپها برخی از
شــرکتهایوابســتهبهبانکهاکهرقیبیغیراز
همکیشانخوددراینحوزهنمیدیدند،ابتداباتقلید
از این ایدهها پروژههایی را راهاندازی کردند .مشابه
این خدمات به ویژه در بانکهای شــبهخصوصی
خیلی ســریع پا گرفت اما ایــن پروژهها هیچ وقت
نتوانستند سهمی جدی از بازار کسب کنند .گروهی
دیگر کمی خشــنتر وارد شــدند و با تهدید سعی
کردند رقیب تــازهوارد را از میــدان به در کنند تا
جایی که حتی خبرهایــی از تعطیلی زودهنگام این
استارتآپها در بازار پخش کردند .قریب به یک
سال و اندی وقت الزم بود تا همه بفهمند شرکتها
بانکصاحــبچابکی وعطــشالزم را برای ارائه
خدمات در الیه پایینی هــرم قدرت در بازار بانکی
ایران ندارند و این شد که برخی سعی کردند این را
یک فرصت ببینند و این رقبای تند و تیز را مال خود
کنند؛ الگویی که در آن بانکها کم و بیش نادرست
اقدامبهخریداستارتآپهایفناوریمیکردند.
اما چرا این استارتآپها تبدیل به رقیبی جدی
شــدند؟ قبل از هر چیز فلســفه وجود آنها نیازی
استکهسیســتمبانکینتوانستآنگونهکهباید،
پاسخگو باشد و استارتآپها به خوبی این فرصت
را دیدند و آن خأل را پر کردند .از طرفی دیگر حیات
این استارتآپها وابسته به درآمدزایی و سودده
بودن آنهاست و صرف مجوز و انحصار بازار ،مزیت
رقابتیشان نیســت .همین استارتآپهای حوزه
بانکی را به شدت از رقبایشان در بانکها که به هیچ
وجــهدغدغهدرآمدزاییوماندگارینداشــتند،
متمایزمیکرد.
در یک کالم ،تسهیل کاری اســت که آنها واقع ًا
انجام میدهند .اســتارتآپها خود را در فضای
رقابت جدی میبینند و ابزار رقابتشــان نوآوری
و تالش کارآفرینانه اســت نه تکیه بر بودجههای
مصــوب تبلیغاتی؛ پس آنها برای پاســخگویی به
مشتری ســاعت اداری و روز تعطیل نمیشناسند
و همیشــه در حال تالش برای نــوآوری و بهبود
خدماتخودهستند.
حتم ًا شــنیدهاید که «اگر تا چهار روز کاالیی که
اینترنتیخریدکردهایدبهدســتتاننرسدماپول
شــما را برمیگردانیم» و از دید استارتآپها این
ریسکی است که شاید در معادالت بانکهای ما که
عمری به خدماتــی غیررقابتی دل خوش کردهاند،
نمیگنجد .اما اســتارتآپها واقع ًا ارزشی به نام
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تسهیلگری آفریدهاند و مبتنی بر همین محصول و
خدماتمتعاقبآنزندگیمیکنند.
امروز فناوری اطالعات با ســرعتی بیش از نظام
بانکیدردنیاحرکتمیکندواکنونبهویژهبامطرح
شدناحتمالوروداستارتآپهایخارجیبانکها
بهدنبالجذباستارتآپهایکوچکیهستندکه
میتوانند با این سرعت پیش روند و با ابزار نوآوری
تمامموانعراپشتسربگذارند.
برای گرفتن خدمات از تسهیلگرهای پرداخت
فقطچنددقیقهزمانالزماســت،درحالیکهبرای
گرفتنهمینخدماتآنالیندرسیستمبانکیهنوز
درگیر بوروکراسی آفالین خواهیم شد و این مساله
حتیمنحصربهبانکهایایرانیهمنیست.
اگر تصمیم به فعالسازی درگاه پرداخت داشته
باشــیم ،برای گرفتن خدمات فنی از شرکتهای
پرداخت بانکی با مستندات پیچیده و نمونه کدهای
ناقص مواجه خواهیم شــد که آن را هم فقط پس از
عقد قرارداد در اختیار مشــتری میگذارند؛ اما در
طرفمقابلانواعبستههاینرمافزاریآمادهنصب
همراه با مستندات شفاف و بدون تکلف به صورت
متنباز در وبسایتهای تسهیلگرهای پرداخت
به راحتی در اختیار عموم کاربران عضو و غیرعضو
قرار دارد.تجمیع خدمات چندین شرکت پرداخت
بانکی و ترجمه به یک سیســتم واحد هم تســهیل
بیشــتری برای مشتریان اســتارتآپها فراهم
میکند .بدون شک سعه صدر بانک مرکزی این بار
موجب شد فضایی رقابتی ورای انحصارطلبیهای
بانکیشــکلگیردوکسبوکارمسیرطبیعیخود
را پیدا کند و پرداخت اینترنتی تسهیل شود .با نگاه
به اقتصادهای پیشــرو جهان به وضوح مشخص
اســتآیندهحوزهمالیازآناستارتآپهاستو
بانکهاییموفقترخواهندبودکهقبلازرقباتعامل
جدیبااستارتآپهاراآغازکنند.
درحالحاضردستکمسهالگودرتعامالتمیان
بازیگرانسنتیاینبازاروشرکتهاینوبنیانحوزه
پرداخت وجود دارد که هیچ کدام لزوم ًا ایده نهایی
نیست ولی میتوان نیمنگاهی به مزیتها و معایب
هرکدامازآنهاانداخت:
الگوی اول انتقال مالکیت یا خرید سهام اکثریت
در استارتآپهای حوزه پرداخت توسط بانکها
یا بازیگران این حوزه مانند شرکتهای ارائهدهنده
خدمات پرداخت اســت .هرچند این شیوه به طرز
مشخصی کمک میکند سطح نقدینگی و همکاری
میان زیرساخت بانکی کشور و شرکت تسهیلگر
پرداخت بــاال برود ولی در عمل نتیجــه این کار از
دســت رفتن مزیتهای رقابتی اســتارتآپها
اســت،چراکهازیکسوهنوزمدیرانبخشسنتی
باوری به ارزش یک استارتآپ به علت توان فنی
ومدیریتیموسســانشندارنــدودرحقیقتفکر
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میکنند با خرید یک نرمافزار یا ساختمان ،صاحب
تفکر استارتآپی میشوند و از سوی دیگر بخشی از
مزیت هر تسهیلگر پرداختی توانایی سوئیچ کردن
بین چند بانک یا زیرساختهای مختلف است که
مالکیتآندرسیســتمبانکیامــکاناینمانوررا
سلبمیکند.
راهحل دوم معموالً این است که یک استارتآپ
بخشیازسهامخودرادراختیاربانکیاشرکتهای
مرتبط با آن بگــذارد ولی همچنان عمده مالکیت و
راهبری را حفظ کند .در این مــورد هم خود من به
شخصه کمتر مدیر بانکیای دیدهام که حاضر باشد
تفکر و دیدگاه موسســان جوان یک استارتآپ را
بپذیردولیاینگونهشراکتهااینحسنرادارندکه
شما ،هم از مزیتهای خودی بودن در یک ساختار
بانکیبهرهمندمیشــویدوهماســیربوروکراسی
تصمیمگیری یک نظــام بانکی دولتزده نخواهید
شد.
راهحل سوم این روزها از همه بیشتر روی بورس
اســت .ارائه یک بســتر نرمافزاری امن از سوی
بانکها،شرکتهایپرداختیابهویژهتولیدکننده
نرمافزارهای هسته بانکی که استارتآپها بتوانند
بر اســاس آن خودشــان به تولید خدمات ارزش
افزوده بــرای بانکها یا حتی کل سیســتم بانکی
روی بیاورند .در این شــیوه مبتنی بر  APIبه وضوح
بر اســاس گرایش جهانی فرصت باالیی هم برای
بازیگران و هم برای شرکتهای نوپای فناوریهای
پرداخت وجود دارد ولی بر حسب تجارب شخصی
خودم فکر میکنم بد نیست این حوزه را کمی بیشتر
بازکنیم.
در نخستین گام عالقه زیادی از این شرکتهای
ارائهدهنده APIبه داشــتن بیش از نیمی از ســود،
بسیارغیرمنتظرهوازطرفیهمبسیارمبهماست.
در مــدل اســتارتآپها خصوصــ ًا در زمان
شــکلگیری ،مشــارکت با این درصد باال امری
بسیار غیرمعمول اســت زیرا مهمترین چیزی که
باعث میشــود کارآفرینان حقوقهــای خوب و
کار راحــت را رها کنند و دو برابــر معمول در روز
کار کنند ،عامل انگیزه اســت .حتی در تعامالت با
سرمایهگذاران ریســکپذیر هم هیچگاه درصد
باالی سهام از جانب آنها مطالبه نمیشود و در روند
جذب سرمایهگذاریهای بعدی هم معموالً درصد
بیشتری از سهام ســرمایهگذاران قبلی با شرکای
جدیدتسهیممیشود.
در اینکه بســیاری از این غولهــای نرمافزاری
پلتفرم بزرگ و ارزشــمندی ارائه میکنند شــکی
نیست اما آیا استارتآپها دسترسی به کل پلتفرم
را میخواهند؟ به نظر میرســد هر استارتآپ با
بخشــی از این پلتفرم کار خواهد کرد؛ پس منطقی
است بر مبنای این دسترسی مشارکت شکل گیرد

و یک طبقهبندی برای این دسترســیها ارائه شود.
در وهله اول هیــچ کدام از این شــرکتها هنگام
مذاکره اطالعات دقیقــی از پلتفرم ارائه نمیدهند
و این موضوع منوط به قرارداد SLAشــده اســت.
پیشنهاد این اســت که حداقل لیستی از امکانات و
دسترسیهای طبقهبندیشــده در اختیار ما قرار
گیرد.
مشــارکت در سود چیزی اســت که در شرایط
عادی هم با کسب و کارهای نوپا بسیار مبهم است
چه برسد به مدلهای استارتآپی که طی سالهای
ال به سود نخواهند رسید و پس از آن هم
نخست اص ً
تعریف و تفکیک ســود از درآمدها میتواند بسیار
متفاوت باشد .در زمینه ایجاد تراکنشهای جدید
که شاید دسترســی به سیستمهای نوین پرداخت
را ممکن میســازد ،پیشــنهاد جذابی ارائه نشده
است ،خصوص ًا در شــرایطی که فرهنگ قالب در
تراکنشهایاینترنتیازطریقکارتوبسترPSPها
در جریان است .آیا این شرکتها میتوانند درون
همین اکوسیستم روی پلتفرم خود دسترسیهایی
ایجادکنند؟
عملی شدن دسترســی به پلتفرمهای جدید نیز
منوط به قرارداد ثانویه با یکی از بانکهایی اســت
که از این پلتفرم اســتفاده میکند؛ این موضوع یک
چالش بسیار مهم است زیرا اوالً هیچ تعهدی نسبت
به اجرایی شدن چنین قراردادی با بانکها از جانب
ارائهدهندگان  APIعرضه نمیشود و ثانی ًا مشخص
نیست تعامل بانک چگونه خواهد بود و آیا آنها هم
سودعظیمدیگریراطلبخواهندکردیانه.
با این شرایط اگر روزی یکی از بانکها به صورت
مستقیمنسبتبهارائه APIاقدامکندشایدجذابیت
بیشتری به وجود آید؛ همانگونه که حرکتهایی از
جانب برخی بانکها در این مورد شروع شده است.
درموردبرخیازنیازمندیهایاولیهاستارتآپها
ال
در ابتدای راه پیشنهاد روشــنی وجود ندارد ،مث ً
داشتن حداقل سرمایه برای شش ماه و یک فضای
کاری ســاده در حد میز کار و صندلــی و اینترنت؛
اگر قرار به تامین این نیازهــا در خارج از مجموعه
بانکی باشــد این موضوع در قالب مشــارکت نفر
سومی مثل یک شتابدهنده تفسیر خواهد شد که
تسهیم سهام با فرمول فعلی اولین مشکلی است که
احتماالً به وجــود میآید .من فکر میکنم برای ما و
اســتارتآپهایفینتکتعاملباارائهدهندگان
 APIمیتوانــد فرصتهای جدیــدی برای هر دو
مجموعه فراهم کند و بســیار جذاب باشــد اما به
شرط آنکه شــرکتهای بانکی و نرمافزاری هم از
همینابتداخودرابهعنوانیکشــریکبرایخلق
بازارهای جدید ببینند و انعطاف بیشــتری نسبت
به تعامالتی که با مجموعههای بزرگ دارد ،از خود
نشاندهد
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گزارش

نیما امیرشکاری

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

بانکها باید خود را باز تعریف کنند
در

دنیای آینــده ،تجربیــات جدیدی که
فنــاوری بــرای حوزههــای پرداخت،
مخابرات و فروشندگی به ارمغان میآورد ،همگی
از مســیر دیجیتالی شــدن عبور میکنند .وارد
برههای شدهایم که تنوع کانالها و درگاههای ارائه
خدمات به یک موضوع عادی و در دسترس مبدل
شده اســت .برای هیچ تجارتی هرچند کوچک و
کهنسال پوشیده نیست که باید به استراتژیهای
دیجیتالی روی آورد .امروزه شرکتهای فناوری
بانکهــا و شــرکتهای مخابراتــی فضایی را
فراهم آوردهاند که تنــوع ابزارهای پرداخت در
بسترهای گوناگون برای کسب و کارها مهیاست
و قادر به پیادهســازی اســتراتژیهای فروش و
پرداخت خود در کانالهای مختلف هستند.
در میانــه ســال  2015میــادی ،حجــم
پرداختهای الکترونیکی شــامل کارت و موبایل
توانست برای اولین بار در تاریخ صنعت پرداخت
از حجــم پرداختهای کاغذی شــامل پول نقد
و چک عبور کند و پیشبینی میشــود در ســال
 2016حجــم پرداختهای کارتی بتواند از حجم
پرداخــت پول نقد پیشــی بگیرد کــه به معنای
ترجیح و اعتمــاد عمومی به ابزارهای الکترونیکی
اســت .به عالوه افزایش حجم کسب و کارهای
آنالین و تجارت الکترونیکی باعث شده حتی خود

در سال  ،2015حجم پرداختهای
الکترونیکی شامل کارت و موبایل توانست از
حجم پرداختهای کاغذی شامل پول نقد و
چک عبور کند
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پول هم به یک موجودیت دیجیتــال تبدیل و به
تحول جدیدی در آینده اقتصادی دنیا منجر شود.
از سوی دیگر پرداختهای از طریق موبایل که
از ســال  2010با افزایش ضریب نفوذ تلفنهای
همراه هوشمند شــکل گرفت ،امروزه به اندازهای
اهمیت پیدا کرده اســت که تمام بازیگران اصلی
صنعت پرداخت ،اپراتورها و شرکتهای فناوری
اطالعات سرمایهگذاریهای کالنی در این حوزه
ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

کردهاند .حاصل فعالیت و آخرین دستاوردهای
بسیاری از این شــرکتها را میتوان در نمایشگاه
و کنفرانس بینالمللــی کارت ( 2016کارتس)
مشاهده کرد.
امسال هم نمایشــگاه کارتس بهرغم مشکالت
پیشآمده در کشور فرانسه در فضایی غیرمعمول
برگزار شــد و متخصصــان حــوزه بانکداری و
پرداخت ،ارتباطات از راه دور و امنیت دیجیتالی
از همه نقــاط دنیــا و همچنین همــکاران نظام
پرداخت از ایران ،در این نمایشگاه حضور داشتند.
همچون سالهای گذشته ،به موازات نمایشگاه
کارتس کنفرانس علمی با حضور ســخنرانانی از
شرکتها و دانشگاههای مختلف دنیا برگزار شد
و خبرگان صنعت دیدگاههای خــود را در مورد
آخرین تحوالت فنــاوری ،فرصتها و چالشها،
ارزیابــی و پیشبینی بازار به همــراه توصیههای
استراتژیک (راهبردی) در خصوص مسائل روز
صنعت پرداخت ،راهکارهــای مبتنی بر موبایل،
امنیت و احراز هویت ارائه کردند.
طی ســه روز  14پنل تخصصــی با موضوعات
مختلفی در ســه محور اصلی هویــت دیجیتال
( ،)digital identityزنجیرههای بلوکی (block
 )chainو فناوریهای مرتبــط با آن که در ایران
تحت عنوان پولهــای نوپدید و با ســرکردگی
بیتکوین شــناخته میشــوند و در نهایت حوزه
پرداخت موبایــل ( ،)mobile paymentارائه
شد.
یکــی از مهمترین موضوعات ســخنرانیهای
امســال در حوزه پرداخــت موبایل بــا عنوان
مــدل کســب و کاری پرداخــت موبایــل
(?)whatbusinessmodelinmobilepayment
بود و با توجه بــه ارتباط نزدیکی که با فضای فعلی
صنعت پرداخت کشور داشــت ،ترجیح دادم به
طور خالصه به شرح آن بپردازم.
این پنل در تاریخ  ۱۸نوامبر برگزار شد و رئیس
فروش جهانی شــرکت Seamless Payment
تولیدکننــده ســوئیچ کارت و نرمافزارهــای
پرداخت موبایل ،مشــاور مدیرعامل شــرکت
مخابراتــی  Telekom Slovenijeاز کشــور
اســلوونی ،معاون حوزه پرداخت بانک Nordea
 Bankاز اســکاندیناوی و معــاون اجرایــی در
حوزه بازار دیجیتالــی از  MasterCardبه عنوان


پنلیست این میزگرد حضور داشتند.
در ایــن پنل همانطور که در ایران هم شــاهد
هســتیم ،هر یک از این صنایع مرتبط (مخابرات
و بانکها) سعی میکردند حوزه پرداخت موبایل
را تا جای ممکن منحصــر و مرتبط به خود بدانند
و توســعه ابزارهای پرداخت موبایل را جزیی از
وظایف خودشان در نظر میگرفتند.
طبق مثالهای ارائهشــده در کشــورهایی که
اصطالح ًا بدون بانک ( )unbankهستند و ضریب
نفوذ حســاب بانکی در بین افراد جامعه کم است
مثل کشورهای آفریقایی ،ضریب نفوذ مخابرات
در حوزه پرداخت موبایلی بیشتر از بانکهاست.
از طرفی کشورهایی که ضریب نفوذ حساب بانکی
در آنها بیشــتر است -مثل کشــورهای اروپایی
و امریکایی و کشــورهای پیشــرفتهتر -بانکها
در حــوزه پرداخت موبایلــی فعالترند و در این
زمینه حق بیشــتری برای خودشان قائل هستند.
بهعالوه در کشــورهای تولیدکننــده موبایل و
نرمافزارهای پایه موبایل ،حتی این شرکتها نیز
شماره  32+1بهمن 1394

EBPS Edition

به حوزه پرداخت وارد شدهاند و محصوالتی مانند
 Apple Pay، Samsung Payو Google Wallet
از این جنس به شمار میروند.
در خصوص نحوه کســب درآمد business
 modelپاسخهای افراد حاضر که همگی تجارب
ارزندهای در حوزه پرداخت داشتند و با مشکالت
و مسائل این حوزه دست و پنجه نرم کرده بودند،
بسیار قابل توجه و تامل بود.
نماینده مســترکارت با توجه بــه اینکه یکی از
بزرگترین ارائهدهندههای ســرویس پرداخت
با ســهم بازار باالســت ،به این نکته اشاره داشت
کــه مســترکارت بعــد از روی آوردن اپــل و
سامســونگ و ســایر بازیگران بــزرگ صنعت
تولید موبایل و ســامانههای موبایل به ســاخت
ابزارهای پرداخت موبایلی ،برای حفظ بقا و عقب
نماندن از گردونــه رقابت و به عنوان یک صنعت
پیشــتاز و پیشکســوت در این حوزه ،تکنولوژی
 MasterPassرا عرضه میکند تــا بتواند بازار
بزرگــی را کــه از دارنــدگان کارت در دنیا در
شماره  32+1بهمن 1394

peivast.com

اختیار دارد ،حفظ کند و ســرویس جدیدی روی
مسترکارت با همان هزینهها و کارمزدهایی که در
مدل سنتی وجود داشت و در حقیقت با همان مدل
درآمدی قبلی ،ارائــه دهد .با این تفاوت که همان
کارت در موبایــل نیز قابل تعریف خواهد بود و از
طریق تکنولوژیهای موبایــل انتقال و پرداخت
وجه انجام میشــود و دیگر نیازی به وجود کارت
نیســت و مدل درآمدی همان مدل قبلی است و
فقط تکنولوژی تغییر کرده است.
پاسخ دیگری که برای من خیلی جالب بود ،پاسخ
نماینده حــوزه اپراتوری در پنل بود .تفکر اولیه او و
شرکت  Telekom Slovenijeدر خصوص مدل
کســب و کار پرداخت موبایل از طریق دریافت
درصدی از مبلغ تراکنش به عنوان کسب درآمد
اســت بدون توجه به این نکته بسیار مهم که چون
هســته اصلی کســب و کار و core business
آنها پرداخت و بانکداری نیســت و بانکها اجازه
دسترســی به اطالعات دادهپیامی را که از طریق
زیرساختهای مخابراتی حمل میشود ،نمیدهند

و چون پیام روی الیههای بانکی رمزنگاری میشود
و شــرکت مخابراتی نمیتواند ســهمی از مبالغ
تراکنــش را مطالبه کند ،بنابراین مدل کســب و
کاری به مدل سهم از زیرســاخت و حامل بودن
پیامها -و نه ســهمی از حوزه پرداخت -تغییر پیدا
کرده اســت؛ و با اینکه روش کسب و کارهایی که
متصور بودهاند بسیار از نظر هزینه کاهش مییابد،
از ســوی دیگر ســاختاری منطقیتر از گذشته و
دارای درآمد مستمر شناسایی کردهاند.
بــه نظــرم نماینــده  Nordea Bankبهترین
پاســخ را ارائه داد و به لحاظ تجربهای که داشت
قاطعانه گفت در بانک به این نتیجه رســیدیم که
هزینه کــردن روی مدلهــای پرداخت مبتنی
بر موبایــل هیچ توجیه اقتصادیای در مقایســه
با ســرمایهگذاری در بخشهــای دیگر نخواهد
داشــت ،اما با جدیــت به دنبال گســترش این
ســرویسها هســتیم چرا که اعتقاد داریم نسل
آینده مشتریان هیچ گونه پرداختی را که مبتنی بر
حضور در شعبه و پر کردن فرمهای طوالنی باشد،
از ما نخواهــد پذیرفت و اگر نتوانیــم انتظارات
و ســایق مشــتریان را برآورده کنیم از گردونه
رقابت خارج خواهیم شــد و بــرای باقی ماندن
در این صنعت و برای اینکــه در بانکداری آینده
سهمی داشته باشــیم ،ورود به این حوزه غیرقابل
اجتناب است.
بــا ورود رقبــای غیربانکی که قادر بــه ارائه
خدمات پرداخت دیجیتال به مشــتریان هستند،
بانکها گزینــه دیگری به جــز بازتعریف خود
ندارنــد؛ اگر میخواهند در رقابــت باقی بمانند.
تحــول صنعت پرداخــت به ســوی دیجیتالی
شــدن و تراکنشهای آنالین از قبیل  in-appو
 p2pفرصتهــای جدیدی بــرای بانکها مهیا
کرده اســت تا با مجوزهای ســابق و سهم باالی
بازار پرداخــت در وضع موجــود ،بتوانند نقش
واســطهگری پرداختهای دیجیتال را ایفا کنند؛
نقشی که اگر بانکها به سرعت آن را اتخاذ نکنند،
رقبای غیربانکی به ســادگی سهم بانکها را از آن
خود خواهند کرد.
به نظر من پاسخ آخر بســیار جای تامل دارد و
میتواند در کشــور ما به خصوص بر تصمیمات
استراتژیک بانکهایی که برای ورود به حوزههای
نوین شــک و تردیــد دارند ،تاثیرگذار باشــد و
چنانچه نگرش مــا به هر ابــزار جدیدی که در
دنیای تکنولوژی توســعه مییابــد و رقبای ما به
سمت آن میروند ،صرف ًا توجیه و صرفه اقتصادی
و نه کسب مزیت رقابتی -باشد؛ شاید تضمینیبرای بقای کســب و کارمان در محیط پرتالطم
و با ســرعت تغییرات تکنولوژیکــی امروز وجود
نداشته باشد

51

گزارش

احمد میردامادی

بررسی مدل تجارت الکترونیکی O2O

آنالین و آفالین کنار هم مینشینند
عالمت

اختصاری  O2Oخالصهشــده
عبــارت Online to Offline
اســت.اینعالمــتاختصاریهــمردهعالئمی
همچون  B2Bو B2Cاست و اشاره به نوعی تجارت
الکترونیکی دارد که در آن وبســایتی اطالعات،
تخفیف و دیگر ســرویسهایی را بهصورت برخط
در اختیار مشــترکان خود قرار داده تا آنها بتوانند
خریدبهتریازفروشگاههاومراکزخدماتیبهشکل
برونخط داشته باشند ،منظور از برونخط در اینجا
انجامعملیاتخریدبهطورفیزیکیاست.
بزرگترینسایتدراینزمینهسایتGroupon
اســتکهمقراصلیآندرامریکاست.درایراننیز
سایتهایمتعددیدراینزمینهراهاندازیشدهاند
کهتخفیفانونتبرگدوموردمعروفآنهابهشمار
میروند.بــهکارگرفتناینعالمتمخفف،یکیاز
بدترین و ضعیفترین مخففسازیهاســت .چرا
که تنها از یک حرف  Oاستفاده شده و جالب اینکه O
درباراولبه Onlineودرباردومبه Offlineاشــاره
دارد.مدل تجارت الکترونیکی  O2Oاز نظر تاریخی،
از جدیدترین مدلهای تجارت الکترونیکی اســت
که در آینده درباره آن بیشــتر خواهید شنید .این
مدل در پاسخ به تغییرات سایر عرصههای فناوری
اطالعات و اتفاقاتی نظیر ارتباط ماشینها با یکدیگر
(،)M2Mکاربردگستردهتگهایهوشمند،رهبری
ابزاریموبایلهوشــمندواینترنتاشیامتولدشده
است.مدل تجارت الکترونیکی O2Oتوسط کسبو
کارهایمختلفودرروشهایمتفاوتقابلاستفاده
است.برایبیاناینواقعیت،اصطالح ًاعنوانمیشود
کهاینمدلازتجارتالکترونیکیدرحالت()Mode
هایمختلفقابلبهکارگیریاســت.چهارمورداز
معروفتریناینمدهاعبارتنداز:
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Channel Mode-۱
هر چقدر پیش میرویم ،علــم بازاریابی به لطف
استفاده از فناوری اطالعات روشهای جدیدی را
که منجر به کارایی و اثربخشی بیشتر و هزینههای
کمتر میشوند ،برای مدیریت سازمان و مشتریان
ارائه میدهد .مد کانال مربوط به زمانی اســت که
ب و کارها کمپینهای بازاریابی دیجیتالی را
کســ 
راهاندازی کــرده و در امر لجســتیک و مدیریت
ارتباط با مشــتریان درهای جدیدی به روی آنان
بازشدهاست.
ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

خرید مرکــب :Hybrid Commerce ،در مد
کانــال از مدل  ،O2Oتمرکز بر ســاخت یک نقطه
تماس اولیه با مشتریان و سپس تشویق آنها به رزرو
یاتعهدخریدآتیبهصورتفیزیکیاست.هرزمان
در هر جامعه ،ماهیت برخی کاالها ب ه گونهای است
که مشــتریان نمیتوانند خود را به خرید برخط و
مجازیآنهامجــابکنندوترجیحمیدهندخرید
خــود را ب ه طــور فیزیکی تجربه کننــد .در چنین
وضعیتی وبسایت فروشــنده یا یک ارائهدهنده
خدماتطرفسوم،O2Oتجربهایازخریدترکیبی
رابرایمشتریانارائهمیدهد،بدینمعناکهفرآیند
خرید ب ه صورت برخط آغاز میشــود و در نهایت
ب ه شــکل فیزیکی پایان مییابد .به عنوان مثال در
صنعت خودروســازی از این مدل بــرای فروش
خودرواستفادهمیکنند.
مدیریــت ارتباط بــا مشــتریان :CRM ،در
کمپینهــای بازاریابی دیجیتالی ،کســبو کارها
مشتریان بالقوه و بالفعل خود را از طریق کانالهای
دیجیتالی رصد میکنند و آنان را از طریق ایمیل یا
شبکههای اجتماعی مخاطب قرار میدهند و اخبار
و اطالعات و خصوص ًا کوپنهای الکترونیکی به آنها
ارائه میکنند؛ تا مشتریان بتوانند آن کوپنها را در
محل فیزیکی به کار برند و با اتکا به اطالعات تجربه
خریدیبهترداشتهباشند.
نکتــه کلیدی در این اســت که فروشــندگان
میتواننــد بــا دریافــت اطالعــات خریدهای
صورتگرفته توســط کوپنهــا در محیط واقعی،
اقدام به ساخت پایگاه داده از مدل رفتاری و عالیق
مشتریان کنند و در دفعات بعد پیشنهادات بهتری
ارائهدهنــد.همچنیندراینروشبهراحتیمیزان
اثربخشیوکاراییکمپین،قابلاندازهگیریاست.
در ســالهای اخیر رویکردی با نام Card Link
 Offerدرصنعتپرداختشکلگرفتهکهبرمبنای
آنمشتریمیتواندکوپنتخفیفدریافتیازطریق
وبسایت یا ایمیل یا شبکههای اجتماعی موبایلی را
به راحتی روی کارت بانکی خود منتقل سازد .تحقق
اینسرویسنیازمندهمکاریتنگاتنگصادرکننده
کارت،پذیرنــدهکارتبــاشــرکتارائهدهنده
خدمــات کوپن تخفیف الکترونیکی اســت .برای
توضیحاتبیشتربهمدخلCLOمراجعهشود.
لجســتیک ترکیبــی :Hybrid Logistic ،در
شهرهای شلوغ که انبوه ترافیک مساله اصلی است،


ارائه خدماتی که منجر به ترافیک کمتر و مدیریت
بهتر وقت مشتری شود ،مستقیم ًا با تجربه کاربری
وی ارتباط دارد .در بیانی ساده مشتریان میخواهند
با خریــد اینترنتی حتی اقالم فیزیکــی ،آنها را نیز
مانند اقالم دیجیتالی به سادگی دریافت کنند .این
درخواســتمشــتریانبامبحثیبهناملجستیک
ترکیبیپاسخدادهمیشود.
مبحث لجســتیک ترکیبی یک روند رو به رشد
طی ســالهای اخیر خصوص ًا در شهرهای بزرگ
تمام دنیاست .مشتریان میتوانند خرید خود را به
صورت برخط انجام دهند و در زمان و مکان دلخواه،
پس از طی یک روال احراز هویت ساده ،اقالم مورد
خریداریخــودرادریافتکنند.کاربردموبایلبه
عنوانابزارهویتمرسومتریناست.
IoT Mode -۲
مد اینترنــت اشــیا از مــدل  O2Oدر تجارت
الکترونیکی مربوط به آینده صنایع است که آن را با
عنوان ۱Industry4.0میشناسند؛اینمدبرمبنای
اتصالتمامیادواتودستگاههایفیزیکیبهیکابر،
برایارســالمداوماطالعاتوضعیتیخودبهابرو
دریافت نتایج پردازشهای ابر روی حجم عظیمی
از دادهها که در راستای عملکرد هر چه بهتر ادوات
انجاممیشود،است.
در این نســل از صنایع ،ادوات و دســتگاهها بین
خودشان نیز بر مبنای  RFیا دیگر مدلهای ارتباط
ماشین به ماشین ( )M2Mارتباط برقرار میسازند.
در چنین فضایی ، O2Oشبکهای از این دستگاههای
فیزیکی تجهیزشــده با مرکزیت ابرها ب ه صورت
یکپارچه ظهور مییابد و مرزهای برخط و برونخط
درهممیریزد.
Mobile Mode-۳
در این مد امکان تعامل ،تجارت و خرید با استفاده
از اپ موبایل فراهم میشــود .افراد با اسکن کردن
کدهای روی اجناس (بارکد ،کد QR، RFID،Smart
 Tagو غیــره) با دنیای برونخــط در محل خرید
فیزیکی تعامل دارند و از ســوی دیگر با اســتفاده
ازهمــاناپمیتوانند ب هصــورتبرخطاقدام به
پرداختهزینهکنند.
مدل دیگر ،خواندن بارکدهای کاالیی موجود در
وبسایتهایاینترنتیاستکهبهوسیلهموبایلاز
رویصفحهنمایشکامپیوترخواندهمیشود،پساز
آنتراکنشرویموبایلانجاممیگیرد.
Group –buying Mode -۴
اولین مــدل کســبو کار موفــق در تجارت
الکترونیکیِ مدل O2Oاستکهدرسال 2009برای
ن بار ارائه شد .در این روش گروهی از مشتریان
اولی 
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بســته به مزیت مقیاســی که به وجود میآورند،
تخفیفهای بســیار زیادی دریافــت میکنند و
میتوانند از طریق وبسایت طرف سوم کوپنهای
تخفیــف را بهصــورت اینترنتی بخرند .ســپس
مشتریان خریدهای خود را در محل فروشگاههای
فیزیکی،بااستفادهازکوپنالکترونیکیبهعنوانیک
ابزارپرداختغیربانکیانجاممیدهند.
امروزه با دسترسپذیر شدن اینترنت سیار روی
موبایلها و تبلت هوشــمند ،مزایای  O2Oبیشتر
نمایان شده است .در این مدل تجارت الکترونیکی
اســتفاده از کدها  QRو پرداخت از طریق Mobile
 POSجایگاهویژهایدارد.

مدلتجارتالکترونیکیO2Oوپرداخت
الکترونیکی

تجارت الکترونیکی مــدل  O2Oو ترویج و تقویت
آندریــکجامعهمحرکاصلیپرداختســیار
است ،به عبارت دیگر میتوان انتظار داشت با ایجاد
و گســترش این نوع تجارت ،بــرای نرمافزارهای
موبایلپرداخت بازار خوبی فراهم شــود .بررسی
سایرکشورهانیزاینمقولهراتاییدمیکندکهتقریب ًا
تمامی Killer Appهــای اپ پرداخت موبایلی از
نوع  O2Oبودهاند وگرنه در زمینه خرید از کسبو
کارهایتمام ًابرخط،خریداینترنتیکههمباموبایل
هوشمند و هم با لپتاپ یا  PCانجام میشود ،دارای
مزیت بیشتری از اپ پرداخت موبایلی است .برای
توضیحات بیشتر به مدخل اپ قاتل ()Killer App
مراجعهشود.
جهانی شــدن و تجارت الکترونیکــی دو مزیتی
هســتند که بر یکدیگر اثر افزایشــی تکرارشونده
دارند ( Loopمثبت) .جهانی شدن باعث شده رشد
تجارتالکترونیکیدردنیامسیرهایبسیارمشابهی
را طی کند .دلیل دیگر تجربه مشــابه کشــورها با
یکدیگر ،نیاز به زیرســاختهای جدید برای رشد
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تجارت الکترونیکی اســت که چون توســط عده
محدودی از بنگاههای غالب ًا امریکایی ارائه میشود،
موجبتکرارتجربیاترشدمیشود.تنهاتفاوتدر
زمان اســت؛ یعنی وضعیتی که ایران اکنون در آن
قرار دارد و گام قبلی و گام بعدی ما به همین ترتیب
در امریکا طی دهه  90میالدی و در مالزی طی دهه
اولقرنجاریتکرارمیشود.
از این رو میتوان گفت در کشورها توسعه تجارت
الکترونیکیدرسهمسیرزیرآغازمیشود:
 -۱توسط دستگاههای دولتی در قالب پروژههای
دولتالکترونیکی
 -۲توســط بنگاههای بزرگ و در قالب گسترش
سیستم  EDIشــرکتهای هلدینگ و کارخانجات
بزرگ و قابل دســترس ســاختن کار با ســامانه
اتوماسیون بنگاه توسط تعداد بیشتری از ذینفعان
دربستروب
ب و کارهای کوچک و نوپا در قالب
 -۳توسط کس 
فروشاقالم ۲دیجیتالیوکاالهای. FMSG
بر این اســاس متولی توسعه تجارت الکترونیکی
در ابتدا دستگاههای دولتی و برندهای ملی (شامل
کارخانجات عظیم ،هلدینگها ،شرکتهای دولتی
وموبایلاپراتورها)هستند.درکنارآنهاشرکتهای
ارائهدهنده خدمــات پرداخت الکترونیکی ،ضمن
تامیــنخدماتپرداختموردنیازدســتگاههای
اجرایی و برندهای ملی ،با راهاندازی درگاه پرداخت
اینترنتی ،فضایی برای گردهمایی کسبو کارهای
ب وکارها
نوپــاوکوچکایجادمیکنند.این کســ 
البرخطهستند.
همگیدرابتدایراهکام ً
بسیاری از شرکتهای ارائهدهنده پرداخت ارائه
( )PSPخدمت درگاه پرداخت اینترنتی را فرصتی
میبینند که خود را با تغییرات بازار و نیازمندیهای
آن هماهنگ ســازند .پس از گذشت مدتزمانی
و رشــد اســتفاده مردم از تجــارت الکترونیکی
نیازمندیهــای گروه ســوم در حــوزه پرداخت

اینترنتی و الکترونیکی متنوع و بسیار زیاد میشود؛
بهگونهای که پاسخ به این همه نیازهای متفاوت در
مقیاسهایکمخارجازتوان PSPخواهدشد.
در پاســخ به این ناتوانی ،نهادهای تخصصی در
زمینــه روشهای نوین پرداخت توســط بزرگان
تجارتالکترونیکی،معموالًباهمکاریشرکتهای
 PSPو بانکهــا پدیــد میآیند .این شــرکتها
را میتوان رکن ســوم خدمــات پرداخت نامید.
TPPP=Third Party Payment Processor؛
تمامی فعالیتهای انجامشــده توســط برندهای
تجارتالکترونیکیمعتبردردوسهسالاخیردراین
دستهجایمیگیرند.۳برندهایتجارتالکترونیکی
در کنار TPPPها نــوآوری و مدیریت روشهای
نوینپرداخترابهانجاممیرسانند.
هر قــدر زیرســاختهای فرهنگــی ،امنیتی و
ب وکارهای
الکترونیکیجامعهبهترباشــد ،کســ 
ســنتی بیشــتری به اینترنــت روی میآورند و
مدل تجارت الکترونیکــی  O2Oرا برمیگزینند.
ســرویسهای  O2Oدر رابطه بین فروشــندگان
سنتی و مشــتریان توسط یک طرف ســوم ارائه
میشود .رواج مدل  O2Oنشاندهنده این است که
بخشهای سنتی جامعه نیز به قدرت اینترنت پی
بردهاند و جمع کثیری از کسبو کارهای کوچک و
متوسطمیخواهندازاینترنتوتجارتالکترونیکی
بهنفعخوداستفادهکنند.
به راحتی قابل تشخیص اســت که پیشروی در
حوزه  O2Oمانند دیگــر حوزهها و روندها بر مبنای
اســتفاده حداکثری از موبایل اســت؛ سابقه این
رخدادها حتی در امریکا نیز جدید اســت؛ تعطیلی
موقت ســرویس پرداخت موبایلی گوگلولت به
مدتشــشماهدرســال 2011وموفقیتآندر
سال  2013به بعد ،دلیلی ندارد جز فقدان تنوع در
مدلها و حاضرین در عرصه  O2Oدر سال  2011و
بودن این موارد در سال 2013به بعد

پینوشت:

 -۱نامگذاریای که برای نســلهای صنعتی به کار میرود؛ مشابه
نامهایی چون  Web 2.0و .Web 2.5
 -۲در اینجــا منظور از اقالم دجیتالی Digital Commodityاســت
نه کاالیــی از جنس Digital Goods؛ ایــن دو در عام بودن ،تعریف
مشــخص و عدم وابســتگی به برند با یکدیگر متفاوت هستند ،به
عنوان مثال گوشی هوشمند صفحه لمسی صفحهنمایش بزرگ یک
عنوان از  Commodityو گوشی سامســونگ گلکسی یک Goods
است .مزیت  Commodityباعث میشود کسبو کارهای کوچک
بتوانند Commodityهای دیجیتالی چون کتاب ،مقاله ،کارت تلفن
و دسترسی به اینترنت را به فروش برسانند و در جامعه مردم بسیار
مردد ،آشنایی خود را با تجارت الکترونیکی با ریسک کمتری آغاز
و تجربه میکنند.
 -۳قدیمیترین  TPPPشــرکت  PayPalمتعلق به  EBayاســت؛
برخی از نامهای ســالهای اخیر عبارتند ازApple Pay، Google :
Wallet، Android Pay، Samsung Pay، Amazon One Click
 Payment، Ali payو دهها مورد دیگر.
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آرش برهمند

چرا محدودیت کدهای  USSDبیشتر از یک ممنوعیت ساده سر و صدا کرد

ببند مثل خندوانه

اگر
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فقط یک لحظه ماجرای بســته شــدن
کدهای  USSDرا فرامــوش کنیم ،در
حقیقت مهمتریــن چالش تبلیغاتی یکی از معدود
برنامههای موفق صدا و ســیما در سالهای اخیر
چندان از جنس فناوری نبود.
رامبد جوان به عنوان ستاره ،نماد ،موتور و البته
مظنون اصلی این برنامه گفتوگومحور و شــاد،
درست در میانه ســری اخیر متهم به زد و بند با
مترو تهران شــد که برای نهادی کار تبلیغاتی یا
به قــول خودش فرهنگســازی میکند که یک
دهه اخیر از نداشــتن پول برای توسعه و نوسازی
مجموعهاش همواره نالیده است .ماجرا وقتی اوج
گرفت که مدیرعامــل مترو هم خودش به عنوان
مهمان به بخش گفتوگو آمد و شــایعات چاق و
ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

چله بودن قرارداد را بیــش از پیش تقویت کرد.
ســرانجام جوان ناچار شــد برای فرار از حرف و
حدیثها درباره برنامهای که به تنهایی جور یک
ســازمان عریض و طویل را به دوش میکشــید،
توضیح بدهد رقمی که هزینه شده از طرف مترو
ال  ۱۱میلیاردی که در ســال صرف
در قیاس با مث ً
تمیز کردن خطوط مترو میشــود ،هیچ اســت و
عاقبت هم معلوم شــد رقم قرارداد با مترو ۵۰۰
میلیون تومان است.
چند هفته بعد وقتی در فضای مجازی ،ماجرای
امیر مهــدی ژوله و امین حیایی بــه یک افتضاح
سیاسی اجتماعی نزدیک شد و خود برنامه به علت
نزدیک شدن به ایام شــهادت چند شبی تعطیل
بود ،همه به کل قضیــه مترو و قراردادش را از یاد


بردند اما ظاهرا ً بازیگران حوزه فناوری اطالعات
و ارتباطات عدد قــرارداد را که در قیاس با محل
مانورش در زمینــه بانکی طنزآمیز بود ،فراموش
نکرده بودند؛ همه بازیگران بخش آیتی ظاهرا ً به
کمی خنده آخر هر شب عالقهمند بودند.

بخر مثل خندوانه

هیچ بخشــی از صنعت و خدمات کشــور ،حتی
سیاســیون متعددی که به زور خــود را البهالی
مهمانــان برنامه جا میکردند ،بــه اندازه بخش
فاوای ایران فرصت فرهنگسازی و درآمدزایی
برنامهای مانند خندوانه را به ســرعت تشخیص
ندادند.
دیجــیکاال تنها فروشــگاه اینترنتیای بود که
شماره  32+1بهمن 1394
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رامبد طی پخش برنامه ،بارها مردم را به خرید از
آن دعوت کرد و رایتل هم که از غوغای تبلیغاتی
نســل جدید در اپراتورهای اول و دوم عقب مانده
بود ،خــودش و محصوالتش را در ایــن برنامه
معرفی میکرد ولی پیشــگام و پیشتاز این عرصه
دو بستر پرداخت موبایلی مبتنی بر  USSDبودند:
 *780#و .*724#اولی که در حقیقت مهمترین
زیرســاختهای برنامه را اعــم از پولی و رایگان
تامین میکرد ،محصولی بود بســیار جاهطلبانه و
پیشــرو از هلدينگ تهران اينترنت و با همکاري
شــرکت پرداخت نوين آرين ،تحــت نظر بانک
اقتصاد نوین .این ســامانه دستوری با نام مستعار
«هفت هشــتاد» بخشــی از این خدمــات مانند
رای دادن بــه کمدینها را رایــگان ارائه میکرد
اما بخشهای دیگر مربوط به ایــن برنامه مانند
«همسفره» و کمپین قطرهقطره که اعالم شد حتی
بیش از ســه میلیون نفر عضو جذب کرده است،
برای مخاطبان هزینهبر بود .با ورود هفتهشتاد
به ایــن برنامه ناگهان کدهــای  USSDتبدیل به
جذابتریــن ســرویسهای اپراتوری-بانکی
کشور شدند.
ســوار بر همین موج به سرعت ســامانه تلفن
همراهبانک ســامان هم به ویترین خندوانه آمد.
البته ایــن بانک تنها امکان انجــام تراکنشهای
بانکــی را بــرای کاربرانش فراهم کــرده بود و
خدمتی از برنامه خندوانه در آن ارائه نمیشد.
س توانســتند چنان توجهی را طی
هر دو سروی 
ســه ماه به خود جلــب کنند که ســرویس کم و
بیش مهجور  USSDاز یک شــیوه نسبت ًا پیچیده
بانکی تبدیل به خدمتی فراگیر شــد که میرفت
سایر ســرویسهای اینترنتی از جمله استفاده از
اپلیکیشن موبایل و استفاده از سایت اینترنت را با
نرخ رشد باالیی که داشت ،کنار بزند .حتی مردم
برای این سرویس ناشــناخته یک اسم خودمانی
هم ساختند؛ ستاره ،مربع.
حتــی رقبا هــم حس تلــخ و شــیرینی به این
گرایش جدید بانکی کشــور داشتند غافل از آنکه
قانونگذاران نظام مالی و اعتباری کشــور هم در
ساختمان سر به فلک کشــیده بانک مرکزی در
میرداماد شــبها به کمی خنده نیاز دارند و آنها
هم خندوانه تماشا میکنند.

ببند مثل بانک مرکزی

انتشار نامه محســن قادری مدیرعامل شاپرک،
آبی بر آتش تند ســامانه کدهای دستوری بود.
نامه که ظاهــرا ً متعاقب نگرانیهایی از ســوی
پلیس فتا و نهادهای نظارتی صادر شــده بود ،خبر
از اعالم محدودیت جدی بر این ســرویسها از
میانه مهرماه میداد و بنا بر اعالم شــرکت شبکه
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پرداخت کارتی ،از  15مهــر دریافت موجودی
حســاب از طریق موبایــل با کدهــای USSD
شــرکتهای ارائهدهنــده خدمــات پرداخت
مسدود و مبلغ پرداخت قبوض و خرید شارژ نیز
از این طریق محدود میشد.
به نوشــته مدیرعامل شاپرک -که پس از درز
این نامه ،از رســانهها هم بســیار انتقاد کرد -این
محدودیتها شــامل ممنوعیــت تراکنشهای
خرید از درگاه موبایل ،کاهش سقف تراکنشهای
پرداخت قبض و خرید شــارژ تا روزانه  200هزار
تومان ،ممنوعیــت تراکنش ماندهگیری از طریق
تمامــی درگاههایی که نیاز به اســتفاده از کارت
ندارند ،خصوص ًا تراکنشهای موبایلی میشــود؛
امــا در این میــان دریافت موجــودی از طریق
کدهــای  USSDهر بانک برای دارنده حســاب
همان بانک همچنان برقرار خواهد بود.
طبیعت ًا اولیــن صدای اعتراض از ســوی خود
صاحبان کســب و کارهای این حوزه بلند شد که
تازه با ســرمایهگذاری فراوان دنبال برداشت از
موج ایجادشــده بودند .پاســخ بانک مرکزی در
جواب ،قاطع ولی با چاشنیای از امید بود .درست
در ابتدای ماه بعــد داوود محمدبیگی مدیر اداره
نظامهــای پرداخت بانک مرکــزی همانگونه
که انتظار میرفت گفــت دلیل این محدودیتها
تامیــن امنیت پرداختهــای بینبانکی موبایلی
اســت .به دلیل انحرافات پیشآمــده در حوزه
پرداخت و ورود نهادها و سازمانهای غیرمرتبط
با موضوع پرداخت ،ممکن است اطالعات کارت
مشتریان نظام بانکی در دسترس دیگران و مورد
سوءاستفاده قرار گیرد.
صحبتهای داوود محمدبیگی آشکارا ارجاعی
به تقابل بازیگران بانکی و مخابراتی داشــت و در
ادامــه گفت«:ما تالش میکنیــم امکان هرگونه
سوءاستفاده در فرآیند پرداختهای الکترونیکی
به حداقل برســد و اگر سوءاســتفادهای صورت
گیرد ،میزان خسارت مشــتری حداقل باشد؛ ما
به خوبــی به این موضوع آگاه هســتیم که اعمال
این محدودیتها تنها ریســک اســتفاده از این
خدمت را کاهش میدهد و راهحلی موقت اســت
تا بتوانیــم فرصت ارائه راهحلهای امن و مطلوب
را به بانکها و شــرکتهای ارائهدهنده خدمات
پرداخت بدهیم».
هر چند مثالی که خــود این مدیر فناوری بانک
مرکزی زده بــود ،در مورد اعمال محدودیت ۵۰
میلیون تومانی در اســتفاده از پایانههای فروش
موضــوع دغدغه امنیت را تاییــد میکرد اما در
عمل خیلی ســریع پای اپراتورهای تلفن همراه به
این جریان باز شد تا نشــان دهد موضوع چقدر،
امنیتی و چقدر ،حاکمیتی است.

چه کسی ناامن است

فارغ از چتــر تبلیغاتی برای کدهای دســتوری
 USSDمشخص بود این ســامانه به چندین دلیل
مورد عالقه مشــتری ایرانی است .اول اینکه شما
در بهکارگیری این سامانههای دستوری نیازی به
نصب هیچ نرمافزاری روی تلفن همراهتان ندارید.
دوم اینکه چون الگوی استفاده از این سامانه مبتنی
بر شیوه اســتفاده گامبهگام طراحی شده ،بسیار
ساده است و با شــباهت بسیاری که این سرویس
به پیامک یا همان  SMSدارد ،نیازمند یک ارتباط
پرسرعت و باثبات اینترنتی نیست.
در نگاهــی کمی فنیتــر این ســرویس جزو
خدمــات ارزش افزوده تلفن همراه بهحســاب
میآید ،که بــدون هزینه خاصــی قابل افزودن
به تمام شــبکههای  GSMاســت؛ از ایــن رو با
احتســاب اینکه خود اپراتورها هم بیشتر حاشیه
سود اســتفاده از خدماتی از این دست را دریافت
میکننــد  USSDیــک ســرویس رویایی برای
اپراتورهای همراه است.
با اینکه ارتباط از طریق  USSDشباهت بسیاری
به انتقال پیام از طریق پیامــک ( )SMSدارد ،دو
تفاوت عمده بین این دو نیز موجود اســت .تفاوت
اول اینکه  USSDیــک روش برقراری ارتباط بین
گوشی با شبکه و برعکس اســت اما پیامک برای
ارتباط گوشی با گوشی به کار میرود.
امــا تفاوت دوم موجود بیــن  USSDو  SMSرا
میتوان منشاء ایرادات امنیتی به این سرویس بر
سر نحوه انتقال اطالعات دانست.
پیامــک از روش ذخیره و فرســتادن مجدد
( )Store And Forwardاســتفاده میکنــد در

درست در میانه فریاد اعتراض و پیگیری
شرکتهای فعال در زمینه کدهای دستوری
بود که مشخص شد فصل جدیدی در ارتباط
میان بازار مخابراتی و بانکی گشوده شده است
که شاید خطوطش حتی از درگیریهای قبلی
هممبهمترباشد
حالی کــه  USSDنشستگراســت (Session
 )Orientedو ایــن بدین معنی اســت که SMS

پس از دریافت شــدن در شبکه ذخیره میشود و
در زمانی دیگر برای مقصد فرســتاده میشود اما
در  USSDپیغام در همان زمان ارســال دریافت
خواهد شد.
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طبیعتــ ًا  USSDبر همین اســاس یک ارتباط
 REAL-TIMEدر شبکه را در اختیار قرار میدهد.
در این روش مدتزمان انتظار جهت پاسخگویی
بســیار کمتر از پیامک بوده و بر مبنای یک جلسه
کاری ( )SESSION-BASEDاســتوار اســت اما
چون در این میان اطالعات میان بستر مخابراتی
و گوشی بر اســاس یک فایل متنی ساده یا همان
 Clear Textجابهجــا میشــود ،بــه هیچ وجه
رمزنگاریشــده نیســت و این در ادبیات بانکی
یعنی در نقطهای ماننــد دکل مخابراتی یا همان
 BTSاطالعات بانکی شــما به شــدت در خطر
افشاست.

گام بعدی چیست

درســت در میانه فریــاد اعتــراض و پیگیری
شرکتهای فعال در زمینه کدهای دستوری بود
که مشخص شــد فصل جدیدی در ارتباط میان
بازار مخابراتی و بانکی گشــوده شــده است که
شــاید خطوطش حتــی از درگیریهای قبلی هم
مبهمتر باشد.
هر دو اپراتور پیشتاز تلفن همراه با توجه به اینکه
بیش از  ۸۰درصد تراکنشهای مبتنی بر USSD
در زمینه خرید شــارژ بودهاند ،بیشترین تسلط را
بر این بازار رو به گسترش دارند و هر چند با از دور
ال از یک جریان درآمدی
خارج شدن واسطهها عم ً
رو به رشد که توســط شرکتهای ثالث به سمت
آنها هدایت میشد ،محروم شدند اما کل جریان
خالی از فرصت هم نبود.
برای مثال همراه اول با درک ســریعی از خالء
ایجادشــده به فاصله چند روز پس از اعالم خبر،

درگاه خرید شــارژ خطوط اعتباریاش را افتتاح
کرد و چند ســایت ماننــد اقتصــاد آنالین هم
خبر از ســرمایهگذاری اپراتــور اول ایران روی
سرویسهای جایگزینی دادند که چون مبتنی بر
 USSDنیست ،نیازی به شرکتهای پرداخت هم
ندارد و حاشیه سود بیشتری برای گروه مخابرات
ایران بر جای میگذارد.
مشتریان در این سیســتم بدون شمارهگیری
کدهای مربوط بــه  USSDمیتوانند خدمات را
دریافت کنند و کارمزد و هزینههای آن از طریق
قبض موبایل برای مشترکان دائم و کسر از شارژ
برای مشــترکان اعتباری ،پرداخت میشــود.
تمامی ایــن اخبــار و فعالیتها هنگامــی انجام
میشــد که نهتنها در بســیاری از سرویسهای
مبتنی بر  USSDبلکه حتی در برخی کارکردهای
نرمافزارهــای موبایــل ماننــد ماندهگیری از
بانکهای دیگر هم ،کاربــران PSPها با این پیام
مواجه میشــدند که :بهدســتور بانک مرکزی
سرویس موجودی ارائه نمیشود.
سرانجام افتادن سایه اپراتورها بر بازی کدهای
دستوری کار خودش را کرد و داوود محمدبیگی
از اداره نظامهــای پرداخت بانک مرکزی اینبار
به خبرگزاری فارس بازگشــت تا با دســتاویز
تلفنبانکها و ناامــن بودن آنها خبــر مهمی را
درباره آینده  USSDاعالم کند.
او طی گفتوگویش با فــارس ضمن بیان اینکه
برای یواساسدی پروژهای دارند تا مشتریان به
جای ارائه اطالعات کارت خود ،از شناسه استفاده
کنند ،گفت«:کاربران با دریافت یک شناســه از
شرکت ارائهدهنده پرداخت میتوانند از خدمات
یواساسدی اســتفاده کنند کــه البته در حوزه
تلفنبانک هم این شناسه قابل استفاده است».
محمدبیگی حتی اعالم کرد زمانبندیشــان
برای این پروژه پنج ماه اســت که کارهای آن از
اواخر مهرماه شــروع شده و بنابراین قطع ًا تا پایان
سال این طرح به نتیجه خواهد رسید؛ وعدهای که
نمیتوانست چندان هم بیهدف ارائه شده باشد
و نوعی هشــدار به الگوی تجاری جدید اپراتورها
نیز بود.

آنچه باقی میماند
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تردیــدی نیســت حتی اگر نــه دقیقــ ًا مطابق
زمانبندی اعالمشــده ولی دیر یــا زود دوباره با
افتادن آبها از آســیاب کدهای  USSDبه بازار
خدماتی کشور بازمیگردند و شاید حاال با توسعه
اینترنت همراه بیش از پیش در نقش کالسیک و
جهانی خود ایفای نقش کنند.
منتقدان کالســیک کدهــای  USSDمعتقدند
اینگونه رواج گســترده کدهای دســتوری فقط
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منحصر به کشــورهایی توســعهنیافته است که
زیرساخت مناســبی در زمینه اینترنت همراه و
گوشیهای هوشمند ندارند اما ایران در این زمینه
صاحب بنیه قابل قبولی است .البته حتی در همین
تحلیلهای مدافع محدودیت هم آشکارا برخورد
بانک مرکزی با این مورد که اغلب از آن به عنوان
چکشی یاد شده ،در معرض انتقاد قرار گرفت.
در تفکیک رویکردهــای رگوالتوری در جهان
معموالً سه الگوی توسعهدهنده ،هدایتگر و مانع
شناسایی شــده که بدون شک در جریان کدهای
 USSDتــا اینجای کار بانک مرکــزی در الگوی
آخر قرار گرفته است و تالش دارد با جریان ارائه
شناســه برای این پرداختها این شمایل را بهبود
بخشد.
اقداماتی از این دســت درســت در بحبوحه
مطرح شــدن ورود بازیگران خارجــی در بازار
ایران ،ورود اپراتورهــای جدید مانند MVNOها
به بازار خدمات و به ویژه ورود استارتآپهای
بانکی به بازی شاید بیشــتر از آنکه باید پررنگ
شــد .چرا که از یک طرف عده بسیاری اقداماتی
ناگهانی از این دست را مانع پا گرفتن اپراتورهای
تخصصــی در زمینــه خدمات مالــی و اعتباری
میدانستند و از سوی دیگر به صورت جدی نگران
بودند جریان تعطیلی سرویسها روند روبهرشد
استارتآپهای تجارت الکترونیکی ایران را که
به تدریج پا گرفتهاند ،دوباره آهسته کند.
برای مثال احمد میردامادی درســت در همان
زمان طی تحلیلی خواندنی برای ماهنامه پیوست
در اشــاره به ایجاد یک بومزیســت جدید برای
شــرکتهای تجارت الکترونیکی که بار توسعه
و معرفی خدمات بانکی هم بــر دوش آنها افتاد،
نتیجه گرفت نباید دلیلی برای نگرانی بابت تعدد
بخشــیدن به نقشها و فعالیتهای شرکتهای
جدید فعال در حوزه بانکی  -که بانک یا موسســه
مالی اعتباری نیستند  -وجود داشته باشد .به گفته
وی انتظــار میرود رگوالتور بــا تعریف چندین
پــروژه و تدوین مقــررات حاکم بــر زمینههای
مختلف فعالیت ارائهدهنــدگان خدمات مالی،
زمینه کارآفرینی ،ورود شــرکتهای مستعد و
اســتارتآپها را به فضای پردرآمد بازار پولی
فراهم آورد.
همچنین در صورت توجه به این استارتآپها
و ایجــاد ظرفیتهــای الزم ،دیگــر لزومی به
جلب ســرمایهگذاری و تکنولوژی شرکتهای
بینالمللی صرف ًا در قالب بانک نیست و با سرمایه
کمتر و فرآیند سادهتری میتوان از دستاوردهای
خصوص ًا تکنولوژیکی شرکتهای پیشرو در بازار
ایران به سرعت بهره برد .باالخره بقیه بخشهای
این بازار هم نیاز به لبخند زدن دارند
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پولهای نوپدید در ایران

فقط کمی فکر کنیم

اگر

از ما بپرسند چقدر به کسی اعتماد داریم
پاســخ احتماالً مجموعهای از جمالتی
است که برآوردهای ذهنی ما را نسبت به عملکرد
احتمالی وی در شرایط مختلف بیان میکند .حال
اگر سوال فقط از نظر مالی باشد شاید بشود مبلغی
را بنا بر واحد پول بیان کرد که دستکم در اعداد
کوچکتر از آن میتوانیم به صداقت و درســتی
فردی اعتماد داشــته باشــیم .حال به روشی فکر
کنید که بتوان با آن بخش معمولی از میزان اعتماد
شما را به یک فرد در یک صندوقچه ریخت ،در آن
را قفل کرد ،از عدم نشــت محتویات آن به بیرون
مطمئن شــد و آن صندوقچــه و کلید را صحیح و
سالم به نفر دیگری که به شما اعتماد دارد ،سپرد
تا او هم بتواند به این اعتماد شــما به مخاطبتان
اعتماد کند .بدین ترتیب میــزان قابل توجهی از
اعتمــادی که بین افراد در شــبکههای کوچک و
بزرگ اجتماعــی وجود دارد ،در بســتههایی به
حجم معین به صــورت جریانی از ثروت ،دارایی،
توافق یا هر عنوان و نقش ارزشــمند قابل مبادله
دیگری به جریــان میافتد .افــراد میتوانند با
این روش اقدام به داد و ســتد ،اندازهگیری ،حفظ
و انتقال بخشــی از پدیدههای ارزشــمندی کنند
کــه در معامالت مختلف به اعتبــار آنها اعتماد
دارند .شاید اگر بگوییم بیتکوین و سایر ارزهای
مجازی نوپدید همخانواده با آن ،داســتانی شبیه
آنچه ذکر شــد دارنــد ،فقط مقداری از شــرح
جزییات فنی آن صرف نظر کردهایم.
فناوری زنجیره بلوکها الگوریتم هوشــمندانه
و نوظهوری اســت که امکان بستهبندی و جریان
آسان واحدهای ارزش بین افراد را به نحوی فراهم
میکند که مرز اعتبــار این ارزشها از اعتماد بین
تکتک افراد پا فراتر گذاشــته و با پذیرش قواعد
اولیــه این الگوریتم در قالــب «توافق جمعی» در
سطح کلیه کاربران آن بسترساز شبکه جدیدی از
تعامالت اقتصادی شده است.
از پذیرش فدرال رزرو امریکا به عنوان دارایی
تا به رسمیت شناخته شدن توسط بانک مرکزی
اتحادیه اروپایی به عنوان یک ارز رایج بینالمللی،
تراکنشهای ارزان و ســاده ،امکان همزیســتی
و کاربــری فراوان در اکوسیســتم شــبکههای
اجتماعی و کار دادههای بزرگ گرفته تا داســتان
سوءاستفادهها ،ســرقتها ،جابهجایی پولهای
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کثیــف و ســایر کاربردهای غیرپولــی در بازار
خدمات امنیتی ،همه و همه اخبار شناختهشــده
نهضتی فناورانه و آزاد در جامعه جهانی اطالعات
است که عمدت ًا برای عموم افراد کلیدواژهای نام
آشنا به نام «بیتکوین» دارد.
بررســی چگونگی و حال و احــوال بیتکوین و
دیگر ارزهای نوپدید در ایران ،زمانی پراهمیتتر
از گذشــته رخ مینماید کــه بدانیم فرصتهای
فراوانــی در این فناوری نوظهــور ،ارزانقیمت و
امن ،بدون نیاز به صــرف منابع هنگفت فراروی
ماســت .تنها اگــر به عنــوان پول بــه ارزهای
رمزنگاریشده نگاه کنیم ،خواهیم دید که تاکنون
با صرف سرمایهای نزدیک به  ١٠٠میلیون دالر،
جامعه توســعهدهندگان موفق به خلق پولهای
اینترنتیای شدهاند که در حال حاضر حجمی بالغ
بر  ١٠میلیارد دالر دارند.
هرچند هنــوز نتیجه برنامه در دســت تدوین
شورای عالی فضای مجازی در خصوص ارزهای
نوپدید به عنــوان قانون تصویب و ابالغ نشــده
اســت ،لیکن خالی از لطف نخواهد بود اگر بدانیم
چه حوزههایی از این پدیــده میتواند با توجه به
ظرفیتهای علمــی ،اقتصادی ،منابع انســانی،
ژئوپلتیک و جایگاه اســتراتژیک کشــورمان در
مناسبات فعلی و آتی جهان ،برای ما ارزشآفرین
باشــد؛ فرصتهایی کــه نبایــد از مخاطرات و
تهدیدات احتمالی آنها نیز غافل بود.
 -١ماینینــگ یا معدنکاوی :مشــارکت در
خلق این پولهــا از طریق صرف قدرت پردازش
توســط پردازندههای متصل به شبکه از آن رو در
ایران فرصت مناسبی برشمرده میشود که هزینه
تمامشــده اندکی دارد .موضوع ســاده است؛ به
دلیل برخورداری از منابع ارزانقیمت انرژی که
نهایت ًا منجر به تولید برق ارزان میشــود ،هزینه
تمامشــده واحد قدرت پردازش محاسباتی در
ایران کمتر از بسیاری از ســایر نقاط جهان حتی
اروپا و امریکاست.
 -٢توســعه خدمات :ارزهای رمزنگاریشده
و فناوری زنجیره بلوکها ،جوانهســتند و هنوز
تنوع کمی از انــواع خدماتی که در این حوزه برای
کاربران قابل تعریف و فروش است ،توسعه داده
شــده .همچنین این کار به دانش زمینهای زیادی
نیاز ندارد .کشــور ما متخصصــان فراوانی دارد

که امکان ورود بــه گردونه این رقابت را با صرف
هزینه کم دارند .به بیان ساده دانش فنی و نیروی
متخصص مورد نیاز جهت توسعه این خدمات در
ایران به نسبت ســایر نقاط جهان ارزان و فراوان
بوده و از کیفیت خوبی برخوردار است.
 -٣بــازار تراکنشهای داخلــی :بخواهیم یا
نخواهیم ارزهای رمزنگاریشــده و سایر ارزهای
نوپدید بنا بر مزیتهای ذاتیای که هر یک نسبت
به سایر ارزها و سیســتمهای مالی و پولی موجود
دارند ،سهم فزایندهای از بازار تراکنشهای جهان
را به خود اختصاص دادهانــد .این تراکنشهای
جدید بسته به قوانین و رگوالتوریهای هر کشور
میتوانند نقشــی ارزشآفرین و کلیدی یا بعض ًا
در ســایه و در خدمت بازار ســیاه داشته باشند.
مساله اساسی اینجاست که بتوانیم با وضع قوانین
و رگوالتوری مناسب مانند بسیاری از کشورهای
پیشرو هر چه بیشــتر از خطرات این ابزار بکاهیم
و از مزیتهای آن در ســاماندهی و تسهیل بازار
تراکنشهای کشورمان استفاده کنیم.
 -۴بازار تراکنشهای جهانی:
ggاگر به کارمزد  ١٠-٩درصدی رمیتنسهای
شــاغالن ایرانی بیرون از ایــران به داخل و
شــاغالن غیرایرانی داخل ایران به خارج از
کشور فکر کنیم؛
ggاگر به هزینههای گــزاف انتقال ارز از طریق
صرافیهای مختلف فکر کنیم،
ggاگر بــه قاچاق ارز از مبــادی غیرقانونی فکر
کنیم،
ggاگر به کشورهای سیاحتی و زیارتی همسایهای
که در معامالت تجاری و سفرهای پرتردد به
آنها نیازمند پرداختهای ســاده و کمهزینه
هستیم فکر کنیم،
ggاگــر بــه گردشــگران مهمانی کــه با در
دست داشــتن ابزارهای پرداخت بینالمللی
نهچندان ســازگار با نظام بانکــی ایران وارد
کشورمان میشوند فکر کنیم،
ggو در انتهــا اگر فقط به خاطره تلخ ســالهای
تحریم فکر کنیم،
خیلی بعید به نظر میرسد بشود به راحتی از خیر
داشتن یک کیف پول امن ،اینترنتی ،ساده ،ارزان،
غیرقابل انســداد با امکان پرداخت و دریافت در
سراسر جهان گذشت
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پرونده
بانکداری ایران در آستانه لغو تحریمهای بینالمللی چه آیندهای پیش روی خود میبیند؟

جهانی شدن از درون
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تحریم

واژهای اســت کــه ایرانیهــا
سالهاست با آن آشنایی دارند
اما در یکی دو ســال اخیر بیش از هر زمان دیگری
وارد ادبیات روزمره مردم شــده اســت .در کنار
واژه تحریم از اواخر تیرماه امســال واژه برجام نیز
وارد زبان عامه شــد؛ لغتی که وزیر امور خارجه و
همکارانش خلق کردند و این روزها شاید بسیاری
از مردم ندانند مخفف چه عبارتی اســت ،اما حتم ًا
درباره آن نظر دارند!
تحریمهای اقتصادی ،سیاسی ،نظامی ،فناوری
و غیره علیه ایران مربوط به سالهای اخیر و حتی
یک دهه اخیر نمیشوند و از ابتدای انقالب وجود
داشــته و از زمانی که جیمی کارتر رئیسجمهور
ایــاالت متحده بود تا امروز ،رونــدی رو به تزاید
داشتهاند.
تحریمهای امریکا علیه ایران از ســال ۱۹۷۹
آغاز شــد و تــا ســال  ١٩٩٥ادامه پیــدا کرد.
کلیه ایــن تحریمها یکجانبه بــوده و تنها اتباع
امریکا را شامل میشــدند .در سال  ۱۹۹۵اولین
تحریمهــای ثانویــه علیه ایران توســط دولت
کلینتون اعمال شــد و سرانجام در چهار آگوست
14( 1996مرداد  )1375قانون داماتو به امضای
رئیسجمهور امریكا رســید .بر اساس این قانون
غیرامریکاییهای تاجر با سرمایهگذاری ساالنه
بیش از  ٢٠میلیــون دالر در بخش انرژی ایران،
مجازات میشــوند .این قانون به صورت ساالنه
باید به تایید رئیسجمهور امریکا برسد که تاکنون
چنین شده است .قانون داماتو با اعتراض اتحادیه
اروپا مواجه شد و در نهایت امریکا و اتحادیه اروپا
به این توافق رسیدند که شرکتهای نفتی اروپایی
بتوانند در ایران سرمایهگذاری کنند.
در سال  ٢٠٠٦طبق ابالغیه خزانهداری امریکا،
بانک صادرات ایران به اتهام تامین مالی حزباهلل،
و ســپس ســال طی  ٢٠٠٨همه بانکهای ایرانی
به فهرســت تحریمها اضافه شدند .اما مهمترین
تحریمهــا علیه ایران بر ســر پرونده هســتهای
اعمال شــد .پرونده ایران در تاریخ هجدهم اسفند
 8( ۱۳۸۴مارس  )۲۰۰۶از ســوی شورای حکام
آژانس بینالمللی انرژی اتمی به شــورای امنیت
ارجاع و از ســال  85تا  ،89هفت قطعنامه از سوی
این شــورا علیه ایران صادر شــد .این قطعنامهها
در ابتدا تنهــا از ایران میخواســتند برنامه اتمی
خــود را متوقف کند اما در ادامــه با تحریم همراه
شــدند؛ تحریمهایی که به گفتــه مقامات دولت
امریکا «ســختترین و فلجکنندهترین تحریمها
در طول تاریخ دنیا» به شــمار میروند .شاید تنها
بتوان تحریمهای اعمالشــده علیه دولت صدام
را شــدیدتر از تحریمهای ایران دانســت .البته
تحریمهای سازمان ملل عمدت ًا برنامه ،شرکتها،
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اولین قطعنامه
دومین قطعنامه
سومین قطعنامه
چهارمین قطعنامه
پنجمین قطعنامه
ششمین قطعنامه
هفتمین قطعنامه

		
۱۶۹۶
		
۱۷۳۷
		
۱۷۴۷
		
۱۸۰۳
		
۱۸۳۵
		
۱۸۸۷
		
۱۹۲۹

نهادهــا و افراد درگیر در برنامه هســتهای ایران
را دربر میگیرند اما با اســتفاده از آنها کشورهای
مختلف دنیا و به خصــوص اتحادیه اروپا و امریکا،
تحریمهایی علیه ایران اعمال کردند که بسیاری
از امور روزمره و غیرهســتهای ایران را نیز شامل
میشود.
تحریمهای شورای امنیت علیه ایران برگرفته
از فصل هفتم منشور ســازمان ملل هستند که در
آن صحبــت از «تهدید یا نقض صلح در جهان» به
میان آمده است .اصل  ۴۲فصل هفتم این اجازه را
میدهد که برای تضمیــن صلح تصمیمهای ویژه
گرفته شود ،حتی اگر نیاز به متوسلشدن به نیروی
نظامی باشد .پس از اعمال دور چهارم تحریمهای
شــورای امنیت علیه ایران ،ایاالت متحده امریکا
و کشــورهای عضــو اتحادیه اروپــا تحریمهای
یکجانبه فراتر از قطعنامه تصویبشده را نیز علیه
ایران اعمال کردند.
اما شاید شــدیدترین اقدامی که در این سالها
علیه ایران انجام شده ،قطع سوئیفت باشد .اتحادیه
جهانی انتقاالت بینبانکی (سوئیفت) از روز شنبه
 ۲۷اســفند  ۱۷( 1390مارس  )2012بانکهای
ایران را از دسترســی به خدمات خــود محروم
کرد .این تصمیم باعث شــد تقریب ًا نقل و انتقاالت
پولی بانکهای ایرانی با خارج از کشــور از راههای
رسمی غیرممکن شــود .قطع خدمات سوئیفت
برای بانکهای ایرانی عالوه بر اینکه تاثیر بزرگی
بر صنعت نفت ایران گذاشت ،زندگی بسیاری از
ایرانیان را تحت تاثیر قرار داد.

پس از برجام

توافق موقت ژنــو که در ســوم آذر ۲۴( ۱۳۹۲
نوامبــر  )۲۰۱۳میان جمهوری اســامی ایران و
گروه  5+1امضا شــد و در نهایــت توافق روز ۲۳
تیــر  ۱۳۹۴که به صدور برجام منجر شــد ،نوید
پایان بخشــی از تحریمهای بینالمللی علیه ایران
را میدهند.
بر اساس برجام ،ســازمان ملل متحد و اتحادیه
اروپا هیچگونــه تحریم یا اقدامات ســختگیرانه
دیگری در زمینه انرژی هستهای علیه ایران وضع
نخواهند کرد .ایاالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا
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نیز تحریمهای مربوط به انرژی هســتهای ایران
(به گونهای که در ضمیمــه  ۲توافقنامه آمده) را
پس از آنکه آژانس بینالمللی انرژی هســتهای
تایید کرد که ایران گامهای موثری برداشــته ،لغو
خواهند کرد.
اما در این ســند تاکید شده اســت تحریمهای
مربوط به حقوق بشر ،فناوریهای ساخت موشک
و حمایت از تروریسم برداشته نخواهند شد.
در ماههای پس از صــدور برجام ،بحث درباره
تحریمهایی که دقیق ًا لغو یا تعلیق خواهند شد ادامه
داشته اســت اما میان کارشناسان مسائل حقوقی
و همچنین فعــاالن پولی و بانکی ایــن اتفاق نظر
وجود دارد که شــرایط سخت سالهای اخیر بهتر
خواهد شــد .در حالی که چند هفته بیشتر تا زمان
برداشته شدن تحریمها باقی نمانده ،برداشتهای
خوشبینانه و بدبینانــه از برجام در ایران و امریکا
ادامه دارد؛ اما در این میان شاید بتوان گفت کسی
که خود یکــی از خالقان برجام به شــمار میرود،
بهترین تعبیر را از آن دارد.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه درباره این
متن گفته است«:با نگاه بدبینانه میتوان نمره پنج
به برجام داد و با نــگاه خوشبینانه میتوان به آن
نمره  ۹۵داد .اگر از شــرایط پس از برجام استفاده
نکنیم این نمره به صفر میرســد .اگر دچار دعوا
شویم نه پنج گیرمان میآید نه ».۹۵
کارشناســان بانکی نیز بر این نظر تاکید دارند
که شــرایط پس از اجرای برجام مانند یک بازی
شــطرنج اســت که باید برای تمامی حرکات آن
برنامهریزی داشــت تا بتوان حداکثر استفاده را
از آن کرد .این نکته در ســخنان رئیس کل بانک
مرکزی نیز دیده میشود.
ولیاهلل ســیف در جلســه هماندیشی مدیران
عامــل بانکها و بانک مرکزی ،بــر برنامهریزی
برای آمادگي حضور در عرصههــاي بينالمللي
طی دوران پسابرجام ،مشــارکت فعاالنه با بانک
مرکزي جهت آمادهســازي زيرســاختهاي
ســختافزاري و نرمافــزاري شــبکه بانکي در
کوتاهتريــن زمان ممکن پس از اجــراي برجام و
کاهش فاصله با استانداردهاي بينالمللي در حوزه
بانکي در دنيا تاکید کرد

۱۳۸۵
۱۳۸۵
۱۳۸۶
۱۳۸۶
۱۳۸۷
۱۳۸8
۱۳۸۹
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پرونده
رئیسکل بانک مرکزی:

بانکها باید آماده تغییر باشند
شبکهبانکیکشورطیسالهایتحریمعلیرغماینکهبرایتوسعهخودبادشواریهایبسیاریروبروبودهاماخالقیتنیرویانسانیدرورودفناوریهایجدیدوبازآفرینیبرخیفناوریهاباعثشد
کهبانکداریایرانراهخودرابیابدوبهزیستمتفاوتخودادامهدهد.ایندرحالیاستکهتوسعهایرانیشبکهبانکیایرانباحداقلامکاناتانتقالدانشمدیریتیوفنیبانکداریدنیا،شرایطیرا
پدیدآورهکهنیازبههمزبانیبابانکداریبیناللملیراالجرمکردهاستچنانکهولیاللهسیفرییسکلبانکمرکزیمعتقداست:برایپیوستنبانکهابهتجارتجهانیالزماستحجمزیادیازاین
تغییراتبهسرعتدربانکهایماعملیاتیشوندواینامرفقطباآموزشوفرهنگسازیوسیعامکانپذیرخواهدبودوفشارزیادیبهنظامبانکیخواهدآورد.
آیا شــبکه بانکی ایران از آمادگی الزم برای
مواجهه با شــرایط پســاتحریم برخوردار
است؟

بانکهای ما طی ســالهای نهچندان دور به
شــبکههای جهانی ،متصل و تســهیلکننده
تجــارت بینالملــل بودهاند .هــر چند در
ســالهای اخیــر تعــدادی از آنهــا از این
امــکان برخــوردار نبودند .اگــر بخواهیم
شــرایط را طبقهبندی کنیم ،گروهی از آنها
زیرســاختهای فنی و ارتباطی هســتند که
برخی از گذشــته به جای مانده و برخی دیگر
با سرعت خوبی قابل پیادهسازی خواهد بود.
گروه دوم شرایط حضور شــعب بانکهای
خارجــی در کشــور و بالعکس اســت که
بانک مرکــزی برنامهریزیهای الزم برای
فراهمآوری این شرایط را انجام داده است تا
عالوه بر حفظ منافع ملی کشور بتوان راههای
تجارت بینالمللی را نیز تسهیل کرد .از سوی
دیگر الزم است بانکهای ایرانی که برخی از
آنها نیز در ســالهای اخیر تاسیس شدهاند،
به تدریج اعتبارســنجی بینالمللی شــوند و
مورد ارزیابی قرار گیرند تا رغبت بانکهای
خارجی در مراودات بینالمللی با آنها افزایش
یابــد .به نظر میرســد با توجه به گذشــت
چندین ســال از ارتباطــات جهانی بانکها،
نیازمند تقویت و آموزش نیروی انسانی جوان
برای آشــنایی با ادبیات روز بانکداری دنیا
هستیم و این امر ضرورت مشاوره و آموزش
همهجانبه را افزایش میدهد .در تمامی موارد
فوق بانک مرکزی از تمــام امکانات خود در
راستای کاهش این فاصله استفاده خواهد کرد
و با هماهنگی و همدلی شــبکه بانکی به امید
خدا قادر به پیوســتن دوبــاره به عرصههای
بینالمللی هستیم.
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از نظر قوانیــن و مقررات چه اصالحاتی برای
شرایط جدید الزم است؟
ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت
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در فضای جدید ،هدف اصلی از تدوین قوانین
و مقررات حفظ منافع ملی است و نباید اجازه
دهیــم تعجیل در ارتباطــات منجر به ایجاد
امکان سوءاســتفاده شــود .منافع مقطعی و
موقتی نمیتوانــد مــاک تصمیمگیری و
قانونگذاری باشــد .باید بتوانیــم عالوه بر
ایجاد امنیــت برای ســرمایههای خارجی،
ترتیباتی لحاظ کنیم تا بانکها و شرکتهای
بینالمللی بتوانند از منافــع معقول و منطقی
برخوردار شــوند .از ســوی دیگر باید توان
رقابت بانکهای داخلی نیــز افزایش یابد و
برخی پیچیدگیهای قوانیــن داخلی تعدیل
شوند .همچنین الزم است صورتهای مالی
بانکهای داخلی قابل مقایســه با بانکهای
بینالمللی باشد و استانداردهای حسابداری
نوین جایگزین روشهای جاری بانکها شود.
این تغییــرات بنیادی در نظــام بانکی منجر
بــه تغییراتی در فرآیندهــای بانکی و به تبع
آن فرآیندهای نظارتی بانکها خواهد شــد.
در کشورهای توســعهیافته این تغییرات به
صورت تدریجی شکل گرفته و ظرف چندین
سال بر حســب نیاز فضای تجاری و نظارتی
به وجود آمــده ،اما برای پیوســتن بانکها
به تجــارت جهانی الزم اســت حجم زیادی
از این تغییرات به ســرعت در بانکهای ما
عملیاتی شــوند و این امر فقــط با آموزش و
فرهنگسازی وسیع امکانپذیر خواهد بود و
فشار زیادی به نظام بانکی خواهد آورد .از این
رو بانکهایی که قصد فعالیت در سطح جهانی
دارند باید آمادگی پذیرش تغییرات و ورود
به این فضا را در ساختار خود ایجاد کنند.

از نظر زیرساختهای فنی و استانداردها چه
تغییراتی باید صورت گیرد؟

اگر منظــور از زیرســاخت فنــی ،فناوری
اطالعات و ارتباطات است ،به نظر نمیرسد
مشــکل چندانی در ارتباطات خارجی وجود
داشته باشد .امروزه اکثر تعامالت بینبانکی
در دنیــا از طریق کانالهای امن در شــبکه
اینترنت و بســترهای امــن  SWIFTمخابره
میشــود که بانکهای ما نیز به آنها متصل
هســتند .هرچند برخی بانکهای ما از نظر
سیســتمهای داخلی و بانکــداری متمرکز
در ســطوح قابل قبول بینالمللی نیستند ،اما
این موضــوع خلل جــدیای در ارتباطات
بینبانکی ایجاد نمیکند .مساله فنی اصلی در
زیرساختهای مالی و رفتاری بانکهاست.
همانگونه که اشاره شــد صورتهای مالی
بانکهای ما با اســتانداردهای جهانی فاصله
بســیار دارد .اســتانداردهای حسابداری
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متداول در کشور با استانداردهای حسابداری
روز دنیــا فاصلــه دارد .ادبیــات و حقوق
بانکداری بینالمللی با آنچه ما در این سالها
تجربه کردهایم ،تفاوت دارد .خدمات بانکی
قابل ارائه و کیفیت آن در کشــور با کیفیت
و تنوع خدمات بانکــی روز دنیا فاصله دارد.
انتظارات مشتریان فرامرزی و شرکتهای
بینالمللی فراتر از انتظارات داخلی اســت و
تمام این فاصلههــا باید کاهش یابد .اگر چند
دهه طول کشــیده تا ایــن فاصلهها به وجود
آمده ،نمیتوان انتظار داشــت چندروزه تمام
آن را جبران کنیم .اما کافی اســت با هوش و
اســتعداد نیروهای تحصیلکرده و باانگیزه،
جلو اختراع دوبــاره چرخها را بگیریم و اجازه
دهیم ادبیات روز این صنعت به سرعت وارد
نظام بانکی ما شود.

آیا برنامهای برای امکان صدور و اســتفاده
از کارتهای پرداخــت بینالمللی در ایران
وجود دارد؟ چــه اقداماتی بــرای این کار
الزم است؟

اقدامــات اولیــه در این خصوص توســط
همکاران مــا در مجموعه بانــک مرکزی و
شــرکتهای زیرمجموعه آغاز شــده که
بخشهایی از آن نیز به اطالع شــبکه بانکی
رســیده اســت .در این خصوص دو فضای
مجــزای صــدور کارتهــای بینالمللی و
پذیــرش آنها در کشــور مطرح اســت که
هر کدام شــرایط متفاوتــی دارند .پذیرش
کارتهای پرداخــت بینالمللی برای بعد از
لغــو تحریمها از اولویت باالتری به نســبت
صدور برخوردار اســت .به تدریج که تجار
و توریســتهای خارجی بــرای تجارت یا
ســیاحت وارد شــوند ،کشــور باید بتواند
پاســخگوی پرداختهای خرد آنها باشد و
شــیوههای قدیمی حمل پول نقد دیگر نهتنها
قابل قبول نیســت ،بلکه میزان ورود ارز به
کشور را نیز محدودتر میکند .توریستی که
با منابع نقدی محدود وارد کشــور میشود،
در خریدهای خود نیز مالحظات بیشــتری
دارد ،امــا وقتی با اتکا بــه کارت بانکی وارد
شــود ،میزان خرید او قطع ًا باالتر خواهد بود.
بنابراین اولویت بانک مرکزی در گســترش
فضای پذیرندگــی کارتهای بینالمللی در
درجه اول و امــکان صدور آن در درجه دوم
قرار خواهد گرفت.

موضوع ورود بانکهای خارجی به ایران در
چه سطحی قابل پیگیری است؟

بانــک مرکــزی شــرایط ورود بانکهای
خارجی به مناطق آزاد را در مردادماه  94به

تصویب شورای محترم پول و اعتبار رساند و
شرایط فعالیت در سرزمین اصلی نیز واضح
اســت و ضوابط خاص خــود را دارد .برخی
بانکهای خارجــی از قدیم در ایران فعالیت
داشــتهاند و حتی در شرایط تحریم هم دفاتر
و نمایندگیهایشــان را حفظ کردهاند .برخی
دیگر عالقهمند به افتتاح شــعبه در کشــور
هستند؛ یا در پی مجوز خرید سهام بانکهای
داخلی یا تاســیس بانک جدیــد .که بانک
مرکــزی آمادگی پاســخگویی در اینگونه
موارد را دارد.

ورود بانکهــای خارجــی به ایــران با چه
چالشها و افقهایی روبهروست؟

تجربیات سایر کشورها نشان میدهد ورود
بانکهــای خارجی اثر مثبتی در شــفافیت
و نظارتپذیری بازار پولی داشــته اســت.
برخی ورود بانکهای خارجــی را به منزله
خروج منابع از بانکهای داخلی میپندارند

برخی بانکهای ما
از نظر سیستمهای داخلی و بانکداری
متمرکز در سطوح قابل قبول
بینالمللی نیستند ،اما این موضوع
خلل جدیای در ارتباطات بینبانکی
ایجاد نمیکند
اما اگر واقعبینانه به این موضوع بیندیشیم،
تسهیل تولید و کســب و کارهای کشور در
شــرایط پس از تحریم به کمــک ابزارهای
نوین و نظارت مناسب و با حداقل هدررفت
منابع میتواند در مجموع به ســود کشــور
باشــد .این در حالی اســت که طبق شرایط
فعلی ،حداکثــر  40درصد ســرمایه بانک
میتواند متعلق به اشــخاص خارجی باشد و
ال  60درصد آن از سرمایه داخلی خواهد
عم ً
بود .آنچه مســلم اســت هرگونه فعالیت
بانکهای خارجی در ســرزمین اصلی باید
بر اســاس قانون بانکداری بدون ربا باشد.
در این میان چالش بســیار ســنگینی نیز در
خود بانک مرکــزی برای نظارت بر فعالیت
بانکهای خارجی وجــود دارد که تجربه و
آمادگی آن در بانک مرکزی کافی نیســت
و باید زیرساختهای الزم برای آن پیش از
توسعه بازارها ایجاد شود
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پرونده
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک:

تنها یک نقطه محل اتصال باشد
صحبت کردن درمورد وضعیت نامشــخص و فضای مه آلود چندان خوشــایند نیســت .بیشــترافراد ترجیح میدهند در این شرایط
ســکوت کننــد یا اززیربارپاســخگویی شــانه خالی کنند تــا اگرخالف نظرشــان اتفاقی رخ داد یــا انتخابی صورت گرفت به ســرعت
بتوانند خود را با آن هماهنگ کنند اما ســید ابوطالب نجفی ،مدیرعامل شــرکت خدمات انفورماتیک در روزهای پرمشــغله پس از
سفرش حاضرشد در مورد موضوعی به گفتوگو بنشیند که ابعاد آن هنوز برای هیچکس روشن نیست.
چهاقداماتیبایددراینزمینهصورتگیرد؟

آیا پس از اجرای برجام ،امکان اتصال شــبکه
پرداخت ایران به شبکههای بینالمللی وجود
دارد؟
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با توجه به بررســیهای صورتگرفته و با در
نظر گرفتن سیاستهای بانک مرکزی به نظر
میرسدپسازبرداشتنتحریمهاامکانحضور
شــبکههای بینالمللی پرداخت مانند مستر،
ویزا CUP،و غیره در ایران فراهم شود و بدیهی
است شرکت خدمات انفورماتیک نیز در این
خصوصاقداماتاولیهراانجامدادهاست.

ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

دراینراســتاابتدامیبایســت بــاهریکاز
دفاتــر منطقهای شــرکتهای بینالمللی در
حــوزه خاورمیانه مکاتبه و مذاکــره کرد .در
این مذاکرات نیز ضروری اســت نحوه اتصال
شــبکه پرداخت ایران به شــبکه بینالملل و
زیرساختهای حقوقی  /فنی و استانداردهای
الزمه آن مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد .باید
سرفصلی از مجموعه اقدامات حقوقی همانند
آمادگی حقوقی بانکها ،مدیریت ریســک،
فرآیندهای ضدپولشویی ،کشف تقلب و غیره
آمادهودرقالبمستنداتیبهشرکتبینالمللی
مورد نظــر ارائه شــود .همچنین مجموعهای
از اقدامات فنی شــامل تعیین پیشنیازهای
فنی ،اســتانداردهای مورد نیاز ،آمادهسازی
فرآیندهای تســویه مالی ،تعاریف کســب و
کارهای موجود در شبکه ،مدلهای کارمزدی
وغیرهنیزآمادهودرقالبمستنداتیبهشرکت
بینالمللیعرضهشود.
پس از آمادگیهای فنی ،حقوقی و استانداردی
در شــبکه پرداخــت ایــران ،مراحــل اخذ
تاییدیههای حقوقــی  /فنی بــرای اتصال به
شرکتهای بینالمللی از ســوی ایران اعالم
و آزمونهــای تاییدی الزم توســط ایشــان
(شرکتهایبینالمللی)اخذمیشود.براساس
یکتخمیناولیهچنانچههمهکارها/مستندات
به خوبی انجام شده باشــد و همه آزمونها در
یک مرحله صورت گیــرد؛ بین ۱۸الی ۲۴ماه،
اینفرآیندبهطولخواهدکشید.نکتهایکهدر
این بخش باید مد نظر قرار گیرد آن است که با
توجهبهمطالعهوبررسیتجربههایبینالمللیو
نیزهزینههایمترتب،بسیارمناسباستتنها
یک نقطه از شبکه پرداخت ایران با شبکههای
بینالمللیارتباطداشتهباشد.

در چه شــرایطی امکان استفاده از کارتهای
بینالمللیدرایرانوجوددارد؟


اقدامات اولیــه جهت پذیــرش کارتهای
شرکتهای بینالمللی همانند ویزا و مستر در
پایانههای شبکه پرداخت کشور ایران در حال
انجام است .به بیان دیگر در حالت پذیرندگی
مجموعــه پایانههــای فــروش ،درگاههای
پرداخت ،خودپردازها ،کیوســکهای داخل
کشور پذیرای کارتهای شبکه بینالملل (ویزا
و مستر) باشند .برای تحقق این امر نیز هم ابعاد
حقوقی و هم ابعاد فنی کار باید رعایت شــود.
آنچه مسلم است؛ باید در حوزه فنی مجموعه
پایانهها،سوئیچهایبانکها،شرکتهای،PSP
شاپرک و شتاب رعایت استانداردهای مورد
نظر (همانند اســتانداردهای  PCIو )EMVدر
شبکه پرداخت انجام و تاییدیههای فنی الزمه
اخذشود.

آیااقدامیدراینزمینهصورتگرفتهاست؟

به نوعی بله .از مدتها پیش شرکت خدمات
انفورماتیــک در راســتای ماموریتهــای
محولشــده ،موضوع آمادهسازی سوئیچها و
سامانههای مرتبط را مطابق با استانداردهای
مورد نظر شرکتهای بینالمللی شروع کرده
اســت .اما در حوزه تدوین مقــررات ،ایجاد
نهادهایالزم،تسویهمالیوغیرههنوزابهاماتی
وجود دارد که ضروری است نهاد قانونگذار هر
چهسریعترنسبتبهآنتعیینتکلیفکند.

چه زمانی شــرایط اســتفاده مــردم ایران از
کارتهایبینالمللیفراهممیشود؟

این ســوال منوط به این مهم است که چگونه
شــرکتهای بینالمللی همانند ویزا و مستر با
بانکهای ایران تعامل کننــد و امکان صدور
کارت بــرای ایرانیان داخل کشــور را فراهم
سازند .این کارتها باید قابلیت استفاده در هر
جای دنیا را در داخل شبکههای یادشده (ویزا،
مستروغیره)داشتهباشند.
این نکته حائز اهمیت است که چون بانکهای
ایرانی میبایســت کارتهای این شرکتها
را صادر کنند ،بنابرایــن رعایت تمامی قوانین
مورد نظر آنهــا در حوزه صادرکنندگی الزامی
اســت .الزم به ذکر است شرکتهایی همانند
ویزا و مســتر برای صدور کارتها شــرایط
سختگیرانهای دارند و بانکهای ایرانی عالوه
بــرمواردرعایــتالزاماتحقوقــیمدنظر
(مثالهاییازآندرســوالدومگفتهشد)ونیز
موارد فنیای که پیشــتر گفته شد ،میبایست
تمامی فرآیندهای صدور کارت خود را مطابق
با استاندارد این شرکتها آماده کنند .بنابراین
زمان استفاده مردم ایران از کارتهای یادشده
ارتباط مستقیمی با آمادگی بانکهای داخلی از
اینحیثدارد
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EBPS Edition
عبدالحمید منصوری

پساتحریموفناوریاطالعات
نقش

فنــاوری اطالعات در پســاتحریم
چیست؟
تعامل بین فنــاوری اطالعات کشــور با جهان
چگونهخواهدبود؟
تالش میشــود در ادامه ،پرســشهای فوق را
بررسیکنیموبهپاسخیمناسبیبرسیموامیداست
پاسخهایمعقولارائهشود.
ظاهرا ً در پســاتحریم ،تعامل با شــرکتهای
فناوریاطالعــاتبرونمرزیتحققخواهدیافت
و اجتنابناپذیر اســت .درباره اشکال مختلف این
حضور،پرسشهایزیرمطرحمیشود:
ggآیا شــاهد ظهور دفاتر شــرکتهایی مانند
آیبیام،اچپی SUN،وغیرهخواهیمبود؟
ggآیاشاهدظهور،شرکتهای ایرانی با نمایندگی
شرکتهایخارجیخواهیمبود؟
ggآیا شاهد سرمایهگذاری شرکتهای فناوری
اطالعاتخارجیدرایرانخواهیمبود؟
ggآیا شاهد مشــارکت آنها در تولید مولفههای
فناوریاطالعاتخواهیمبود؟
ggآیا شــاهد مشــارکت در تولید نرمافزارهای
کاربردیخواهیمبود؟
ggآیا طی همکاری با شرکتهای خارجی ،شاهد
حضوردربازارهایبیرونازایرانخواهیمبود؟
ggوپرسشهایبیشماردیگر.
حضور شــرکتهای خارجی در پساتحریم در
ایران بر اســاس خدمات و توانمندی آنها با در نظر
گرفتنگروههایفناوریاطالعاتمتفاوتاست.
-۱مولفههاوقطعاتسختافزاری
حافظهها ،پردازندهها و غیــره در این گروه قرار
میگیرند .ب ه خاطر ظرفیت تولیــد انبوه قطعات،
تولید آن در کشور توسط شرکتهای ایرانی صرفه
اقتصادی ندارد؛ از این رو مدل حضور شرکتهای
خارجی در ایران ،تاسیس دفاتر مستقیم یا به شکل
اعطای نمایندگی به شرکتهای ایرانی خواهد بود و
خوب است اگر بتوانیم در مذاکرات آنها را تشویق
کنیمتاتولیدمحصوالتخودرادرکشــورماانجام
دهندوبهبازارهایداخلیوخارجیعرضهکنند.
-۲رایانههایپردازندهمرکزی
شــرکتهایخاصیدردنیابااســتفادهازمولفه
و قطعات ســختافزاری رایانهها و پردازندههای
مرکزی را تولید میکنند که میتوان از شرکتهای
آیبیام SUN ،و اچپی به عنوان سازنده پردازنده در
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مقیاس بزرگ و سایر شــرکتها مانند سونی ،لنوو
و ایســوس که رایانههای کاری و نوتبوک تولید
میکنند،نامبرد.درشرایطپساتحریم،شاهدحضور
مستقیم این شرکتها در ایران خواهیم بود یا بعضی
از شرکتهای داخلی به عنوان نماینده فروش آنها
فعالخواهندشدوامیدواریمبتوانیمروشورویهای
ایجاد کنیم که این شــرکتها قســمتی از تولید و
طراحیخودرادرایرانانجامدهند.
تولید این محصــوالت در داخل بــه دلیل بازار
مصرفی کوچک و محدود ما در ایران ،امکان رقابت
با شــرکتهای فوق را ندارد مگر برای کاربردهای
خاصوویژهکهدارایحساسیتویژهومهمهستند.
-۳نرمافزارهایپایهبنیادی
در این گروه سیستمعاملها ،بانکهای اطالعاتی
و نرمافزارهای شــبکهای قــرار دارند که میتوان
از سیســتمعاملهای ویندوز ،اندروید ،یونیکس،
 ،ZOS، iOSو بانکهــای اطالعاتی DB2، ORACL،
 SQLوغیرهنامبرد.تولیدایندســتهنرمافزارهادر
داخل کشور برای کاربریهای اداری و مالی توجیه
اقتصادی ندارد بنابراین پس از لغو تحریمها شاهد
حضور شــرکتهای خارجی عرضهکننده آنها در
ایرانخواهیمبودیاازطریقنمایندگیهایشــاندر
ایرانمحصوالتخودرابهشــکلرسمیوقانونیو
با حفظ حق کپیرایت عرضه خواهند کرد .از این رو
استفاده از این نرمافزارها برای کاربردهای تجاری
مناسب است ولی برای کاربردهای خاص و مهم از
نظر امنیت اطالعات ،پیشنهاد نمیشود .استفاده از
متخصصان ایرانی برای پشتیبانی و سرویسدهی
در حضور مستقیم شــرکتهای خارجی پیشنهاد
میشود.
-۴ابزارهایتولیدسامانههایکاربردی
در این گــروه ،زبانهای برنامهنویســی مانند
 C،JAVA،COBOL،VISOALC،HTMLوسامانههای
میانــی پــردازش تراکنشهــا (Application
 )ServerماننــدWeb sphere, Web logic,
 CICSو غیره قرار دارند که ابزارهای تولید و اجرای
سامانههای کاربردی هستند .پس از اجرای برجام،
شــرکتهای خارجی عرضهکننده نرمافزارهای
این گروه خود به شکل مستقیم یا نمایندگیهای آن
در ایران به صورت قانونی و با حفظ حق کپیرایت،
محصوالت را عرضــه خواهند کــرد و این روش
برای صنعت فناوری اطالعات کشــور ما مطلوب

است و باید کوشش شود شــرکتهای مذکور از
کارشناسان ایرانی پس از آموزش و کسب مهارت
برایمشاورهمحصوالتخوداستفادهکنند.رعایت
حق کپیرایت الزمه تــداوم و قوام صنعت فناوری
اطالعاتاست.
-۵برنامههایکاربردی
در این گــروه ،ســامانههای کاربــردی مانند
سیســتمهای بانکی ،مالــی ،اداری ،تــدارکات،
فــروش ،خرید و غیره حضور دارند .ســامانههای
مذکور بر اســاس رویهها ،قوانین و بخشنامههای
سازمانها و موسســات مختلف در کشور طراحی،
تدوین و پیادهســازی میشــوند .ســامانههای
تولیدی برونمرزی برای اســتفاده در سازمانها و
شرکتهای کشــور نیاز به بومیسازی دارند و این
بومیسازی به معنی پارسیسازی نیست و معموالً
بر اساس توانمندی و پویایی نرمافزار مربوطه تا 10
درصد قابل تنظیم و تطبیق اســت .با این تنظیمات
میتوان از این نرمافزارها در ســازمانها ،بانکها
و شرکتهای کشور اســتفاده کرد و اگر تغییرات
بیشتر از  10درصد باشد زمان و هزینه بومیسازی
آن افزایش خواهد یافت و بهرهبرداری از آن دچار
چالشمیشود.
کشــور در تولید نرمافزارهای کاربردی به یک
خرد ،قابلیت و توانمندی رسیده است .سامانههای
تولیدشــده در داخل بر اســاس رویهها ،قوانین و
بخشــنامههای جاری کشور هســتند و استفاده از
آنها در ســازمانها و شــرکتهای ایرانی نیاز به
بومیســازی ندارد و در این زمینه اشــتغال خوبی
در صنعت فناوری اطالعات کشــور ایجاد شده ،به
طوری که برای دریافت کار توســط کارشناسان
ایرانی در خارج از کشــور ،ســابقه همکاری با این
شــرکتها دارای امتیــاز و ارجحیت اســت .از
این رو حضور شــرکتهای خارجــی تولیدکننده
نرمافزارهــای کاربردی در پســاتحریم در ایران
چالش بزرگی بــه همراه خواهد داشــت ولی اگر
شــرکتهای خارجی تولیدکننــده نرمافزارهای
کاربردی با شــرکتهای داخلی تولیدکننده برای
تولید ســامانههای کاربردی منطبق بــا رویهها و
مقررات کشور مشــارکت داشته باشند ،یک بازی
برد-برد خواهد بود که منجر به تولید سامانههای
کاربردی بینالمللی خواهد شــد .سرمایهگذاری،
عرضه محصــول در بازارهای بینالمللی و افزایش
کاراییازدســتاوردهایمشارکتهایخارجیدر
تولیدنرمافزاردرایرانبهشمارمیرود.
در خاتمه پیشــنهاد میشود حضور شرکتهای
خارجیدرایرانبرمحورهایزیراستوارشود:
ggسرمایهگذاری
ggمشارکتدرتولیدمحصولمشترک
ggحضوردربازارهایبرونمرزی
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پرونده

مینا نوبهار

بررسی چگونگی اتصال شبکه پرداخت ایران به شبکههای بینالمللی

اختالف بسیار است

میزگرد نحوه اتصال به شــبکههای پرداخت بینالمللی تقریب ًا از عجیبترین میزگردهایی بود
که برگزار شد .از ابتدا تا انتهایش کارشناسان این حوزه با یکدیگراختالف نظرداشتند و کمتر
ســرموضوعاتی با یکدیگربه توافق میرســیدند و حتــی زمانی که به انتهای زمان تعیینشــده
بــرای میزگــرد رســیدیم ،بــه نظررســید هنــوز در ابتــدای راه هســتیم و هیــچ کــدام از طرفها
نتوانســت طرف مقابل را راضی کند ودرنهایت مشــخص شد برای اجرایی شدن این طرح نیاز
به مطالعه زیاد ودرنهایت کمک مشاوران خارجی است .دیدگاههای کارشناسان وفعاالن این
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ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

حوزه با یکدیگرفاصله زیادی داشــت وبه نظرمیرسد تا این دیدگاهها به یکدیگرنزدیک نشود
و برســرموضوعی به تفاهم نرســند ،امکان اجرای این طرح وجود نخواهد داشت .علی سیفی
مدیرسیســتمهای کارت شــرکت خدمات انفورماتیک ،رضا گودرزی مدیرفناوری اطالعات
بانک صادرات و کریم خمسه مدیرعامل توتان و کارشناس بانکداری الکترونیکی حاضران این
میزگرد بودند و هرکدام از دید خود موضوع اتصال شــبکه پرداخت به شــبکههای بینالمللی
را مورد بررسی قرار دادند.
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فکرمیکنمهمهمامتفقالقولباشیمکه
شــبکه پرداخــت ایــران یکــی از
بینظیرترینشبکههایپرداختدنیاستکهبا
وجود تمامی مشکالت و تحریمها توانستهایم
آن را ایجاد کنیم؛ حال میخواهیم این سیستم
پرداخــت را که خودمــان در داخــل ایجاد
کردهایم،بهخارجمتصلکنیم.

کر یــم خمســه ،
مدیرعامــل توتان :چه
لزومی دارد؟! چه کسی
چنیــن چیــزی گفته
است؟ اول باید در مورد
اینموضوعبحثکنیم.

آقای خمسه به نظر شــما نباید به هیچ
وجه شبکه پرداخت کشــور به حوزه
بینالمللیمتصلشود؟!جزیرهایعملکنیم؟

خمسه:بله.

علــی ســیفی ،مدیــر
سیســتمهای کارت
شــرکت خدمــات
انفورماتیــک :ایــن
میتواند یک نــوع نگاه

باشد.
خمســه :الزامی وجود ندارد که تراکنشهای
داخلی خــود را از سیســتمهای بینالمللی رد
کنیم.
نه ،منظور این اســت که
تراکنشهایــی که از دو
طرف تبادل میشوند ،از
یک نقطه به کشور وارد و
از یک نقطه خارج شوند.
مثال بارزتر آن این است که در سالهای -82
 83بــه  Benefitبحرین یا مجموعه GCCNet
متصلشدیم؛درواقعشتاببحرینرابهشتاب
ایران متصــل کردیم و تبــادل تراکنش هم
داشــتیم .اگر نگاه امروز شما وجود داشت چه
میکردیم؟
اینکه ما باید دو سیستم را
به هم متصــل کنیم ،یک
بحث اســت و اینکه باید
اســتانداردهای رایــج
بینالمللی را بــه داخل
بیاوریم،یکبحثدیگر.
الازهمجداهستند.
سیفی:ایندوموضوعکام ً
بله .اینکه در سال  82چه
میکردیــم و االن چــه
میتوانیم انجام دهیم هم
موضوع دیگری اســت.
هر سه موضوع ،یکسری
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بحثهای فنی ،اقتصادی و تجــاری دارند و تا
مسالهرابهطورکاملبازنکنیمنمیتوانیمپاسخ
درســتی به آن بدهیم .هیچ فــرض از پیش
پذیرفتهشــدهایرانبایددرصحبتهایخود
جای بدهیــم .همین که میگوینــد «باید» به
سیستمهایبینالمللیمتصلشویم؛این«باید»
رازیرسوالببریم.
سیفی:بله،میتواندبهشکلدیگریباشد.

منظور من از «بایــد» این بود که به هر
حال ارتباطــات بینالمللــی در حال
شکلگیری است ،ایرانیها به خارج از کشور
خواهندرفتوخارجیهابهداخلایرانخواهند
آمد .باید بتوانیم از تراکنشهای گردشگرانی
که بــهایران میآینــد،بهرهببریــم.تاکنون
ال
مرزهای ما بسته بوده و شبکه پرداخت ما کام ً
داخلی است .به نظر من باید کمی درهای آن را
باز کنیم و اجازه دهیم پرداختهای بینالمللی
همرویآنانجامشــود.برایاینمســالهچه
راهکاریوجوددارد؟

ســوال خود را بــه گونه
دیگری میپرســم .ابتدا
اندازه را مشخص کنیم.
میزان تراکنشهایی که
فکر میکنید بین سیستم
پرداخت فعلی و سیســتم بینالمللی رد و بدل
خواهد شد ،چقدر است؟ دامنه توسعه افرادی
که از خارج میآیند چقدر و چگونه است؟ ما به
چــهتعدادازافــرادیکهبهخارجازکشــور
میرونــد و تراکنش انجــام میدهند کارت
بدهیم؟ این اندازه به نســبت ساختار موجود
چقدراست؟
من عدد و رقم ندارم .ولی
اگر بخواهیم اندازه آن را
بدانیــم میتوانیم به یک
شاخص برســیم .برای
داشتن یک پایه تخمینی
بحــث ،فرض کنید ســاالنه 500هــزار نفر
کارتبهدســت به ایــران میآینــد و خرید
میکنند .البته هنوز روی خیلی از مســائل -از
جملهاینکهآیاکسانیکهمیآیندوازکارتویزا
یا مستر استفاده میکنند ،آن را از بانک کشور
خود گرفتهاند یــا از بانکهای ایرانی -تمرکز
نشده اســت .فرض کنیم یک میلیون نفر هم
هستندکهبهخارجمیروندوخریدمیکنند.
آمار بــهروزی ندارم اما
چند ســال پیــش طی
گزارشی ذکر شده بود هر
فرد به طور متوســط زیر
د ر صــد
پنــج

تراکنشهایــش را خارج از شــهر خود انجام
میدهد .یعنی ما برای یک فضای حداکثر پنج
درصدیازتراکنشهاصحبتمیکنیم.
منظور شما بحث لوکال
که نیست انشــاءاهلل؟
درباره فضای بینالمللی
صحبتمیکنید.
خمسه:بله.
رضــا گودرزی،مدیر
فناوری اطالعات بانک
صــادرات :از نظر تعداد
پنج درصد اســت ،نه از
نظر مبلغ .چون به لحاظ
ش میآید.
مبلغ ،بحث ارز و تبادل آن پی 
مبلــغ هم همان اســت.
مبلغــش آن را باالتــر
میبــرد درغیــر ایــن
صورت تعدادش خیلی
کم است .شبکه داخلی ما
ماهانه یک میلیــارد تراکنــش را پردازش
میکند.
 25تــا  30درصــد از
تراکنشهایــی که روی
پایانههای فروش انجام
میشــود ،مربــوط به
تراکنشهای کمتر از 50
یا  100هزار تومان است.
بنابراین پنــج درصد را
بیشتر روی مبلغ در نظر
ال
بگیرید ،چون تعداد اص ً
عدد قابل توجهی نیست.
لزومــی نــدارد این پنج
درصد روی صددرصد پایانهها پیادهســازی
ب و کاریِ
شــود .ســاختار و مکانیسم کســ 
بهروزتری میتواند برای آن پیادهسازی شود.
ما در داخل ،ساختار کســبوکار منحصر به
فردی داریم که نمونه آن در دنیا وجود ندارد.
فرض کنیم در این ســاختار طبق گفته آقای

گودرزی :به طور غیررسمی شرکتهایی
وجود دارند که کارت عرضه میکنند اما گاهی
مشکالتی برای مشتریان به وجود میآورند،
امداد شعب خوبی وجود ندارد که بتواند
رسیدگی کند .همچنین کار چندانی برای حل
آن نمیتوان انجام داد
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سیفی ،تراکنشها از یک نقطه به کشور وارد و از
یک نقطه خارج شــوند .اما الزام ًا نهفقط از یک
نقطه بلکه از نقاط مختلفی میتواند به کشــور
وارد و خــارج شــود .در بحث خارجشــدن،
بانکها باید عضو اسکیمهای بینالمللی شوند
و بــه راحتی امکان متمرکز کــردن آن وجود
نــدارد .در بحث صــدور کارت ،هــر بانکی
میتواند یک پردازشگر را انتخاب کند ،عضو
ویزا و مستر شود ،کارتهای خود را نیز صادر
کنــد و برود .حــال قوانین باالدســتی بانک
مرکزی تعیین میکند که هر نفر میتواند چه
مقدار ارز به طور دســتی یا با کارت از کشور
خارج کند و چگونه بــه کارت خود پول واریز
کنــد .بنابراین الزامی به بحــث در مورد یک
نقطهنیست.
بــه طــور غیررســمی
شرکتهایی وجود دارند
که کارت عرضه میکنند
اما گاهی مشکالتی برای
مشــتریان بــه وجود
میآورند ،امداد شــعب خوبی وجود ندارد که
بتواند رسیدگی کند .همچنین به دلیل اینکه در
خارج از کشــور و در فاصله دوری هستند ،کار
چندانی برای حل آن نمیتوان انجام داد .پیش
از تحریم ،ســوئیفت را داشتیم که زیرساخت
خیلی خوبی برای نقلوانتقال وجوه -هم برای
بازرگانان در سطح اشخاص حقوقی ،شرکتها

خمسه :اصرار من این است که فشار را از
ساختار فعلی برداریم ،به این دلیل که هر
تغییری در اینجا یعنی تغییر در چهار میلیون
پوز ،چندین هزارکارت و خودپرداز ،سوئیچ و
 CMSسی بانک ،دوازده  pspو شبکه سراسری
کشور؛ این رقم عدد سنگینی است
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و موسسات بزرگ و هم برای حوالجات فرد به
فرد از طریق بانک -بود .این قسمت سوئیفت
میتواندموثرباشدامایکنکت هداشت؛اگرقرار
بود میان شعبات یک بانک پیامی تبادل شود،
باید کل اروپــا را دور مــیزد و دوباره به مقر
سوئیفت در بلژیک میآمد .نظریهای مطرح
شــد که لزومی به انجــام این کار نیســت و
سامانهای به نام سپام طراحی شد تا لزومی به
خارج رفتن آنچه در حوزه ارزی کشــور انجام
ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

میشــود ،نباشــد .و فقط زمانی که قرار است
مبلغی به خارج از کشور برود ،این اتفاق بیفتد.
اما مســاله عمده به پایانههای فروش مربوط
است که ابزار موثری برای خرید هستند؛ چه از
سوی یک گردشگر خارجی که به ایران میآید
و چه از سوی یک گردشگر ایرانی که به خارج
میرود .به نظر من چه اشــکالی دارد در برخی
جاهایشبکهایکهدرداخلخوبکارمیکند،
بحثهای امنیتی را پیادهســازی کنیم؟ چه
اشکالی دارد یک گردشــگر خارجی بیاید ،با
کارت خــود خرید انجام دهــد و تراکنش در
محیط امن صورت گیرد .بحث امنیت واجب
بــوده و خواهد بود؛ به خصــوص وقتی بحث
ارتباطات سیستمها با سیستمهای بینالمللی
مطرح اســت .چه اشــکالی دارد برای همین
سیستمی که در این حجم باالی تراکنشی کار
میکند و جوابگو بوده ،فضایی در این سوئیچها
به وجود بیاوریم تــا بتواند در یک ارتباط ایمن
این تعامل را با ســوئیچهای خارجی داشــته
باشد؟
تمام مساله این است که
کاری کنیــم ایــن اتفاق
بیفتد .امــا در مورد نحوه
پردازشوپیادهسازیآن
بحث وجــود دارد .اینکه
ما کل ساختار پرداخت خود را بر هم بزنیم یا در
کل ساختار پرداخت ،تراکنشها را قبول کنیم،
هزینه سنگین زیرســاختی به کشور تحمیل
میکند و به نظر من قابل قبول نیست.

باید بحث کنیم که آیا ساختار را تغییر
بدهیم یا یک ساختار جداگانه برای آن
ایجادکنیم.

آنچه ویزا و مســتر از ما
طلــب میکننــد ،یک
خواســته غیرعــادی
نیســت و در راســتای
کیفیســازی مجموعه
خدماتی اســت که ما داریم .ما از پنج شــش
ک مرکزی به طور مکرر
سال پیش از سوی بان 
بانکها و ســوئیچ کارت آنها را تحت فشار
گذاشتهایم که استاندارد  PCIرا رعایت کند.
نسخه انگلیســی - PCIDSSکه فکر میکنم
نســخه اول آن بود -را هم به دست آوردیم و
در اختیــار بانکها قرار دادیــم اما توجهی
نکردند .حتی بنا بر درخواست ،نسخه فارسی
آن را هم تهیه و توزیــع کردیم .اما واقع ًا چند
درصد سوئیچها مجهز به  PCIشدند؟! زیر بار
نمیرفتند تا اینکه االن یکی از پیششرطهای
اتصال به ویزا و مســتر ،همین موضوع شده


است .به دلیل چنین الزامی تازه به فکر گرفتن
مجــوز آن افتادهاند .این موضــوع در مورد
 EMVهم وجود دارد .برای رفتن به ســمت
شبکه ویزا و مستر ،داشــتن  EMVنیز الزامی
اســت .ویزا و مســتر در مورد مســتندات
پولشویی از شــما ســوال میکنند ،بنابراین
رسیدن به الزامات آنها به معنی ارتقای شبکه
پرداخــت از درجه  Aبه درجه  3Aیا بیشــتر
خواهد بود .باید به میزان سرمایهگذاریای
که برای ایجاد این شــبکه صورت گرفته ،نیز
توجه کنیم .نگاه من اقتصادی است .مجموع
پولــی کــه در شــبکه بانکی کشــور برای
راهاندازی این کسبوکار در بانکها هزینه
شده ،باالی چند صد میلیارد تومان است.
خیلی بیشتر است .باالی
چند هزار میلیارد تومان
اســت .چند صد میلیارد
تومــان شــاید بــرای
بانکهایکوچکباشد.
من آمــار نــدارم .اگر
بخواهیــم راه را بهگونه
دیگری آماده کنیم باید
هزینههــای مجددی به
وجود آوریم که االن و در
شرایط فعلی ب ه نظر من مناسب نیست.
اینکه بخواهیم از زور آنها
برای ارتقای سیســتمها
اســتفاده کنیم ،درست
نیست ،من شما را به یک
تجربه خوب داخلی یعنی
شاپرک ارجاع میدهم .شاپرک محکم روی
استانداردهای خود ایســتاد و گفت PSPها را
بررسی میکند ،هر کسی این کارها را نکرد ،با او
برخورد جدی صورت میگیرد ،مجوز او را لغو
میکند و غیره .هرجا ایســتادگی کرد ،اعضای
شبکه هم از او تبعیت کردند.
سیفی:برکیفیتکارخیلیتاثیرگذاشتهاست.
چرا در مواجهه با بانکها
چنیــن کاری انجــام
ندهیم؟! نهــاد ناظر باید
بگوید کارتهای شــما
 PCIنیست و نمیتوانید
به شتاب وارد شوید.
سیفی:من صد درصد تایید میکنم.
تجربه دیگری نیز وجود
دارد؛ هر گاه چیزی را به
شــکل مد -نــه از روی
الزام و خواست فنی -به
شــبکه تحمیــل کنیم،
شماره  32+1بهمن 1394
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هزینههای سنگینی بابت آن میدهیم و ما را
به سمت تعارضات و رقابتهایی میکشاند
که در انتها متوجه میشویم همه این هیاهوها
برای هیچ بوده اســت .چنین تجربهای را در
مورد پوزها داشتیم .جوی ایجاد شده بود که
پوز بگذاریم و االن با تعداد زیادی از پوزها در
فروشــگاهها مواجهیم .تاکید من تفکیک این
دو از یکدیگر بود .وقتــی میخواهیم درباره
EMVصحبت کنیم ،دیگر الزم نیست درباره
چهار میلیون پوز صحبــت کنیم ،میتوانیم با
ســاختاری در این سمت شــروع کنیم و تب
 EMVرا از ســاختار داخلــی برداریــم تــا
سفارشهای ســختافزاری آنچنانی داده
نشود.
ســیفی :من بــا شــما موافقم ،شــما راهحل
کوتاهمدت این موضوع را میگویید.
اصرار من این اســت که
فشــار را از ساختار فعلی
برداریم ،به این دلیل که
هر تغییری در اینجا یعنی
تغییر در چهــار میلیون
پوز ،چندین هزارکارت و خودپرداز ،سوئیچ و
 CMSسی بانک ،دوازده  pspو شبکه سراسری
کشــور؛ این رقم عدد ســنگینی اســت .این
تغییرات را میتوانیم بــا مالحظات امنیتی و
برنامه آرامتری به سیســتم خودمان تزریق
کنیم .احتماالً حداکثر  50هــزار محل وجود
دارد کــه کارتهــای خارجــی میخواهند
پذیرش شوند و بیشتر از این نیست .پس نیازی
نیست روی چهار میلیون پوز امکان پذیرش را
فراهم ســازیم و دوباره یک تقاضای سنگین
سختافزاری به سمت خارج ایجاد کنیم تا به
ســرعت تعداد بــاالی پوزهایــی که نصب
کردهایم ،تبدیل به EMVشوند.
آیا این موضوع اجباری
است؟ در امریکا تا سال
 2014و قبل از اتفاقی که
در بحــث  Targetافتاد،
خبری از الــزام بهEMV
نبود.
از  2016الزامی شــده
اســت .االن برای تمام
بانکهایــی کــه قصد
پیوســتن به اسکیمهای
بینالمللــی دارندEMV ،
اجباری اســت .حتی از ســال  2015اگر بین
بانکهایی که یکی از آنها EMVاست ،دعوایی
ال بررسی نمیشود و رای به نفع
پیش بیاید ،اص ً
بانکی که  EMVباشد ،صادر میشود.
شماره  32+1بهمن 1394
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اگر بخواهیم به سرعت با
اســکیمهای خارجــی
مرتبط شــویم ،شــاید
برای کوتاهمدت به جز
راهی که شــما پیشنهاد
دادید ،راه دیگری وجود ندارد .اما مشــکل
اینجاســت که در بانکها سیستمی داریم به
عنوان فراگیر یا آنالین .سیستم دیگری هم به
عنوان سیستم سنتی داریم .االن هرچه تالش
میکنیم نمیتوانیم این سیستم سنتی را جمع
کنیم .البتــه آن را خیلی کوچــک کردهایم.
بسیاری از بانکها تالش کردهاند اطالعات
خود را هرچه بیشتر به سیستم فراگیر منتقل
کنند .اما گاهــی ضرورتهایی پیش میآید،
زمان میبرد تا سیســتمها عــادت کنند و
الزامات آن سیســتم فراگیــر را به صورت
کامل در بخشهای مختلــف بپذیرند .این
نگرانی وجــود دارد که اگر پــوز را در نقاط
گردشپذیری در کشور بگذاریم ،در صورت
خراب شدن پوز -چون سراسری هم نیست-
چه اتفاقی خواهد افتاد؟ باید یک بکآپ هم
برای آن پیشبینی کنیم.
االن یــک ســاختار
پشــتیبانی وجود دارد و
اینگونــه نیســت که
بخواهیم به طور جداگانه
برای هر پــوز این کار را
انجامدهیم.
ایــن نگرانی هــم وجود
دارد که با ایجاد آن ،یک
تابــو شــکل بگیــرد و
برداشــتن آن مشــکل
شود.
منظور من این نیست که
یک سیستم صد درصد
مســتقل با یک سیستم
پشــتیبانی مجزا ایجاد
کنیم .همان کارگزاری
که پوز یک فروشگاه را پشتیبانی میکند ،پوز
دیگری را که قرار است از لحاظ اپلیکیشن به
جــای دیگری متصل شــود نیــز مدیریت
میکند .شــما از نظر بانک در سیستم ثبت و
ضبط خود همان کارهــا را انجام خواهید داد.
چون تســویهتان به عنوان بانک پذیرنده یا
صادرکننده با اسکیمهای بینالمللی ،تفاوت
زیادی با شتاب و شاپرک نخواهد داشت؛ در
همان سیستمها کار خواهد کرد .ممکن است
بخش ارزی آن متفاوت شــود و شــما باید
حسابهای آن را ثبت کنید .بحث من مربوط

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

گودرزی :بانکهای بزرگ تمایل دارند نه یک
راه جدید بلکه راه طیشده و همواری را که تمام
زوایا و مشکالت آن مشخص شده ،انتخاب کنند؛
یعنی از همین مسیر فعلی تونلی برای ارتباط با
اسکیمهایخارجیبازکنند.شایدبانکهای
جدیدترچنینظرفیتیراداشتهباشند
ســختافزاری بلکه روی ســاختار اجرایی
موجود ما قرار گیــرد .از این طرف طی یک
ال یک پــوز از رده خارج
برنامــه آرام اگر مث ً
میشــود ،باید یک پوز جدیــد جایگزین آن
شود که حتم ًا  EMVباشد.
آیا نگاه شما به این سمت
میرود که در کنار شبکه
پرداخت فعلی یک شبکه
پرداخــت مــوازی با
مقیاس خیلی کوچکتر
ایجاد کنیم ،در برخی مناطق خاص قرار دهیم
و تراکنش از طریق این شبکه کوچک و به قول
شــما موقتی ،صورت گیرد تا ساختار بزرگ
خود را آمــاده کنــد و جایگزین پوشــش
صددرصدی شود؟
نه موقتی نیست .این دو
در جایی به هم میرسند
بدون اینکه مــا متوجه
شــویم .چون مقصد هر
دو یکــی اســت .از یک
جایی به بعد تراکنشهای هر دو  EMVاست و
به طور خودکار تلفیق میشوند.
سیفی :قبول دارم اما هر دو باید زیر نظر یک
رگوالتور باشند.
قطعــ ًا قوانیــن بانــک
مرکزی حاکم است .در
تمــا م ا ســکیمها ی
بینالمللی قوانین حاکم
بر کارتهای کشــور،
قوانین بانک مرکزی است .ممکن است ویزا
یا مستر به شــما بگویند میتوانید تا  30هزار
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دالر کارت هدیه ( )Prepaidصادر کنید اما
اگر اســتاندارد بانک مرکزی پنج هزار دالر
باشد ،مجبورید قبول کنید.
جریان حرکت تراکنش
پوزهایی کــه گفتید ،به
ســمت خــارج چگونه
اســت؟ آیــا از فضای
شــبکه پرداخت داخلی
حرکت میکند؟ شــاید از فضای شــتاب با
حوزه بینالمللی ارتباط برقرار میکند یا اینکه
هر کسی زودتر پوز نصب کرد ،زودتر تبادل
میکند .این همان جایی اســت که به نظر من
افتراق به وجود میآید.
اگر شــتاب قبول کند از
این تراکنشها کارمزد
نگیــرد ،مــن موافقم از
طریــق شــتاب متصل
شود.
شــما فرض کنیــد این
کارمزد صفر اســت تا
آنچه برای کشــور الزم
است اجرایی شود .تاکید
من به این دلیل است که
جامعه ایران ،تکنولوژیطلب اســت و قصد
ارتباط بــا جامعه بینالمللــی دارد .بنابراین
حجم تراکنشهــا روزافــزون خواهد بود و
قدرت چانهزنی باید وجود داشته باشد.

خمسه :عضو پذیرنده باید سرویس فنی
بگیرد و سرویس فنی هم استانداردهایش
مشخص است و خوشبختانه آنطرف هزار
شرکت پردازشگر از دو میلیون دالری تا دو
میلیارد دالری در بازار موجود است که انواع
سرویسها را ارائه میدهند
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خمسه:از موضع چه کسی صحبت میکنید؟
کشور و بانک مرکزی .به
نظر من پیشانی این بحث
باید بانک مرکزی باشد
چــون در چانهزنیهای
کارمــزدی بــا شــبکه
بینالمللی،میبایستابزارمناسبدراختیارش
قرارگیرد .وگرنههر کســی بهصرفاینکه مد
شده ،بگوید ویزا و مستر میآورم و چشمش را
ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

رویمبالغکارمزدیببندد،بازندهخواهدبود.
بانک مرکــزی به عنوان
چ گاه
رگوالتــور نباید هی 
بابت تنظیم کسبوکار
اعضــای خــود ،قوانین
رگوالتــوری وضع کند.
ب و کار بانکی ،خود بانکها هستند.
متولی کس 
قوانین بانــک مرکزی باید بــر قوانین کالن
اقتصــادی ناظــر باشــد؛ اینکه چقــدر ارز
میخواهید خارج کنید ،ریســک و پولشویی
چگونه باشد ،مکانیســم دادن اعتبار چگونه
است .اگر میخواهید عضو شوید به عنوان نهاد
پیشــتاز شــما را آگاه کند که چگونه قیمت
بگیریــد ،فرآیند پردازش را بشناســاند .اگر
میخواهید عضو صادرکنندگان یا پذیرندگان
شوید،مسیررانشانبدهد.دربحثپذیرندگی
با شــما موافقم که تراکنشهــا از طریق نقطه
متمرکزی از کشــور خارج شوند .اما میتواند
انحصاری نباشد و در چند نقطه باشد تا بین آنها
رقابتی به وجود آید ،کارمزد را مکانیسم بازار
تعیین کند .این نقــاط قطع ًا باید تحت نظارت
رگوالتور باشند .اگر رگوالتور نظام پرداخت ما
شــاپرک باشــد ،قوانین را او صادر میکند و
بررسی الزم را انجام میدهد.
موضع شما شــاید برای
بانکهــای کوچــک
مناسب باشــد .در میان
برخــی بانکهای گاهی
این موضوع پیش میآید
که آیا بانک مرکزی نمیتواند یک  coreبانکی
برای همه بدهد تا از آن استفاده کنند و از طریق
راهحلهای آماده ریسکها را پوشش دهند؟
بانکهای بزرگ تمایل دارند نه یک راه جدید
بلکه راه طیشــده و همواری را که تمام زوایا و
مشکالت آن مشخص شــده ،انتخاب کنند؛
یعنی از همین مسیر فعلی تونلی برای ارتباط با
اســکیمهای خارجی باز کنند .شاید بانکهای
جدیدتر چنین ظرفیتی را داشــته باشند .البته
بستگی به سطح ریســکپذیری و تعامالت
بانکهــا هــم دارد .اگر بانــک مرکزی هم
سیاستها و خطوط اصلی را ترسیم و به عنوان
رگوالتور ،مقیاســی ایجاد کند و میدان را برای
سایرین حتی بانکهای بزرگ که قصد ورود به
این حوزه را دارند ،باز کند ،ممکن اســت برخی
بانکهایبزرگهموارداینماجراشوند.
آقای خمسه به ما توضیح
ندادند آن دو سه نقطهای
که بــه خــارج متصل
میشــوند ،آیــا دیگر


زیرمجموعههایشاپرکنیستند؟
بلــه هســتند؛ اینکه هر
تراکنشــی از جــای
مشــخصی رد شــود و
کارمزد مشــخصی را به
جای مشخصی پرداخت
کنیم.
ال کارمزد این تراکنشها را
سیفی :شــما اص ً
صفر در نظربگیرید.
خمســه :من باز هم میگویم دو سه نقطه باید
باشد.
ال نباید وجود داشته
سیفی :پس بحث مالی اص ً
باشد.
من بنا بر دالیل مختلف
میگویم چند نقطه باید
باشــد .شــما قطع ًا باید
بتوانید کیفیت سرویس
ایجــاد کنیــد .کیفیت
سرویس در رقابت ایجاد میشود .وقتی همه
بگوییــم بانک مرکــزی موظف بــه ارائه
ســرویس اســت ،چون چیزی برای مقایسه
نداریم ،مجبور به استفاده از آن هستیم.
سیفی:بحثتسویهاینهاچگونهاست؟
ال
مکانیســم تسویه کام ً
مشــخص است .تسویه
عضو هــر یــک از این
اســکیمها چه مستر چه
ویــزا چــه امریکــن
اکســپرس و غیره ،بر عهده خود موسســه
است.
سیفی :بحث من در مورد پذیرندگی است.
در مــورد پذیرندگی هم
همینطور اســت .من به
عنوان بانــک باید عضو
یکــی از این اســکیمها
باشم.
من بانک نیستم ،من یک
پردازشــگر پذیرنــده
هســتم که کارتهای
بینالمللی را در ســطح
کشورپردازشمیکنم.
خمســه :مگر پردازشــگر بدون عضو معنی
دارد؟
فرض کنید ما برای هیچ
یــک از بانکهای داخل
کشور ،کارت ویزا صادر
نمیکنیم ،فقط پذیرنده
کارت ویــزا و مســتر
هستیم.
شماره  32+1بهمن 1394
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یک عضــو هر یــک از
اســکیمهای بینالمللی
ماننــد ،ویزا یا مســتر
میتواند پوز آنها را نصب
کند .این عضو کیست؟
 30عضو میتواند وجود داشته باشد.
سیفی :عضو ،امروز میتواند  PSPشماره یک
باشد...
خمسه PSP :نیســت ،بانک یا موسسه مالی
بایدباشد.
ســیفی :بحث من درباره پردازشگر پذیرنده
است .الزام ًا بانک نباید باشد...
اگر موسسهای نباشد که
بتواند کار پذیرندگی هم
انجام دهد ،حتم ًا باید یک
بانک آن را پشــتیبانی
کند .عضویت در هر یک
از این اسکیمها بدون اینکه شما یک نهاد مالی یا
یکبانکباشید،غیرممکناست.
ســیفی :نه الزاماً .خیلی از جاها میبینیم یک
پذیرنده ساده این کار را انجام میدهد.
ممکــن اســت تحــت
پشتیبانی یک عضو اصلی
باشــد .در بســیاری از
کشــورها برخــی از
پردازشگرهای بزرگ به
واسطهتعاملی که با بانکها دارند بهعنوان یک
عضو اصلی هم مطرح هستند و برخی نیز حتی
میتوانند اسپانسر باشند .برای پذیرندگی باید
حتمــ ًا عضو باشــند .یک شــرکت آیتی و
غیربانکی به من نشان دهید که بدون قرارداد
اسپانســری از طرف یکی از اعضــا بتواند کار
پذیرندگیانجامدهد.
در حال حاضر مستندی
برای ارائه نــدارم اما به
نظر مــن بایــد چنین
نمونهای وجود داشــته
باشد.
ال شتاب یا شاپرک
از نظر شــما باید مث ً
عضوباشد؟

ســیفی :بله .اگر این کار را نکنیــد باید تمام
بانکهــای خود را به حــوزه پذیرندگی فعال
بیاورید.
خمسه:چه اشکالی دارد؟
موضوع ،اشکال داشتن یا
نداشتن نیســت .از دید
آقای خمســه باید همه
وارد ایــن بازی شــوند.
دلیل فنی آن چیست؟
شماره  32+1بهمن 1394
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چون یک کســبوکار
است .بانکهای بزرگی
که دارای ریسکپذیری
کمی هستند عالقه دارند
یک نهاد کشــور تصمیم
بگیرد و این بانک با اتکا به آن پیش برود .در این
میان ،رگوالتور فقط میتوانــد بگوید امنیت
کشــور ایجاب میکند همــه تراکنشها را از
پردازشــگرهایی انجام بدهید کــه در داخل
کشورهستند.امانمیتواندبگویدحتم ًاآنرادر
شاپرکیاغیرهقراردهید.نبایدرگوالتوریدر
حوزه بنگاهداری وارد شود .تنها استانداردها را
مشخص میکند .بانک مرکزی یا شاپرک به
عنوان رگوالتور و نماینــده بانک مرکزی در
نظام پرداخت نباید اجازه دامپینگ در بازار را
بدهد.

تفاوت نگاه آقای خمسه با آقای سیفی
در این اســت که آقای خمسه اعتقاد
دارد عضو ،باید بانک باشــد ولی آقای سیفی
میگوید غیر از بانک دیگــران هم میتوانند
عضواینشبکههاشوند.

ویزا و مستر مانند شتاب
عمل میکنند االن غیر از
موسسه مالی چه نهادی
میتواند عضو شــتاب
شود؟ برای شاپرک هم
اینگونــه اســت .اعضای شــاپرک PSPها
هستند .کدا م یک از پوزها بدون حساب بانک
جواب میدهد؟ بانکی که حساب پذیرنده در
آن تعریف میشود و آن اســکیم باید پول به
حســابش واریز کند ،بانک عضو است و باید
پردازشگر انتخاب کنند .اگر شتاب و شاپرک
ه عنوان یک اســکیم در نظر بگیریمPSP ،
را ب 
نقش پردازشــگر پذیرنده فنی و اجرایی را ایفا
میکند اما در فضای بانکی عضو این اســکیم،
بانکاست.
ســیفی:بانک در این قضیه تنها نقشی که دارد
نقش تسویهگری است؛ آیا غیر از این است؟
خمسه :تمام مســئولیت مالی این تراکنش بر
عهده اعضای این اسکیم است.
سیفی :اعضا شامل PSPاست.
خمسه:خیر PSPمسئولیت مالی ندارد.
سیفی :اگر پولی تسویه نشود ،سراغ چه کسی
میروید؟
مســئولیت
PSP
اطالعاتی و آیســیتی
دارد .پــول از حســاب
دارنده کارت نزد بانک
صادرکننده بهحســاب

پذیرنده نزد بانک پذیرنده منتقل میشــود؛ و
این گردش ک ً
ال خارج از دســترس  PSPقرار
دارد PSP.فقــط یک فراهمکننده ســرویس
است و مجموعهای از عملیات فنی و اجرایی را
طبق قانونگذاری خــاص بانک مرکزی انجام
چ کــدام از بانکها نخواهند
میدهــد .اگر هی 
شــبای خود را به پذیرنده بدهند ،این دوازده
 PSPهیچ کاری نمیتوانند انجام دهند.
سیفی:درنهایتتسویهصورتنمیگیرد.
خمســه :نمیتوان تراکنشهــا را انجام داد؛
بحثی وجود ندارد.
منظور شما این است که
کســی هم که حسابش
پشــت ایــن  POSقرار
دارد ،باید عضو شــبکه
شتاب باشــد و من این را
قبولمیکنم.
نکته بعدی من این است
که عضــو صادرکننده و
عضــو پذیرنــده باید
ســرویس فنی بگیرند و
ســرویس فنــی هــم
استانداردهایش مشخص است و خوشبختانه
آنطرف هزار شرکت پردازشگر از دو میلیون
دالری تا دو میلیــارد دالری در بازار موجود
است که انواع ســرویسها را ارائه میدهند.
اجرتپردازشگروتراکنشدرگردشهایهر
یک از این اسکیمها و سهم بانک صادرکننده و
بانک پذیرنده مشخص است .نمیتوانیم اعالم
کنیمبهعنوانمثالبانکپذیرندهحتم ًاازکانال
شاپرک و شــتاب ،تراکنش را بفرستد چون
دوباره بحث انحصــار پیش میآید .میتوانیم
خیلی راحت اعالم کنیم برای پردازشگرهایی
که میخواهند در حوزه پرداخت کشــور ما به
عنوان بزرگترین بازار ایــن منطقه فعالیت
کنند ،شــرایطی داریم :حتم ًا پــردازش را در
کشور ما انجام دهند ،زیرا کشور درگیر مسائل
تحریم وسیاستهایخاصی است ،میخواهیم

سیفی :آنچه ویزا و مستر از ما طلب میکنند،
یک خواسته غیرعادی نیست و در راستای
کیفیسازی مجموعه خدماتی است که ما داریم.
ک مرکزی
ما از پنج شش سال پیش از سوی بان 
ت آنها را تحت
به طور مکرر بانکها و سوئیچ کار 
فشار گذاشتهایم که استاندارد PCIرا رعایت کند
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امنیــت تحــت کنتــرل خودمان باشــد،
نمیخواهیم اصل و سایت پشتیبان دیتابیس
 CMSخارج از کشــور باشد .این قانون را بانک
مرکزیمیتواندایجادکند.
گودرزی :بحث ما در اینجا پذیرندگی است.
در این حوزه هم میتوانیم
از تجربه شاپرک استفاده
کنیم ،زیرا ایــن تجربه
نشان داد میتوانیم بازار
آشفته را نسبت به زمانی
که رگوالتوری وجود نداشــت ،تا حدودی با
رگوالتوری صحیح سر و سامان دهیم .اما یک
موضوع را به یاد داشــته باشــیم که اگر آنجا
انحصار داشتیم ،در اینجا الزم نیست انحصار
داشته باشیم .باید نقاط اتصال متفاوت داشته
باشیم.
در صحبتهایتان مدام
از انحصار میگویید؛ اما
مــن نــام آن را نظارت
خوب میگــذارم .ایجاد
چنیــن کانا لهــا و
بســترهایی فقط برای نظارت نهاد رگوالتور
اســت .قبل از ایجاد شــاپرک نظارت به چه
صورت بود؟
خمسه:نظارتنداشتیم.
دقیقاً .بنابرایــن یکی از
دالیــل بنیــادی ایجاد
شاپرک این بود که دست
همه را گرفت ،مستقیم به
شتاب وصل کرد و حوزه
نظارتی قوی برای آنها به وجود آورد .بر اساس
عدد و رقم میگویم که باعث ایجاد کیفیت در
کشور شــد .همچنین برای مســاله مصارف،
کنترل و اینکه در تســویه چــه میکنیم ،به ما
قدرت و برتری میدهد .این موضوعی اســت
که من در کشورهای دیگر هم دیدهام.
من با صحبتهای شــما
موافقم که این اتفاق افتاد.
امــا میخواهــم در این
زمینهها نکاتی بگویم .ما
به آن وضعیت رسیدیم
چون رگوالتوری انجا م نشده بود .اگر در همان
زمان همین ساختار پیاده میشد ،همین نتیجه
را میگرفتیم .اما نهــاد ناظر در زمان خودش
چ یک از PSPها را بررســی نکرد و صرف
هی 
اینکه یک تفاهمنامه با بانک داشــتند ،مجوز
دریافت میکردند و بعد از آن از هر قیدی آزاد
بودنــد .ما حداکثــر توصیههــای اخالقی را
داشتیم .آیا ســخت بود بازرس بفرستند و بر
ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

اساسگزارشهامیدانی،جریمهکنند؟
درشرایطفعلینیزاگراین
نوع کار انجام نشــود در
چشم برهمزدنی به بهانه
اینکهایــنپوزبیکیفیت
اســت و پــوز دیگری
باکیفیت،یکیبینالمللیاستودیگری نیست،
پوزهــای کشــور دو برابر میشــود؛ دیگر
نمیتوانیمکنترلکنیم.منازایننگرانم.
صد درصد با شما موافقم.
بــرای اینکه ایــن اتفاق
نیفتد ،میگویــم بانک
مرکــزی بایــد نظارت
سفت و ســختی داشته
ال حتی بگوید دیتاسنتر نماینده نیروی
باشد؛ مث ً
انتظامی باید حضور داشته باشد .این جزیی از
ق و حقوق رگوالتور است ،اما در سطح بنگاه
ح
وارد نشــود .به نظر من به تعــداد بانکهای
کشور ،پردازشگر درست شود؛ اشکالی ندارد
امابرایشانقانونتعیینکنیم.
دهاید که بانک
اما هنوز به تفاهم نرسی 
عضو باشد یا هر نهاد دیگری؟

خمســه :من در ایــن خصــوص بااطمینان
میگویمبانکها.
نه .ب ه عنوانمثال من 10
هزار پوز را هدفگذاری و
به ســوئیچ خودم وصل
کــردهام ،تراکنشهای
بینالمللی را جمع و از این
فضا خارج میکنم .حال برای تســویه باید نزد
بانکی که مورد اطمینان ویزاست ،یک حساب
بازکنم و بر اســاس واحدهایی که او میگوید
پول بریزم و بعــد بر این مبنا کاهش یا افزایش
دهم.
خمسه :پول این پوزها را کجا واریز میکنند؟
سیفی:دقیق ًانکتهمنهمیناست.
منظور مــن بانک داخلی
است که عضو ویزاست.
من نمیتوانم طبق قوانین
ویزا و مســتر حســاب
پذیرنده ایرانــی را نزد
بانــک خارج از ایــران باز کنم .هــر منطقه و
کشوری باید تراکنشهایش در همان کشور
تسوی ه شود؛ بنابراین وقتی میخواهیم تسویه
انجام دهیم باید یک بانک ایرانی در این میان
حاضر شــود؛ البته این بانک باید عضو ویزا و
مسترباشد.
پیوســت :به نظر میرسد این بحث در
اینمدتمحدودبهنتیجهنمیرسد.


درستاستامامشخص
ن یک ضرورت
شــد ای 
اســت و باید انجام شود.
البتــه در ســاز و کارش
بحثهای مختلفی وجود
دارد و باید بــا توجه به روشهــای مختلف
صــورت گیرد .تصمیمهایی در ســطح کالن
کشــور گرفته میشود .ســازمانهایی مانند
بانک مرکــزی و نهادهای مرتبــط از حوزه
رگوالتوری هم میتوانند از طریق کانال و بحثی
که آقای خمســه مطرح کرد ،این کار را انجام
دهند یــا اینکــه از داخل همین شــاپرک یا
امکاناتی که االن وجود دارد ،این مســیر پیدا
شود و به سمت آن حرکت کنیم.
همین صحبتها نشــان
میدهد باید در این حوزه
خیلی کار کنیم؛ چون تازه
در ابتدای راه هســتیم و
بســیاری از ما مفاهیم را
نمیدانیم.قطع ًادرانجاماینکارنیازبهمشاوران
خبره داریــم .این بازی بینالمللی اســت ،اگر
حواسمان را جمع نکنیــم دالرهای زیادی از
کشور خارج میشود .پس باید زیاد فکر کنیم،
زیاد کار کنیم و مشــاوره خوب داشته باشیم؛
ترکیب این ســه باعث میشود حتی پرداخت
داخلیکشورهمکیفیتمناسبیداشتهباشد.به
بهانهاتصالبهایندوسهسامانهمیتوانیمکشور
راازاینمواردغنیکنیموبعدبهحوزهبینالملل
هم وصل شویم .دو سال آینده ما دو سال بسیار
پرتالطم و پرکار و پرچالشی در شبکه پرداخت
خواهد بود .فراموش نکنیم وقتی بحث دارنده
کارت بینالمللی را در ایــران باز میکنیم که
میخواهدجایــیخریدیانجامدهد،پذیرنده
ایرانی باید کارمــزد دهد .باید فرهنگ گرفتن
کارمزد را جا بیندازیم .در اینجا پذیرنده ایرانی
باید کارمزد دهــد و کارمزدش هم رقم باالیی
اســت .دادن کارمزد بینالمللــی مانند ایران
نیست که بانک از پذیرنده به خاطر خواب پول
کارمزدنگیردوخودبانککارمزدرابپردازد.
فکر میکنم این فرصتی
اســت که میتوانیم چند
موضــوع را تجربه کنیم.
امیــدوارم یکــی از این
تجربهها این باشــد که
الازهم
اجازهدهیمرگوالتوریوبنگاهداریکام ً
تفکیک شــوند .دوم اینکه تجربه انحصار یک
نقطه متمرکز را نداشته باشــیم و اجازه دهیم
رقابتی در سرویس پردازش و بقیه سرویسها
شکل گیرد
شماره  32+1بهمن 1394

peivast.com

71

EBPS Edition

1394  بهمن32+1 شماره

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی:

 78کسب و کار بانکها بایدمتحولشود
میزگرد بررسی بانکداری ایران در دوران پساتحریم

 82همه فرصتها مشروط هستند

مناظره رگوالتور پولی و بانکی و اپراتور تلفن همراه

 92تهدید جدی است
مدیرعامل ایرانسل:
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مجتبی محمودی

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی:

مدل کسب و کار بانکها باید متحول شود
علیدیواندری،پیشازآنکهبرصندلیریاســتپژوهشــکدهپولیوبانکیبانکمرکزیبنشــیند،بهعنوانمدیرعاملبانکهایدولتی
وخصوصیفعالیتکردهاســت.اودرشــرایطیبهپژوهشــکدهآمدکهنظامبانکیکشــوردرحالپوستاندازیاســت.تحریمروزهای
آخرخودرامیگذراندوبانکهانیزخودرابرایپیوستنبهعرصهبینالمللآمادهمیکنند.درچنینشرایطیهدایتبخشپژوهشیو
فعالیتهایپژوهشــیازسویافرادیکهسابقهاجراییدارندبســیارباارزشاست.بارئیسپژوهشکدهدرخصوصجایگاهپژوهشدر
بانکهابهگفتوگونشستهایمکهدرزیرمیخوانید:

شدهاند یا نه .این نظارت در سطح کالن اقتصاد
است و به شاخصهای کالن اقتصادی مربوط
میشود .بنابراین عمده کارهای بانکمرکزی
مقرراتگذاریونظارتبرنظامبانکیاست.

ال این جایگاه بانکها را تحت تاثیر قرار
که عم ً
میدهد؟

بله ،تحت تاثیر قرار میدهــد .وقتی صحبت
ک مرکزی
از بازوی تحقیقاتی و پژوهشــی بان 
به میان میآید ،طبیعت ًا نظــام بانکی هم از آن
مستثنی نیست .ما در هر دو حوزه یعنی هم در
ک مرکزی و هم در حوزه بانکداری تجاری
بان 
تخصصی باید خدمات پژوهشی به نظام بانکی
ارائهدهیم.همانگونهکهگفتیدنظامبانکیمااز
بحثهایپژوهشیوعلمیفاصلهدارد.

دچار روزمرگی و پیروی از روالهای مرســوم
هستند.

شــما پیش از حضور در پژوهشــکده ،تجربه
اجرایــی در دو بانــک را داشــتهاید .یکی از
چالشهای بانکها دوربودن از فضای تحقیق
وپژوهشاســت.براینزدیکشــدنآنهابه
این فضا ،پژوهشــکده پولی و بانکی چه کاری
میتواند انجام دهد؟ اساس ًا برنامهای برای این
موضوعدارید؟

78

ک مرکزی و
پژوهشــکده ،بازوی تحقیقاتی بان 
نظام بانکیکشور است .وقتی صحبت از نظام
بانکی میکنیم شامل بانکهای کشور و بانک
مرکزی میشود .سرنوشت بانکمرکزی هم
جدا از سرنوشت نظام بانکی نیست .بانکهای
کشوربازوهایبانکمرکزیدرعملیاتبانکی
واجرایسیاستهایپولیکشورهستند.
وظیفه بانک مرکزی در دو حوزه اســت؛ یکی

ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

سیاستگذاریپولیکشورکهنهفقطبهسیاست
بلکه به مقرراتگــذاری و تهیه آییننامهها و
نظامنامهها هم مربوط میشود .بانکمرکزی
باید مقرراتی وضع کند که بانکهای کشــور
آن را اجــرا کنند و نظام بانکــی در این زمینه
برای بانکمرکزی از اهمیت باالیی برخوردار
اســت .وظیفه دیگر بانک مرکزی ،نظارت بر
بانکهای کشور است .یک سطح از این نظارت
عبارت است از نظارتهای عملیاتی به این نحو
که آیا مقرراتی که بانکمرکزی در راســتای
سیاســتهای خود تدارک دیده اســت اجرا
میشوند یا نه .سطح دیگر این نظارت این است
که آیا سیاستهای پولی کشور که در حال اجرا
هستند ،در راســتای تحقق اهداف اقتصادی
کشــور بوده و منجر به تقویــت اقتصاد ملی


البته این موضوع مختص نظام بانکی نیســت.
در حوزههــای مختلــف از بحثهای علمی و
پژوهشی فاصله داریم ،از دستاوردهای علمی
کمتر استفاده میکنیم یا اینکه از علمی استفاده
میکنیمکهتاریخمصرفشگذشــتهاســت.
تحقیقــات و پژوهش میتوانند بــرای بهروز
شدن این حوزهها کمک بسیاری کنند .یکی از
موضوعاتی که نظام بانکی ما درگیر آن است،
مدلکســبوکارومدلتجــارینظامبانکی
ماســت که تا حدودی قدیمی و سنتی است و
امــکان دارد تبعات آن بــه بانک مرکزی هم
برسد .این در حالی اســت که بانکداری دنیا،
مدرن اســت ،ریســکهای خود را مدیریت
کرده،ناکارآمدیسیستمقبلیرااصالحکردهو
در یک مسیر تکامل قرار گرفته است .ولی نظام
بانکی ما در مسیر تکامل نبوده است؛ یک مدل
سنتی دارد که تقریب ًا خیلی از ناکارآمدیهای
آن مشــخص شــده و به دنبال جرح و تعدیل
همان مدلهای گذشــته اســت .طبیعت ًا باید
تحول اساسی در نظام بانکی کشور بر پایه علم،
جستوجو و تحقیق به وجود آید تا بتوانیم مدل
بومیخودراداشتهباشیم.

بهنکتهخوبیاشــارهکردیــد.درحالحاضر
ب وکارهــا را متحول کرده
آیتی همه کســ 
اســت.اگرچهبهدلیــلتقاضاهاییکهوجود
داشته ،ناگزیر به استفاده از ابزارهای آیتی در
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نظام بانکی بودهایم ،حتی در شرایط تحریم؛ اما
همچنان ساختار مشــخص اقتصادی برای آن
ک مرکزی
وجود ندارد .چندین سال است بان 
در حــال کار روی نقشــهراه  1400اســت.
پژوهشــکده برای این مســیری که به سوی
تکاملنیست،چهکاریمیتواندانجامدهد؟

مسیر پیشرفت آیتی در کشــور به ویژه در
بانکداری الکترونیکی که یکی از کاردبردهای
آیتی و آیســیتی در نظام بانکی کشــور ما
بوده اســت ،جدا از روش اســتراتژی کسبو
ی که
کار بــوده؛ یعنی در فرانتآفیــس و جای 
مشتری حضور دارد و باید پاسخگوی او باشیم،
ازابزارهایآیتیاســتفادهشــدهاست.البته
این ابزارهامبتنی هســتند بر آنچه با مدلهای
قبلی و ســنتی برای ســالیان طوالنی استفاده
میشدندوحاالتبدیل بهسرویسهایمکانیزه
شــدهاند .همچنین روش توســعه بانکداری
سلفسرویس در کشــور ،جایگزین تراکنش
انسانی ( )Self-Transactionما شده است.
ال ارائه میکردند اکنون
خدماتی که انسانها قب ً
تا حدودی توســط ماشــینها انجام میشود.
ال اســتفاده از خودپــرداز ،کارتخوانهای
مث ً
فروشگاهی ،موبایلبانک ،بانکداری اینترنتی
و غیره جایگزین تراکنشهای انسانی شده که
ال از طریق شــعبه انجام میشد .اگرچه این
قب ً
روش کمک زیادی به صرفهجویی در هزینهها
و باال رفتن دقت برخی از تراکنشها هم کرده
استچونبهدلیلاستفادهازمتدلوژیایکهدر
آیتی استفاده میشود ،طبیعت ًا تا حدودی دقت
و صحت افزایش مییابد و میتوانید مستقل از
زمانومکانبهمشــتریسرویسارائهدهید.
البته ما در حوزه اپلیکیشنهای آیتی و توسعه
خدماتبانکداریالکترونیکی،پیشرفتزیادی
کردهایم ،شــاید پابهپای دنیا پیشرفتهای ما
قابل تقدیر باشد .حتی میتوان گفت نمونههای
برخــی از کارهایی کــه ما در کشــور انجام
میدهیم،درکشورهایدیگروجودندارد.

برایمثالجابهجاییپولبهصورتآنی؟

بله ،نمونــه کارهایی که در ســاتنا یا چکاوک
انجام میدهیــم در دنیا وجود نــدارد .به این
دلیل که یا نیازی بــه آن نبوده یا عالقهمند به
آننیستند.اینکهشماچکیکبانکرابهبانک
دیگریببریــدوبخواهیدآنرابهصورتآنی
وصول کنید ،در دنیا زیاد مرسوم نیست .چون
چک کارکردهای خاصی دارد و کســی که از
آن استفاده میکند سرعت خیلی باالیی برای
جابهجایی پول مد نظر نــدارد .بنابراین در این
حوزه میتوانیم بگوییم حتی جلوتر از بانکهای
دنیا هستیم .در تکتک بانکهای ما کارهایی
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انجام میشود که جدید است .اما بحث من این
است که اگرچه ما در موضوع فرانتآفیس و
جایی که مشتری حضور دارد ،خیلی خوب کار
کردهایم و نیازهای مشــتری را جواب دادهایم
اما آیا در بکآفیــس هم وضعیت همینگونه
است؟ یعنی جایی که بانک میخواهد عملیات
خود را کنترل کند و بحثهای ریسک و امنیت
و استراتژی کسب و کار در آن مطرح میشود؛
آیا واقع ًا وضع همین اســت؟ نه .چون در آنجا
سیستمبرمبناییکراهکارمنسجمویکپارچه
ب و کار از
نبوده ،مبتنی بر یک اســتراتژی کس 
باال مدیریت نشده و ابعاد مختلف این کار دیده
نشدهاست...

ابعادشازچهمنظری؟شــمابهعنوانمدیری
که در مسند پژوهشی هستید ،با اتفاقاتی که در
ال آشنایی
پشــت بانکها در جریان است کام ً
دارید؛ چه اتفاقی بایــد بیفتد تا همانگونه که
توانستیم از ابزارهای آیتی برای کارب ر نهایی
اســتفادهکنیم،بتوانیمدرپشــتصحنهنظام
بانکیهمازآناستفادهکنیم؟

ال فرض کنید بانکــی قصد ارزیابی اعتباری
مث ً
مشــتری خود را دارد امــا از ابزارهای آیتی
خوب اســتفادهنشده اســت،یعنیسیستمها
نمیتوانند در صورت لزوم و به نحو مناســب،
اطالعات جامعی از مشــتری را بــرای دادن
ال یک
اعتبــار در اختیار بانک قــرار دهند .مث ً
مشــتری از چند بانک تســهیالت میگیرد،
بعد به مشــکل برمیخورد؛ وقتی آنها را جمع
میکند رقم بزرگی میشود ،یا در یک بانک از
چند شعبه تسهیالت میگیرد .اما در سیستم
بکآفیس بانک این اطالعات مشتری به طور
منسجم و یکپارچه وجود ندارد .بنابراین یکی از
موضوعاتی که نظام بانکی ما را بارها آزار داده،
بحث ذینفع واحد است .یک مشتری در یک
بانک ،حد اعتبار مشــخصی دارد؛ اینکه چقدر
میتواندLCبگیرد،چقدروامریالیبگیرد،چقدر
میتواند دیگران را ضمانت کند ،چند شرکت
میتواند داشــته باشد ،هر شرکت او چقدر حد
اعتباری و سقف اعتباری میتواند داشته باشد
باید به صورت منســجم در سیستم ثبت شده
باشــد .به دلیل اینکه کارهای ارزی و اعتباری
ما خیلی دیــر کامپیوتری شــدند و وقتی هم
کامپیوتری شــدند با همان مدل قدیمی بوده،
بنابرایننمیتواننــداطالعاتواحدیراراجع
به مشــتری ارائه دهند .وقتی تصمیمی راجع
به یک مشتری گرفته میشــود ،پیشزمینه
مشتری ،آن تصمیم را پشتیبانی نمیکند .وقتی
پرونده در هیات مدیره یا کمیته اعتباری عالی
بانک مطرح میشــود آن پیشــینه اطالعات

و تمام تعهدات مشــتری به همراه آن پرونده
نیست .وقتی گزارش اعتباری تهیه میشود و
اعتبارســنجی صورت میگیرد ،آن اطالعات
وجودنــدارد.بنابرایناطالعاتمشــتریبه
صورت جزیرهای در بخشهای مختلف وجود
دارداماهمهآنهایکسیستمحمایتازتصمیم
نیستندتادراختیاریککارشناساعتباریقرار
گیرندواوبادیدنهمهآنهابتواندتصمیمگیری
کند .البته جای گله هم نیست چون همه کارها
را نمیتوان با هم انجام داد .بانکها تمام انرژی
خود را روی فرانتآفیس و ســرویسدهی به
مشتری در بخش سپردهها گذاشتهاند یا اینکه
در بخش ســرویسهای چندکانالی و موبایل
خیلیخــوبکارکردهاند.هنگامیکهبانکها
قصد مدیریت ریسکهای خود را داشتند ،در
اینحوزههاخیلیدیراقدامکردند.

آیا دلیل چنیــن وضعیتی این نیســت که دو
موضوعبســیارجدییعنیتحریمهاوموضوع
هزینههــا وجود داشــته؟ در فرانتآفیس به
راحتی توانستیم تحریمها را دور بزنیم ،ابزارها
را بیاوریم و اســتفاده کنیم اما در بکآفیس به
دلیل هزینه باالیی که داشتند نتوانستیم دانش
فنیراتامینکنیم.

نــه .اگرچه از بابــت هزینــه ،فرانتآفیس
هزینههایــش باالتر از بکآفیس اســت .به
نظرماینفقطیکیازمشــکالتاست.مشکل
اصلی این است که یک استراتژی کسب و کار
غالب وجود نداشته تا همه فعالیتهای بانکها
را همراســتا و یکپارچه کند .بنابراین بانکها
کارهای موردی و جزیــرهای انجام دادهاند .به
همیندلیلدومشکلاساسیدرسیستمهایما
بهچشممیخورد:کر( )Coreبانکیواستراتژی
ب و کار منسجمی ندارند و همه چیز با هم
کس 
ال مسائل نظارتی ،راهبری
دیدهنشده است .مث ً
شرکتی و مدیریت ریسک در آنها دیده نشده
اســت .بنابراین سیســتم نه از منظر یکسری
مسائل کالن ،بلکه بر مبنای یک دید عملیاتی
ال اگر بانکها بخواهند
طراحی شده اســت .مث ً
گزارش بدهند که چقــدر از طریق اعطای وام
اشتغال ایجاده کردهاند ،در تولید ناخالص ملی
کشور چقدر موثر بوده یا از چند صنعت بزرگ
حمایت کردهاند ،توزیع جغرافیایی تسهیالت
آنهاچگونهبودهودرکاهشبیکاریچقدرموثر
بودهاند،سیستمشانقابلیتتخمیناینمواردرا
نخواهدداشت.

فقدان اطالعات منســجم برای تصمیمگیری
دارند.

تنها فقدان در بحث اطالعات مطرح نیســت
بلکه تولید اطالعات ،پورتهایی که اطالعات
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رودررو
باید در آن ساخته شود و گزارشهایی که باید
از این اطالعات استخراج شود نیز نباید موردی
ال
باشند؛ باید بر مبنای یک سیستم یکپارچه قب ً
آماده شده باشند .البته بحث فراتر از اینهاست،
سیســتم از کارهای حرفهای خود بانکها هم
ال سیستم آنها نمیتواند
پشتیبانی نمیکند .مث ً
به آنها بگوید مشتریان سودآورشان کدامند،
فقط ممکن است بتواند بگوید بیشترین مانده
و سپرده متعلق به کیســت؛ اما منظور من این
نیست .این وضعیت مثل این است که اگر برای
کارگزینی در یک شــرکت ،فقط به نام ،سن و
تحصیالت یک فرد دسترســی داشته باشید،
مدیریت نخبگان در شرکت شما هرگز اتفاق
نخواهدافتاد.

دانشفردرانمیتوانبرآوردکرد.

در تحقق مدیریت منابع انســانی ،فقط بحث
ت مطرح نیست که به
دادههای اطالعاتی سخ 
مدیریت ،امکان استفاده از استعداد و مغزهای
افراد نخبه و شایســته آن سیستم را میدهد،
بلکه مدیریت اســتعداد زمانی محقق میشود
که دادههای نرم درباره آن فرد و عملکردهای
دورهای او را در موقعیتهای مختلف داشــته
باشــید .بانکنیز با داشــتن اطالعات سخت
نمیتواند تصمیمات استراتژیک خوب بگیرد و
ریسکهایخودرامدیریتکند.مشتریانیدر
نظام بانکی وجود دارند که در یک نگاه بهترین

یکی از موضوعاتی که نظام بانکی ما درگیر آن
است ،مدل کسبوکار و مدل تجاری نظام بانکی
ماست که تا حدودی قدیمی و سنتی است و
امکان دارد تبعات آن به بانک مرکزی هم برسد
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مشتریان هســتند اما در نگاهی دیگر ممکن
است مشــتریان خوبی به نظر نیایند .تفکیک
آنهابهطرزفکرآنشرکتدربارهآیندهکسب
و کار خود بســتگی دارد .اگــر برنامهای برای
ب وکار خود نداشته باشد طبیعت ًا نمیتوان
کس 
ال کسی که سپرده
آنها را از هم تفکیک کرد .مث ً
زیادی دارد آیا به نفع بانک است یا خیر؟ چند
موضوع در همین مساله جزیی مطرح میشود:
این ســپرده کوتاهمدت اســت یا بلندمدت؟
در قبال این ســپرده چه تعهدی به مشــتری
دادهاید؟ تســهیالت میدهید یا وام؟ آیا این
سپرده ابزاری برای اعتبار است تا بعدا ًمشتری
چند برابر ســپرده خود تسهیالت بگیرد؟ این
ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

تسهیالتی که در آینده اعطا میشود قرار است
به چه فعالیتی داده شــود؟ قرار اســت معوق
باشدیانه؟

بهتری داشته باشــیم .به نظر من اینبعدشاید
مهمترازبعدآیتیباشد.

موضوع سود هم مطرح اســت .آیا قرار است
با ســود کمی که به نفع شماســت این سپرده
گذاشته شــود یا حداکثر سودش را میگیرد؟
گاهی میبینید مشــتری باالترین سود و حتی
سود ترجیحی از بانک میگیرد و از طرف دیگر
به بانک یک تعهد تحمیــل میکند و خیلی از
نواقص تحویل اعتباری را با گذاشــتن سپرده
میت میکند ،بعد از مدتی ســپردهاش را هم
برمیدارد و دو برابر آن نیز تسهیالت میگیرد
ومعوقمیشود.آیتیبانکهااینهاراپشتیبانی
نمیکند .البته تا وقتی نخواهد قرار هم نیســت
که پشتیبانی کند .سیستم آیتی بانک زمانی
ساخته میشــود که مدل و استراتژی کسبو
کار درستی داشته و نسبت به این مسائل آگاه
و هوشمند باشد .ما در حوزه آیتی نمیتوانیم
مغزها را جذب کنیم .چون این سیستم هنوز راه
نیفتادهاست.اگرراهبیفتدوحتیمغزهاییکهدر
حال فرار از کشور هستند را هم جذب کنیم ،باز
هم باید دو برابر آنها نیرو پرورش بدهیم .فقط
یکسری متخصص کامپیوتر که دانش خاصی
استوهمهدرآنزمینهمسلطنیستندوآنهایی
که با بزرگداده و سیســتمهای مقیاس وسیع
ســ ر و کار دارند ،جذب بانکها میشوند .به
دلیل اینکه سیستمها هوشمند نیستند و هوش
کسب و کار در شرکتها و بانکهای ما جایی
ندارد؛ بنابراین مغزهــای ما کاری برای انجام
دادنندارند.

اگرچه دانش و ابزارهــای روز را به ما ندادند،
با تاخیر توانســتیم آنها را به دست آوریم .اما
اینموضوعکهکســبوکاربانکــیمانیازبه
مشاوره دارد و از نظر رفتار تجاری باید خود را
از نو طراحی کند ،مدلهای جدید را بیاورد و به
کار گیرد ،شــاید به ما کمک بیشتری کند .من
معتقدم مشکل اصلی بانکهای ما اینجاست.
صنعت بانکداری دنیا در این ســالها بســیار
هوشــمند شــده و زمینههای حرفهای بسیار
یکنونیدر
قویایپیداکردهاســت.نــوآور 
صنعت بانکداری دنیــا ،یک نوآوری مبتنی بر
دانش اســت که در آن اســتراتژی ،مدلها و
ب و کار و آیتی تاثیرگذار هستند.
دانش کس 
آیتی به نحویطراحیشــده کهقابلیتپیاده
کــردن اســتراتژیهای مختلــف را دارد .با
برطرف شــدن محدودیتهــا در این حوزه
امکاناتی به دست خواهیم آورد ولی باید بدانیم
مدل کســب وکار بانکهای ما قدیمی است
و در زمانه فعلی جوابگو نیســت .باید به سمتی
حرکت کنیم تا این بــازار و صنعت بانکداری
که با بازار پول سر و کار دارد ،حرفهایتر عمل
کند ،به مردم و مشتریان خود خدمات بهتری
بدهد ،خودش هم در حاشیه امن باشد و بتواند
از آســیبهایی که در حال حاضر کمو بیش
ال موضوع
درگیرشان هستیم ،در امان بماند .مث ً
تخلفاتومطالباتمعوقه،آسیبهاییکهنظام
بانکی میبیند و ریسکهایی که در نظام بانکی
وجود دارد ،اینها معلول اســتفاده از مدلهای
ســنتی وناکارآمدقدیمیاســت کههنوزهم
اراده یا زمینهای برای تغییر آنها در نظام بانکی
وجودندارد.

الدراینزمینهکورعملمیکنیم؟
کام ً

گشایشــی که به دلیل توافق هستهای پیش رو
داریم ،چه تاثیری بر اکوسیســتم بانکی ما که
منشعب از اکوسیستم کل جامعه ایران است،
خواهدداشت؟آنچهشاهدهستیمبهنوعییک
موجود ناقصالخلقه است که در بخشهایی از
آن توانستهایم فعالیتهای مدرن انجام دهیم
ولی در بخشهای دیگر آن همچنان رفتارهای
سنتی داریم .با باز شــدن در و هماهنگ شدن
داخلوخارج،چهاتفاقیخواهدافتاد؟

برداشته شــدن محدودیتهای بینالمللی دو
اثر بر این موضوع خواهد داشــت :یکی اینکه
به برخــی نرمافزارها و اپلیکیشــنهای نرم و
ال هم
سخت دسترسی خواهیم یافت که البته قب ً
وجود داشتند اما تحت محدودیتهایی بودند.
بنابرایــنباالخرهابزاربهتــریپیدامیکنیم.
دیگر اینکه ما باید با موسسات تحقیقاتی بانکی،
شرکتهای مشاورهای و آکادمیهایی که در
زمینه بانکی کار میکننــد ،گفتوگو و ارتباط


درواقعدردورانتحریمتاحدودیتوانســتیم
ابزارهاراواردکنیم.

بانکها بســیاری از چالشها را به نوعی درک
میکننــدکهوجــودداردامااگرقرارباشــد
ب و کار را تغییر بدهند
بکآفیسها و مدل کس 
خیلی از اینها نیازمند اراده باالدستی به ویژه در
بانکمرکزیبهعنوانسیاتگذاراستیانیازبه
تحول در قوانین کشور دارند .در این زمینه اگر
این اراده وجود نداشــته باشد چگونه میتوان
متوقعچنینتغییریبود؟

ک مرکزی مانع حرفهای
من فکر نمیکنم بان 
شدن بانکها شود یا شده باشد .بانک مرکزی
مقرراتگذار و ناظر اســت .بعیــد میدانم از
سوی یک بانک طرح تحولی برای بهبود اجرا،
تحلیل رفتار مشتری و اعتبارسنجی انجام شده
باشــد و بانکمرکزی مخالفتی کرده باشــد.
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اگرچه قبول دارم بانکمرکزی هم متناســب
با پیشــرفتهای بانکداری مرکــزی در دنیا
باید خود را بهروز کند ،چنین اشــتیاقی هم در
آن وجود دارد و االن در این مســیر قرار دارد؛
اما بانکها در نهایت بنگاه هســتند و در بازار
پول و صنعت بانکداری فعالیت میکنند .این
یک بازار بسیار حرفهای با نیروی انسانی بسیار
حرفهای اســت تا بتواند تصمیمهای حرفهای
بگیرد و در شرایط سخت خود را نشان دهد .در
حال حاضر تا حدودی عرصه بر نظام بانکی ما
تنگ شده است .دیگر خبری از سودآوریهای
سرشــار گذشته نیســت .با پایین آمدن نرخ
تورم ،در اعطای تســهیالت با نرخ باال ریسک
عدم پرداخت وجــود دارد .بنابراین آنچه در
گذشــته عامل موفقیت بانکها بوده ،دلیلی
نــدارد در آینده هم عامــل موفقیت بانکها
باشــد .نظام بانکی ما به یک طراحی نو احتیاج
دارد .در این بازار پررقابت که حاشــیه سود
آن به تدریج در حال کاهش اســت ،بانکها
باید قادر باشند سود خوبی بدهند و بقای خود
را حفظ کنند .بنابراین در شرایطی که صنعت و
نرخ بازگشت سرمایه چندان جذاب نیستند و
حاشیه سود در حال افت است ،اگر نظام بانکی
بسیارحرفهایعمل کند میتواند نجات یابد.

اینشرایطمیتواندباعثتغییرالجرمشود؟

بله .زمانی ما قدرت انتخاب داشتیم .اگر بانکی
زودتر دســت به کار میشــد و حرفهایتر و
هوشــمندانهتر عمل میکــرد ،در مدیریت
بازار و مدیریت ریســک خود موفق میشد و
حاشیه ســود خوبی هم برای خود رقم میزد،
چون بقیه آگاه نبودند .اما اکنون در حال ورود
به مرحلهای هســتیم که اگر هوشیار و بیدار
نشویم ،واقعیتها ما را با خشونت و بیرحمی
البانکیکهنرخهایمطالبات
بیدارمیکنند.مث ً
معوقه آن از سطح اســتاندارد باالتر میرود
ال با یکســری عدم کارایی در سیستم خود
عم ً
درگیر میشــود .یا بانکی که مشتریان کلیدی
خود را بــه تدریج از دســت میدهد ،متوجه
میشود ســودی که از آنها به دست میآورد
ال زمانی مشــتریان
دیگر وجــود ندارد .یا مث ً
با سودهای پایین ســپردهگذاری میکردند
یا حســابهایی مثل قرضالحسنه ،طرفدار
داشتند؛مکانیسمجشنوارههاوقرعهکشیهای
ســاالنه ،کمپینی بود که پولهای خوبی برای
بانکها میآورد امــا اینها به تدریج اثر خود را
از دست دادهاند .مردم هم قدری هوشمندتر
شــدهاند .زیرا ما در این ســالها روی ذهن
اقتصادی مردم خیلی کار کردیم به ویژه برای
هدفمندی یارانهها اطالعات زیادی به جامعه
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پمپاژ شــد و ذهن مردم اقتصادیتر از گذشته
شده و هوشیار است که پولش چه ارزشی دارد
و چه کاری با آن خواهد کرد .مشــتری دیگر
مشتری  10ســال پیش نیست بلکه از آگاهی
برخوردار اســت و باید یک خدمت جذاب به
آن ارائه دهید تا بتوانید با پول او کار کنید؛ و هم
او ســود ببرد هم بانک .اگر آن خدمت جذاب
و باکیفیت ،و هوشــمندی و رفتار حرفهای در
بانک وجود نداشــته باشــد ،باید یک مابهازا
وجود داشته باشد .در حال حاضر این مابهازا،
ســود بانکی است .شــما مجبور به دادن سود
باالتربرایحفظمشتریهستید.

رقابتی که اکنون بیــن بانکها به وجود آمده
است.

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

ریســک را هم برای بانک هم برای بنگاه باال
میبرد؟

بله ،و هم بــرای کارآفرینان اقتصادی .در این
بازار انتظار میرفت بانکها هوشــمندانهتر
عمل کنند ولی به دلیل اینکه روی بکآفیس
کار نکردهانــد و از رفتارهــای مشــتریان
آگاه نیســتند ،تحلیل ســودآوری مشتری
جایگاهی ندارد و روی آن خیلی کم کار شــده
اســت .بانکها برای انتخاب مشــتری نه از
سیســتمهای کور بلکه باید از سیســتمهای
آیتی و هوش تجاری خود استفاده کنند.
اگر به اینها بیتوجه باشــیم هزینههای بسیار
ســنگینی به ما تحمیل خواهد شد و واقعیتها
مــا را از خواب بیدار خواهند کــرد .به تدریج
وارد پارادایم جدیدی از بانکداری در کشــور
میشــویم که در آن بانکهایی جلوتر هستند
کــه از قبل بــه این مســائل فکــر کردهاند.
ال آیتــی را فقــط یــک کار عملیاتی در
مث ً
نظر نگرفتهاند بلکه آن را یــک راهکار برای
پشتیبانی از ایدههای تجاری و مدلهای کسب
و کار ،ابــزاری برای مدیریت ریســکهای
خود ،اســتفاده بهتر از نیروی انسانی ،نخبگان
و اســتعدادهای خود دیدهاند .اگر در بانکها
از قبل چنین کارهایی انجام شــده باشد االن

فرصت مناسبی است که بتوانند از آنها استفاده
کنند.

با توجه به فضای بهوجودآمده ،رفتوآمدهای
متعددی با بانکها ،شــرکتهای مختلف و
بانک مرکزی در حال شــکل گرفتن اســت.
پژوهشکده در این شرایط چه کاری میتواند
انجــام دهد؟ آیــا مذاکراتی انجــام داده؟
همانگونه که شما گفتید ،استفاده از بازوهای
مشــاورهای و انتقال دانش فنی از موضوعات
حائز اهمیتی اســت که میتواند کمک کند،
آیا پژوهشکده برای اینکه از این توان بیرونی
برای انتقال دانش اســتفاده کند ،کاری انجام
داده یا برنامهای دارد؟

یکی از اهداف ما در پژوهشــکده این است که
ارتباطات خود را با مراکز تحقیقاتی بینالمللی
در زمینههای پولــی و بانکی افزایش دهیم .در
دوره تحریم محدودیتهــای ارتباطی وجود
داشت .گرچه حوزه تحقیقات هیچگاه تحریم
نبوده اما تحریمهای بانکی حتی روی ارتباطات
علمی ســایه انداخته بود .یکی از اهداف ما این
است که از اندیشمندان و پژوهشگران ایرانی
خارج از کشور و پژوهشکدههای پولی و بانکی
دنیااستفادهکنیم.شایدبتوانیمکمکهاییبرای
شناساندن بیشتر نظام بانکی به آنها ارائه کنیم
و بتوانیم تبادل علمی و اطالعاتی داشته باشیم.
چون دامنه حــوزه علم باز اســت ،نمیتوانیم

یکی از اهداف ما در پژوهشکده این است که
ارتباطات خود را با مراکز تحقیقاتی بینالمللی در
زمینههای پولی و بانکی افزایش دهیم .در دوره
تحریم محدودیتهای ارتباطی وجود داشت
بگوییم همه چیز را میدانیم .صنعت بانکداری
در دنیا صنعت رو به توســعهای است و به طور
مرتب خالقیت و نــوآوری در آن رخ میدهد
و مدلها و کســبوکارهای جدید در آن ارائه
میشود .ما میتوانیم از این دانش متراکمی که
درکشورهایپیشتازوجوددارد،استفادهکنیم.

کار عملیاتی هم در این زمینه انجام دادهاید؟

بله ،برای اولیــن دوره بانکداری جامع که قرار
است در بهمنماه برگزار کنیم ،اساتیدی را از
خارج کشــور دعوت کردهایم تا در این دوره
ی که برای
حاضر شوند و در کارهای آموزشیا 
نظام بانکی و بانــک مرکزی تدارک دیدهایم،
مشارکتکنند
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میزگرد

مهرک محمودی میثم قاسمی

میزگرد بررسی بانکداری ایران در دوران پساتحریم

همه فرصتها مشروط هستند

برگزاری ســومین همایش بانکداریالکترونیک و نظامهای پرداخــت تقریب ًا با اولین مذاکرات
ایران با  ۵+۱همزمان شــدهبود .در آن زمان بحث اصلی شــرایط بانکها در دوران پساز تحریم
بود واینکه با برداشــته شــدن تحریمها شــرایط بانکها چه تغییری خواهد کــرد .درآن میزگرد،
فرهــاد نیلــی به عنــوان رئیس پژوهشــکده ،علــی دیواندری به عنــوان مدیرعامــل بانک ملت و
انصاری بــه عنوان مدیرکل بینالملل بانک مرکزی که نماینده ایــن بانک در تیم مذاکره کننده
بــود ،حضورداشــتند .درآن زمــان همه بــه این جمعبندی رســیدند که بانکها بایــد برای دوره
پساتحریم برنامه داشته باشند.
حــال درپنجمین همایــش بانکداریالکترونیــک ونظامهای پرداخت درآســتانه لغوتحریمها
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ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

قرارگرفتهایم.در میزگرد پیشروســعی شــده با شیبه ســازی میزگرد گذشته افق آتی را تصویر
کنیم.این میزگرد با حضور علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ،فرهادنیلینماینده
ایــران در بانک جهانی،احمد عزیزی مشــاور رئیــس کل بانکمرکزی،حســین یعقوبی مدیرکل
بینالملــل بانکمرکــزی و حمیــد قنبــری مدیــر اداره بررســیهای حقوقــی بانکمرکــزی در
شــرایطی برگزارشــدکه نیلــی به صورت مجازی وبا بیش از ۱۲ســاعت اختــاف زمانی ازطریق
اســکایپ دراین میزگرد حاضرشــد .این میزگــرد صبح یکی ازآلودهترین روزهــای تهران برگزار
شــد اما پس ازپایانش مشــخص شــد برنامههای تدوین شده کافی نیســتند وبانک مرکزی باید
سناریوهای مختلفی داشته باشد.
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دو ســال پیش همزمان بــا برگزاری
همایش ســوم بانکداری الکترونیک و
نظامهای پرداخت کهتازه موضوع برداشــته
شدن تحریمها و مذاکرات هستهای آغاز شده
بود ،در میزگردی بــه وظیفه بانک مرکزی در
خصوص تدوین برنام ه برای زمان پساتحریم و
خروج از تحریم پرداختیــم .امروز قصد داریم
پس از گذشت دو ســال آن میزگرد را مجددا ً
تکرارکنیموبهبررسیشرایطحالحاضرایران
و نظام بانکداری بپردازیم .به عنوان اولین سوال
پس از گذشت دو سال که مذاکرات هستهای
به نتیجه رسید ،آیا برنامهای در خصوص دوران
پساتحریم برای بانکداری ایران تدوین شده یا
خیر؟

احمد عزیزی ،مشــاور
ارشــد رئیس کل بانک
مرکزی:برنامهدرسطوح
مختلف هم در دولت و هم
در بانک مرکزی تدوین
شدهاست .تا آنجایی که من اطالع دارم برنامه
بانک مرکزی در ســطح عملیاتی جامعترین
برنامه است .این برنامه فقط به مسائل بانکی و
اقتصادی نپرداختــه؛ به مســائل حوزههای
مختلفسیاسیوحوزههایدیگرنیزاشارههایی
دارد .اما آیا این برنامه کافی است یا خیر سوال
دیگریاستکهبایدبهآنپاسخدادهشود.
حســین یعقوبی ،مدیر
کل امور بینالملل بانک
مرکزی :در حوزه ارزی
روی دو محــور تمرکــز
کردیم .یکی اســتفاده از
ظرفیتهــایبالفعــلایجادشــدهدرنتیجه
مذاکــرات با گــروه ۵+۱بــود .یکــی از این
ظرفیتهااستفادهازمجوزهایالزمبرایانتقال
منابع ایران از کشورهایی که دارایی ما در آنجا
قرارداشــتبهکشــورهایهدفبود.دراین
زمینه اقدامــات خوبی انجام شــد .همچنین
مذاکرات در خصوص احیای روابط کارگزاری
کهبهدلیلتحریمهاروابطمتوقفیاازبینرفته
بود؛ ما احساسمان در ارتباط با آنها این بود که
آنها عالقهمند به برقراری رابطه هســتند اما
ایجــادرابطهرابهبعدازاجراییشــدنبرجام
موکول میکنند؛ نتیجه این مذاکرات نیز بسیار
ثمربخش بــود .همچنین انجــام مذاکرات با
کشورهایی که پیش از تحریمها رابطهای با آنها
نداشتیم اما به جهتی در این دوره زمانی برای ما
پراهمیت شــده بودند ،نیز در دستور کار قرار
گرفت .تطبیق استانداردهای بانک مرکزی با
اســتانداردهای بینالمللی که بــه دلیل ایجاد
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تحریمها در دورهای از آن فاصله گرفته بودیم
نیز در ملزومات کاری مــا قرار گرفت .نتیجه
اینکهمابرنام هداریموطبقآنبرنامهبانکهای
هدف را طبقهبندی کردهایم و انشاءاهلل پس از
اجرایی شــدن برجام ایــن فرصتها بالفعل
خواهندشد.
دارد؟

در این برنامه تدوینشده تمام الزامات
برای مواجهه با دوران پساتحریم وجود

ال وجود دارد .ما ب ه
بله کام ً
صورت هدفمند میدانیم
بعــد از تحریم باید به چه
شــکلی در حوزه احیای
مدیریــت ذخایــر ارز و
مدیریت داراییهای بانک و همچنین در حوزه
مدیریت کارگزاری بانکها از این ظرفیتهای
موجود استفاده کنیم .باید این ظرفیتها ایجاد و
نهاییشودتابتوانیمکارمانراشروعکنیم.
حمید قنبری ،مدیر اداره
بررســیهای حقوقــی
بانک مرکزی :دو ســال
پیش هیــچ تصویری در
مورد اینکه فضای پس از
تحریمها چگونه است و چه اتفاقی خواهد افتاد،
نداشتیم .اطالعات کافی در مورد اینکه بتوانیم
برای بعد از تحریمها برنامهریزی کنیم ،وجود
نداشت .بهترین حالت ممکن برای ما بازگشت
به ژانویه ۲۰۰۶بود؛ زمانی که اولین تحریمهای
هســتهای وضعشــد .در آن زمــان هنوز فاز
تحریمهای بانکی آمریکا شروع نشدهبود .این
دید ما پس از برجام در بعضی از زمینهها محقق
شــد و در برخی زمینههای دیگر خیر .بعضی از
تحریمهای قبل از  ۲۰۰۶نیز برداشــته شد اما
برخــی از تحریمهای بعــد از ۲۰۰۶همچنان
پابرجاهســتند.درایــندورهزمانیتیمبانک
مرکزی به صورت مرتب به تیم مذاکرهکننده
مشــاوره میداد که اگر کدام تحریم برداشته
شــود ،بهتر خواهد بود .االن کمی از این مشکل
رفع شده و مقداری از آن نیز باقی است .درست
اســت که قرار بر اجرای برجام است اما اینکه
کدام بخش اجرا میشود یا خیر هنوز مشخص
نیست .چرا که بخشــی از تحریمها برداشته و
بخشیازتحریمهابرداشتهنشدهوبرایهمهدر
ال آن
بخشهایی ســوال باقی ماندهاســت .مث ً
بخشهاییکهدرموردشانابهاموجودداردکه
آیا تحریم برداشته شــده یا خیر ،چه وضعیتی
خواهند داشت و چگونه تفسیر میشوند .وقتی
میتوانیمدرستبرنامهریزیکنیمکهامکانات
را دقیق ًا بدانیم .هنوز امکانات برجام برای ما صد

درصد مشــخص نیست .قســمتی از آن باقی
مانده و باید مدتی بعد از اجرا تفســیرها روشن
شود .نتیجه اینکه هر چه تاکنون نوشتهایم باید
اصالحشود.
علــی دیواندری ،رئیس
پژوهشــکده پولــی و
بانکی کشور :گروه پول و
ارز پژوهشکده که یکی از
گروههــای پژوهشــی
پژوهشکدهاست،پروژهایتحتعنوان«برنامه
عملیاتینظامبانکیکشوربرایدورهپساتحریم»
تعریف کرده .در این برنامه عملیاتی مشخص
میشود که در نظام بانکی روی چه مواردی باید
تمرکز شود و چه مواردی را باید در نظر بگیرند.
در حوزه پســاتحریم یکــی از مباحث مطرح
راهاندازی مجدد روابط کارگزاری اســت .این
بخش یکی از الزامات کاری است .کارهایی که
نظام بانکی و بانک مرکزی باید برای برقراری
روابط انجام دهند ،مشخص میشود .این پروژه
آغاز شده و بخشــی از کار نیز به انجام رسیده
اســت و امیدواریم پیش از پایان ســال نتایج
ملموسآنمشخصشودتادراختیارقرارگیرد.
پژوهشکدهوظیفهخودمیداندکهدراینزمینه
ش بینالملل بانکها همــکاری کند و
با بخــ 
فعالیتهای صورتگرفته را گردآوری کند و
تعمیقببخشدتابرنامهمنسجمیازآنبهدست
آید.

موضوعی که خــال صحبتهای دکتر
قنبریمطرحشد،مشخصنبودنفضادر
دوره پساتحریم است .ما هنوز نمیدانیم بعد از
اجرا شدن برجام چه اتفاقی خواهد افتاد و نگاه
بانکهای دیگر به اجرای این برنامه و همچنین
به ایران چگونه اســت .با توجه به اینکه شما در
بانک جهانی حضور دارید و در آن ســوی دنیا
هســتید و با آنها در حال مذاکره و مراوده؛ آیا
مشــخص اســت که آنها آمادگی همکاری با
ایرانپسازاجرایبرجامراخواهندداشــتیا
خیر یــا میتوانند به تمام تعهــدات خود عمل
کنند؟

فرهــاد نیلــی ،نماینده
ایــران در بانک جهانی:
تحریــم روی چــه
زیرســاختی نشســت و
چگونه پیادهسازی شد؟
آیااینزیرساختبرداشتهشدهیاهنوزهست؟
یانظاممالیبینالمللیدرحالتعمیقوگسترش
آنزیرساختاست؟دوماینکهچشماندازپس
ازتحریمازمنظربینالمللیچیست؟سوماینکه
هزینهوفایدهبازیگراناینعرصهدرفضایپس
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از تحریم چگونه اســت؟ در بحث اول کمی به
عقب بازمیگردم؛ به فروپاشی اتحادیه جماهیر
شورویوبرداشــتهشدندیواربرلینکهپایان
جنگ سرد و دوران گســترش نظام حقوقی و
مالی و فنی بینالمللی بود .در سالهای  ۲۰۰۵تا
 ۲۰۰۷که به تدریج تحریمها در ایران شــدت
گرفت ،در واقع نوعی مســلح کردن نظام مالی
بینالمللیاتفاقافتاد.نظاممالیبینالمللیتسلیح
شــدتابتواندازتوانتســلیحاتیخودعلیههر
سامانه هدفگذاریشده استفاده کند .به نظر من
تحریم ایــران پایلوت اجرای ایــن نظام مالی
مسلحشدهبود.اینزیرساختهمچنانسرجای
خودش مانده و همیشه نیز برگشتپذیر است.
اتفاق ًااینتوالیاقداماتتعیینشدهدربرجامنیز
نشــانه همین نکته است .یعنی هر وقت مجددا ً
احساس خطر شــود که هزینه مورد انتظار کار
کردن با ایران یا هر بازیگر دیگری مختل شده،
این نظام دوباره قابل برگشت است .از همین رو
دبیرکل آژانــس نیز باید بــه صورت مرتب
گزارشفصلیبهشورایحکامارائهدهد.تجربه
نشــان داده این نظام تسلیحشده میتواند یک
اقتصادبازرابهاقتصادبستهتبدیلکند.ازطرف
دیگــر فرصتی بــرای بســیاری از بازیگران
بینالمللازجملهنظاماجراییامریکاایجادشدتا
یکتجربهموفقمثلکمپدیویدیاشرمالشیخ
را رقم زند ،و یک تهدید را به یک فرصت تبدیل
کند .از طرفی اروپا با دسترســی به گاز مطمئن
ایران تهدید روســیه را تا حدودی خنثی کرد.
ایران نیز باید از این وضعیت استفاده کند و یک
بازیبرد-بردراساماندهدتابهفرصتبهتری
برسد.امااینرایکفرصتبرگشتناپذیرتلقی
نکنیم .تلقیهای بینالمللی نشاندهنده بزرگ
ال در گزارش اخیر
بودن این فرصت اســت .مث ً
اســتنلی مورگان ،برداشــته شــدن تحریم و
بازگشــت ایران به فضای اقتصــاد بینالملل
بزرگترین اتفاق بعد از فروپاشی دیوار برلین
تلقی شده است .در تحلیل بانک جهانی نیز طی
ســالهای  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۷خاورمیانــه تنها
منطقهای در دنیاست که پیشبینی رشد آن رو
به باال بازنگری شــده اســت .پیشبینی رشد
اقتصادی در تمام بخشهای دنیا طی سه فصل
گذشته تغییری نکرده است .در خاورمیانه نیز
تنهامنطقهایکهانتظارشــتابرشدشوجود
دارد ،ایران اســت .از منظر اروپا نیز اینجا یک
اقتصادچند ۱۰۰میلیارددالریاستکهبرخی
از فرصتهای شــغلی را که نمیتوان در اروپا
جســتوجو کرد میتوان در ایــران یافت .اما
متاسفانه یا خوشــبختانه تمام اینها مشروط بر
چگونگیبازیبازیگراناســت.ماوســطیک
ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

صحنه شطرنج هستیم؛ در این صحنه شطرنج
بســتگی دارد که دو طرف مهرههــا را چگونه
جابهجا کنند تا بتوانند از این فرصت اســتفاده
الزم را ببرند .پس اگــر در مورد آینده ،آن هم
آینده نزدیک یعنــی  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۷صحبت
میکنیم ،باید مبتنی بر سناریو باشد .من ارجاع
میدهم به گفته دکتر دیواندری در میزگرد دو
سال پیش که گفتند ما باید سناریوسازی کنیم.
یعنــی تعبیر برنامهریــزی را بایــد به تعبیر
سناریوسازی تغییر دهیم .نمیتوانیم مستقل از
سناریو برنامهریزی کنیم .بخشی هم بستگی به
نوع بازی مــا دارد .هر بازاری ریســکهای
خودش را به همــراه دارد .ما چگونه میتوانیم
ریســک کار کردن با بازار ایران و فضای بانکی
ایران را مشــخص کنیم؟ این ریسکها قابل
محاسبه ،رســیدگی و مدیریت کردن است.
چقدر حاضریم بابت ریســکهای موجود که
قادر به کم کردن آنها نیســتیم ،بازده بیشتری
دهیمتاافرادخواهانفعالیتدراینبازاربتوانند
کار کنند؟ در این فضا شــاید بتــوان در مورد
فرصتهایتحریمصحبتکرد.نبایدفکرکنیم
آبزیادیپشتسدجمعشدهوبهمحضاینکه
دریچههای سد را باز کنیم ،جاری میشود .حتی
بعضیها فکــر میکنند به محض باز شــدن
دریچههاهمهتوربینهانیزب هکارمیافتندوبرق
تولید میشــود .از همین رو باید سناریوسازی
کنیــم .نظام مالــی بینالمللــی آمادگی فنی
بازگشتبهشرایطقبلازبرجامرادارد.اینهنر
دیپلماسی ماســت که هزینههای بازگشت به
شرایطقبلرازیادکنیمومنافعفضایایجادشده
راآنقدرباالببریمکههزینهبازگشــتبهقبل
برای همه زیاد باشــد و در نتیجه احتمالش کم
شــود .نکته پایانی اینکه ما در مورد نظام بانکی
صحبت میکنیم که محافظهکارترین صنعت
دنیاســت .اگر در مورد نفــت و گاز صحبت
میکردیــم راحتتر بود .به نظر میرســد با
کمرنگ شدن حلقه سیاســی و حقوقی تحریم،
سرعت کمرنگ شــدن تحریم در حلقه مالی و
بانکیوبازگشتآنبهفضایقبل،کندترخواهد
بود.افقهایآتیهمبااماواگرهایزیادیمواجه
میشــود .همه به فضای ایران نگاه میکنند تا
ببینند تحوالتش چگونه است .آنچه در ابتدای
تمام مذاکرات بیان میشــود ،بحث مقررات
پولشــویی و حمایت مالی از تروریسم است ،اما
این فقط گفتوگوی اول است .گفتوگوی دوم
طبیعت ًاتطابقپذیریبانکهایایرانبامقررات
بینالمللــیخواهــدبــود.درایــنبخــش
نقطهضعفهــای زیــادی داریــم .یکــی از
نقطهضعفهای ما شفافیت صورتهای مالی


است .بازگشت به بانکداری مدرن و حرفهای
برای بانکهای ما سخت اســت .بنابراین در
فضای اما و اگرها میتوانیم در مورد ســالهای
 ۲۰۱۶و ۲۰۱۷صحبتکنیم.

دکتر نیلی به دیدگاه بینالملل اشــاره
کردند؛ دراین صورت به نظر میرســد
بایــد برنامههای کوتاهمدت بــرای این دوره
زمانیدرنظرگرفتیاسناریوهایمختلفیبرای
ال
ورود به بازار جدید در اختیار داشت .این کام ً
یک رویکرد متفاوت است .در اصل یک برنامه
بلندمــدت در اختیار داریــم و چندین برنامه
کوتاهمدتتادرلحظههایمختلفبتوانیمطبق
آن تصمیمگیــری کنیم .آیــا آمادگی چنین
وضعیتی در ایران وجود دارد؟ تا این حد چابک
هســتیم که بتوانیــم اتفاقهــا را پیشبینی و
مدیریتکنیم؟

بهنظرمنآنچهمیتوانبه
صحبت دکتر نیلی اضافه
کرد این است که هر کدام
از مــا در اجرایی شــدن
برجام نقــش داریم .این
فرصت به صورت کامل در اختیار ما نیســت.
واکنش ما بــه رخدادها و همچنیــن فرآیند
برداشته شدن یا تعلیق تحریمها در شکلگیری
این تصمیمها نقش خواهد داشت .به اعتقاد من
نظام بانکی مــا در دو حوزه با دنیا ارتباط زیادی
دارد .یکی از آنها خدمات پرداخت است ،مانند
روابط کارگــزاری .مدل اقتصــادی فعالیت
بانکهای تجاری و بانک مرکزی ایران با سایر
بانکهای دنیا به گونهای بوده اســت که منابع
ارزی نــزد بانکهــای خارجی در حســاب
کارگزاری قــرار میگرفــت و پرداختها به
صورت نقدی انجام میشــد .به نظر من پس از
اجــرایبرجامکارمادرحــوزهپرداختآغاز
خواهد شــد .عملیات پرداخت در این حالت
ریسکی ندارد ،بانکهای خارجی خواهند گفت
منابعخودرادراختیارمابگذارید،ماهمازطریق
عملیات کارگزاری پرداختهای شما را انجام
میدهیم .چه در سطح تراکنشهای خرد مانند
پرداختهای دانشجویی یا شخصی بخواهد با
درآمدهای داخل ایران در کشور دیگر زندگی
کند ،چه در حــوزه پرداختهای بزرگتر و در
حوزه کارآفرینی و تجارت یا تولید .به اعتقاد من
ی شــدن برجــام از طریــق انجام
عملیاتــ 
پرداختهای این حوزه خواهد بود .از این رو در
چنین وضعیتی هزینههای انجــام تراکنش و
ریســکهای آن کاهش مییابد ،زیرا در دوره
تشدید تحریمها عمده جابهجایی پولها و انجام
پرداختها در بستری غیر از بستر بانکی انجام
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میشــد که همراه با ریســک بــود و به دلیل
هزینههای جانبی آزادسازی منابع کارمزدها
ی شــدن
هم افزایش یافته بود .در نهایت اجرای 
توافقات،کاهشهزینههایمصرفکنندگانرا
در پی خواهد داشــت چرا که به دلیل کاهش
هزینههــای جابهجایی پــول ،قیمت کاالهای
وارداتی نیز به تبع آن کاهش مییابد .بنابراین
فرصت اصلی در بخش اخذ خدمات پرداخت
خواهدبودومیتوانیمبامنابعارزیخودمانکار
کنیم .در همین زمینه بانکهای خارجی حاضر
خواهندشدمنابعمارانگهداریکنند.دردوران
تشــدید تحریمها همه میدانیم که بانکهای
بزرگوموثردنیاحاضرنبودندتراکنشهایما
را انجام دهند .اما امکان ایفای نقش اصلی نظام
بانکی در برنامه عملیاتــی برجام طول خواهد
کشــید.ازآنجاییکهرسالتاصلینظامبانکی
آمادهسازی کشور برای ورود سرمایه و جذب
ســرمایهگذاری خارجی برای کشور است؛ به
تدریجبایدفضاییایجادشودتابانکهایبزرگ
دنیا بــدون دغدغه فعالیتهــای اقتصادی و
پروژههای ایران را فاینانس کنند ،مشارکتها،
ائتالفهاوکارهایسندیکایینیزصورتگیرد.
در این بخش معموالً ریسکهایی وجود دارد،
بانکهای دنیا با تکیه بر سوابق بانکهای ایران
باید ریسک ناشــی از تعهدات نظام بانکی ما را
بپذیرند و اســتحکام ســاختار مالی بانکها و
بخشی از این ریسکها را بررسی و تحمل کنند.
به اعتقاد من این بخــش از کار ب ه کندی پیش
خواهد رفت و نمیشــود انتظار داشــت فضا
آنقدر آماده باشــد که بتوانیم امیدوار باشیم
خطوط اعتباری کوتاهمــدت ،ریفاینانس یا
اعتبار خریدار یا اعتبار عرضهکننده و این قبیل
خطوط اعتباری در اختیــار بانکهای ما قرار
بگیرد .بنابراین امکان اســتفاده از فرصتهای
برجــام در بخش غیر از خدمــات پرداخت تا
حدود زیادی به نحوه تحرک بانکهای داخلی
به منظور استحکامبخشی به ساختار مالی خود و
اصالح ریســکهای سیســتماتیک بستگی
خواهدداشت.
دکتر نیلی از سناریوسازی
صحبــت کردنــد؛ من
احساس میکنم شاید این
را جدا از برنامهریزی تلقی
میکنند ،به نظر من جزیی
از برنامهریزی و برنامهریزی اقتضایی اســت.
یعنی اگر فالن حالت شــد چه کنیم و اگر حالت
دیگریاتفاقافتادچهکنیم؛سناریوهایمختلف
درون برنامه .همچنین ایشــان مطلب دیگری
گفتنــد در مورد ســطوح سیاســی و حقوقی و
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حرفهای مالی .میخواهم اینهــا را به هم پیوند
بزنم :ما همیشه حرفمان به ارباب سیاست در
کشور این بود که مشکل تحریمها چون از حوزه
سیاســت وارد حوزه مالی و اقتصاد و بانکی شده
است،پساساســ ًابایددرهمانحوزهحلشود.
بنابراین تالشهای ما شاید در جاهایی تاثیری
داشته باشد اما هزینههایی نیز خواهد داشت .در
حوزه سیاســت برای اینکه چه برنامهای باید
تنظیــم میشــد میبایســت اقتضایی عمل
میکردیم .یادآوری میکنم در حوزه سیاســی
بحث این بود که همه تحریمها باید برداشــته
شود .تمام برنامهریزیها نیز طبق آن انجام شد.
من اطالعی ندارم از اینکه کســی برنامهریزی
کرده باشــد برای زمانی که تحریمها برداشته
نشود .از همین رو شکافی ایجاد شد که من اسم
آن را امتنــاع از برنامهریزی میگذارم .یعنی با
توجه به انتظاری که برای رفع تحریمها داشتیم،
برایحالتهایدیگربرنامهاینریختهایم.اتفاق ًا
همین اتفــاق هم افتــاد .برنامهریــزی برای
حالتهایمختلفسیاسیصورتنگرفت.خب
واقعیتامرایناستکهمابرایشرایطاقتضایی
بینابینی و انواع ســناریوهای ایــن بین ،برنامه
الیکسناریوایناستکهتحریمهای
نداریم.مث ً
امریکالغونشودوتحریمهایاروپاازبینبرودکه
تقریب ًا االن اینگونه است .سناریو دیگر اینکه با
ماهیت فراسرزمینی قوانین امریکا در شرایطی
که تحریمهــای اولیه امریکا و حتی بخشــی از
تحریمهای ثانویه نیز برداشــته نشــده است،
چگونــه عمل کنیم .البته ارباب سیاســت فکر
میکردند درخواست ما لغو تحریمهاست .اگر
بخواهیم برای یــک موقعیت اقتضایی دیگری
برنامهریــزی کنیم خودمان بــه طرف مقابل
عالمت میدهیم شما تحریمها را برندارید .این
حرفها مربوط به قبل از تفاهم است .حاال بعد از
تفاهمبایدوضعیتموجودراکالبدشکافیکنیم.
جناب دکتر عزیزی لطف ًا
بفرمایید وضعیت آینده
ال اگر پرونده
چیست؟ مث ً
 PMDبسته شود ،به نظر
شــماچنــدوقــتبعد
تحریمها برداشــته میشــود؟ توافقات برای
برچیدهشدن تحریمها چه بوده تا ببینیم در این
فرآیند چه چیز اجرا شده و چه چیزی قرار است
درآیندهاجراشود؟
ما زمانــی از منظر حقوق
داخل و گاهــی از منظر
حقوق بینالملل و حقوق
کشورهاوبلوکهاییکهبا
ما طرف قرارداد هستند،

صحبتمیکنیم.مامبانیحقوقتحریمنداریم.
در صورتی که در دنیا مســلح کردن بازارهای
مالی،یکابزاراست؛یعنیتدارکوترتیباتیدر
بخش مالی که بتوان برای تامین امنیت ملی از
آن اســتفاده کرد؛ ما چنین چیزی نداریم .آنها
دارند.چوناینبخشرادراختیارنداریم،دراین
زمینه فقیر هستیم .اما ما به آنچه آنها نیز دارند
بایدمسلطباشیمتابتوانیمبرنامهریزیاقتضایی
انجامدهیم.ماچوناینتسلطرانداشتیمالجرم
بایدازمنابعومشاورخارجیاستفادهمیکردیم،
با کسانی صحبت میکردیم که نمیدانستیم به
چه سالحهایی مجهز هســتند .در حقیقت در
مســیرمذاکراتآموزشمیدیدیم.امتناع از
برنامهریزی در حالی که شــما نمیخواهید به
طرفتان عالمتدهی کنیــد ،موضوع مهمی
است.امااالندرشرایطپسازتفاهماتهستیم،
باید ببینیم آیا برنامههای تدارک دیدهشده از
سطحعناوینمناسبخارجشدهیاخیر.امابرای
اجراییکردنآنیعنیگستردهیاجمعیکردنو
یا به عمــل درآوردن آن برنامهها با مشــکل
مواجه هستیم .مهمترین مطلب اینکه به دالیل
مختلــف در تاریکــی گام برمیداریــم .این
موضوعینیستکهدرموردشتجربهایوجود
داشتهباشدوبگوییماینباراینگونهخواهدشد.
برایاولینباراتفاقمیافتد،هموضعتحریمهاو
همرفعآنبرایاولینباراستکهاتفاقافتاده.ما
تــدارکات الزم را برای برنامهریــزی انجام
ندادهایم.میتوانیمباهمتعارفکنیماماواقعیت
این اســت که از این نظر هــم در تاریکی گام
برمیداریم .با برداشته شدن تحریمها فرصت
جدیدی ایجاد میشــود اما آن فرصت جدید
اســت که ما را با خود میبرد .ما اســیر وقایع
خواهیمبود.
اما باید توان داشــته باشــیم که سریع
واکنشنشاندهیم.

متاسفانهتوانمانمحدود
اســت و خودمان را برای
آن آماده نکردهایم .یکی
ازدالیلشهمایناستکه
توهم برداشــته شــدن
تحریمها را داریم .انتظارمان یک چیز اســت و
واقعیت چیز دیگر .ما امیدواریم بازگشت ایران
به صحنه اقتصاد بینالملل بزرگترین اتفاقی
باشدکهدردههگذشتهودههآیندهرخداده.اما
این موضوع زمانی درست خواهد بود که درجه
بازی این اقتصاد کمی باالتــر رود؛ دیگر اینکه
ارادهای برای این بازگشت وجود داشته باشد.
ال ارادهای برای
بعضی جاها حس میشــود اص ً
بازگشت نیست .در این فرصت ایجادشده یک
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نکته بســیار اساسی ،برداشــت غرب از رفع
تحریمهاســت .فرق غرب با مــا در جاهایی
مشخص میشود که سیستم تسلیحشده مالی
جهانی اجازه انجام یکسری از کارها را نمیدهد.
در این جغرافیا قضایا متفاوت است .درک ما از
طرفمقابل،فرصتراتحتتاثیرقرارمیدهد.
بهنظرمندراینزمینهنگاهایرانبهشرقخواهد
بود.مسالهماباغربخیلیاقتضاییاست.منتها
مشکل این است که نظام مالی بینالمللی تحت
کنترلغربقراردارد.یکنظامآنگلوساکسون
است حتی کانتینتال هم نیست .باید دید آیا این
باعثرقابتیاتعارضیبینغربوشرقخواهد
شدواینرقابتایننظامراتحتتاثیرمیگذارد
یاخیر .نکتهآخراینکهاینموضوعباارادهداخلی
ما در ارتباط است .باید ببینیم چه برخوردی با
برجام خواهیم داشت .دکتر ظریف گفتهاند ما
یک سند داریم خوب یا بد ،میتوانیم اراده کنیم
و پنج درصد از آن بهــره ببریم؛ میتوانیم اراده
کنیم و ۹۵درصد از آن بهرهمند شویم .حتی من
این را اضافه میکنم که میتوانیم کاری کنیم که
از بین هم برود .باید اراده و حاالت و سناریوهای
مختلف را مشــخص کنیم بعــد برنامهریزی
کنیم.
من از منظر عملیاتی نگاه
میکنم .ما از آن دســته
خوشبینهــا بودیم که
دکتر عزیزی اشاره کرد.
چیزی که به ما گفته شد،
برنامهریزی در راستای حذف تحریمها بود .ما
درک کردیم وقت نداریم و باید سریع خودمان
را با نظام بینالمللی تطبیق دهیم .بحث آموزش
در دســتور کار قرار گرفت .آموزش یک امر
حیاتیبود.درطولچندسالگذشتهازدسترسی
به بازارهای بینالمللی محروم بودهایم پس در
واقع چند سالی از بازار بینالملل دور بودیم .االن
که از این فضا خارج شدهایم میبینیم همه چیز
تغییر کرده ،حتی پول هم عوض شده .گرچه ما
در این دوره آموزش و برنامهریزی را شــروع
کردیم .آموزشهای مــا در دو حوزه بود :یکی
خزانهداری و دیگری ایجاد روابط کارگزاری با
کارگزاران.اینهابرایمابســیارحیاتیهستند.
هیچگاه نمیتوانید روابــط بینالمللی بانکی را
بدونحضوریککارگزارقابلاعتمادکهبهشما
ســرویسهای پرداخت و کارگزاری مناسب
بدهد ،انجام دهید .یکی هم آموزش پرســنل
نظارتی .ما در همان دوره فاصله گرفتن از بازار
متوجه شــدیم این موضوعــات تغییر زیادی
کردهاند .استانداردهای جدید متفاوت است.
خوشبختانه در راستای مذاکرات با هیاتهای
ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

مختلف نکات خوبی دیدیم .انصاف ًا ظرف دو ماه
گذشته با هیاتهای عالیرتبه زیادی مذاکره
کردهایم .اینها عالمتهای خوبی اســت .کار
بانکی و کار مالی در حال شروع شدن است .یکی
دیگر از اقدامات ما ایجاد و احیای ظرفیتهای
گذشتهبود.یکیازاینظرفیتهااخذفاینانسو
خطوط اعتباری بود .بعض ًا این مذاکرات منجر
بهامضاییادداشتتفاهمشد.
خوشبختانه مذاکرات رقابت خوبی ایجاد کرد،
منبرجامراســیاهوســفیدنمیبینم.یکنگاه
ال
رنگی به آن دارم .میگویم نه بد است و نه کام ً
خوب .ظرفیتهایی دارد و باید از آن اســتفاده
کنیم؛ مثل حوزههای مشــترک گازی با قطر،
اگر استفاده نکنیم آنها استفاده خواهند کرد .من
میگویمازهمینمتناستفادهکنیم.خیلیمنتظر
نمانیم .برای ما ایدهآل بود خیلی کارهای دیگر
نیزانجامشــودامااالنازهمینمتنبرجامباید
نهایت استفاده را ببریم .با واقعیتهای موجود
کناربیاییموازاینظرفیتهااســتفادهکنیم.ما
عامل به وظیفه هستیم ،ضامن به نتیجه نیستیم.
کار خودمــان را پیش میبریم .من به امتیازاتی
که گرفتهام نگاه میکنم .چه زمان انتظار داشتم
 ICBCچین بیاید ICBC.بزرگترین بانک جهان
است.
یعقوبی :این ظرفیت را نیز متن برجام به وجود
آورد.
البتــه اگــر  ICBCرا نیز
تهدید نکننــد .اگر منافع
این بانــک در امریکا به
خطر بیفتد یکشبه ایران
راکنارمیگذارد.

ممکناستبهبنبستبخوریم.
من نیز به نظر آقای دکتر
عزیزی که گفتند باید بر
مبنای واقعیتها صحبت
کنیم ،اعتقــاد دارم .اگر
واقعیتهــا را در نظــر
نگیریم و محدودیتهای واقعی را در تحلیلها
نیاوریم ،آنگاه نظام بانکی متهم خواهد شد که
نتوانسته از فرصتهای بهوجودآمده در دوره
پساتحریم استفاده کند .اینکه مشکل تحریمها
ذات ًا یک بحث سیاســی بوده و اصــوالً بانکی و
اقتصادی نبــوده ،یک واقعیت اســت .در هر
صورت تحریمها به عنوان ابزاری برای فشــار
واقعی بر اقتصاد ایران عمل کرده است .زیرا در
بررسی پروندههای حقوقی بانکی که در محاکم
خارج از کشور انجام شد ،مشخص شد خطایی
صورت نگرفته و تحریمها بیشتر به بهانههای
واهی بوده اســت .این حقایق نشاندهنده این
اســت که قدرتهای جهانی از ابــزار بانکی و
زیرساختهای مورد اشــاره برای رسیدن به
مقاصد سیاسی استفاده کردهاند .مهم این است
کــه ما بــه لحــاظ قابلیــت و برنامهریزی و
سناریوهایی که باید در اختیارمان باشد ،آنقدر
خوب عمــل کنیم که در مقابــل هر رخدادی
بتوانیم واکنش مناســبی نشــان دهیم .من در
بحثضرورتسناریوســازیرویتهیهپلنB
تاکید میکنم .شــرایط حکم میکند یک پلنB
داشتهباشیمکهاگرکارهامطابقانتظارمانجلو
نرفت طبق آن عمل کنیم و غافلگیر نشــویم.
بحثهای صورتگرفته نشان میدهد در حال
حاضرمابرپلن Aمتمرکزهســتیمودرشرایط
ناهموار ممکن است ابتکار عمل خود را از دست
بدهیم.

در شــرایط فعلی آن هم
اتفاق بیفتد برایمان خوب
است .اگر این اتفاق نیفتد
بقیــه چیزها هــم اتفاق
نخواهدافتاد.
این بانکها خطشــکن
هستند .اگر اینها نیایند و
ریسک شــما را کاهش
ندهنــد هیچ کــس جلو
نمیآید .اگر همه متوجه
شوند بخش بانکی تمام تالش خود را میکند تا
روابط کاگزاری احیا شود ،کفایت میکند .بعدا ً

اگر اجــازه بدهید من از
کمــی عقبتر شــروع
میکنم و به ســوال شما
میرســم .اگــر بخواهم
بگویــم کــدام یــک از
تحریمها به سیستم بانکی مربوط است و کدام
یــکازتحریمهایامریکاسیســتمبانکیرابا
مشــکل مواجه کرد ،دو چیز است .یکی بند ج
ماده  ۱۰۴سیسادا و یکی مادههای  ۳۱۱و ۳۱۲
قانونپاتریوت.ماده ۱۰۴سیسادابهبانکهای
غیرامریکاییمیگفتیاایرانیاامریکا.پاتریوت

در واقع نگاه به شــرق ،خود را همینجا
همنشانمیدهد.

صحبتهای دکتر یعقوبی بیشــتر در
حوزهپرداختاستکهدکتردیواندری
به آن اشاره کردند و گفتند در آن مرحله کارها
سریعترانجاممیشود.



دکتــر نیلــی اشــاره کردند کــه از
اســتانداردها و قوانین فاصلــه داریم.
میخواســتمبدانمدراینبخشبانکمرکزی
چه برنامهای ب ه صورت خاص دارد و این فاصله
راچگونهبایدطیکنیم؟

شماره  31+2دی 1394

EBPS Edition

هممیگفتایرانجاییاستکهدرآنپولشویی
و تامین مالی تروریسم انجام میشود ،اگر بروید
طرفش شــما هم آلوده به این موارد میشوید.
اینها در برجام ســرجای خودشان هستند .در
چنینشرایطیکهاصلتحریمهایمالیوبانکی
شما سرجای خودشان است ،باید چه کنید .اول
کهبرجاممنتشرشدتامدتیمیتواننقاطمثبت
آن را نشان داد ،بعد از مدتی مشخص میشود
چهمــوارددیگریهمدرمتنهســت.پساز
مدتیدیگرنمیتوانیدبامتنکارخودتانراپیش
ببرید،بایــدبگوییدکهاینبانکوفالنبانکبا
منکارکردوبهاینوسیلهبانکهایدیگرراهم
برایحضور،ترغیبکرد.
شــما فکر میکنید وقتی
برجــام اجرا شــود همه
بانکها با ما کار خواهند
کرد؟ مگر قبل از شدت
گرفتــن تحریمها همه
بانکها بــا ما کار میکردنــد؟ زمانی که هیچ
تحریمینبودهماینطورنبود.
نکته دیگــر اینکه غیر از
قواعــد ،نهادهایی هم در
حالکارند.یکیکنگره،که
ما شــین
کا ر ش
تحریمسازی است؛ مدام
تحریم وضع میکند ،کاری نــدارد دولت چه
میکند.همیــناالنچهارقانونتحریمیدیگر
درصفهستند.اینطرفچهخبراست؟ آیا ما
در مقابل نهادهایی که وجــود دارد نهاد ایجاد
کردهایم؟خیلیکم.هیچجایدنیاندیدهامبانک
مرکــزی سیاســت تحریمــی یا سیاســت
ضدتحریمی ایجاد کند ،آنجا افکت درســت
کردهاند که کارش پیشنهاد تحریم است؛ وضع
تحریم و نظارت بر اجرای آن .در کشــورهای
دیگرهمنهادهاییبرایاینکاردارند.اینطرف
بانکمرکزینمیتواندمقابلآنقرارگیرد.کار
ویژه بانک مرکزی مقابله با تحریم نیست .برای
آن تعریف نشده .برای این کار اداره بینالملل
نــدارد .اداره بینالملــل کار بینالملل انجام
میدهــد؛ نهادی کــه برای مقابلــه با تحریم
سیاستگذاری کند یا اینکه چگونه فرصت ایجاد
کنیم وجــود نــدارد .در ایران ســتاد تدابیر
اقتصادی ایجاد کردیم .االن هم ســتاد برجام
شکل گرفته که کارش بیشــتر مانیتور کردن
چگونگی اجرای برجام اســت .سیاستگذاری
نمیکند .خیلی از برنامهریزیهای دســتگاهها
بــرای مقابله با تحریم آرزوهای آنهاســت نه
برنامهریزی .به وزارتخانه میگوییم برنامهات
چیست؟ میگوید میخواهم آن چیزهایی که
شماره  31+2دی 1394
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نداشتم را بخرم .اینها برنامه نیست .نکته دیگر
اینکه در دو طرف مخالفهای برجام را داریم و
به همدیگر نیز کمک میکننــد؛ نه آگاهانه و با
تبانی ،اما همدیگر را کمک میکنند .آن طرف
قانون وضع میکنند ،این طرف هم آن قانون را
بزرگمیکنند.ازطرفیموافقانیداریمکهسعی
میکنند بیایند دســتاوردها را نشان دهند .اما
شما تا نهادها را نسازید مخالفها میتوانند کار
خودراجلوببرند.
قصــه بــه آن تلخی هم
نیســت .به قول معروف
عیب می جمله چو گفتی،
هنرش نیز بگو .الزم است
یک بار خودمان را از منظر
طرف مقابل هم نگاه کنیم .االن در فضای بانکی
دنیا« ،استرس تست» موضوع مرسومی است.
وقتی میخواهید ببینید یک بانک چقدر مقاوم
است در واقع بدترین سناریوهای محتمل را در
نظر میگیرید و شبیهســازی میکنید که آن
بانک و موسسه مالی در بدترین شرایط چگونه
عمل میکند .صحبت ما در اینجا این است که
بزرگتریــن آزمون تنش دنیــا در مورد یک
اقتصاد اجرا شد و اقتصاد زنده ماند هرچند۱۰
درصد از رشــدش کاهش یافت اما این اقتصاد
کارمیکند.یکاقتصادچندصدمیلیارددالری
استکهکارمیکند.تعهداتشراانجاممیدهد
وبــههیچوجهمبالغهنیســتکهبزرگترین
آزمون تنش در مورد اقتصاد ایران انجام شــد.
اینیکامتیازبزرگاست.
نکتــه دوم اینکه هماکنون امریــکا در فضای
انتخاباتریاســتجمهوریقــرارداردکهتا
پایان ســال ۲۰۱۶نیز طول میکشد .طی سال
 ۲۰۱۶انتظارهیــچتغییریازامریکانمیتوان
داشــت .فضای امریکا به شدت سیاسی است
و بحث ایران یکی از بحثهای بســیار مطرح
میان کاندیداهاست .پوپولیسم در سال ۲۰۱۶
در امریکا حاکم اســت .از سویی صرفنظر از
اینکهنتیجهانتخاباتامریکاچهمیشودمشکل
ما با کنگره سرجای خودش باقی است .ماشین
تحریمســازی کنگره کار میکند و ما با کنگره
مشکل اســتراتژیک داریم .نکته دیگر نگاه به
شرقیاستکهدکترعزیزیمطرحکردند.این
نکته مهمی است .چین کارهایی انجام داده که
هرچندنظاممالیدنیابهآنبدبیناستاماقابل
توجه اســت .بانک آسیایی توسعه زیرساخت
( )A||Bممکــن اســت یکــی از بزرگترین
بانکهای توسعهای دنیا شــود .طرح احیای
جاده ابریشــم دوگان ه زمینی و دریایی که چین
دنبال میکنــد ،طــرح بلندپروازانه بزرگی

اســت .متاســفانه ما یارگیری خوبی در این
زمان نکردیم .هرچند هنــوز فرصتها باقی
است .ســال  ۲۰۱۶کارهایی میتوان کرد که
در  ۲۰۱۷نمیتوان انجــام داد .ما باید یکی از
بازیگران بشــویم .این اژدهای خفته اگر بیدار
شــود میتواند تغییراتی به وجــود آورد .من
ال به کار کردن با چینیها خوشبین نیستم
اص ً
زیرا انضباط نظام آنگلوساکسون را ندارند اما
تصمیماستراتژیکچیندربرنامهسیزدهمش
یعنی بازتعریف نظام مالی بینالمللی از طریق
احیای جاده ابریشم و بانک توسعه زیرساخت
بحثهای استراتژیک است که ما از آن غافل
ماندهایم .نکتــه آخر اینکه بــا اهمیت نقش
نیروی شــتابدهنده که دکتر عزیزی اشاره
ال موافقــم .در مبحث برجام ظاهرا ً
کردند کام ً
به بحثهای بانکی فقط از منظر رفع تحریمها
نگاه کردیم و به موضوع نیروهای شتابدهنده
ال در بانک جهانی
توجه نکردیم .من این را کام ً
احســاس میکنم .در واقع همه چشمها به این
اســت که نظام مالی بینالمللــی میخواهد با
ایــرانچهکند.یکیازمتممهــایبرجامباید
احیــای کار کردن با بانک جهانی باشــد .باید
دنبال تغییرات برگشــتناپذیر باشیم .کار با
بانک توسعه زیرساخت آسیایی و کار با بانک
جهانیدوکاریاســتکهمیتواندبهماکمک
النبایدکمالگرا
کند،البتهصبوریمیطلبد،اص ً
بود .باید بــه ناکاملیها تن داد .نباید ســطح
انتظارات داخلی را آنقدر باال ببریم تا نتوانیم
آنها را برآورده کنیم .آغوشها آنقدر هم که
فکر میکنیم باز نیســت .اما میتوان امتیازاتی
گرفت.

پژوهشــکده پولی و بانکی بــا توجه به
وضعیتکنونیولزومتدوینبرنامههای
اقتضاییچهکاریمیتواندانجامدهد؟

ما در بحث پســاتحریم
پروژه پژوهشی در دست
انجام داریم .امیدواریم به
زودی گــزارش آن را
تحویلدهیم .اعتقاد من
این است که با وجود شرایط فعلی اقتصاد ایران
همبانکهایخارجیوهمســایرشرکتهای
بزرگ صنعتی و تجاری خارجی ،بازار ایران را
میشناسند و به بازار ایران عالقهمند هستند.
آنها با دو ویژگی در ایران به خوبی آشنا هستند؛
یکی اینکه اقتصاد ایران پتانسیلهای اقتصادی
باالییدارد.چونایرانهمجمعیتباالییداردو
هم کشور ثروتمندی است .نکته دیگر در مورد
ایران این است که ایرانیها طی سالیان متمادی
تجــارت بینالملــل به تعهــدات خود عمل
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کردهانــد .از همه مهمتر اینکه ایران کشــور
بدهکاری در عرصه بینالمللی نیست .ظرفیت
سرمایهگذاری در ایران وجود دارد .این را هم
میدانند کــه ایرانیها و بانکهــای ایرانی به
تعهدات خــود عمل کردهاند .حتــی در دوره
تحریم بعض ًا در شرایط ناهموار تعهداتمان را
به بانکهای خارجی انجــام دادهایم .معتقدم
نگرش آنها به اقتصاد ایران کوتاهمدت نیست.
نگرش آنها به آینده است و دیدگاه بلندمدت
دارند و وارد کشور میشوند و میخواهند جای
پایخودراحفظکنند.درکناراینحقیقت،اینرا
هم باید بدانیم که اگر مقــررات جهانی مانند
تحریمها بخواهند برای ورود و کار کردن آنها
مانعیادردسرایجادکنند،دراینشرایطترجیح
میدهند با احتیاط بیشــتری عمــل کنند و
شتابزده وارد نشوند .ما نیز باید صبور باشیم و
شتابزده عمل نکنیم .انتظار نداشته باشیم یک
رابطهتخریبشدهتوسطدههااقداموبیانیهریز
حقوقی به ســرعت بازسازی شود و به صورت
کارا عمل کند .گرچه جامعه بینالملل راجع به
اقتصاد ما دید بلندمــدت دارند و میدانند که
کشور ما از پتانسیلهای خوبی برخوردار است،
اما اینگونه هم نیســت که اگر حس کنند کار
کردنبامابرایشاندردسرایجادمیکند،بههر
قیمتــی حاضر شــوند با قدرت و شــدت به
همــکاری ادامه دهنــد .بنابراین بــا تکیه بر
واقعیتهابایدتالشکنیماتفاقهایآیندهیک
بازیبرد-بردباشد.
ما با بانکهای دنیا زبان
مشــترک داریــم .آنها
میدانند بانکهای ایرانی
بســیار منظــم عمــل
میکننــد .در مــورد
سایشهای سیاسی نیز دولتمردان و سیاسیون
باید عمل کنند .وظیفهما به عنوان بانکدار این
اســت که در زمینشکلگرفته ،بازی خود را با
بانکهای دنیا بر اســاس سیاســت برد-برد
شروع کنیم .االن ظرفیتهای خوب بانکی به
وجود آمده .بانکهــای خصوصی ما ب ه اندازه
کافی حرفهای شــدهاند .باید سعی کنیم نگاه
داینامیک و پویایی داشــته باشیم و از نزدیک
شدنبهبانکهایترازاولدنیانترسیم.ازسویی
باید منطقهای به مساله نگاه کنیم .کشور عراق
پتانسیلخوبیبرایفعالیتدارد.کشورروسیه
با توجــه به وضعیت ایجادشــده یک فرصت
است؛ همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس.
ما باید در حوزه منطقه از فرصتها اســتفاده
کنیم و امیدوار باشیم شــرایط به سمت بهتر
شدنبرود.
ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

دکتر نیلــی گفتند اقتصاد
ایران در شــرایط تحریم
ســقوط نکرد ،وضعیتش
موجب محدودیتش شد.
من معتقدم شــاید هدف
الساقطکردناقتصادایراننبود.
تحریمهاهماص ً
وضعیتبهینهبرایآنهاشرایطکنونیبود.یعنی
روابطبینالمللاقتصادبهحداقلبرسد،امااقتصاد
به صورت کامل از بین نرود .به نظر من هنوز هم
ایننظرســرجایشاست.ساختاربرجامطوری
طراحی شده که اجازه گسترده شدن روابط بانکی
یانظاماقتصادیراندهد.درشرایطجدیدآنهادر
موقعیتی قرار گرفتهاند کــه نمیتوانند تحریم
جدیدهستهایاعمالکنند.مناگرجایآنهاباشم
برایحفظاینوضعیتدوکارانجاممیدهم؛یک
اینکــههمینوضعیترابــاقوانیندیگرمحقق
میکنم .دوم اینکه ب ه جای اینکه خودم را متهم به
وضع این قوانیــن کنم ،این قوانیــن را از طریق
دیگــران وضع میکنم .از طریق ســازمانهای
بینالمللی و کشــورهای دیگر .یعنــی از AFTF
استفاده میکنم .اتحادیه اروپا را در مسیری قرار
میدهم که خــود او محدودیت برقــرار کند.
استانداردهای انطباق با شبکههای بینالمللی را
آنقدر سخت میگیرم و ایران را آنقدر متهم به
نامنطبقبودنبااستانداردهایجهانیمیکنمکه
وضعیــت ما کمترین تغییر را داشــته باشــد.
نمیخواهند اقتصاد ایران باز شود و با اقتصادهای
دیگردرگیرشودویکدرهمپیچیدگیاقتصادی
به وجود آید .ما باید بتوانیم اجماع شکلگرفته را
بشکنیم.ایننیزدوراهکاردارد:سیاسیوفنی.اگر
متهممیشویمباساختاربانکیدنیاانطباقنداریم
باید ثابت کنیم منطبق هســتیم و از بقیه که شما
میگوییدمنطبقهستند،بیشترمنطبقیم.بنابراین
نمیتوانیــد بگویید آنها با اســتانداردها تطابق
ندارند و مــن تطابق دارم .اگــر میگویید من با
پولشویی مبارزه میکنم ،باید اثبات کنید؛ طوری
کهمنازبقیه-کهشماآنهاراهمکارمیدانید-در
مبارزه با پولشــویی بیشــتر همکاری میکنم و
سیستمهایممدرنتروپیشرفتهترازسیستمهای
آنهاســت .و در این صورت اجماع ایجادشــده
توسط آنها را بشــکنیم .این فعالیتها باید هم از
جهت حقوقی و فنی و هم از جهت سیاسی صورت
گیرد .فنی آن کار نظام بانکی است اما سیاسی آن
کارنظامبانکینیست.
دو نکته به ذهنم رســید.
من با موضوعی که آقای
یعقوبی مطــرح کردند
مخالفم؛ آنجا که گفتند ما
مامور به وظیفه هستیم و


مامور به نتیجه نیستیم .ما عبادت نمیکنیم .ما
در امور دنیوی اتفاق ًا مامور به نتیجه هســتیم.
مردم به مــا ماموریت دادهاند تــا نتیجهای
حاصل شــود .البته حصول نتیجه همیشه در
اختیار ما نیست .چه اشــکالی دارد اگر به قول
دکترقنبریازاینگذرگاهبهمددتطابقپذیری
با شبکه بانکی بینالمللی عبور کنیم؟ ما باید از
این فرصت اســتفاده کنیم تــا بانکهایمان
تطابقپذیر شــوند .نفس این کار نتیجه است.
نفس خارج شدن بانکها از وضعیت فعلی خود
نتیجه است .ما باید از این فرصت استفاده کنیم.
البتههمهبانکهایماهیچوقتآمادهنخواهند
شد.ماتعدادیبانکخصوصیچابکوآمادهتر
داریم که میتوانیم به عنوان پیشخوان بحث از
آنها اســتفاده کنیم تــا توانایــی کار کردن با
بانکهای دنیا را داشــته باشیم .یک نکته هم
اینکه باید هزینه کار نکــردن با خودمان را باال
ببریم .در شــرایط فعلی متاسفانه هیچ کمپین
بینالمللیای در خارج نداریم .هر اتفاقی بیفتد و
هر کاری میخواهند با ایران بکنند ،هیچ کمپین
بینالمللیای نداریم تا هزینه سیاسی آنها را باال
ببریــم .در دنیایــی زندگــی میکنیــم که
بزرگتریــن تولیدکننده تریــاک دنیا عضو
 WTOمیشودامامابایدهمچنانمنتظربمانیم.
بزرگتریــن تولیدکننــده نیروی انســانی
تروریسم اتفاقی برایش نمیافتد .بزرگترین
تامینکننده مالی تروریســم کنار ایســتاده و
کارش را انجام میدهد و ما هزینه تمام اینها را
میپردازیم .ما در هیچ کدام از این حرکتهای
تروریســتی نبودهایم و نحلــه مذهبی ایران
همیشــه نحله معتدل بوده اما هزینه نحلههای
رادیــکال را میپردازیم .این نشــان میدهد
دیپلماســی خوبی نداریم .همیشــه به آنچه
نکردهایممتهممیشویم.ماتبدیلبهآنشاگرد
کالس شدهایم که حتی اگر کاری هم نمیکرد،
کتک میخــورد .در هیــچ دادگاه و رســانه
بینالمللیای حضور نداریم .متاسفانه در هیچ
رسانهای نیستیم .در هیچ کدام از حرکتهای
تروریســتی یک ایرانی هم نبودهاســت ،اما
هزینههایش را میپردازیم .پس باید در بحث
دیپلماسیهمسرمایهگذاریخوبیانجامدهیم
تادرفضایبینالمللیمتهمنشویم.همینقانون
اخیــر کنگره امریکا نشــان داد مــا از صحنه
بینالمللی غایبیم .در لحظه آخــر نام ایران را
اضافه کردند و هزینه سیاسی کار کردن با ایران
را باال بردند و لطمه بزرگی به ســرمایهگذاری
خارجــی در ایران زدند .فقط در رســانههای
داخلی بــا یکدیگر حــرف میزنیــم ولی در
الغایبهستیم
رسانههایبینالمللیکام ً
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مدیر نظامهای پرداخت بانک مرکزی:

کارت اعتباری شرایط برد ـ برد دارد
یــک بــار دیگــر بانــک مرکزی در تالش اســت موضوع کارتهــای اعتباری را در ایران مطــرح کند؛ کاری که بارهــا برای انجام آن تالش شــده و هر بار به دلیلــی به موفقیت ختم نشــده
اســت .ایــن بار رکود اقتصادی بهانهای شــد برای ارائه کارتهایی که مردم با اســتفاده از آنها بتوانند کاالهای تولید داخل را به صورت اقســاطی بخرنــد .در کنار این موضوع ،بانک
مرکــزی طرحــی را با وزارت رفــاه و تامین اجتماعــی پیش میبرد که در صورت بــه نتیجه رســیدن ،میتواند گام بلندی برای ارائه کارت اعتباری در کشــور قلمداد شــود .کارا کارت
کــه قــرار اســت در گام اول در فروشــگا ههای بزرگ امکان اســتفاده داشــته باشــد ،گرچه کامــ ًا با اســتانداردهای کارتهــای اعتباری در دنیا منطبق نیســت اما برای شــروع بســیار
خــوب اســت .جزییات ســواالتی که پیرامون ایــن طرحها وجود دارد را بــا داوود محمدبیگی مدیر نظا مهــای پرداخت بانک مرکزی در میان گذاشــتهایم.
به نظر میرســد بانک مرکــزی تالش کرد
با طرحهای خریــد اعتبــاری کاالی ایرانی
و کارا کارت ،تابــو کارت اعتبــاری را در
کشور بشــکند .چند ســال پیش طرحی به
نام میزانکارت وجود داشــت که به نتیجه
نرســید .این طرح با آن کارت چــه تفاوتی
دارد؟

در حقیقت سابقه کارت اعتباری به سالهای
 ۸۵یا  ۸۶برمیگردد و مصوبات دولت در این
رابطه و تالشهایی کــه بانک مرکزی برای
ارائه کارت اعتباری داشــت .البته آن زمان
بر ســر عقود مشــکالتی وجود داشت و قرار
بود به صورت قرضالحسنه باشد و بعدا ً عقد
مرابحه جایگزین شد.
قبل از اینکه جواب این ســوال را بدهم ،باید
بررســی کنیم که چرا بحث کارت اعتباری
به اینجا رسید ،و با تالشهای بانکها و بانک
مرکزی و اینکه همه میدانســتند این کارت
چه مزایایــی دارد و به ســادگی میتواند در
اختیار مردم قرار گیرد اما چنین اتفاقی نیفتاد.
در حــوزه کارت اعتبــاری ســه ذینفــع
اصلی داریم ،مشــتریان بانکهــا ،بانکها و
فروشندهها .واقعیت این اســت که در تمام
طرحهایی که در حوزه کارت اعتباری مطرح
شــده ،به دو حوزه بانکها و مشتریان بسیار
توجه شــده بود ولی به پذیرندهها توجه نشده
بود .وقتی یکی از اضــاع را نبینید و آن ضلع
مغفول بماند ،طرح با عــدم موفقیت مواجه
میشــود .طرح جدیدی کــه بانک مرکزی
ارائه داد ،در سه حوزه ورود کرد.
یعنی مشتری باید بر اساس عقد مرابحه ۲۱
درصد سود بپردازد ،بانک هم تسهیالت در
اختیار مشتری قرار میدهد .البته ما میدانیم
االن هزینه تمامشــده تامین تسهیالت برای
بانکهــا واقع ًا  ۲۱درصد نیســت و در بازار
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بینبانکی با دخالت بانک مرکزی  ۲۶درصد
اســت .پس طبیعت ًا اگر بانــک را وادار کنیم
منابــع را  ۲۱درصد در اختیار مــردم قرار
بدهــد و از طرف دیگر بــا  ۲۵درصد تامین
کند ،رغبتی برای این کار ندارد .در گذشــته
هم عقد بر اســاس قرضالحسنه بود و بانک
رغبتی برای ارائه کارت اعتباری نداشت اما
در طرح جدید ،مشتری نفع میبرد و بانک هم
برای این خدمت خود منافعی دارد و با توجه
به شرایط کشــور ،پذیرنده و فروشندهها باید
چهکار کنند تا این طرح گسترش یابد؟ زیرا
تمام کارهایی که میکنید در انتها به فروشنده
برمیگردد و بانک بــا تجهیز این منابع برای

فروشــنده ،مشــتری فراهم میکند و باعث
رونق تولید میشود؛ پس باید فروشنده را هم
در این طرح دخالت داد .به نظر من این نکته
تفاوت تمام طرحها از جمله میزان اســت و
فروشنده هم باید مبلغی بپردازد؛ که با بانک
مرکزی صحبــت کردیم و پنــج درصد در
نظر گرفتیم .این پنــج درصد از  ۲۱درصد را
فروشــنده میدهد .به اعتقاد من اگر بحثها
میان بانک مرکزی و وزارتخانههای صنعت
و معدن و رفاه حل شود ،این مدلی است که به
مدل استاندارد بسیار نزدیک است .در مدل
استاندارد کارت اعتباری ،فروشندهها یک تا
دو درصد تخفیف میدهنــد ،به خاطر اینکه
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رودررو
فروشنده میداند مشــتری خرید میکند و
تخفیف را به بانک میدهد و بانک هم ترغیب
میشود تا مشتری را بفرستد.

عقد مرابحــهای کــه در کارا کارت مطرح
شده ،مساله بغرنجی است که نیاز به نرمافزار
پیچیــدهای دارد .یکــی از آن پیچیدگیها
این اســت که اگر خرید انجام شــود و کاال
مرجوع شــود چطور آن پنج درصد به حساب
فروشنده برمیگردد؟

یکی از بخشهای اصلی که در کارت اعتباری
باعث موفقیت این طرح میشــود ،برگشت
کاالســت .در این کارتها نکته «همیشه حق
با مشتری اســت» متبلور میشود .چون هم
بانک و هم فروشــنده سعی میکنند مشتری
راضی باشــد .ما در طرح جدید برگشــت
از خریــد را داریــم .امــا محدودیتهایی
در شــبکه فعلی پرداخت وجــود دارد و ما
بایــد واقعیــت را بپذیریم کــه محصولی را

یکی از بخشهای اصلی که در کارت اعتباری
باعث موفقیت این طرح میشود ،برگشت
کاالست .در این کارتها نکته «همیشه حق با
مشتری است» متبلور میشود
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میخواهیــم با اســتانداردهایی در شــبکه
پرداخت رونمایــی کنیم که محدودیتهایی
دارد و اســتانداردهای کشورهای دیگر را ما
در شــرایط فعلی نداریم .ما بحث برگشت از
خرید را در کارت اعتبــاری در نظر گرفتیم.
شــما به عنوان فروشنده میتوانید با امکاناتی
که  posدر اختیارتان میگــذارد ،تراکنش
برگشت از کاال را از سمت فروشنده به سمت
ســوئیچ پرداخت ما که متمرکز است ،انجام
دهید .پس فروشــنده کاال را از مشتری پس
میگیرد و بعد بانک هم بایــد پنج درصد را
به فروشــنده برگرداند .اما برخی مشکالت
به خصوص مشــکالت فرهنگی در استفاده
از این امکان وجود دارد .در جامعهای زندگی
میکنیم که وقتی جنســی را میخواهیم پس
بدهیم ،شاید بســترهای فنی این اجازه را به
شــما بدهند ولی از نظر رفتــاری و فرهنگی
فروشــندگان نمیپذیرند که کاالیی را پس
بدهید.
ما معتقدیم برای اشاعه این فرهنگ به بستر
و گذشت زمان و رفتارسازی جدید در حوزه
ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

پرداخــت و حوزه ارائه خدمت به مشــتری
نیاز داریم.

بحث دیگری که مطرح میشود ،تسویه آنی با
پذیرنده است .البته منظورم تسویه در همان
روز است .کارت اعتباری در دنیا تسویه آنی
ندارد و کار مرجوعی را هم سخت میکند.

ال درست اســت .به خاطر همین فقط
بله کام ً
در طــرح کارت اعتباری کاالهــای ایرانی
این موضوع را مطرح کردیــم .در این طرح
هم تسویه با فروشــنده انجام نمیشود ،بلکه
با تولیدکننده کاال انجام میشــود و تســویه
هم با تبادرهای دو هفتــه یک بار یا ماهیانه با
تولیدکننده صورت میگیرد .از این رو ما یک
ماه وقت داریم تا تراکنشها را مدیریت کنیم.
بنابراین مدلی برای تســویه با مشتری داریم
که مستثنی است و در این مدل تسویه ماهیانه
انجام میشــود و تولیدکننده کارمزدی را به
بانک میدهد.

آن کارت بیشــتر برای خریدهــای خرد یا
مصرفی اســتفاده میشــود .به عنوان مثال با
فروشــگاههای بزرگ مثل شــهروند و رفاه
هماهنگ شــده است که مشــتری کاالهای
روزانه خود را میخرد ،دو یا پنج ســاعت بعد
ال
با پذیرنده تســویه انجام میشــود .این عم ً
کارت اعتباری نیســت .چه فرقــی با کارت
نقدی دارد؟

وقتی صحبــت از کارت اعتبــاری میکنیم،
منظور کارتی است که دستورالعمل آن را ما
برای خرید کاالهــای ایرانی ابالغ کردهایم و
کارا کارت هم بخشی از دستورالعمل ماست.
اما کارتی که بانکها باید به مشتریان بدهند
همانی اســت که مدلش را گفتم و در حقیقت
حوزه و موضوع من هم همان کارت است و با
کارا کارت تفاوت دارد؛ تفاوتش هم با کارت
نقدی این اســت که کارا کارت از یکســری
مفاهیــم کارت اعتباری اســتفاده میکند و
یک اعتبار به مشــتری میدهــد .در کارت
اعتبــاری پول ،پول بانک اســت ،کارا کارت
هم اینگونه عمــل میکند .بدین صورت که
شــما منابع کارت را در اختیار مشتری قرار
میدهید اما به هر حال در یک مدل استاندارد
ابعاد یا زوایای مختلف وجود دارد .به عنوان
مثال باید تعریف کنید کــه کارت اعتباری
کارتی اســت که به مشــتری داده میشود و
اعتبار به مشــتری میدهیــد و او میتواند تا
زمان اعتبار کارت از آن اســتفاده کند و وقتی
اعتبار آن استفاده شد ،مشتری یک مدت 10
روزه فرصت دارد تا تســویه کند و اگر تسویه
نکرد در ســرفصل تسهیالت قرار میگیرد و


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

برای این کارت اعتباری که به منظور خروج
از رکود مطرح شــده اســت ،باید تغییراتی
در دســتگاههای پوز به وجــود آوریم تا در
لحظه تایید شــود که این جنس ایرانی است
و غیره .فکــر میکنید این تغییــرات ،پوزها
را از حالت اســتاندارد خــارج نمیکند؟ در
حالی که ما اکنون تــاش میکنیم پذیرنده
کارتهای بینالمللی باشــیم؛ ایــن ما را به
عقب برنمیگرداند؟

پوزههایی که اشــاره کردید ،پوزهای خاصی
هســتند .ما فقط پوزهای فروشگاههایی را که
وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرده
اســت ،تغییر دادیم نه تمام پوزها را .از ســه
میلیون و  ۷۰۰هزار پوزی که در کل کشــور
داریم ،طبق آخرین آماری که داشــتم حدود
 ۲۰۰هزار پذیرنده در کل کشــور اعالم شده
بود که ما پوزهایشــان را بــهروز کردیم .در
این طرح تالش شــده اســت یک نرمافزار و
محصول جدیــد روی پوزها تعریف شــود.
طبیعت ًا شما برای اینکه طرحی را پیادهسازی
کنید ،به مکانیسمهای کنترلی نیاز دارید .به
عنوان مثال برای اینکــه بتوانیم منابع بانک
مرکــزی را تخصیص بدهیــم ،باید مطمئن
شــویم این منابع به دســت تولیدکننده کاال
میرسد .تنها درگاه ورودی ما هم پایانههای
فروشگاهی هســتند .پس ناچار هستیم این
تغییرات را انجام بدهیم .در کشورهای دیگر
روی تمام پایانههای فروشــگاهی این امکان
وجود دارد تــا پیاسپیها اپلیکیشــنهای
خاصــی را کــه مربوط به محصــول خاصی
اســت ،نصب کنند .اما چــرا در ایران چنین
چیزی اجرا نمیشــود؟ وقتی شما محصولی
را نصب میکنیــد باید از جایــی مانند PSI
گواهــی تاییدیه بگیرید اما بــا توجه به اینکه
این ارتباطات در ایران وجود ندارد ،این اتفاق
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نمیافتد .اما نصب اپلیکیشن روی پایانههای
فروشگاهی مساله بســیار عجیب و غریب و
خارج از اســتانداردی نیست .در حوزه کیف
پول الکترونیکی این امکان وجود دارد که ویزا
و مستر اپلیکیشن پول الکترونیکی مخصوص
خود را داشته باشــند و این اپلیکیشن را روی
پوزها قرار دهند .ما هــم نرمافزار خاصی را
برای کاالی خاص روی پایانههای فروشگاهی
نصب کردهایم .کلیت این موضوع استاندارد
اســت .امــا قبــول دارم که این امــکان در
کشورمان وجود ندارد تا از مراجع بینالمللی
تاییدیه بگیریم.

تورم نقطه به نقطه زیر  ۱۰درصد شــده است
و پیشبینی شــده به ســمت تورم تکرقمی
برویم .ولی برای کارتهای اعتباری ســود
 ۱۲درصد در نظر گرفته شــده اســت .فکر
نمیکنید این کار یک تورم انتظاری به دنبال
داشته باشد؟

ما بر اســاس شــرایط فعلــی تصمیمگیری
میکنیم .از طرف دیگر اگر قرار باشــد تورم
از  ۴۰درصد به  ۲۰درصد برسد ،باید تالش
کرد اما اگر بخواهید آن را به زیر  ۱۰برسانید،
تالش بسیار بیشتری میخواهد و تالشهایی
که دولت میخواهد انجام دهد ،قابل مقایسه
نیست .االن تســهیالت  ۱۲درصدی برای
مشتریان تسهیالت جذابی است.

بلــه چون کمتریــن نرخ بــرای وام االن ۱۴
درصد است.

بله .اگر ما بهجای  ۱۲درصد ۱۰ ،درصد اعالم
میکردیم ،شاید این جذابیت آنقدر افزایش
مییافت که نمیتوانستیم جوابگوی خواست
مردم باشیم .باید طرف دیگر قضیه را هم در
نظر داشته باشیم .با توجه به تسهیالتی که در
اختیار مشتریان قرار میگیرد ،آنها  ۱۲درصد
میدهند ،ولی هزینه تامین پول برای بانکها
بسیار بیشتر اســت .بقیه این مبلغ را چهکار
کنیم؟ حال اگر ایــن را زیر  ۱۲درصد تعیین
میکردیم ،کسی که باید بقیه آن را تامین کند،
مجوبر است منابع بیشتری را بگذارد .درست
اســت که این قضیه ممکن اســت بر انتظار
تورمی تاثیرگذار باشــد اما با توجه به شرایط
کشور و ارائه تســهیالت و نرخ تسهیالت در
ال به
جامعه به اعتقاد من نرخی اســت که کام ً
نفع مشتری بوده و به خاطر همین از وقتی این
طرح مطرح شــده تماسها و درخواستها
برای ارائه ســریعتر این تسهیالت افزایش
یافته اســت .به نظر من کمتــر از این نرخ در
ال صالح نیســت .نرخ باید
شرایط فعلی اص ً
به گونهای باشد که کسانی که نیاز دارند این
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تسهیالت را بگیرند .یعنی نرخ طوری نباشد
که مــردم تصور کنند رانتی از ســمت نظام
بانکی کشور داده میشود.

مهمترین مشــکلی کــه مــردم در گرفتن
تسهیالت دارند ،بحث اعتبارسنجی است که
برای یک وام خرد باید دردسرهای بسیاری
را تحمل کنند .هماکنون هم این اعتبارسنجی
را بــر عهــده بانکها گذاشــتهاید و مالک
اعتبارسنجی هم خیلی متفاوتتر از آنی است
که در دنیا برای کارت اعتباری در نظر دارند.
به نظر شما این یک مشکل نیست؟

در دســتورالعمل جدیــد مربــوط بــه
اعتبارسنجی ،دو بحث جدید مطرح کردیم.
یک استعالمی که بانک از مکنا (مرکز کنترل
نظــارت اعتباری) میگیــرد و در این مرکز
کلیه اعتباراتــی که به مشــتریان میدهند
و وضعیــت اعتباری مشــتریان وجود دارد.
در بخش دیگر وزارت رفاه پذیرفته اســت
مشــتریانی که کارمند دولت و بازنشســته
هستند ،گواهی کســر از حقوق به بانک ارائه
کنند؛ یعنی بانک با ایــن دو پارامتر باید این
کارت اعتباری را در اختیار مشــتریان قرار
دهد .به نظر ما فرآیند پیچیدهای نیســت به
خصوص اینکه قابل تجدید است و با موضوع
وامهایی که بانکها میدهنــد تفاوت دارد.
به عنوان مثال وقتی مــن کارت اعتباری پنج
میلیون تومانــی میگیرم ،به همــان اندازه
خرج میکنم .بعد بــه بانک برمیگردانم .در
انــدازه همان پنج میلیون

این حالت بانک به
تومان دوباره به من اعتبار میدهد و میتوانم
دوباره خرج کنم؛ امــا در بحث وام وقتی من
یک وام میگیرم و اقســاطش را میپردازم،
بایــد دوباره وام بگیــرم .در خصوص کارت
اعتباری اگر من خوشحساب باشم ،همیشه
این وام را در اختیار دارم و از طرفی ما این کار
را برای مشتریان ســاده کردهایم؛ مشتریانی
که گواهی کسر از حقوق میدهند و سازمانها
آنها را معرفی میکنند و آن سازمان تعهداتی
میکند و ما نظام کنترلسنجی اعتباری داریم
و از طریق مکنا تمام بانکها به این زیرساخت
متصل هســتند .از طرف دیگر همانطور که
شما گفتید یکی از دالیل ایجاد کارت اعتباری
این اســت که عزتنفس مشــتریان برای
گرفتن وام خرد حفظ شود.

تســویه این کارتها به صورتی اســت که
مشــتری باید تا یــک هفته بپــردازد و اگر
نپرداخت وارد عقود مرابحه میشود و تعیین
سود و غیره .اگر مشــتری تا دو ماه اقساطش
را نپردازد کارتش مســدود میشــود و باید

تســویه کامل کند و اگر ایــن عدم پرداخت
سه بار تکرار شــود ،کارت میسوزد .این در
حالی اســت که در دنیا کارت اعتباری بدین
صورت اســت که مشــتری میزان پرداخت
خود را مدیریــت میکند و ب ه عنــوان مثال
یک ماه  ۲۰درصد میپردازد و ماه دیگر ۵۰
درصد .در ایــن کارت اعتباری چنین امکانی
وجود ندارد.

اگر مشــتری هیچ پولی از اقساط را پرداخت
نکند بــا اینکــه بخشــی از آن را پرداخت
ال متفاوت اســت .مهم این اســت
کند ،کام ً
که بانک مطمئن شــود مشــتری تسهیالت
را بازپرداخــت میکند .بانک هــر ماه یک
صورتحســاب در اختیــار مشــتری قرار
میدهد تا میــزان پرداختیها و بدهیهایش
را بداند .اگر مشــتری بخشی از اقساطش را
پرداخت کند ،کارتش را مســدود نمیکنیم.
این مســدود شــدن کارت برای مشتریانی
است که تسهیالت را میگیرند و دو ماه دیگر
ال از آنها خبری نیست.
اص ً

سیستم اعتبارسنجی در امریکا خیلی پیچیده
ال اگر
اســت و پارامترهای مختلفی دارد .مث ً
فردی دو خانه در دو ایالت مختلف اجاره کند،
از اعتبارش کاسته میشود .در ایران ما چنین
اعتبارسنجیای نداریم.

متاســفانه در ایران چنین مکانیسمی وجود
ندارد و شاید یکی از دالیلی که بانک مرکزی
میخواهد از وضعیت موجود اســتفاده کند،
این اســت که در این زمینه فرهنگســازی
شــود .زیرا یکی از مزایــای کارت اعتباری
این است که کشــور به سیستم اعتبارسنجی
حداقل در حوزه خرد مجهز شــود .ســالیان
ســال اســت که در این مورد صحبتهای
زیادی میشود اما هیچ اقدام جدیای صورت
نگرفته است .تفکر ما این اســت که اگر این
محصول ایجاد شود در کنارش نیازمندیها
و زیرســاختهای خــودش را مــیآورد.
نمیتوانیم منتظر ســامانه اعتبارسنجی قوی
در کشور باشیم ،بعد کارت اعتباری را بدهیم.
بلکه باید با حداقلهای استاندارد ،سرویس را
با جهتگیریهای درست ارائه دهیم .شاید
بخشی از اســتاندارد را اجرا کنیم تا محصولی
راه بیندازیم ،ســپس این فرهنگ در مشتری
و فروشــنده ایجاد شود و بعد زیرساختهای
ســامانههای اعتبارسنجی در کشور به وجود
آید .این اکوسیســتم باید به تدریج شــکل
بگیرد .به اعتقاد من اگر این فعالیت جدید به
سرانجام برسد ،میتواند زیرساخت خوبی در
کشور فراهم کند.

91

مناظره

مهرک محمودی

مناظره رگوالتور پولی و بانکی و اپراتور تلفن همراه

تهدید جدی است ،همه باید برنده شویم
وقتیصحبتازپرداختموبایلیمیشودوکیفپولالکترونیکی،گالیههاتازهشروعمیشود
وهمــهازآییننامههاودســتورالعملهاییمیگویندکههیچگاهشــکلاجرایــیبهخودنگرفت.
حرفهایدرگوشــیبانکهانشــانازخوبعملنکردناپراتورهامیدهــدواپراتورهانیزبهتبع
ازعملکردبانکهاناراضیهســتند.بااینوجودبهنظرمیرســداینقصههزارویکشــبدرحال
نزدیــکشــدنبهانتهایخوداســتوتفاهمیدرحالشــکلگیری؛تفاهمیمیــانبانکمرکزیو
اپراتور.تفاهمیکهشایدنتایجشبرایشبکهبانکی،اپراتورهایتلفنهمراهوشهرونداناثربخش
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باشــد.درمناظــرهایکهمیانوحیدصدوقیمدیرعاملشــرکتارتباطاتســیارایــرانبهعنوان
اپراتورتلفنهمراهوناصرحکیمیمدیرکلفناوریاطالعاتبانکمرکزیبهعنوانرگوالتوربخش
صورتگرفت؛قراربودمشــکالتمیاناپراتورهایتلفنهمراهورگوالتورپولیوبانکیکشــوردر
ارتباطبایکدیگرمطرحشــود،امادراینمناظرهرودرروصحبتازتفاهمیشــدکهبهزودیشکل
اجرایــیخواهــدگرفــت.ناصرحکیمیووحیــدصدوقیهردوبریــکبازیبرد-بردمیــانبانکو
اپراتورتاکیدمیکنند.برایاطالعازچندوچوناینتفاهممناظرهپیشرورابخوانید:
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چرا هیچ وقــت بانکهــا و اپراتورها
نمیتوانند برای ارائه خدمات به مردم
بایکدیگربهتفاهمبرسند؟

و حید صد و قــــــی ،
مدیرعامل همراه اول:
همراه اول طی پنج ســال
گذشــته در حــوزه
پرداخــت موبایلــی
سرمایهگذاری خوبی کردهاست .رویکرد این
اپراتور همیشــه مبتنی بر تفاهم و توافق بوده و
فعالیتهای زیادی نیز در این حوزه انجام شده
اما این فعالیتها کمتر نتیجه دادهاست .البته
دغدغههایی در این حوزه وجود دارد ،به عنوان
مثال امنیت یکی از دغدغههای اصلی پرداخت
موبایلی بهشــمار میآید .البته این را نیز باید
بگویم پرداخت از طریق موبایل یا موبایلبانک
بیشــتر در کشــورهای کمتر توســعهیافته
گســترش یافته اســت؛ در کشــورهایی که
رگوالتور بانکی یا سیستم بانکیشان ضعیفتر
عمل کرده است ،مانند کشورهای آفریقایی یا
امریــکای مرکزی .در این کشــورها رشــد
موبایلبانــک چشــمگیر بــودهاســت .اما
اپراتورهای موبایل علیالخصوص همراه اول
در ایــران از چند جهت در ایــن بخش حائز
اهمیت هســتند ،ما در سراسر کشور حضور
داریم و شــبکهمان  ۱۰۰درصد شــهرها را
پوشــش میدهد .همچنین  ۴۳هزار روســتا
تحت پوشش شبکه زیرساختی ما قرار دارند.
این ارقام نشــان میدهد پوشش خوبی ایجاد
کردهایم و میتوانیم ســرویس مناسبی ارائه
دهیــم .نقطــه قــوت اپراتورها پوشــش
مناسبشان است .هماکنون بالغ بر  ۶۰درصد
مردم از ســرویسهای همراه اول اســتفاده
میکننــد .از همین رو میتوان گفت شــبکه و
زیرســاخت اپراتورها میتواند به سادگی به
توسعه بانکداری در کشور کمک کند .البته در
این میان بانک مرکزی هم دغدغههای خاص
خودش را دارد .اما همراه اول در بســیاری از
زمینهها ســعی کرده با رگوالتــور این حوزه
همکاری کند تا به چارچوب مشــخص برای
ارائه خدمات و کاهش دغدغهها برسیم.
ناصرحکیمی ،مدیرکل
فناوری اطالعات بانک
مرکزی :در مورد ارتباط
بانکهــا و اپراتورهــا
موضوعیوجودداردوآن
این اســت که بســته به نوع مشخصات هر
کشــوری فضای مشــترک همکاری میان
اپراتور با بخش مالی کشور متفاوت خواهد بود
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و با توجه به آن مشــخصات ایــن همکاری و
فضای مشترک کاهش یا افزایش مییابد .در
کشــور ما بعد از موضوع یارانهها در سال ۸۹
تمامگروههایکشورتحتپوشششبکهبانکی
قرار گرفتند و اگر کســانی بودند که حساب
بانکی نداشــتند ،برای دریافت یارانه حساب
بانکی گرفتند .بنابراین ما با مشتریانی مواجه
هســتیم که با شــبکه بانکی کار میکنند و با
فعالیتهای آن آشــنایی دارنــد .همین امر
موجب تفــاوت در مــدل تجاری ایــران با
کشــورهایی میشود که بخشــی از مردمش
حساببانکیندارندواپراتورهابهکمکبخش
مالی کشور میآیند و به آن افراد سرویسهای
بانکــداری خرد ارائه میدهنــد .اما در ایران
دغدغههــا متفــاوت اســت .در دو بخش
ارتباطمــان با اپراتورها کــه اپراتورها مزیت
رقابتی دارند مشخص می شود؛ یکی موضوع
امنیت است و موضوع دیگر دسترسپذیری.
چ کس نمیتواند
در مورد دسترس پذیری ،هی 
انکار کند که دسترسپذیری اپراتورهای تلفن
همراه در کشــور بیش از هر چیزی اســت .از
دســترسپذیری مادر به فرزند بیشتر شده
است ،چرا که همیشه در جیب ما وجود دارد .از
ســویی وقتی ســرویسهای بانکی در بستر
ارتباطات ســیار اتفــاق میافتــد ،در اصل
اطالعات پولی جابهجا میشود .در این صورت
بایــد از حداقل مختصــات امنیتی برخوردار
چ عنوان
باشد تا مطمئن شویم این شبکه به هی 
دچار اختالل نمیشود یا اعتماد مردم نسبت به
آن سلب نمیشود .تنها دارایی هر سیستم مالی
و بانکی اعتماد مردم اســت و اگر این اعتماد
خدشهدار شود ،بحران بزرگ اقتصادی پیش
میآید .به نظر من همکاری اپراتورها و بانکها
و نه تقابلشــان ،-فرصتهای جدیدی دراختیــار نظام بانکی و مردم میگذارد تا شــما
بتوانیــد به خاطر امکانات دســترسپذیری
اپراتورها سرویس خود را در جیب مردم ببرید
و با امکاناتی که در اختیار اپراتورها وجود دارد
ن کنید .این دو راهحل
زیرســاخت خود را ام 
ال قابل جمع شــدن است و بهنظر من بستر
عم ً
همکاری اولیه بسیار خوبی برای این امر وجود
دارد.
حوزه امنیت دغدغه همه
ماســت .هم مردم و هم
سیستم بانکی و هم خود
اپراتورهــا در مورد این
موضوع حساس هستند
و این حساســیت به حق اســت .همراه اول به
صورت مســتقیم در بزرگترین شــرکت

امنیتی بهصورت مســتقیم ســرمایهگذاری
کرده اســت .بخش  socهمراه اول را با کمک
همین شرکت راهاندازی کردیم و ماموریتش
نیــز در همین راستاســت soc.همراه اول در
شــرایط فعلی یکــی از نقاط قوت اســت و ما
حاضریم در این حوزه به دیگران نیز سرویس
بدهیم .در بحث یارانهها نیز ۸۲درصد مردمی
کــه بــرای یارانه ثبتنــام کردند شــماره
تماسشان شماره همراه اول بود .یعنی جایی که
موضوع اعــام هویت پیــش میآید ،مردم
شــماره ســیمکارت همراه اول خود را اعالم
میکنند .البته این به دلیل پوشش کامل ما در
روســتاها نیز هســت .واقع ًا امنیــت یکی از
دغدغههای ما ب ه شــمار میآید .در این حوزه
خوب کار کردهایم و ســرمایهگذاری مناسبی
انجام دادهایم و میتوانیم دغدغهها را کاهش
دهیم .گواه این ادعا ۲۱ســال ســابقه کارمان
است ،در این مدت اطالعات مشترکان همراه
اول دچار مشکل نشدهاست .با تمام وجود ،این
اطالعات را حفظ کردیم.

آقای حکیمی شما از همکاری صحبت
کردید نــه تقابل ،آقــای صدوقی نیز
اشاره کردند که امنیت را در زیرساخت خود
ایجاد کردهاند .اما این حس همیشه از سیستم
بانکی منتقل شــده که بیشــتر عالقهمند به
انحصار در بخش سرویسدهی مالی و بانکی
بوده است و نگذاشــته اپراتورها در این بخش
وارد شــوند و ســرویسها را ارائه دهند .شما
دغدغههایی مطرح کردید و به نظر میرســد
این دغدغه دوطرفه اســت؛ پس چرا همکاری
شکلنگرفتهوبیشترشبیهتقابلاست؟

بستر مشترک همکاری
زمانی کار میکند که هر
کس در موقعیت رقابتی
یا موقعیتی کــه برایش
تعریف شده یا موقعیتی
که در آن برتری دارد ،قــرار بگیرد .اگر قرار
باشــد بانکها کار اپراتوری انجــام دهند یا
بالعکس ،تعارض پیش میآید و باب همکاری
بسته میشــود .من از دو منظر به امنیت اشاره
کردم؛ اول اینکه شما مطمئن باشید شخص چه
کسی است و نسبت به احراز هویتش مطمئن
باشــید ( .)authenticationوقتــی یــک
تراکنش مالی صــورت میگیرد تا حد زیادی
مطمئن باشید جعل هویتی انجام نشده است.
همراه اول یا اپراتورهای تلفــن همراه ابزاری
دارند که خیلی بهتر از اینترنــت یا ابزارهای
فعلی میتواند تــا درصد باالیی این اطمینان را
بدهد .بحث دیگری که همه ما به آن عادت نیز
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مناظره
کردهایم ،دریافت پیامک پــس از انجام یک
تراکنش است .سرویسی که بانک با همکاری
یک اپراتور تلفن همــراه ارائه میدهد .در این
صورت دغدغه خاطر برای اینکه از حسابتان
سوءاستفاده شود و شما خبردار نشوید ،ندارید.
این یعنی امن شــدن یک تراکنش .اپراتورها
مزیت رقابتی خوبی در ایــن دو بخش دارند.
حالبایددیدشبکهبانکیچگونهمیتواندباآنها
تعامل کند .سیستم مالی و بانکها و مخصوص ًا
بانک مرکزی در مقابل اینکه موسساتی غیر از
موسسات تحت نظارت رســمی شبکه پولی
کشــور فعالیت مالی و اعتباری انجام دهند ،به
شدت حســاس هســتند .این حساسیت هم
بیمورد نیســت و بانک مرکزی در این مورد
کوتاه نمیآید .اما این به آن معنی نیســت که
ارتباطقطعشود.مهماینجاستکهچهپروتکل
و چارچوبــی پیدا کنیم تــا اپراتور مزیتهای
خودش را بگذارد و بانک هم ســرویسهای
خودش را ،و بتوانیم با ترکیب این بخشها یک
سرویس ترکیبی ارائه دهیم .نه اینکه بانک کار
خودش را بکنــد و اپراتور کار خودش را؛ یعنی
درهمآمیختگیبینکاربانکوکاراپراتوربرای
ارائه سرویســی بر بســتر تلفن همــراه .اگر
چارچوب همکاری ترسیم شود و هر کس جای
خود را بداند و منافع تجاری خاص خودش را
نیز ترسیمکند مشکل برطرف میشود .منافع
تجاری در این بخش همســو است .این گونه
نیست که اگر بانک منتفع شود ،اپراتور متضرر
بشــود یا بالعکس .بهنظر میرسد چارچوب
بخشــیدن به تار و پود سرویســی که بانک و
اپراتور چیدهاند ،به نفع دو طرف خواهد شد.

آقایحکیمیاشارهکردنداگربانکها
کار اپراتوری انجام دهنــد ،اپراتورها
معترض میشوند ،به نظر میرسد منظور آقای
حکیمی این بود که اگــر اپراتورها کار بانکی
کنند بانکها معترض خواهند شــد ،تاکنون
اپراتورهاکاربانکیکردهاند؟
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در این حــوزه اپراتورها
میخواهند خدمات ارائه
د هنــد  .میگو ینــد
زیرساخت امنی داریم و
میتوانیم وارد این حوزه
شــویم؛ همانطور که هماکنون بانکها برای
دریافت مجوز  MVNOاقــدام کردهاند .البته
آن سوی دنیا نیز  MVNOبانکی ایجاد شده اما
نکته مشخص این است که در هر دو حوزه نقاط
قوت معینی وجود دارد و این دو حوزه میتوانند
بــه هم کمــک کنند .امــا باید دیــد چطور
میخواهند این کمــک را تعریف کنند که هم
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حقوق دو طرف حفظ شود و هم سرویس خوبی
ارائه دهند .نکته دیگری که به نظرم بســیار
اهمیت دارد امضای همــراه یا بحث secure
 ellemntاســت .هماکنــون همــراه اول با
همکاریامنافزارشریفوباتوجهبهمجوزهاو
زیرساختهایی که در اختیار این شرکت قرار
دارد ،میتواند این ســرویس را به بهترین نحو
ارائه دهد و مشــترک را از طریق سیمکارتش
شناسایی کند و دغدغه احراز هویت مشترک
ب هصورتکاملبرطرفشودوبتواندسرویس
بانکی بگیرد .نکتــهای دیگر که اهمیت همراه
اول را نشان میدهد ،انتخاب این اپراتور برای
شرایط بحران و اضطرار است و همچنین برای
ارتباط صندوقهای رایگیــری در دو دوره
انتخابــات پیش و ایــن دوره از انتخابات .این
موارد نشــان میدهد همراه اول از زیرساخت
مناسبی برخوردار اســت که نمیتوان از آن
چشــم پوشــید .بانکها نیز میتوانند از این
زیرســاخت اســتفاده کنند و خدمات خود را
توسعهدهند.

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

در گام اول همراه اول در
تدوین آییننامه سپاس با
بانک مرکزی همکاری
بســیار خوبی داشت و
زیرســاختهایی را که
اپراتورها میتوانستند در اختیار بگذارند ،ارائه
داد.بهدالیلیآنکارمتوقفشدامامجددا ًطی
سال جاری مذاکرات مفصلی با بانکمرکزی
صورت گرفت و این مذاکرات منجر به تفاهمی
شد تا این زیرســاخت و توانمندی در اختیار
شبکه بانکی کشــور قرار گیرد .ما امیدواریم
بتوانیم سریعتر آن توافقنامه را عملیاتی کنیم
و ســرویس و خدمات را به شبکه بانکی کشور
ارائهدهیم.

در این فضایی که شما صحبت میکنید
این ســوال بهوجود میآید که چرا طی
اینسالهابهنتیجهاینرسیدهاید؟

اینطور نیســت که طی
این ســه چهار ســال به
نتیجه نرســیدهایم .ما
مسیرهای مختلفی را با
هم رفتهایم .خوشبختانه
فناوری گوشــیهای هوشــمند تا حدودی
دیدگاه روشــنی بــه مــا داد و جهتگیری
راهبردی ما را مشــخص کرد .گوشــیهای


هوشمند و سرویس OTTها روی آن موجب
شد کسانی که جزو بخش ســنتی بازار تلفن
همراه بودند نیز به سمت گوشیهای هوشمند
حرکت کنند .همیــن امر مــا را متوجه این
موضــوع کــرد کــه میتوانیم بــه راهبرد
درازمــدت بیندیشــیم .در ایــن راهبرد
درازمــدت الیهبنــدی مشــخصی بیــن
ســرویسهای اپراتور و سرویسهای بانکی
صورت میپذیرد و اپراتور در الیه پایینی قرار
میگیــرد .مزیت اپراتور دســترسپذیری
اســت ،معموالً تلفن همــراه از همه چیز به ما
نزدیکتر اســت .مزیت بعدی همراه اول و
اپراتورها ،سیمکارت و فناوریای است که در
اختیارشان قرار دارد .این فناوری میتواند به
مــا در بحث احــراز هویت و ایمنســازی و
همچنیــن مجازیســازی ابزارهایــی که
هماکنون به این منظور اســتفاده میشــود،
کمک کنــد .ماحصل این دو تبدیل شــد به
تفاهمی که آقای صدوقی به آن اشاره کرد .در
این تفاهم ما ســرویسهای پایه اپراتوریای
تعریف کردیم و اینکه اپراتور چگونه میتواند
این سرویسهای پایه مربوط به قسمت مالی
را پیادهســازی کنــد .با توجه بــه موضوع
تحریمها و مساله امنیت ملی امکان تعامل با
سازندگان گوشیهای هوشمند ،روشی که در
کشــورهای دیگر پیاده شــده ،وجود ندارد.
اطمینان ما به اپراتور بســیار بیشتر از سازنده
گوشــی اســت .نکته اصلی اینجاســت که
سرویسهای پایه توسط یکسری اپلیکیشن
بانکی یــا پرداخت به صورت ابــزار در کنار
همدیگر قــرار میگیرد و به ســرویسهای
پیچیدهتر بانکی تبدیل میشــود .از ســویی
 secure ellementامــکان پیادهســازی
امضای دیجیتــال را برای ما فراهم میکند .با
توجه به پایــگاه داده اپراتورها و هماهنگی یا
ســینک کردن آن با نهاب و در نهایت کنترل
آن با پایگاه دادهای ثبتاحوال ،موضوع احراز
ال پوشش داده میشود و با توجه به
هویت کام ً
فضای امنی کــه در اختیار ما قــرار میدهد
میتوانیم برخی اطالعات حســاس را در آن
قرار دهیم و همچنین فضایی است برای کم و
زیاد کردن پول و اجــرای کیف پول .از همین
روست که میتوان تقریب ًا تمام سرویسهای
بانکی را روی گوشی منتقل کرد .پس میتوان
امضا را با شــخصیترین چیز ممکن که همین
گوشــی تلفن همراه است ،ترکیب کرد و روی
آن سرویسهای مورد نیاز بانک را ارائه داد.
امنیت آن بــه مراتب از امنیــت امضاهای
دســتی و همچنین اسناد کاغذی باالتر است.
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از ســوی دیگر تعداد اپراتورهــای فعال در
کشور محدود اســت و ما میتوانیم با یکی دو
تفاهم این طرح را اجرایی کنیم.

از صحبتها به نظر میرسد مشکالت
در حال رفع شــدن اســت ،چرا که در
صحبتهای شــما اشاره میشــود تفاهماتی
صورت گرفته اما هیچ چیز عینی شکل نگرفته
یا هیچ سرویسی ارائه نشــده تا مردم متوجه
شوند شــرایط در حال تغییر است .این تغییر
شرایطراچهزمانیمیتوانحسکرد.دویاسه
پــروژه میتوانم مثــال بزنم کــه بین بخش
اپراتوری و بانکی کشــور بوده اما اجرا نشده
است مثل طرح شابک و غیره .این تفاهم جدید
ونامشخصواقع ًااجراییخواهدشد؟

ســرویسهای مختلفی
راهاندازی شده اما شاید
ســرویسهای اصلی که
مد نظر بوده شکل نگرفته
ال ما همبانک را
است .مث ً
راهانــدازی کردیــم .حجــم تراکنشهای
انجامشده روی موبایل از حجم تراکنشها به
روشهای دیگر بیشتراست.
حکیمی :بلــه االن در شــاپرک  ۳۰درصد
تراکنشهایماموبایلیاست.
صدوقی:ایننشاندهندههمکاریاست.
این رشد بسیار باالست،
جالب اینجاست که این
رشــد را از درگاههــای
فیزیکی نگرفته اســت و
میزان مصرف اینترنت
کاهشیافتهاست.پرداختهایالکترونیکیما
یک رشد کلی ســاالنه دارند اما پرداختهای
ک سال گذشته نهتنها رشد
اینترنتیمان در ی 
نکرده بلکه کاهش یافته و تقریب ًا تمام سهم آن
را موبایل خورده است .این خیلی طبیعی است.
در تمام دنیا نیز چنین اتفاقی میافتد.
صدوقــی :این حجم پرداختها خرد اســت
و مشکلی هم در اکوسیســتم پرداخت بانکی
ایجادنمیکند.
منظور از موبایل ،اینترنت روی گوشی
است؟

تمــام ابزارهایــی که به
عنوان کانالهای اپراتور
استفاده میشود .واقعیت
این اســت که استقبال
مــردم نشــان میدهد
کانالیبهناماینترنتواستفادهازرایانهشخصی
رو به کاهش است .مطلوبیتش در حال کاهش
است.حتیبرایاتصالبهاینترنتنیزازابزاری
شماره  31+2دی 1394
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بهنامموبایلاستفادهمیشود.بنابراینهرزمان
در مقابــل این موج مقاومت کنید شکســت
میخورید .باید با این درخواســت یا تقاضا و یا
مســیری که مردم انتخــاب میکنند همگام
شوید و از فرصتها استفاده کنید ،در غیر این
صورت این سیل شما را خواهد برد .بنابراین در
مورد نکتهای که در باب اجرایی شدن یا نشدن
تفاهم گفتید ،به نظر من هم بانک و هم اپراتور با
توجه به این تغییری که در بستر زمان در حال
رخ دادن اســت ،مجبــور بــه نشــان دادن
عکسالعمل هســتند .اگر عکسالعمل نشان
ندهندهردوطرفموردتهدیدقرارمیگیرند.
کار در مورد تفاهمات قبلی نیز گرچه زمان برد
اما انجام شــد .تفاوت این مورد با دیگر موارد
وجود متغیر مســتقلی به نام حرکت مردم یا
شبکههای اجتماعی است .این حرکت مستقل
از اراده بانک یا اپراتور است.

یعنی مردم ،اپراتور و بانک را به سمت
ارائه ســرویسهای جدیــد حرکت
میدهند؟

صدوقی :در اصل فرصتهــای جدیدی به
وجود آمده است.
بحــث شــبکهها ی
اجتماعی ،گوشــیهای
هوشــمند و پدیدههای
جدید یک متغیر مستقل
است .این موج حرکت
کرده اســت .آغازگر این موج مــا یا اپراتور
نبودهایم .آغازکنندهاش ســیر تحول فناوری
است .شما میتوانید در مقابل این موج منفعل
باشــید و در نتیجه اسیر ســیالبششوید و
آســیبببینید .یــا برای این حجــم انرژی
سنگینی که وارد شــده برنامهریزی سنگینی
انجام دهید .این وضعیت فرصت خوبی برای
ارتقای سطح سرویسهاست .فرصت خوبی
برای اپراتورهاســت تا از تمام این بســترها
اســتفاده کنند .کانالهای دیگر یک نقیصه
مهم دارند و آن بحث امنیت اســت .در OTT
ها هم میتوانید سرویسهای پرداخت ارائه
دهیــد .هیچ کس نمیتوانــد در مورد احراز
هویت این افــراد تضمینی دهد امــا اپراتور
میتواند این تضمیــن را بدهد .اپراتور پایگاه
داده مطلوبــی دارد .مکانیابــی خوبی انجام
میدهد .پس پتانسیل و انگیزهاش وجود دارد.
به نظر من دو طــرف هم به خوبی تهدیدهای
موجــود و فرصتهــا را ارزیابــی کردهاند.
همکاری برای رفع تهدید است .میتوانیم از
ایــن فرصت اســتفاده کنیــم و نقیصههای
گذشته خود را جبران کنیم.

این ســیل در حال وقوع
اســت .با وجود OTTها و
شــبکههای اجتماعی و
فروشگاههای مجازی که
در حــال شــکلگیری
هســتند مردم به اســتفاده از این حوزهها نیاز
دارنــد .سیســتم پرداخت ایــران مبتنی بر
کارتهای بانکی اســت .همین امر احتمال لو
رفتن رمزهای عبور را افزایش میدهد و البته
تخلفاتی نیز در همین حوزه صورت میگیرد.
هماکنون شرایطی فراهم شده که امکان صدور
امضــای دیجیتال و رمــز یکبارمصرف روی
سیمکارت مشــترک وجود دارد .از همین رو
مشترکان میتوانند از این بستر استفاده کنند و
فعالیتهــای خــود مانند خریــد در فضای
مجازی یا هر فرآینــد کاری دیگری را انجام
دهند .اگر واقع ًا دیر اقدام کنیم هم مشترکان ما
و هم بانک ضرر خواهند کرد .باید سریعتر این
اقدام صورت گیرد تا مشترکان بتوانند از این
بسترامناستفادهکنند.
بزرگتریــن فرصــت
ایجادشده توسط پلتفرم
مشترک اپراتور و بانک
تغییر تعاریف پذیرندگی
و صادرکنندگی خواهد
بود .در اصل این بستر مشترک ما را از تعریف
حالتهایی ماننــد پذیرندگی و صارکنندگی
خارج میکند .مبادالت به حالت  P2Pتبدیل
میشــود و الجرم این اتفاق خواهد افتاد .یعنی
گوشیتلفنمیتواندهم POSباشدوهمکارت.
در حال حاضر این نیاز در شبکههای اجتماعی و
بســترهای مختلف ارتباطی حس میشــود.
هماینک از ابزار انتقال وجــه کارت به کارت
اســتفاده میشــود و محدودیتهای خاص
خودش را دارد .اگر این پلتفرم مشترک ایجاد
شود ،پیشبینی میکنم بخش بزرگی از بازار به
ســمت  P2Pحرکت کند و بازار پذیرندگی از
شــکل فعلــیاش عامتــرشــود .بعضیها
دسترسیشــان به پایانه فروش یا پایانههای
اینترنتی بــا محدودیت مواجه بــود که این
کمبودها نیــز برطرف میشــود .همچنین
تغییراتی هم سمت تراکنشها اتفاق میافتد،
تمامی تراکنشها در پلتفرم جدید به تراکنش
انتقال وجه سادهسازی میشــود .حال اینکه
تراکنش انتقال وجه چه ضوابطی داشته باشد یا
تسویهاش چگون ه باشد و کیفیت انتقال وجه و
کارمزدهایشچگونهباشد،بهتدریجمشخص
المربوطبه
خواهدشد.تفاوتدرتراکنشهاقب ً
تفــاوت در ابزارها بود .حال وقتــی ابزارهای
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مناظره
پرداخــت و پذیرش در هم ادغام شــد بحث
تنوع تراکنشها از موضوعیت میافتد .طبیعت ًا
این یک فرصت اســت تا قسمتهای پنهانی
بازار به عنوان پذیرنده وارد عرصه شــوند و از
سویی نیز به تدریج مدلهای کسب و کار فعلی
که مبتنی بر ابزارهای فیزیکی پرداخت است،
رو به اضمحالل میروند.

به نظر میرســد هزینه بیشتر و حجم
سرمایهگذاری بیشــتر سمت اپراتور
ی که استفاده را بانک خواهد کرد.
است در حال 
این تعامل تجاری بین بانک و اپراتور شــکل
گرفته اســت؟ آیــا اپراتورهــای موبایل به
صورت خاص آمادگی سرمایهگذاری الزم را
دارند؟ تعامل اپراتور از نظر اقتصادی با بانک
مرکزیچگونهخواهدبود؟

حجم سرمایهگذاری در
ایــن حــوزه واقعــ ًا در
مقایســه بــا حجــم
ســرمایهگذاری شبکه
بانکی بسیار ناچیز است.
ما طی ســه سال گذشــته عددی بالغ بر پنج
هزار میلیارد تومان ســرمایهگذاری کردیم.
امســال و ســال آینده در حدود چهار هزار
میلیارد تومان ســرمایهگذاری خواهیم کرد.
یعنی همراه اول طی پنج ســال حدود  ۹هزار
میلیارد تومان برای نوســازی و ارتقای شبکه
خودش سرمایهگذاری کردهاست .در حوزه
پرداخــت موبایلــی طــی پنج ســال قبل
سرمایهگذاری خوبی کردیم و زیرساخت آن
را نیز آمــاده کردهایم .آن بســتر هماکنون
فراهم اســت .موضوع باقیمانــده موضوع
امضای دیجیتال و ارتقای امنیت و پیادهسازی
آن روی سیمکارت است .برای آن هم آماده
هســتیم تا در یک تفاهم و همکاری مشترک
این سرمایهگذاری را انجام دهیم.

به نظر شما در این فرآیند ،سود واقعی
کدام بخش بیشــتر اســت؛ بانک یا
اپراتور؟
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مســیر به صورت برد-
برد است .همراه اول در
پنج ســال گذشــته به
چارچــوب قواعــدی
معتقد بود و سعی کرد در
همین مسیر حرکت کند و خدمات خود را در
چارچوب همکاری با بانک مرکزی ارائه دهد.
بانک مرکزی بارها به ما اعالم کرد شما با یکی
از بانکها این سرویس را راهاندازی کنید ،اما
ما گفتیم این خدمات ،خدماتی زیرســاختی
است ،اگر بخواهیم این سرویس را ارائه دهیم

ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

باید با همکاری بانکمرکزی انجام شــود .ما
روی این اصل خود پافشاری کردیم تا بتوانیم
این ســرویس را با کمک بانــک مرکزی به
تمامی بانکها نهفقط تعداد محدودی از آنها
ارائه دهیم.
مــن همیشــه گواهی
میدهــم رویکرد همراه
اول همواره همکاری بوده
اســت .باب همکاری و
باب ایجاد یــک پلتفرم
مشترک را باز گذاشتند و همیشه هم مشوق
بودند تا بتوانیم یک کار مشترک انجام دهیم.
اگر قرار بود همه بانکها یا موسســات مالی
ســرویسهای خاص خــود را بدهنــد و به
صورت مجزا با اپراتورها وارد مذاکره شوند و
طبع ًا هر کدام خواســته خود را مطرح کنند،
طبیعی اســت در چنین شــرایطی کار و حتی
تفاهم پس از مدتی ســمت اپراتور بســیار
پیچیده میشــود .پس اینکــه بگوییم بانک
بیشتر سود میبرد صحیح نیست .نتیجه اقدام
صورتگرفته از سوی بانکمرکزی سادهتر
شــدن کار در سمت اپراتور اســت .اپراتور
ســرویسخود را بــه صــورت یکپارچه و
یکشکل به بانکها ارائه میدهد .نکته دیگر
هدایت تراکنشهای مالی از بازارهای دیگر
به ســمت موبایل اســت :بازارهایی مانند
اینترنت ،ســرویسهای اولیه موبایل ،پوز و
حتی خودپــرداز .این بــرای اپراتورها یک
فرصت اســت .تراکنشهای انجامشــده بر
بســتر موبایل افزایش مییابــد .نکته بعدی
ایجاد یا شکلگیری تراکنشهای جدید است
که مابهازای قبلی نداشــته؛ بــه عنوان مثال
بحث چــک الکترونیکی .چــک الکترونیکی
بدون امضای دیجیتال امکانپذیر نبود .حال با
ایجاد امضای دیجیتال بر ســیمکارت امکان
صدور چک الکترونیکــی روی ابزار موبایل
فراهم میشود .میتوانید چک را همان لحظه
صادر کنید ،همان لحظه تحویل دهید و همان
لحظه هم به حســاب بخوابانید بدون اینکه
کاغذی فیزیکــی رد و بدل شــود .بنابراین
بازاری از سرویسهای متفاوت ایجاد خواهد
شــد .این بازارها هر چقدر تراکنش بیشتری
داشته باشــند اپراتور از انجام آن بهصورت
مستقیم و غیرمستقیم منتفع میشود .طبیعی
است سیســتم بانکی هم انتفاعش در همین
اســت چرا که ابزارهای بانکــی نوع ًا گران
هستند و سرمایهگذاری زیادی میخواهند،
در صورتــی که با ابزاری ماننــد موبایل این
هزینه سنگین زیرساختی از بین ميرود؛ زیرا


هزینــه توســعه و نگهــداریاش را مردم
میپردازنــد .مهنــدس صدوقــی در
صحبتهایشــان به حجم ســرمایهگذاری
سنگین صورتگرفته از سمت اپراتور اشاره
کرد .این ســرمایهگذاری وقت میوه دادنش
است .ســرمایهگذاری در خصوص تعویض
ســیمکارتها بخــش کوچکــی از کل
سرمایهگذاری خواهد بود که اپراتورها برای
توسعه شبکه خود انجام دادهاند و بازدهی آن
نیز با توجه به سرویسهایی که ارائه میدهند،
بسیار باالســت .همه اینها به کنار ،شما بازار
جدیدی تحــت عنوان اپســازی به وجود
میآورید .این دیگر نه سمت بانک است و نه
اپراتور .شــما به ایجاد فضایی کمک خواهید
کرد که تولید محتوا در کنار ســرویسهای
پرداخت قرار خواهد گرفت .وقتی پرداخت با
محتوا کنار هم قرارگیرند اســتقبال مردم نیز
افزایــش مییابد .پــس بعد از ایــن اتفاق،
بازارهای دیگری شــکل میگیرد .همه این
محصوالت تبدیل به ســرویسهای پایهای
میشــود که ســمت اپراتور و بانــک ارائه
میشــود و این ســرویسهای پایه هم یعنی
درآمد .پس توســعه بازار نیز به معنی از بین
رفتن بازار اپراتور یا بانک نخواهد بود بلکه به
معنای تقویت آن است.
اگر این ســرویس ایجاد
شــود دهها ســرویس و
خدمات متنوع دیگر نیز
در کنــار آن بــه وجود
خواهد آمد .بــازار رو به
رشد اپلیکیشــنها به ســادگی این را نشان
میدهد .اگر تاکنون بازیهای داخلی رشــد
نکردهاندبهدلیلنبودسیستمپرداختدرکنار
آن اســت .گیمهای خارجی در حال رشــد
هســتند چرا که کوپن پرداختی آن را تعریف
کردهاند .تقریب ًا بازیهــای ایرانی از این مدار
خارج هســتند .اگر زیرساخت را فراهم نکنیم
خیلی از این حوزههــا در اختیار خارجیها قرار
خواهند گرفت ،از همین رو باید هر چه زودتر
این بستر را آماده کنیم و سرویس ارائه دهیم.
ب نفوذ
توجه داشته باشید  ۱۰رصد رشد ضری 
تلفن همراه  ۴/۱درصد  GDPکشــورهای در
حال توســعه را باال میبرد .این میزان رشد از
محل توسعه سرویسها و محصوالتی است که
ارائه میشود .ما در این حوزه جای کار زیادی
داریــم .با توجه به احتمــال حضور بانکهای
خارجی در کشور اگر در این زمینه اقدام نکنیم
فاصله ســرویسهای بانکهای ما بانکهای
خارجی به شدت افزایش مییابد
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مدیرعامل ایرانسل:

هدف اپراتور بانکداری نیست
یک گپ زدن دیرهنگام با مردی که از روز اول تاســیس ایرانســل تاکنون همواره نفراول آن بوده اســت ،این حســن را داشــت که توانســت نور جدیدی به نحوه تعامل
سیســتم بانکــی کشــوربــا بخش مخابراتــی آن بتابانــد .طبق معمــول دزفولی دارای شــمایل مدیری اســت که تــاش میکند برای رســیدن بــه یک راهحــل میانه بین
رگوالتورهای بانکی وارتباطی کشــورازادبیات ورویکردی تنشزدا اســتفاده کند وبیش ازهدفقراردادن مفاهیم سود ورقابت ،میتوان نقش رضایت مشترکین و
درک ادبیات بانکی را در حرفهای او پررنگ دید .اگرگفتوگو ما را که در ادامه آمده است بخوانید ،شما هم قضاوت خواهید کرد چقدر دزفولی به جای نگرانی از
فناوریهای جدید در حوزه بانکی حسرت بهکارگیری یک زیرساخت ملی را دارد.
وقتی به ســوابق فعالیتهای شریک خارجی
ایرانســل یعنی امتیان در اقصی نقاط جهان
نگاه میکنیــم ،میبینیم در زمینههای بانکی و
پرداخت بسیار فعال اســت .چرا ایرانسل به
دنبال تکرار این تجارب موفق در ایران نبوده
است؟

پرســش خوبی اســت ولی اجازه بدهید اول
توضیحاتی بدهم تا پاسخ الزم را دریافت کنید.
طبیعت ًا ایرانســل هر سرویســی را که مقدور
بوده به بــازار بانکی ایران ارائه کرده اســت؛
از ســرویس  USSDو خدمات شارژ گرفته تا
خدماتی که شاید خیلی هم در ویترین نباشند
ولیحیاتیهستند.ازاتصالپایانههایپرداخت
و خودپردازها از طریق شبکه ما به سرورهای
بانکها گرفته تــا ارائه خدماتی مانند VPNبه
موسســات مالی و اعتباری کشور و مواردی از
این دســت .پس از ارائه اولین خدمات USSD
ما بالفاصله سراغ عرضه  SDKو خدمات کیف
پول الکترونیکی رفتیم که سابقه آن به سال ۸۶
بازمیگردد .پس اینگونه نیســت که در این
زمینهها فعالیت نکرده و دســت روی دست
گذاشته باشــیم .اتفاق ًا همان شریکی هم که در
ســطح جهانی با امتیان کار میکرد ،شریک
ما بود ،پس به سوال شما ارتباط مستقیم دارد.

ظاهرا ً اکنون از پلتفرم اریکســون اســتفاده
کردهاید؟

بله چون اریکسون چند سال بعد برای اولین بار
راهحل پرداخت موبایلیاش را عرضه کرد و ما
هم بالفاصله از این فناوری که درســت بر لبه
گرایش جهانی بود ،استفاده کردیم .به طوری
ال
که سال پیش همین موقع زیرساخت ما کام ً
بــرای عرضه نهایی ســرویسهای مبتنی بر
پرداخــت موبایلی یا همــان MPayment
مهیا بود.پارسال در همین همایش بانکداری
الکترونیکــی ،یک نفــر از اریکســون آمد و
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ارائهای درباره پرداخت موبایلی داشت که ما
آماده ارائه آن سرویس بودیم .پس پلتفرم ما
همزمان با بازار جهانی آماده بود و منتظر ابالغ
سیاستهای بانک مرکزی ماندیم .امروز هم
همچنان منتظر ابالغ سیاستها هستیم .پس
هیچگاه رویکرد جهانــی بازار خدمات بانکی
مبتنی بر تلفن همراه مورد غفلت واقع نشــده.
در همیــن  USSDهم اگر خاطرتان باشــد ما
نهتنها در میان اپراتورها پیشــگام بودیم بلکه
حتی پیــش از بانکها این ســرویس را فعال
کردیــم و در اختیار دیگران قــرار دادیم .در
آن حوزه هم مشــابه همین اتفاق رخ داد .پس
نهتنهــا ناگزیریم در این عرصــه منتظر نظر
بانک مرکزی باشــیم بلکه باور هم داریم که
باید اینگونه باشد؛ چرا که از دید ما این بانک
همان نهاد رگوالتوری بانکی کشور است.

برای تحقق این پروژه کاری انجام ندادهاید؟
در زمینه باز شدن امکان تعامل میان اپراتور و
بانک مرکزی چه فعالیتی داشتهاید؟

ال فعال هستیم .از همان ابتدا
در این زمینه کام ً
سیستمهای پرداختمان را برای کارشناسان
بانک مرکزی دمو کردیم و تا سال گذشته هم
این موضوع ادامه داشــت .همین حاال هم به
صورت کم و بیش و منظم ماهانه جلســاتی با
روســای بخشهای مختلــف بانک مرکزی
داریم و دیدگاهمان در زمینه طرحهایی مانند
کیف پول الکترونیکی و غیره مطرح میشــود
اما هنوز نهایی نشده است.

به نظر شــما چالش اصلیای که باعث شــده
فرآیند تصمیمگیری اینقدر کشــدار باشد،
چیست؟
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شاید مرجع درســت برای پاسخ به این سوال
شــما بانک مرکزی باشــد؛ چون آنها بالطبع
بحث صیانت از زیرســاخت بانکی کشــور و
داراییهــای مردم را بر عهــده دارند ولی ما
اعتقاد نداریــم که در گذر زمــان لزوم ًا این
دغدغهها برطرف میشود .راهحلش استفاده
از الگوهای درســت و قابل اتکایی است که در
ســایر نقاط جهان تمرینشان را پس دادهاند.
ال مدتها پیش بحــث ایجاد امنیت روی
مث ً
سیمکارتها و استفاده از رمز در آنها را تست
کردیم و به بانکها ارائــه دادیم .این منتج به
همین جریان  SDKهم شــد کــه االن مطرح
اســت .باید بپذیریم همین حاال هم از مشابه
این سرویسها در خدماتی مانند کارتخوانها
و خودپردازها اســتفاده میشــود .وقتی در
زمینههایی ماننــد  PSPو  BSSاز این خدمات
استفاده میشــود باید بپذیریم امنیت نسبی
این سرویسها از ســوی بانک مرکزی تایید

ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

شده است.

هنــوز هم بــا این وجــود مهمتریــن عامل
بازدارنده مساله امنیت اعالم شده است.

شــاید تا امروز اینطور بوده و بحق هم هست
ولــی باید پذیرفــت امنیــت نمیتواند فقط
دغدغه ما باشــد و حتم ًا دغدغــه بقیه جهان
نیز محسوب میشــود و وقتی جایی در ابعاد
اریکســون یا هر ارائهدهنــده راهحل بزرگ
دیگری ،اســتدالل میکند که زیرســاخت
پرداخــت موبایلیاش کار میکنــد ،قطع ًا به
این ابعادش هم فکر کرده اســت .به هر حال
مفهوم امنیت هم یک مفهوم نســبی است و
هیچ زیرســاختی حتی خود زیرساخت فعلی
بانک به صورت مطلق امن نیست .شاید در این
میان برداشــتهای اولیه هم چندان درست
نبوده و ما به نوبه خودمان ســعی کردیم آن را
اصالح کنیم.

چه برداشتهای اشتباهی؟ چون فکر میکنم
منظورتان کارکرد اپراتــور در میانه ارتباط
بانک با مشتریانش است.

بله دقیقاً .ببینید رویکرد مــا از همان روز اول
این نبود که پول مردم بیاید دست ما .همیشه
هدفمان ایــن بود که پول مــردم در جیب
خودشــان باشــد و ما فقط در صورت تمایل
استفاده از آن را تســهیل کنیم .با این رویکرد
ما هیچ وقت مدعــی کار بانکی نبودهایم .پس
اگر هم چالشی وجود داشته ناشی از این نبوده
که مدعی بودهایم پول باید در حســابهای
ما باشــد .این حقیقت که ما مســاله اخیر را
برای خودمان و دیگران شــفاف حل کردیم،
زمینهســاز حضور ما در این عرصه خدمات
مالی و اعتباری بود و باعث پیشــرو شدنمان
هم شد .اگر بخواهم به سوال اول شما برگردم
فکر نمیکنم کسی هم در مورد پیشرو بودن ما
تردید داشته باشد ،چرا که باالخره اغلب این
فناوریها و خدمات برای اولین بار توســط ما
به بازار معرفی شد؛ از نسلهای سوم و چهارم
گرفته تا خدمات ارزش افزوده و سایر موارد.
به همین ترتیب از فنــاوری بانکی هم غفلت
نداشتهایم.

آیا داشــتن یک شــریک خارجی واقع ًا باید
ســبب شــود رگوالتورهای ایرانی هم به این
ال شنیده میشود
جریان گردن بگذارند؟ مث ً
موفقیت امتیان بیشتر در کشورهایی بود که
بانک مرکزی قدرتمندی نداشتهاند.

باید اول تاکید کنم اســتدالل خود من هم این
نیســت که چون فرض ًا یک شــریک خارجی
در کار اســت بانک مرکزی مــا هم باید با هر
مســالهای کنار بیاید .ولی این حقیقت که این


سیستم در کشور یا کشورهایی مشابه جوابش
را پس داده اســت ،میتواند یکی از مولفههای
تصمیمگیری برای شــروع بررسی یک نظام
خدماتــی جدید مبتنی بر موبایل باشــد .این
اســتدالل من منحصر به فرآیندهای بانکی
هم نیســت ،برای مثال خود ما هم وقتی یک
ارائهکننده تجهیزات مخابراتی ،برای عرضه
محصوالتش به ایرانســل اقدام میکند دهها
پارامتر را بررسی میکنیم که آیا بهکارگیری
این محصوالت در شــبکهمان اصلح اســت
یا نه .یکــی از فاکتورها هم طبیعت ًا این اســت
ت عمل و
که کارکــرد وندور از حیث ســرع 
کیفیت خدمات به چه ترتیبی بوده .برای بانک
مرکزی هــم این تنها پارامتــر تصمیمگیری
نیســت .حال پــس از گفتوگوهــای الزم
به این نتیجه رســیدهایم کــه بانک مرکزی
چارچوبهایی مد نظر دارد که هر سیستمی را
که با آن همخوان باشد ،خواهد پذیرفت .خواه
در یک کشور پیشرفته نصب شده باشد خواه
غیرپیشــرفته .قادریم اثبات کنیم که سیستم
پیشــنهادی ما همه چارچوبهای مورد نظر
بانک مرکزی را خواهد داشت.

یک رویکــرد در بهکارگیــری فناوریهای
جدید این است که ابتدا اپراتور سرویسهایی
را کــه ممنوعیــت ندارند ،ارائه کنــد و بعد
رگوالتــور درصدد تعییــن چارچوب قانونی
آن برآیــد .چــرا دنبال چنیــن فرآیندی در
سرویسهای بانکی نبودهاید؟

در مواردی که امکانش وجود داشــت به این
ال ما اولیــن جایی بودیم که
ســمت رفتیم .مث ً
همیــن  USSDرا عرضه کردیم و با اســتفاده
گســترده آن توسط شــرکتهای خدمات
پرداخت در نهایت بانک مرکزی بر اســتفاده
از آن صحه گذاشت .در عرصهای مانند پول
همراه ســرمایهگذاری بــه مراتب بزرگتر
اســت و همخوانی آن با سایر خدماتی که زیر
نظر بانک مرکزی قرار دارند ،حیاتی اســت.
بنابراین ریســک بزرگی اســت بیاییم یک
ســرمایهگذاری عظیمی انجــام دهیم و بعد
ببینیم بستری که فراهم شده ،مورد نظر بانک
مرکزی به عنوان رگوالتور این بخش نیست.
الگوی مورد اشاره شــما را در مواردی دنبال
کردهایم و جواب هم گرفتهایم ولی برای ارائه
سیستمهای خیلی بزرگ ریسک باالیی است
که از این شیوه استفاده کنیم.

اتفاق ًا به نقطه خوبی رسیدهایم .برآورد شما از
سرمایهگذاری الزم برای عرضه عمومی پول
همراه به چه میزان است؟ چه بازهای را برای
بازگشت این سرمایه متصور هستید؟
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برای شروع میشــود به عددی بین  ۴۰تا ۵۰
میلیارد تومان اشــاره کرد کــه طبیعت ًا چون
نوع خدمات این عرصه به گونهای اســت که
باید هر ســال بهروز شود و به نگهداری جدی
نیز احتیــاج دارد ،بین  ۱۰تــا  ۲۰درصد هم
هزینههای جاری باید بــرای آن متصور بود.
ما در زمینه خدمات بانکداری هیچ گاه صرفا
به دنبال این نبودیم کــه از ارائه این خدمات
مســتقیم ًا برای خودمــان از طریق اپراتوری
کســب درآمد کنیم .یعنــی نیامدیم چرتکه
بیندازیم که وقتی این پــول همراه را آوردیم،
فالنقدر برایمان میماند و نقطه سر به سر را
فالن زمان رد میکند .رویکرد ما ایجاد ارزش
برای مشتریانمان بوده است.

فکر نمیکنم هیچ اپراتوری محض رضای خدا
بیاید در چنین بازار بزرگی ســرمایهگذاری
کند!

بلهطبیعیاستکهبهجزییاتسرمایهگذاری
ماجرا توجه کردهایم ولی مساله این است که
خود شــما هم واقفید کسب درآمد از مکالمه
و پیامهای متنی کاهش یافته و مشــتریان به
سمت سرویسهای داده مهاجرت کردهاند.
جایگاه درست برای یک اپراتور این است که
بخشــی از زنجیره مصرف دیتا را نیز فراهم
کند ،در غیــر این صورت صرف اســتفاده
تفریحی مشــترکان از خدمات پایه اینترنتی
نمیتواند کفاف هزینههای شــما را بدهد .در
نتیجه نهفقط خدمات تجــارت و بانکداری
الکترونیکی که بهکارگیری خدمات ویدئویی،
موسیقی و ســایر خدمات باید حتم ًا در داخل
کشور به وجود آیند تا برای بقای یک اپراتور،
درآمد دیتا ایجاد کند .بنابراین سرویسهای
بانکی ما هم بــا این دیدگاه ایجاد نشــد که
برایمان مانده مستقیم داشــته باشد و از هر
تراکنش درصدی به ما بدهند .اولین دیدگاه
ما این بود که همانطور که روی سایر خدمات
ارزش افزوده از تصویــری گرفته تا صوتی،
سرمایهگذاری میکنیم؛ روی این سرویسها
هم برای مشــترکان انگیزه مصــرف دیتا به
وجود آوریم .همین بــرای ما کفایت میکند
که مشــترکان از شــبکه عظیم ما در سراسر
کشور نهتنها برای خدمات پرداخت که برای
ســامت و آموزش الکترونیکی هم استفاده
کنند.

اگر کمــی تاریخی به جریان نــگاه کنیم این
خطر وجود دارد که به سبب محدودیتهای
رگوالتوری مشابه آنچه برای  MMSروی داد،
برای پول همراه هم رخ بدهد .دوره آن فناوری
سپری شده و شــما هم هیچ وقت واقع ًا از آن
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کســب درآمد نکردید؛ ضمن آنکه مصرف
پهنای باند در مورد ســرویسهای بانکداری
همراه نیز چندان قابل توجه نیست.

من عرض کردم نگاه اولیه ما کســب درآمد
مســتقیم نیســت ،ولی این بدان معنا نیست
که در داخــل الگوی کســب و کارهای این
حوزه نمیتــوان فرصتهــای ثانویه برای
کسب درآمد دید .شــاید مشابه این ایراد را
شــما بتوانید به حوزه آموزش از راه دور هم
بگیرید ولی وقتی آموزش بر بســتر موبایل
برای مشــترکان شــکل بگیرد ،طبیعت ًا در
کنار خــودش ترافیکی ایجــاد میکند که به
افزایش اســتفاده از سرویسهای دیتا کمک
خواهد کرد .حرف من این است که حتی اگر
یک ســرویس خیلی خوب و عالی هم داشته
باشید و مردم مطلع نباشند ،همیشه حسرت
میخورید که چرا از تمــام ظرفیتهای آن
اســتفاده نمیشــود .در مورد سرویسهای
بانکی هم باید همین نگاه وجود داشــته باشد.
کلیه خدمات و چارچوبهایــی را که مورد
نظر بانک مرکزی اســت ،میتوان بر بســتر
مخابراتی عظیم ایرانســل در سراسر کشور
عرضه کــرد .در درجــه اول حرفمان این
است که حیف اســت از این پتانسیل استفاده
نشــود .طبیعت ًا بر حســب خدماتی که ارائه
میدهیم و تشخیص بانک مرکزی ،درآمدی
هم برای ما حاصل میشود ولی در حال حاضر
هدف اولیه نیست.

اگر بخواهیم فارغ از محافظهکاری مرسوم به
این گفتوگو نگاه کنیم ،این خطر وجود ندارد
که در حالی که شما منتظر گرفتن تایید بانک
مرکزی هســتید ،یک اپلیکیشــن یا راهحل
جدید بــه کل ،این امــکان درآمدزایی را از
بین ببرد؟

ی مطرح نیست .من به
ال بحث محافظهکار 
اص ً
عنوان اپراتور در خودم این توان را نمیبینم که
برای بانک مرکزی کشور تعیین تکلیف کنم؛
که چرا این کار یــا آن کار را انجام نمیدهد تا
برای ما درآمد ایجاد شــود .پس این ادعای
درستی نیست و وظیفه رگوالتور مالی کشور
این نیست که بخواهد برای من درآمد ایجاد
کند .حاال اگر حرف شــما این اســت که باید
موانع را از میان ببریم؛ بله .من در اول مصاحبه
هم گفتم ما در تمام این ســالها از جلســه و
مباحثه با بانک مرکزی خســته نشدهایم .اگر
از بانک مرکزی هم بپرســید همیشه رویکرد
از ســمت بوده و ما پیگیــری کردهایم که به
یک مفاهمه برسیم .وقتی درباره عدم اولویت
درآمدزایی حرف میزنیم منظورم این نیست

که نباید درآمدی کسب شود .حرف من این
است که ارائه یک ســرویس بانکداری قابل
اتکا و اعال از سمت ایرانسل ،در وهله اول برای
مشترک من ایجاد رضایت میکند که خودش
یک مزیت رقابتی است .بعد همین مشترک
مشتری بانکها هم هســت که رضایتش به
ســود آنها کمک میکنــد و در نهایت همین
مشــترک و مشــتری ارباب رجــوع بانک
مرکزی نیــز رضایتش به بهــرهوری دولت
کمک میکند .همه اینها دستاورد است دیگر.
کســب درآمد که فقط تنها دستاورد ممکن
نیست .ارائه سرویسهای ضروری میتواند
به راحتی بــه افزایش ضریف نفوذ ،قدرت نام
تجاری و توان رقابتی بیفزاید که همه اینها هم
مستقیم ًا بر درآمد تاثیر میگذارند.

یعنی...

یعنی من احتیاط نمیکنم .این محافظهکاری
نیست ،واقعگرایی است .با ادعای من رسالت
بانک مرکــزی تبدیل بــه درآمدزایی برای
اپراتورها نمیشود ولی دستکم میتوانم ادعا
کنم وقتی این شــبکه مخابراتی را در سراسر
کشور ایجاد میکردیم ،ارائه خدمات مناسب
به بازار سرمایه یکی از اهداف ما بوده است.

فــارغ از جریان پول همراه کــه منتظر بانک
مرکزی هســتید ،ســطح همکاری عمومی
ایرانسل با بدنه بانکی کشور چگونه است؟

با اکثریت قریب به اتفاق بانکهای کشــور
تعامــل و همکاری داریم .یعنــی با  ۲۸بانک
از مجموع  ۳۲موسســه فعــال در این زمینه
همــکاری داریم و پایههــای آن هم از همان
سال  ۸۶گذاشته شده است .در زمینه USSD
و فروش شــارژ همکاریهای گســتردهای
داریــم و از طریــق خودپــرداز و پایانههای
فروش نیز بــا یکدیگــر کار میکنیم .میزان
رشــد درآمد بانکها از این محل در قیاس با
سایر زمینههایی که همکاری میکنیم ،بیشتر
بوده و رشــد خوبی هم دارد .اشاره کردم که
بســیاری از بانکها از زیرساخت مخابراتی
ما برای خدماتی مانند  VPNو غیره اســتفاده
میکنند .هرچند اکنون هنوز عده بســیاری
از زیرساخت وایمکس ما اســتفاده میکنند
ولــی به تدریــج در حال مهاجرت به نســل
چهارممان هســتند .بســیاری از ارتباطات
موجود بین پوزها ،دســتگاههای خودپرداز و
ســرورهای بانکی از طریق شبکه  APNانجام
میشــود .در مجموع بهرغم فقدان سیستم
جامع پول همراه ســعی شــده اســت باز هم
باالترین سطح تعامل با شبکه و ساختار بانکی
کشور حفظ شود
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رودررو

مهرک محمودی

معاون فناوری اطالعات و ارتباطات بانک ملی:

باید مواظب کوسهها باشیم

ولیاللــه فاطمی درحوزه بانکداری الکترونیکی چهره شناختهشــدهای اســت .ســالها دربخشخصوصی فعالیــت کرده وبرخی از
ســرویسها وزیرســاختهای مورد نیازتوســعه بانکداری الکترونیکی بخش بانکــی را آماده کرده اما حال خــودش روی صندلی یک
بانک بزرگ دولتی نشست ه است .باید با دید کارفرما به بسیاری از پروژهها نگاه کند و دیگرفقط دغدغهاش کسب و کارش نیست.
اومیخواهد ســرویس ارائه کند واین ســرویس را نیزدرســطح مطلوبی به مشتریانش بدهد .حال اوبرسردوراهی است وگذرازاین
دوراهی چندان ساده نخواهد بود.

بــزرگ ما در یک ســیکل ســرمایهگذاری
معیوب قرار گرفتند .زیرا چندین ســال است
کــه ســرمایهگذاری میکنیم بــدون اینکه
بتوانیم به اهداف خود برســیم .در این صورت
هر چند حجم ســرمایهگذاری ما باالست اما
ال در بخش سرمایهگذاری معیوب هزینه
عم ً
میشود .این سیکل ســرمایهگذاریها باعث
میشــود در حوزه فناوریهای نــو در زمان
موثرش ســرمایهگذاری نکنیــم .پس باید
قبول کنیم ســرمایهگذاریهایمان هدفمند و
در راستای استراتژی کســب و کار باشد که
بتوانیم به اهداف کســب و کاری برسیم تا هر
ســرمایهگذاری از درآمدهای خود ،جریان
آتی سرمایهاش را تامین کند.

پس اینطور که من برداشــت کردم بانکها
برنامهای برای ســرمایهگذاری و استراتژی
کسب و کار ندارند .درست است؟

طــی ســالهای گذشــته همــواره بانکها
مخصوص ًا بانکهای بزرگ اعالم میکردند با
کمبود منابع مواجه هستند و در چنین شرایطی
ترجیح میدهند بــه فعالیتهای جاری خود
بپردازند اما از ســویی بــا ورود فناوریهای
جدید سرمایهگذاری در این حوزه از اهمیت
ویژهای برخوردار است .اگر بانکها نتوانند در
این زمینه ســرمایهگذاری کنند در سالهای
آینده با مشــکل مواجه خواهند شد و با ورود
بانکهای خارجی امــکان دارد بازار خود را
از دســت بدهند .نحوه برخورد بانکها با این
چالشچگونهخواهدبود؟
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به نظــر مــن اهمیــت ســرمایهگذاری یا
ارزشگــذاری به ســرمایهگذاری در حوزه
فنــاوری در بانکهــا را میتــوان در چند

ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

الیه بررســی کــرد .در ابتدا بایــد بپذیریم
اســتراتژی آیتی ما نقش توانمندسازی در
حوزه کســب و کار دارد و بایــد در این حوزه
ســرمایهگذاری کنیم اما از آن غافل هستیم.
این ســرمایهگذاری باید در مسیر استراتژی
کسب و کار باشد .اگر این سرمایهگذاریها در
مجموعه بانکی هدفمند باشند ،قطع ًا اثرگذار
خواهند بود .یکی از مشــکالت ما ســلیقهای
بودن ســرمایهگذاریها و در نتیجه پراکنده
بودن آن اســت ،نتیجه این توزیع ســرمایه
کاهش عمق سرمایهگذاری خواهد بود .یکی
از نکات حائز اهمیت که هر بانک و کســب و
کاری باید به آن توجه کنــد ،هدفمند کردن
سرمایهگذاری اســت تا بتواند اثرگذار و برای
سرمایهگذاری بعدی آماده باشد .بانکهای


منظور من این است که بیشــتر در این زمینه
تمرکز کنند .امــکان دارد در این حوزه برنامه
داشته باشیم اما یکپارچه نیست .به عنوان مثال
ادارات مختلف هر کدام یک استراتژی برای
خود تعریف میکننــد .ادارات مختلف یک
بانک هم برنامههای خودشــان را دارند و یک
بانک نمیتوانــد برنامه هدفمند و یکپارچهای
تدوین کند .البته باید مســئوالن باالدســتی
اهــداف کالن را تعیین کنند تا همه همســو
حرکت کنند .این همسویی میتواند بر میزان
سرمایهگذاری موثر باشــد .از همین روست
که با وجود سرمایهگذاری زیاد در این بخش
نمیتوانیم بهره الزم را ببریم.
نکته دوم در خصوص ســرمایهگذاریهای
دارایــی ثابت در حــوزه فناوری اســت .این
داراییهــا را در دو ســطح ســختافزاری و
نرمافزاری بررســی میکنیم .مــا هنوز باید
در دارایی ســختافزار از نوع زیرســاختی
ســرمایهگذاری کنیم .امــا در ارائه خدمت
به مشتری الزام به ســرمایهگذاری مستقیم
نداریم .این یک اشــتباه اســت کــه بعضی
از بانکها یا بنگاهها فکــر میکنند تمام نقاط
سرویس به مشتری هم باید توسط خود بانک
ی که به نظر
سرمایهگذاری شــود ،در صورت 
من بانک اگر میخواهد ســرمایهگذاری کند
باید در زیرســاختهای اســتراتژیکی خود
سرمایهگذاریکند.

یعنــی بانکهــا در حــوزه زیرســاخت یا
backboneخودسرمایهگذاریکنند؟

بله .البته هماکنون بانکها در دنیا شــعار ارائه
خدمات بر بســتر کالود یا خدمــات ابری را
مطرح میکنند ،در چنین شرایطی الزم نیست
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سرمایهگذاری چندانی در حوزه سختافزار
صورت گیرد ،شاید بنگاهی سختافزار خود را
به اشتراک بگذارد و فقط در حوزه زیرساخت
نرمافزاری ســرمایهگذاری کند اما در ایران
بــه دلیل شــرایط کشــور و محدودیتها و
نگرانیهایی که در این زمینه وجود دارد -که
این نگرانیها نیز بجاست -امروز نمیتوانیم با
شعار کالود تمام زیرساخت سختافزار بانک
را بین چندین بنگاه به اشتراک بگذاریم .چون
امکان دارد دسترســی به آن زیرســاخت در
زمان بحرانی برای بنگاه باعث ریسک شود.

پس به نظر شــما بانکها باید مدل کســب
و کاری خود را مشــخص کنند و بــر این مبنا
ســرمایهگذاری انجــام دهند و بر اســاس
سرویسهاییکهبایددادهشودجذبسرمایه
کنند .شــاید الزم نباشد در همه زمینهها مانند
اینترنتبانک یا موبایلبانک سرمایهگذاری
کنند .به عنــوان مثال فقــط روی  coreخود
سرمایهگذاریکنند؛درستاست؟

دقیق ًا میخواســتم به همین نکته اشــاره کنم
که زیرســاختهای اســتراتژی یک بانک
زیرساختهای ســختافزاری مانند شبکه
ارتباطــی و زیرســاختهای نرمافــزاری
ســرویسهای ارائهشده به مشــتری است.
در این بخش ،یعنی زیرســاخت نرمافزاری،
بنگاههای بیرون از بانک نیز ب ه راحتی میتوانند
ســرمایهگذاری کنند .در واقع در تمام دنیا در
قالب قراردادهای بر پایه سرویس نرمافزاری
()SERVICE AS A SOFTWAREیــا SAS
این سرویسها رایج شده اســت و بنگاههای
کوچکتروشرکتهاینوآورواستارتآپها
به کمک زیرســاختهای نرمافزاری بانک،
خدمات عمومی مــورد نیاز هر مشــتری و
شــرکت را فراهم میکنند .بانک زیرساخت
را تهیه میکنــد و ســرویسها را در اختیار
بنگاههای توسعه سرویس قرار میدهد .بانک
نباید چابک باشــد و با تغییــر تکنولوژی روز
دنیا تکنولوژیاش عوض شــود .زیرساخت
اصلی بانک امکان دارد متعلق به 30 ،20سال
گذشته باشد .هماکنون بانکهای بزرگ دنیا
همچنــان نرمافزارهــای  core baseرا در
زیرمجموعهبانکبهکارگرفتهانداماسرویس
ویجتبیسبهمشتریانخودارائهمیدهندکه
سرویس بهروزی است .به نظر من بانک باید
سرمایهگذاری خود را برای ارائه سرویس مهیا
سازد و سرویسهای روز مشــتری را از بازار
تهیه کند و به بقیه کسب و کارها فرصت دهد
تا این وسط شکل بگیرند و واسط سرویسدهی
شوند .اما مشــکلی در حوزه پرداخت کشور ما
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وجود دارد و آن این اســت که مشتری نهایی
هزینه این واسط ســرویسدهی را پرداخت
نکند .ســرویسها هزینهشان را میخواهند و
بانک نیز در این حوزه سرمایهگذاری نمیکند.
به نظر من بانکها بایــد فضای حداقلی برای
سرمایهگذاری ایجاد کنند و بازار نیز با دیدن
این فضا تا آخرش پیش میرود.

در صحبتهــای خود بــه این نکته اشــاره
کردید که بانکهای بزرگ و کهنســال دنیا
زیرساختشــان قدیمی است و به جای اینکه
هــر دوره زیرســاخت را تغییــر دهند ،روی
بخشهای دیگر سرمایهگذاری میکنند .اما
به نظر من برعکس این اتفــاق در بانکهای
ما میافتد ،یعنی بانکهــا  coreخود را بهروز
میکنند و روی آن سرمایهگذاری میکنند .به
نظر من در بخشی سرمایهگذاری میکنند که
بازگشت سرمایهاش دیر خواهد بود ،درست
است؟ چرا این استراتژی در بین بانکهای ما
وجود دارد؟

شــما به نکته اصلی اشــاره کردید .این نگاه
مصطلح و رایج میان مدیران بانکی ماســت.
مدیران ما بیشتر از جنس مدیران مالی هستند
و تصور میکنند هر مشکلی با سرمایهگذاری
حل میشود؛ در حالی که تغییر یک  Coreفقط
با ســرمایهگذاری صرف صورت نمیگیرد
و ســازمان باید زمان و انرژی خودش را روی
این موضوع بگــذارد .در نتیجــه برنامهای
که میتوانســت در کوتاهمدت انجام شود با
اجرای این برنامــه بلندمدت ناتمام میماند و
شــرکت از اصل هدف غافل خواهد ماند .اگر
تغییرات مدیریتی نیز رخ دهد در این صورت
تمام برنامههای بنگاه عقب میافتد و این دقیق ًا
چرخهمعیوببهینهسازیاست.

چرا این اتفــاق رخ میدهد و به صورت مرتب
همتکرارمیشود؟

البتــه همــه مدیــران ایــن حــوزه در این
تصمیمگیریها سهیم نیســتند و  coreهایی
کهدراختیاربانکهاهستندنیزازانعطافالزم
برخوردار نیستند تا بتوانند سرویسهای پایه
را برای بانکها فراهم آورند و بانکها بتوانند
از طریق شرکتهای واسط یا خود بانک سایر
نیازمندیهایشانراتامینکنند.
صحبتازخریدوتولیدسامانههاینرمافزاری
صحبت امروز نیســت؛ در معمــاری امروز
صحبت از خرید ســامانه بانکداری متمرکز
یا نرمافزار نیســت ،بیشــتر بحــث خرید
ســرویسهای پایــه بانکی مطرح اســت و
متاسفانه شــرکتهای ما کمتر به این سمت
حرکــت کردهاند .بنابراین این یک مشــکل

دوگانه بود؛ هم شــرکتهای تولیدکننده ما
دیر به این مسیر وارد شدند و هم بانکهایمان
نیازهای خود را دیر به این شــرکتها گفتند.
البته در ماههای اخیر فضا تغییر کرده و بسیاری
از شرکتها همه سرویسها را آماده میکنند
و به بانکها تحویل میدهند و بانکها از طریق
سایر شــرکتها نیاز کســب و کار را تامین
میکنند.

شما به کالود و خدمات مبتنی بر رایانش ابری
اشاره کردید که هم میتواند زیرساخت باشد
و هم سرویس .آیا بانکها باید در این بخشها
سرمایهگذاری کنند یا بخش خارج از بانکها
باید ایــن ســرمایهگذاریها را انجام دهند و
بانکهااینسرویسهاراخریداریکنند؟

در دنیای ایدهآل نیازی نیســت بانکها روی
کالود ســرمایهگذاری کنند و از نظر فرصت
سرمایهگذاری ،به نفع بانک است که سرویس
مورد نظر خود را بخرد .اما مشکل اصلی در این
مسیر هم بحث ســرمایهگذاری اولیه نیست،
موضوع هزینههای بعدی اســت .اگر بانکی
زیرساخت داشته باشد باید بتواند به صورت
مرتب این ســختافزار و حتــی علم و دانش
متخصصان خــود را بهروز کند تا بیشــترین
دســترسپذیری را داشته باشد .هزینه خرید
این بهروزرســانیها قطع ًا از سرمایهگذاری
اولیه آن کمتر نیســت .حــال کالود یا خرید
ســرویس این فرصت را به بانکها میدهد تا
دغدغه بهروزرســانی نداشته باشند .به نظرم
در ایران باید بــه نقطهای برســیم که برای
بانکهای بــزرگ ظرفیــت کالود در حوزه
سرویسدهی ایجاد شــود و بتوانند  SLAالزم
را تضمین کنند .ما در ایــران فرهنگ  SLAرا
به تازگی تمریــن میکنیم .من به عنوان مدیر
در نظام بانکــی هنوز ذهنم مردد اســت که
بتوانم از یک آمادهکننده سرویسهای داخلی
با  SLAخوب این ســرویس را دریافت کنم،
زیرا احســاس میکنم اگر مشکلی ایجاد شود،
نمیتوانم مســتقیم ًا پاسخگوی آن باشم .البته
من قطع ًا اشــتباه میکنم و باید به این مرحله
برســیم .این نکته یک کلمه استراتژیک دارد
اینکه آیــا واقع ًا بانکهای دنیا به این مســیر
رفتهاند و آیا میتوان متصور شــد که بانکها
به هیچ زیرساخت سختافزاری نیاز ندارند؟
ا در یک بازه
به نظر مــن در کوتاهمدت مثــ ً
زمانی 10ســاله این تصمیم غیرقابل تردید
اســت و ســرمایهگذاری در این حوزه نیاز به
اشتراکگذاریهزینهدارد.البتهدر بانکهای
بزرگ این جملهای که گفتم کمتر خود را نشان
میدهد ،چــون حجم نیاز ســرویس آنقدر
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رودررو
باالست که برای بســیاری از اقالمش توجیه
ســرمایهگذاری وجود دارد اما در بانکهای
کوچک این راهبرد توجیه بیشــتری دارد .به
عنوانمثالیکدرصدبودجهیکبانکبزرگ
میتواند ســه کســب و کار ایجاد کند چون
بر اســاس قاعده دنیا پنــج درصد بودجه کل
سازمان باید صرف آیتی شود.

سالآیندهمیبینیددروضعیتاقتصادما،بانکها
نابودمیشوند.خیلیبایداحتیاطکنیمودوران
سختیاست؛فکرنکنیمدریکاستخرافتادیمزیرا
درعرضچندثانیهکوسههامارامیخورند
البته در ایران هنوز این ارقام اتفاق نمیافتد؟

ما قطع ًا به این نسبتها نرسیدهایم و فاصلهمان
بســیار زیاد است .در شــرایط فعلی دو تا سه
درصد بودجه سازمانی صرف آیتی میشود
و با توجه به وضعیتمان ،موجه است .از سویی
تصور میکنیم با مدیریت مالکانه میتوانیم به
اهدافمان برســیم .یعنی اگر مالکیت داشته
باشــم میتوانیم به نتیجه برســیم .هنوز این
فرهنــگ وجود ندارد که از طریــق قرارداد و
قانون به کیفیت ســرویس برسیم .متاسفانه
ما فکــر میکنیم با جابهجایــی مدیر ،کیفیت
ســرویسمان افزایش مییابد .در صورتی که
ارتباط بین کارفرما و پیمانکار بر اساس قرارداد
واعتباریاستکهتامینکنندههادربازاربرای
خودشان دارند .قطع ًا یک شرکت معتبر برای
هزینه بیشتر اعتبار خودش را خراب نمیکند.
چون اعتبار به سمت کیفیت و برند رفته است.
برندینگ یکی از موضوعاتی اســت که دنیا به
سمتش حرکت کرده و ما نیز کمتر به آن توجه
میکنیم .برندینگ برای بنگاههایی مثل بانک
هم بــرای کارفرما و هم پیمانــکار الزاماتی به
وجودمیآورد.برندبرایخودیکسریتضمین
کیفیت دارد و مصرفکننده چون در شناخت
کیفیت مصرف تخصصی ندارد ،به برند اعتماد
ال برند بــرای برند خود ارزش
میکند و متقاب ً
قائل است و ســرمایهگذاری میکند و حاضر
نیست بابت سود بیشتر ارزش برند و کیفیت
محصول خــود را به خطر بینــدازد .در ایران
پذیرش این نوع ادبیات زمــان میبرد چون
رقابتها هنوز جدی نشده است.

بانکها روی برند زیاد کار نکردهاند.
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بله .واقع ًا برندســازی نکردهاند و هر چه وجود

ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

دارد سابقه  70تا  80ساله ماست.

به عنوان مثال بانک ملی به خاطر ســابقهاش
فعالیتمیکندنهبرندش.

ما باید قبول کنیم خیلــی از مدیران ما در این
سالها برند جدید برای بنگاه خود نساختهاند.
انتخاب برنــد خود ،موضوعی بســیار جدی
است و بر اساس اســتراتژی کسب و کار برند
هم شــکل میگیرد .هنوز فکر میکنیم اگر در
شرکتپیمانکارسهامحداکثریداشتهباشیم،
میتوانیم بهترین سرویس را بگیریم و مدیر و
هیات مدیره را عوض کنیم.

یعنیهنوزبهمشارکتعمودینرسیدهایم؟

بلــه .در دنیــا موضــوع ســرمایهگذاری و
ال از هم
ســهامداری و ســرویسگیری کام ً
تفکیک شده است .به عنوان مثال من در حوزه
فناوری بانک عالقهای به ســرمایهگذاری و
ســهامداری ندارم ،بهترین هنر من این است
که از قراردادهای پیمانکاری بهترین سرویس
را بگیرم و فرد دیگری در شــرکت وجود دارد
که مســئول سرمایهگذاریهاست .حال اگر
این شرکت که سرویسها را دریافت میکند،
پیمانکار من باشد ولی سهامدار نباشد ،طرف
مقابلش فقط من هســتم اما اگر سهامدار بنگاه
هم باشد ،کوچکترین مشکل باعث مخدوش
شــدن رابطه میشــود و اگر تهدید و دعوایی
رخ دهد ،یــک واحد دیگــر در بانک مدافع
ال ضربــهای از خودی
آن میشــود و من عم ً
خوردهام .این فرهنگ اشتباه است و باید تغییر
کند .دلیلی ندارد ســهامدار شرکتی باشم که
تامینکننده ســرویس خوب برای من است.
البته هماکنون این اشتباه مصطلح وجود دارد
که مدیران هنــوز نمیتوانند از طریق قرارداد
سرویستهیهکنند.

با وجود سابق ه فعالیت شرکتها چرا هنوز این
اتفاقنیفتادهاست؟

تحلیلمنایناستکهشرکتهایپیمانکاری
مــا نمیتوانند مدل هزینه درآمــد خود را به
تنهایی جواب دهند .شرکتهای تامینکننده
سرویس ما به دلیل مشکالت مالی مجبورند
قراردادهای بسیار متنوعی ببندند و وقتی با من
قرارداد میبندند ،به خاطر نیاز سرویسدهی
به من ،مجبور به انجام ســرمایهگذاریهای
بعدی میشود و تامین نیرو میکند .اما در ادامه
نمیتواند جواب هزینههایــش را بدهد پس
به ســراغ تعهد بعدی میرود تا از محل تعهد
جبران ســرمایهگذاری قبلی را بکند .غافل از
اینکه تعهد بعدی که به منظور سرمایهگذاری
انجام شــده ،نتیجهاش کاهش منابع برای من
خواهدبود.


این یک سیکل باطل است.

بلــه .با قاطعیت میتوانم بگویــم ما در ایران
وارد یک ســیکل باطل شدهایم .شرکتها به
خاطر تامین نقدینگی و سرمایهگذاری مورد
نیــاز و همچنین تعهد بــه کارفرما خود را در
مقابل بازارهای دیگر هــم متعهد میکنند و
از بازارهای دیگر تامیــن نقدینگی میکنند.
غافل از اینکه منابع بانک برای مشتری نصف
میشــود .حال کارفرما بــرای اینکه جلو این
مشکل را بگیرد به جای افزودن مبلغ قرارداد،
تعهدات جدیدی به وجود میآورد یا در واقع
مدیریت مالکانــه میکند .یعنی مدیران فکر
میکنند تنها این است که اجازه عقد قرارداد
این شرکت را با ســایر بنگاهها بگیرند؛ یعنی
جایگاه هیــات مدیره را بگیرنــد و وقتی این
بنگاه زیان کرد مجبور میشــوند با سرمایه
جبران کنند.

برای متعهد ماندن پیمانکار این احتمال وجود
ندارد کــه کارفرما مبلغ قــرارداد را افزایش
دهد؟

متاســفانه در حوزه آیتی این رقابت مثبت به
وجود نیامده اســت ،به عنوان مثال شرکتی در
رقابت با سایر شــرکتها با قیمت بسیار کم،
کار را در قالب قرارداد و مناقصه گرفته اســت
و در پایان این ســیکل مدیریت و ســهام این
شرکت را میخریم و با افزایش سرمایه ضرر را
جبرانمیکنیم.حالمدیریکشرکتهمیشه
زیانده هستیم و شرکت پیمانکار بانک یا بنگاه
که در واقع از طریق قرارداد نتوانست هزینهها
را جبران کند و به ســوددهی برسد و از طریق
افزایش ســرمایه به نقطه مناســب رسید ،از
نظر صورتهای مالی زیانده است .مدیریت
چنین شــرکتی برای بانک همیشــه دردسر
ساز اســت .از نگاه مقامات بانک این شرکت
زیانده و غیراســتراتژیک است .در حالی که
این شرکت اســتراتژیک بود اما نتوانست از
محل کســب و کار خود سود کند .این شرکت
یک بنگاه مستقل نیســت و یک بنگاه وابسته
اســت که هزینهاش از طریق تامین سرمایه
جبران میشود .برای همین این شرکت رشد
نمیکند.

باالخرهاینسیکلبایدقطعشود.

مدیران ما هنــوز شــهامت الزم را در حوزه
کســب و کار پیدا نکردهاند .بنگاههای کالن
مالی و بانکی باید به این نکته برســند که همه
زیرســاختهای اســتراتژی خود را واگذار
کنند و قراداد پیمانکاری ببندند .البته دلیلش
این نیست که مدیران شــهامت ندارند .بلکه
در عمل به نتیجه نرســیدهاند .باید قبول کنیم
شماره  31+2دی 1394

peivast.com

EBPS Edition

جایگاه آیتی در بازار بسیار تغییر کرده است.
هم اکنون آیتی نقش توانمندســازی دارد اما
تا چند سال پیش چنین جایگاهی نداشت و در
بعضی اوقات فقط نقش ترمــز را ایفا میکرد.
النتوانستهاند
شرکتهایپیمانکاریماهمعم ً
جایگاه خود را در نگاه مدیریت کالن به عنوان
توســعهدهنده و یاریکننده کسب و کار پیدا
کنند.

ســال  95اقتصادمان در وضعیت خوبی قرار
داشت ،این نسبت را جابهجا کنیم؟
قطع ًا اگر از نظر اقتصادی به مرحله شکوفایی
برسیم ،باید فروشندهها یا سرویسگیرندهها
ســهم اصلی را بر عهده گیرند .اما هماکنون در
زمان توسعه تکنولوژی و ابزار و فرهنگسازی
هستیم و در شرایطی قرار نداریم که بخواهیم
تمامسهمرابهسرویسگیرندهبسپاریم.

اگر موبایل را به عنــوان کانال پرداخت و ارائه
ســرویس در نظر بگیریم ،به نظر من بهترین
و راحتترین کانالی اســت که مردم دوست
دارند از طریق آن نیازهای خــود را برآورده
کنند .امــا از یک نکته نباید غافــل بود؛ اینکه
بانکــداری و پرداخت دو موضــوع جداگانه
هســتند .پرداخت یک ابزار است که مشتری
بتوانــد منابع جاری یا کوتاهمــدت خود را به
راحتی در بازار جابهجا کنــد و این کانال باید
در اختیارش قرار گیرد اما مساله این است که
هزینه این کانال را چه کسی باید بپردازد؟

من فکر میکنم با ورود بانکها و شرکتهای
خارجی بســیاری از شــرکتهای داخلی از
منظر سرمایه اصلیشان یعنی نیروی انسانی
تهدید میشــوند .اگر یک شــرکت آیتی
قرارداد زیانده منعقد کند و نتواند در رقابت
با شــرکتهای خارجی نیازهای مالیاش را
برطرفسازد ،نیروهای انسانی خود را از دست
میدهد ،سالیانه تقریب ًا  40درصد منابع انسانی
مهاجرت میکنند و در آینده این امکان وجود
دارد که سهم بســیار بزرگی از منابع انسانی
توسط شرکتهای فناوری خارجی که از نظر
آیتیدروضعیتخوبیقراردارندوسهمبازار
را گرفتهاند ،جذب شوند .از سویی مدیران ما
برای تکنولوژی خارجی ارزش بیشتری قائل
هستند ،از همین رو ممکن است شرکتهایی
که در این بازار فعالیت کردهاند کنار گذاشته
شوند .باید برای تحول در تکنولوژی آمادگی
ایجاد کنیم تا در مقایسه با شرکتهای خارجی
بهرهوری بیشتری ب ه دست آوریم و مهاجرت
نیروی انسانی به ســمت شرکتهای داخلی
باشــد؛ در عین حالی که ما هم قبــول داریم
باید دانشمان بهروز شــود و از فرصت ورود
تکنولوژیهای خارجی استفاده کنیم .حتی اگر
در حد یک پنجره محدود باشــد ،باید از آن در
ارتقای دانش و تکنولوژی بهره گیریم.
چندین ســال پیش یکی از مدیران باســابقه
کشــور از من پرســید میدانی چــه زمانی
ایرانخودرو توانست ســمند را تولید کند؟ و
چون من نمیدانستم ،گفت بعد از اینکه 206
را تولید کرد .اما هیچگاه از پیکان به این سمت
نرفتیم.

بحثــیکههماکنوندر خصوصوارد شــدن
سرویسهایی به کشــور مطرح میشود ،این
است که ایجاد این ســرویسها هیچ سودی
برای شــبکه بانکی ندارد .برای شرکتهای
ارائهدهنده خدمات هم سودی ندارد .در ارائه
این ســرویسها بحث ســرمایهگذاریهای
کالن پیش میآید و بازگشــت این سرمایهها
نیز احتمــاالً طوالنیمدت اســت امــا مردم
متقاضی و خواســتار آن هســتند .این چالشی
اســت که بســیاری از بانکهای دنیــا با آن
مواجهند .به نظر شــما چطور میتــوان با آن
برخوردکرد؟

عرفبینالمللیمیگویدسرویسگیرنده؟

نمیتــوان گفت فقط ســرویسگیرنده باید
بپــردازد .بلکه این بازار باید تعاملی باشــد.
بایــد وضعیت موجــود کشــور را در نظر
بگیریم .وقتی اقتصاد ما در یک مدل محدود و
انقباضی قرار گرفته است و همه حداقلی عمل
میکنند قطع ًا در ایــن حوزهها مقاومتهای
خاصی وجــود دارد و دور از انتظار نیســت
که مــا برای مارجینهای (حاشــیه ســود)
محدودی کســب و کارمان را اداره میکنیم.
قصد ندارم نســخهای بدهم تا از آن استفاده
کنیم .بهتر اســت متناســب با دوره کسب و
کار و متناســب با دورهای که اقتصاد در آن
قرار دارد و متناســب بــا وضعیت هر یک از
ذینفعان این بازار ،در مقاطع دو یا ســه ساله
تصمیمگیری کنیم .به عنوان مثال چه اشکالی
دارد در ســال  94سهم ســرویسگیرنده به
ســرویسدهنده پنجاه پنجاه شود اما اگر در
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با ورود بانکها و شرکتهای خارجی وضعیت
به چه صورتی درمیآید؟

یعنی انتقال دانش در این حوزه صورت گرفت،
بعدتوانستسمندتولیدکند؟

بلــه .در حوزه فناوری و اطالعات بیشــترین
هنر ما ابزار است و ابزار میخریم میآوریم ،با
دانش فعلی من میتوانم آن نرمافزار را تولید
کنمامامشکلکجاست؟

منظورتانفقداندانشاست؟

بله اما بایــد برای ارتقای دانــش از این دوره

اســتفاده کنیم .حال این سوال مطرح میشود
که آیــا من به عنوان یک مدیــر این فضا را به
شرکتهای داخلی میدهم که در این دوران
پساتحریم از این دانش استفاده کنند و مجهز
و ماندگار شــوند یا اجازه میدهم نابود شوند
تا تحریم بعدی به وجود آید؛ و چند ســال بعد
از تحریم هیچ تولیدکننده داخلیای نداشــته
باشیم؟ واقعیت این است که قرار نیست همه
تحریمها برداشته شود و نگرانی من این است
که به جای ورود دانش روز نرمافزار ،فقط چند
نرمافزار خریداری شــود و مانند دوره پیشین
چند  Coreخارجی وارد کشور شود و هیچ کدام
موفق نشوند و دوباره ســه چهار سال را به این
صورت بگذرانیم و پــول زیادی هزینه کنیم و
در مقابل شرکتهای داخلی سیر نزولی را طی
کنند .در این صورت نهتنها بانکهای ما مجهز
به دانش نمیشــوند بلکه پیمانکار داخلی هم
نابود میشود .شرکتها باید سهمی از توسعه
بگیرند تا نسبت سهم قبلی خود را حفظ کنند.

اما مدیریت این راه خیلی دشوار است.

مطمئن باشــید  80درصد شــرکتها نابود
میشــوند اما آن  20درصد باید برای آینده
بمانند؛ معضل زمانی اســت کــه  20درصد
شرکتها هم باقی نمانند ،ما انتظار نداریم همه
شرکتها باقی بمانند .امیدوارم شرکتها پس
از نابودی خود را به بازار بینالملل برســانند.
اقتصاد ما اقتصاد مثبتی نیست و مارجینهای
بانکها برای پرداخت هزینه بسیار کم است.
شــما در ســال آینده میبینید در وضعیت
اقتصادما ،بانکها نابود میشــوند .خیلی باید
احتیاط کنیم و دوران سختی است؛ فکر نکنیم
در یک استخر افتادیم زیرا در عرض چند ثانیه
کوسهها ما را میخورند .باید به هم کمک کنیم
بلوغمان را افزایش دهیم ،با هم رشــد کنیم و
نخواهیمظرفپنجسالآیندهخیلیرشدکنیم.
ذینفعانی هستند که میخواهند در این دوره
به صورت متفاوتی رشد کنند .آنها قطع ًا زمین
میخورند ولی اگر در این جبران عقبماندگی
گذشته به هم کمک کنیم ،نتایج مثبتتری به
دستمیآوریم.

اما عــدهای فقط بــه کســب و کار خود فکر
میکنند.

بله .همه بــه فکر خود هســتند .البته الزمه
کسب و کار هم همین اســت .به هر حال هر
چقدر هــم که بخواهیم ملی فکــر کنیم باز از
نظر برخی قابل قبول نیست .دنیای حرفهای
چنین چیــزی را نمیپذیرد .دولــت باید به
بعضی چیزها فکر کند و من هم باید به کسب
و کار خودم فکر کنم
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میزگرد

مهرک محمودی

مجتبی محمودی

بررسی چالشهای ورود نرم افزارهای کُربنکینگ خارجی به ایران

مشکل ما بانکداری است

پیادهســازی سیســتم یکپارچه بانکــی که این روزهــا برخی از آن با عنوان ســیب نــام میبرند،
موضوع جدیدی نیســت .تقریب ًا در تمامی همایشهای گذشــته میزگرد یا پنلی تخصصی در
مورد آن برگزار شــده است  ،اما هرسال با نگاهی متفاوت به این موضوع پرداخته شدهاست.
یک دوره لزوم پیادهســازی  ، coreدورهای چرایی شکســت برخی ازبانکها درپیادهسازی این
سیســتم وحال با مطرح شــدن احتمال حضورشــرکتهای خارجی درایران ،این دیدگاه مطرح
میشود که آیا لزومی به حضور خارجیها در این بخش بازار هست یا خیر.
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ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

دراین میزگرد که مســیح قائمیان مدیرعامل شــرکت توسعه نوآورشهر ،علیرضا لگزایی معاون
فناوری اطالعات بانک تجارت ،مرتضی مقدســیان مدیرعامل ســابق شــرکت بهســازان ملت،
امیــد ترابــی قائــم مقــام مدیرعامل شــرکت توســن ونیمــا امیرشــکاری مدیــرگــروه بانکداری
الکترونیکــی پژوهشــکده پولــی وبانکــی حضــوردارنــد ،ســعی شــده بــه جوانب مختلــف این
موضوع از دیدگاه کارشناسی پرداخته شود.
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اگر اجازه دهید بحــث را از اینجا آغاز
کنیم کــه گروهی معتقدنــد به دلیل
عالقــهای که برخــی مدیران شــرکتها به
محصــوالت خارجــی دارنــد ،بســیاری از
شرکتهای داخلی ارائهکننده کربنکینگ این
نگرانی را دارنــد که در پی گشایشــی که با
برداشته شــدن تحریمها ایجاد می شود ،بازار
خود را از دســت بدهند .به نظر شما بازار ایران
چقدر آمادگی پذیرش شرکتهای خارجی را
در این زمینه دارد و از کدام بخش باید استفاده
شود؟

مســیح قائمیــان،
مدیرعامــل شــرکت
توسعه و نوآوری شهر:
من در مورد کربنکینگ
طرز فکر متفاوتی دارم .به
نظر من اوالً باید به شدت به خارجیها نزدیک
ال دلیلی ندارد بترســیم و فاصله
باشــیم و اص ً
بگیریم .دوم اینکه گفته میشود بهترین صنفی
که حتــی در دوران تحریم حرفــهای و خوب
رفتار کرد ،صنف آیتی بانکی است .برای مثال
کربنکینــگ یک صنعــت پیچیده اســت و
خودروسازی هم بیزینس مشابه همان است.
ما در کربنکینگ هزینه نجومیای نکردهایم اما
جایگاهمان را نسبت به خودروسازی و خرجی
که برایش میشود ،مقایسه کنید .استاندارد ما
در سطح اول دنیاســت و دوستان خارجی من
بسیارتعجبمیکنندازپیشرفتیکهداشتهایم.
چند وقت پیش یکی از دوســتانم برای انجام
کاری از خارج از کشور به ایران آمده بود .اتفاق ًا
با هم قرار شام داشــتیم و ایشان از من پرسید
اینجــا ویزاکارت قبول میکننــد؟ گفتم نه .او
خیلی تعجب کرد و گفت پول نقد همراه ندارد.
گفتمنگراننباشدویککارتبانکیبهاودادمو
زمانــی که نیاز داشــت ظرف چنــد ثانیه به
حسابش پول منتقل کردم .او از اینکه استاندارد
مکانیسمهای ما اینقدر باالست بسیار تعجب
کرد .شما به خارج بروید ببینید میتوانید از یک
ال
حساب ظرف چند ثانیه پول منتقل کنید؟ اص ً
ممکن نیست .کاری ندارم که عملیاتی نیست یا
نمیخواهند ایــن کار را انجــام دهند .در هر
صورت االن این خدمت ارائه نمیشود.
علیرضا لگزایی ،معاون
فناوری اطالعات بانک
تجــارت :البتــه فرض
جناب مهنــدس احتماالً
این است که اگر کسب و
کار این را بخواهد و این خواسته انتهای انتظار و
خواســت برای جابهجایی پول هست ،در حال
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حاضر در ایران در حال انجام شدن است اما اگر
ریسکپذیری کسب و کار باال برود ،میتواند
درخواســت کند که حواله آنالین  24ساعت
دیگر فعال شود .دســتور را میگیرد ولی فعال
نمیکند.
پس قبول کنیم که این به
خاطــر تــوان نرمافزار
داخلــی هم هســت؛ و
کوشش مهندسان ایرانی
که تــاش کردهاند و به
اینجا رسیدهاند .از همین رو من به شدت موافق
خارجیها هستم .ما با خوابنما شدن به اینجا
نرســیدهایم ،بلکه به دســت خارجیها نگاه
کردهایم.بچههایماباهوشهستند.مادربانک
مرکزی اسناد و جزییات زیادی از شرکتهای
یو
خارجی گرفتیــم و در آن زمان دکتر فاطم 
ن زمان آنها را مطالعه
دیگر متخصصان جوان آ 
کردندومرحلهبهمرحلهآنرابهبودبخشیدند.
آیا این انتهای کار اســت؟ نه بــاز هم اتفاقات
خوبــی در دنیا افتاده اســت کــه بچههای ما
میتوانند با الگو گرفتن از خارجیها ترقی ایجاد
کنند .تبلور این قضیه در قراداد ما با الجیکا بود
که آمد یکسری عملیات بینبانکی راهانداخت؛
که با ســرعت خوبی هم انجام میشــود14 .
میلیونهمخرجداشتکهبهنسبتخروجیای
کــه گرفتیم میارزید .کاری کــه او کرد هنوز
ادامه دارد اما ما هر روز به او پول نمیدهیم بلکه
بچههای ما سوار بر کار شدهاند و روند را ادامه
میدهند .خیلی خوب است که با خارجیها کار
کنیم و یک عده کارکشــته را باالی سرشــان
بگذاریم ،آنقدر کــه وقتی با آنها کار میکنند
احساسکنندبااستادشانکارمیکنندوبتوانیم
آنچه را آنها ســالها با هزینه زیاد به دســت
آور دهاند ،بیاموزیــم و از اینجا ادامه دهیم .این
ارتباط داشتن و اســتفاده کردن از اسنادی که
آنها ناچارند به ما بدهند به نفع ماست .هر چه
یادبگیریممثلویروسبینمانپخشمیشود.
اماهمانطورکهگفتمایناتفاقدرخودروسازی
نیفتاد .ما اتومبیلهــا را خریدیم و آوردیم ولی
چیــزی یاد نگرفتیم .حاال بــرای تعویض یک
چراغ هم به آنها احتیــاج داریم .من خیلی دور
مینشینم به عنوان کاربر محصول را سفارش
میدهم و میبینم هیچ چیزی کم ندارد .اما در
خارج از کشــور کارهایی انجام میشــود که
بچههای مــا نمیدانند ،نه اینکــه نمیتوانند
بفهمند ،بلکه امکان صــرف آن هزینه وجود
ندارد .یکی از گرفتاریهای ما در کشــور این
اســت که به راحتی آنقدر عددها را کوچک
میکنیم کــه اص ً
ال تحقیق و توســعه ()R&D

صورتنمیگیرد.

آقای مقدسیان شــما هم با این نظرات
موافقید؟ آیا این خطر وجود ندارد که
نرمافزار کربنکینگ خارجی به صورت کامل
پیادهشودودانشیانتقالپیدانکند؟

مرتضــی مقدســیان،
مدیرعامــل ســابق
شرکت بهسازان ملت:
من قــرار اســت مدافع
نرمافزار بانکــی ایرانی
باشم ،بنابراین اگر کارم را در این میزگرد خیلی
خوب انجام دادم بر من خرده نگیرید! به نظرم
آقای قائمیانخواب بودهاند و چندسالی از قافله
عقب ماندهاند .ما سالهاست از خارجیها یاد
گرفتهایــم و خودمــان دانش را به دســت
آوردهایم .حتــی االن میتوانم بگویم که از آنها
جلو هم زدهایم .نکات بسیاری میتوانم بگویم
که ما در آنها بســیار بهتر عمل کردهایم و در
بسیاری موارد پیشرو هستیم .برای مثال همین
واریز آنی که آقای قائمیان مثال زدند و بسیار
کمنظیر اســت و ریســک زیادی هم داشت.
دوســتان بانکیمان پذیرفتند ریسک کنند و
محاســبات را انجام دادند .بعد از محاسبات
طوالنیوهفتههاکار،تصمیمگرفتیماینطرحرا
تســت کنیم و تمام دادهها را محاسبه کردیم و
مشکالت را در نظر گرفتیم .طوری که صدای
بانک مرکزی درآمد کــه چطور این حجم باال
تراکنش انجام میدهید .خدمت دوســتان و
مدیران آن زمان آوردیم و گفتیم بروید جلو ما
تا حدی این ریسک را میپذیریم .مدیریت این
کار را طوری انجام دادیم که پولشــویی یا خلق
المنبعومنشاءآنرادر
پولصورتنگیردوعم ً
نظر گرفتیــم .در آن زمان کارتهای ما دبیت
بود که در دبیت خلق پول معنی نداشــت .در
یک لحظه پول قدرت خرید در بیش از یک جا
نداشت .به دوســتان خود هم گفتیم ما تسریع
جابهجایی پول کردهایم ولی خلق پول نکردهایم.
از همیــن رو معتقــدم دیگر زمــان تکیه بر
خارجیهانیست.

ا مخالــف ورود
یعنــی شــما کامــ ً
نرمافزارهای بانکی خارجی به شــبکه
بانکیهستید؟

ال خیانت میدانم
من اص ً
که کسی نرمافزار خارجی
را بر ایرانی ترجیح بدهد و
وارد کند .چند روز پیش
یکی از نشــریات بسیار
معتبر خارجی قیمت نفت را تحلیل کرده بود و
نوشته بود این قیمت کاهش مییابد و کاهش
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آن تا پایان  2016ادامه خواهد داشت .در این
زمان با توجه به مشــکالتی کــه پیش پای ما
میگذارند ،نمیتوانیم فروش خود را باال ببریم.
اگر خوب نگاه کرده باشــید امریکا صادرات
نفت خود را آزاد کرده و با تکنولوژیهای جدید
نفت را استخراج میکند .تا پیش از این بهاندازه
کافی برگ برنده داشــت که به دیگران فشار
وارد کند اما االن میبیند وقتش اســت از آن
جهت هم فشار خود را وارد سازد .یعنی امریکا
میخواهد همه چیــز را مدیریت کند .طوری
دالر را پایین میکشد که به ما فشار وارد کند .از
این به بعد مــا دالر کم خواهیم داشــت .من
میگویم دالری که با این شدت و با روشهای
ســخت منتقل میکنیم ،چرا باید به خارجیها
بدهیم؟ چه نیازی داریم این کار را بکنیم؟ فکر
ی غیرت ایرانی هم داشــته
میکنیــم باید کم 
باشــیم .در بعضی جاها حق میدهم ،میشود
رفت جلو ،آن هم اگر بررســی کنیم میبینیم
مدیریت ما مشکل داشته؛ من بیشتر مشکالت
مملکــت را مدیریتی میبینم که اگر مشــکل
داشته باشــد کارمندان و همه نیروها به هدر
میروند .به نظر من اگر جایی از کار مشکل دارد
حتم ًا مدیر مشــکل دارد .به عقیده من حیف
است دالری را که این همه به زحمت به دست
میآوریم بدهیم به خارجیهــا ،آن هم به این
مقدار زیاد؛ بابت لیسانس هزینهای میدهید،
باید ســاالنه حدود یکپنجم هم حق لیسانس
بدهید .نکتهای که باید دقت کنیم این است که
بــه طــور نرمــال حــدود  50درصــد
نرمافزارکربنکینــگ مربوط به تســهیالت
میشود و درصدی هم مربوط به خدمات دیگر
مثل چک بانکی و کلــر و کارهایی از این قبیل
است .اینها را که جمع بزنیم میبینیم قطع ًا بیش
از  50درصد از آن دســته خدماتی اســت که
خارجیها به ما خدمــات نمیدهند و خدمات
آماده ندارند و راهحلی که میخواهند بدهند به
درد ما نمیخورد .آخرین باری که پرســیدم
دوستان گفتند  60درصد نرمافزار را بازنویسی
کردهایم .در قســمت ســپردهها حداقل 10
درصد تغییر ایجاد شــد و قسمتهای دیگر را
ال نداشــتند و از ابتدا نوشتیم .در شتاب هم
اص ً
همینطور نیاز به ویژگیسازی داریم .مطمئن
باشید هر نرمافزاری بیاورید ،باید بیش از 50
درصد در آن تغییرات ایجاد کنید .قســمت
دیگر خود استقرار اســت که عمدت ًا ابزارهایی
میدهنــد که باید از آنها اســتفاده شــود .اما
قراردادی که شما با یکی از شرکتها میبندید،
ســهجانبه اســت؛ یک طرف کارفرماست و
دیگری شــرکتی کــه کار اســتقرار را انجام
ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

میدهد و شــرکت ارائهدهنده نرمافزار .باید
قرارداد ببندید که برای شــما توســعه بدهد.
تقریب ًا سایر شرکتها هم به همین نحو هستند.
برخی شــرکتهای خارجی میگویند ما عقود
اسالمیراداریماماعقوداسالمیشانمربوطبه
برادران اهل سنت است؛ یعنی قسمت زیادی
از آن را باید دوباره تغییر دهیم .پس کســی که
باید اســتقرار را انجام دهد نقش  25درصدی
دارد .بخــش دیگر باید این روشها را در بانک
بهینهسازیکندکههزینهزیادیمیبردوحتم ًا
باید انجام شــود .اگر قرار اســت از خارجیها
کمک بگیریم باید در اینجا باشــد ،که آن هم
نباید به صورتی انجام گیرد که فرمان دســت
آنها باشد بلکه باید خودمان هم دخیل باشیم.
قسمت بعدی قسمت مهاجرت یا کوچ است.
در ایــن کوچ قســمت تســهیالت بدترین و
ســختترین بخش است .با دوســتان بانک
صادرات که صحبت میکردم میگفتند هنوز
نتوانستهاند قسمت تســهیالت را کامل کوچ
دهند ،در حالی که از ســال 78این کار را شروع
کردهاند .من این کار را تجربه کردهام؛ بســیار
کار طاقتفرسایی است و در جای دیگری که
کار میکردم پروســه آن هشت سال به طول
انجامید .یکچهارم این کار توســط نرمافزار
خارجی انجام میشود که یکدوم نتیجه را هم
به مــا نمیدهد .پــس باید برای یکهشــتم
نرمافزار خارجی ،نرمافزار ایرانی را از بین ببریم
و به ســمت خارجی برویم؟ خب همین را هم
خودمانانجاممیدهیم.

آقای لگزایی شــما به عنوان کسی که
سالهاســت در بانــک هســتید و از
خدمات کربنکینــگ ایرانی بهــره بردهاید،
معتقدید واقع ًا باید پای طرف خارجی را ببریم و
سمت آن نرویم؟

من هم با آقــای قائمیان
موافقــم هــم بــا آقای
مقدسیان .از منظر انتقال
دانش فنی بــا نظر آقای
مقدسیان مخالفم .با اینکه
از نظر معماری در لبه تکنولوژی هستیم چندان
موافقنیستم.هرچندپیشرفتزیادیکردهایم.
در مورد اینکه باید این دانش فنی وارد کشور ما
شود با نظر جناب قائمیان بیشتر موافقم .به نظر
من ورود شــرکتهای خارجی بــرای بازار
شرکتهای آیتی نمیتواند یک تهدید جدی
باشــد .علت آن را هــم در توضیحات آقای
مقدسیان شنیدیم.شرکتی که در آن سهچهارم
به بلوغ کافی رســیده است شرکتی را انتخاب
خواهد کرد که تجربه جدی در سه بخش دیگر


مفهوم کربنکینگ داشــته باشــد؛ اما نکات
دیگری هم وجــود دارد ،از منظر کاربر یعنی
بانک ،ریســک این کار خیلی باالست؛ ریسک
استفاده از محصول خارجی به دلیل شرایطی که
درایندوسهدههاخیرعواملمحیطیوخارجی
به وجود آوردهاند .یعنی عواملی که شرکتها و
همکاران ایرانی در آن دخالت نداشتهاند .با آن
قسمتی که به لحاظ اقتصادی آقای مقدسیان
ال موافقم ولی بــه نظر من به عنوان
گفتند کام ً
بخشی از این جامعه الزام ًا دلیلی ندارد تکتک
بخشهــا نگران این ســهم کمدرآمد دالری
کشورمان باشــیم .جای این تصمیمگیریها
نهادهای حاکمیتی اســت ،فکــر میکنم اگر
حاکمیت صالح میداند جمع ورودی کشــور
خیلیمحدودمیشود،اوبایدسیاستگذاریکند
ال برای این صنعت اجازه ندهد دالر خرج
و مث ً
شود.باالخرهآقایمقدسیاندرموردغرورملی
و وفاداری به کشــور صحبتهایی کردند که
نمیشــود با آنها مخالفت کرد .ولی من از نگاه
بانک میگویــم و باورم این اســت که حضور
خارجیها میتوانــد به انتقال دانش فنی کمک
کندومعتقدهمهستمبهایننیازداریم.امااینکه
چقدر نیاز داریم با آقای مقدسیان اختالف نظر
دارم .ایشــان میگویند یک درصــد هم نیاز
نداریم ولی من میگویــم از نظر بانک که تمام
زندگی این بانک و حیات و بقای آن بستگی به
یکمحصول-یابهتراستبگوییمیکراهحل-
دارد ،انتخاب آن نیز ریسک باالیی دارد .اینکه
برای ادامــه کار میتوان به طرف خارجی که تا
آخر راه کنار ما هســت یا نه ،اعتماد کرد ،کمی
جای بحث دارد .اگر به دلیلی شرکت خارجی از
فردا بگوید به ایــران نمیآید و جای دیگری را
تعیینکندیاریسکمالیایکهبرایبانکدارد
و ممکن است برخالف پیشبینیها هزینههای
سرســامآوری به مــا تحمیل شــود ،کل کار
سیســتم به هم میریزد .چون ما تجربه خیلی
زیادی در رابطه با محصــول خارجی در ایران
نداریــم نگرانیهایی حــس میکنیم .پس به
عقیده مــن ورود خارجیها از منظــر بازار و
شرکتها مساله مثبتی است ولی اشاره جناب
مهندس قائمیان میتواند خیلی مهم باشد که
شرکتهای ما بدون اینکه بازار قطعی را هدف
بگیرند قطع ًا توان مشــارکت بــا یک وندور
خارجــی را ندارند ،یعنی حتم ًا سفارشــی کار
خواهند کرد؛ به لحــاظ همین بنیه ضعیفی که
حتی شــرکتهای بزرگ ما دارند .یا ریسک
نمیکنند که بــا یک وندور بــرای بانکهای
مقیاس بزرگ یک محصول را بومیســازی و
سپسعرضهکنند.
شماره  31+2دی 1394
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جنــاب ترابی همانگونه که شــما هم
شــنیدید نظرات مختلفی در خصوص
لزوم یا عدم لزوم خارجیها به بازار کربنکینگ
ایران مطرح شــد؛ چنانکه جنــاب لگزایی
معتقدند ورود شــرکتهای خارجــی بازار
شــرکتهای داخلی را با تهدید جدی مواجه
میکند،چقدربااینگفتهموافقهستید؟

امید ترابــی ،قائممقام
مدیرعامــل شــرکت
توسن :از دو دیدگاه بانک
وشرکتهامیتوانبهاین
موضوعنگاهکرد.حاالاگر
بانک را بگذاریم کنار ،بســتگی دارد درباره چه
شــرکتی حرف میزنیم .شــخص ًا در توسن
وظیفهام صادرات بود و همه تالشم این بود که
بفروشیم .واقعیت این اســت که فکر میکنم
موفق هم بودیم؛ ما یک سال جایزه صادرکننده
برتر نرمافزار را بردیم ،امسال هم یک قرارداد
 12میلیــون دالری بســتهایم که در ســه تا
دیتاسنتر خارج از ایران نرمافزارمان را نصب
کنیــم .یعنی باالخــره یک گــردش مالی در
سختترین شرایط داشتهایم .من که این کار را
کردهام و سختی آن را کشیدهام میدانم چقدر
مســاله برندینگ و شــراکت با یک خارجی و
گردش کار بیرون ایران اهمیت دارد .حاال این
غیرت و غرور ملی و اعتمــاد به نفس به جای
خــود ،ما به دلیل مســائل محیطــی که با آن
مواجهیم نمیتوانیم همه این کار را از ابتدا انجام
دهیم .یعنی بحث برند و شبکه یک بحث خاص
اســت .االن فرآیند انتخاب کر در یک بانک
خارجی به این صورت اســت که یک شرکت
معتبر وارد میشود؛ که چند شرکت و فرد هم
ال در جنوب شرق آسیا که
بیشتر نیســتند .مث ً
منهمفعالبودمبیشاز 15نفراینکارراانجام
ال نمیتوانید وارد این زنجیره
نمیدهند .شما اص ً
بشــوید .برای اینکه این اتفــاق بیفتد باید یک
راهکار دیگر چید .واقعیت این است که ما بحث
شــراکت با خارجیها را در عین این چهار سال
دنبال کردهایــم اما تحریم به ما ایــن اجازه را
نمیداد .من به شــدت با نظر آقای مقدسیان
موافقم که آنچه ما کر میدانیم ،یکچهارم سبد
محصوالتی است که در توسن داریم .شاید کل
آن سهچهارم به درد خارج از ایران نخورد ولی
حتی اگر یکچهارم آن مفید باشــد ،با توجه به
اختالفقیمتنرمافزارکهدرخارجحداقل10
برابر ایران اســت ،اگر بتوانیم فقط یکی از این
یکچهارم را در این شــرایط بفروشــیم ،این
تصمیم از نظر من درست است .بستگی به این
داردکهچهشرکتیباچهویژگیودیدگاهیکار

شماره  31+2دی 1394

peivast.com

کند .ما ســعی کردیم به سمت شراکتی با یک
شرکت که اکوسیســتم ایجاد کرده ،برویم .ما
نرمافزاری درســت کردهایم کــه اطالعات
بانکهای اســامیرا دارند .مــن بانکهای
اســامیرا خیلی خوب میشناسم ،تقریب ًا هیچ
یک از این بانکها از نرمافزار بانکداری درجه
یک اســتفاده نمیکنند و بازار بســیار خوب و
بکری وجود دارد که میتوانــد برای ما مفید
باشد .با یکی از شرکتهای بزرگ تولیدکننده
کرصحبتمیکردم،آنهامیگفتندبرایخرید
چند شرکت غیرایرانی که نرمافزار بانکداری
ی تولید میکنند ،تا پای قــرارداد هم
اســام 
رفتهاند ولــی میگفتند راهکارهــای آنها هم
کارآمد نبوده .اینجــا به نظر من وقتی در مورد
یک بنگاه صحبت میکنیم چشمانداز این بنگاه
و استراتژی و شــرایط آن اهمیت زیادی دارد.
اگر راجع به بانکها صحبــت کنیم ،به عنوان
کسی که  16سال اســت نرمافزار بانکی تولید
میکند و هــر روز با بانکها ســر و کار دارد،
دوســت دارم بانکها ما را بــا بنچمارکهای
خارجی مقایســه کنند و خدمــات و کیفیت و
قیمت ما را ببینند؛ متاســفانه تاکنون اینگونه
بوده که میخواستهایم ســوار اتومبیل ایرانی
نشویم ولی همان پول را بدهیم ،پس رفتهایم و
خودرو چینی آوردهایم .این خودروهایی هم که
چ جای دنیا حتی در خود
اینجا وجود دارند در هی 
چین هم نیســتند .االن هم کرهایــی در ایران
هســت که در هیچ جای دیگر دنیا نیســت.
امیدوارم این مشکالت رفع شود.

آقای امیرشــکاری بانکهــا چطور
میتوانند بیــن کر ایرانــی و خارجی
محصولبهترراانتخابکنند؟

نیما امیرشکاری ،مدیر
گــروه بانکــداری
الکترونیکی پژوهشکده
پولی و بانکی :مشکلی که
فکــر میکنــم اکثــر
بانکهای ما دارند این اســت که بانکداری بلد
نیستند .البته هر کسی و هر واحدی کار خود را
خوب بلد است ولی هیچ مغز متفکری که بانک،
و صفر تا صد بیزینس بانک را بشناسد و بداند
بانک چــه میخواهد که بتوانــد بخرد ،وجود
ا با آقای
نــدارد .در خصوص توســعه کامــ ً
مقدســیان همعقیدهام ،ما خودمان بسیاری از
بازنویسیها را انجام دادهایم ،در توسعه مشکل
خاصــی نداریم ولــی چه کســی کارفرمای
توسعهدهنده است و کل کار را به او میگوید؟
ال در استانداردســازی
اکنون میبینیم که مث ً
مفاهیم جدید آمده و همه از یکپارچهســازی

صحبت میکنند .اما مــا از ابتدا اعتباراتیمان
اعتباراتی بوده و تا آخر  30سال نیز همین کار را
کرده و نهایت ًا یکــی دو حوزه دیگر را هم تجربه
کرده باشد .مغز متفکری که پشت این صنعت
باشد به نظر من کم بوده .حداقل من در این چند
بانکی که بودهام ندیدهام توتالیته سیســتم را
بداند .همیشه یک نفر بوده ،آیتی محصول را
ال معماری آن را بررســی
در نظــر گرفته و مث ً
کرده ،فرد دیگری از نظر عقود اســامی آن را
بررسی کرده و افراد دیگر هم به همین صورت.
ال وقتــی یک نجــار میخواهد یک چکش
مث ً
بخرد ،وقتی بداند چــه کاری میخواهد با آن
انجام دهد ،میتواند چکش مناسب را انتخاب
کند .انتخــاب ابزارهــای پیچیــدهای مثل
کربنکینگ به شــدت سخت اســت و بانک
نمیداند چه باید بکند .در این شــرایط با آقای
قائمیان موافقم .االن  30و چند ســال است که
درها بسته بوده و هیچ کس نیامده حرف جدید
ال
بزند ،یکســری ابــزار مالی داریــم که اص ً
نمیشناسیم کجا باید از آنها استفاده کنیم .در
تجربه ســاتنا کــه الجیــکا آمد بــرای ما
پیادهسازیاش کرد ،شخص ًا دو سال سابقه کار
داشــتم و در آن تیم با تجربه کــم حضور پیدا
کردم .چون چیــزی بلد نبــودم و چیزی هم
نمیگفتــم ،آنها کار خود را به درســتی انجام
میدانند .خیلی وقتها ما از ندانستن کارهایی
میکنیم که طرف خارجی نه کار خود را انجام
میدهد نه کاری که ما میخواهیم .در تعامل با
تولیدکننده خارجی باید سبک و سیاق خاصی
داشته باشــیم .طرف معامله اول باید محصول
خود را بیاورد و یک سال در اختیارمان بگذارد تا
ما بگیریم و همزبان بشویم ،بعد سفارشیسازی
کنیم .در سالهای آینده میتوانیم پیادهسازی و
اضافهکردن ویژگیها را انجام دهیم .ولی وقتی
دائم در حرف یکدیگر بپریم نه او میتواند کار
خود را درست انجام دهد و به ما محصول کامل
ارائه کند نه ما میتوانیم کامل به او بگوییم .در
غیر این صورت محصولی که همهجا درســت
کار کــرده اینجا کار نمیکند .مشــکل من در
انتخاب این اســت که میگویم اول باید ابزار
خود را بشناسیم و حرف کامل را بزنیم ،اگر بلد
نیستیم یکی از آنها را بیاوریم و بگوییم کل کار را
انجام بده؛ این میشــود همان ریسکپذیری.
کسی باید یک بار این ریسک را بپذیرد و هزینه
و نیروی انســانی را اختصاص دهد .بعد افراد
بگویند اینها چه تفاوتهایی با بخشــنامهها و
اوامر ما دارد ،ســپس اگــر ناهماهنگی بود آن
قسمتهارااصالحوبهینهسازیکنیم.یکنقل
قول از آقای شالباف معاون پژوهشکده پولی و
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میزگرد
بانکــی میآورم؛ ایشــان مثال خوبــی دارد و
میگوید چطور ما در تیمهای فوتبالمان مربی
خارجی میگذاریم ،چرا در موارد مدیریتی یک
مدیر بانک خارجی را نمیآوریم تا با او قرارداد
ببندیــم و برایمــا کار کند؟ اگــر یک مدیر
خارجی بیاوریم که ســه چهار سال مدیر یک
بانک ما باشــد ،از کنار او بعد از چند ســال ،هم
دانش فنی هم افراد تربیتشده و مدیران درجه
یک و دو ســه برایمان باقــی میماند .چرا این
ریســک را نمیکنیم؟ این صنعت و این مساله
کمتر از فوتبــال و هزینههای میلیاردیای که
برای آن میشود ،اهمیت ندارد.

آقــای قائمیانبه نظر شــمابانکهای
ایرانی توانایی پذیرش ریســک آمدن
نرمافزار خارجی را دارند؟ با توجه به اتفاقی که
بــرای بانک کشــاورزی افتــاد و تجربههای
دیگری هم که داشتهایم میدانیم ممکن است
خارجیها ناگهان باز هم کار را رها کنند!
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بله قطع ًا ممکن است این
ال بعید
اتفاق بیفتــد و اص ً
نیست .ریسک همکاری
بــا خارجیها فقــط این
نیســتکهمحصولآنها
الچراتمرکز
درستکارنکندیاجوابندهد.اص ً
میکنید روی یک سکتور نرمافزار بانکی؟ هزار
ســکتور دیگر وجــود دارد .ســختافزار و
نرمافزاریراکهباسختیبهکشورمانمیآوریم
چشم بسته انتخاب میکنیم .محصوالت دست
دوموناکارآمدراکهآنهانمیخواهندمیخریمو
میآوریم و کســی نمیگوید خیانت کردهایم.
عددها هم قابل مقایسه نیست .اینجا خیانت را
فراموش میکنیم ،در حالــی که بحث صدها
میلیون دالر است؛ به کل مساله نگاه کنید .وقتی
الجیکا آمد ایــران  mlما جمع شــد و در دنیا
میگفتند ما  mlنداشــتیم یا نداریم؟ به دلیل
اینکه الجیکا آمده همه گفتند اگر الجیکا اینجا
آمده پس  mlنیست .به نظر من حرفی که آقای
ترابی زد ،خیلی مهم اســت .فکر نکنید فقط در
ایران پارتیبازی هست؛ همه جای دنیا به همین
صورتکارمیکنند.طرزفکرهایکیاست.فکر
نکنیم همه دنیا خوبند و فقط ما بدیم .نه اینطور
نیست .ممکن اســت ما کمیآشکارتر باشیم و
آنها زیرزمینیتر 10 .نفر هســتند که تصمیم
میگیرندازکجــابخرند.درهمهبیزینسهای
جدی زمان صرف شام و نوشیدنی ،تصمیمها و
گفتوگوها عنوان و قراردادها بســته میشود؛
کجا در اتاق کنفرانس جلســه میگذارند که
چیــزی را بخرند؟ اما بعــدا ًارزیابی میکنند؛
اینطور نیست که اگر چیزی خراب شد دیگر
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رهایشکنند.منمعتقدمخوشبختانهدربخش
نرمافزار بانکی بهتر عمل شده است .پس فقط
دربارهکرصحبتنمیکنم،بلکههمهبخشهارا
میگویم که کر بخش کوچکی از آن اســت .در
حوزههــای دیگری مثل نفت ،یــک نرمافزار
خارجــی میخریــم و صد میلیــون دالر پول
میدهیم ،پنج شش سال هم دور آن میچرخیم
بعدبههیچجانمیرسیموآنرامیگذاریمکنار.
چطور آنجا خیانت نیســت؟ وقتــی در مورد
نرمافزار بانکی حرف میزنیم خیلی خوشحالم
که میگوینــد کار را دســت خودمان بدهید،
خودمان همه کار انجام میدهیم .من هم افتخار
میکنمامامیگویموقتیمیگوییدهمهکاریعنی
آنهمهکاریکهبشــوددردنیاآنرافروخت.
نمیشــود دور آن خط بکشــیم و بگوییم این
قسمت را انجام میدهیم و این قسمت را نه .باید
اینگونه نگاه کنیم .اگر همه مسئولیت با من بود
این رفتاری را که االن دارم را نداشتم ،بلکه پول
بیشتری به شرکتها میدادم .االن بسیاری از
شرکتها با مشکل مواجه هستند ،ما باید آینده
راهــمدرنظربگیریم.هراتفاقیممکناســت
بیفتد .باید محصول کارآمدی درست کنیم که
بشود آن را با تغییرات جزیی در سایر کشورها
همفروخت.

یعنی شــما فکــر میکنید بــا آمدن
خارجیهــا شــرکتهای ایرانی هم
بزرگمیشوند؟

بلــه حتماً .دیگــر هیچ
شــرکت خارجــیای
نمیتواندبیایددرایرانبه
تنهایــی کار کنــد .هر
شرکتی که بیاید باید کر
خود را بگذارد و بخشهایی از آن را فعال نکند و
بگویــد غیرممکــن اســت .دیگــر از آنها
نمیپذیریم .این حرف درست است که ما دیگر
ال به ما میگفتند یک
از آن نقطه گذشتهایم .قب ً
کاری ممکــن اســت یــا غیرممکــن ،ما هم
نمیفهمیدیــم و قبول میکردیــم .اما االن به
وســیله خود ما ممکن شده و کار میکند .دیگر
میتوانیم بگوییم اگر نمیتوانید انتظارات ما را
برآوردهکنید،محصولدیگریمیخریم.منتها
ال اگر
مکانیسم خرید باید کمیدرست شود .مث ً
مدیری که میخواهد بخرد بگوید من به تنهایی
جــرات نمیکنم ایــن خرید را انجــام دهم و
میخواهم این جنس را بخرم ولی به کمک یک
ایرانی؛ یک ایرانی کارکشــته که همین کار را
انجام داده باشد .آن وقت شرکت ایرانی در این
بخش بزرگ میشــود .اگر جــرات کنیم پنج
شــرکت بزرگ در این زمینه داشــته باشیم


زندگیمان درست میشود .آقای مقدسیان! با
توجه به همــه توانمندیهایی که در این بخش
وجود دارد نگرانی چیست که اجازه نمیدهیم
خارجیهابیایند.
مقــام معظــم رهبری
دورنمایــی بــه عنوان
اقتصاد مقاومتــی به ما
دادند و به عالوه آمارها و
دالیلی وجــود دارد که
وضع بهتر از این نخواهد شــد .اگر هم بشــود
اینطور نیســت که به راحتی دســت از سر ما
بردارندوراهتجارتماآزادشود.غربیهاخیلی
سمج هســتند و پیگیرند .در آنجا نوبلیستها
تصمیمگیرنده هســتند .در چنین جاهایی یک
برنده نوبل تصمیمگیرنده اســت که آنها هم
زیــاد دارند و با کالس باال شــرکت میکنند.
ببینیم برای اقتصاد مقاومتی چه کردهایم؟ فکر
میکنم با کاری که ما انجــام میدهیم حدود
هزار مهندس را بیکار میکنیم .اما اگر این کار را
ایرانیها انجام بدهند ،هــزار مهندس را بیکار
نمیکنیم کــه دائما به فکر رفتــن به آمریکا و
اســترالیا و اروپا باشــند ،بلکــه همینجا کار
میکنند .من میگویم این دالرهای باارزش را
برای جوانان خودمان ،برادر و خواهر و فامیل و
آشــنای خودمان صرف کنیم .باید ببینیم چه
کاری میتوانیم انجام بدهیم که محتاج خارج
نباشیم .آلمانیها بسیار افراد متعصبی هستند
کــه از نرمافــزار خارجی به ندرت اســتفاده
میکنند ،آنها مشکالت ما را ندارند اما با غیرت
و غرور با محصول داخلی خودشــان برخورد
میکنند .از نظــر دانش ما از آنهــا هم فراتر
رفتهایم.
اگر فراتــر رفتهایم چرا بــازار جهانی
نداریم؟

ما اگر مشــکل مدیریت
پــروژه و مدیریــت کار
داشته باشــیم که داریم،
ا هیــچ کار خوبی
عمــ ً
بیرون نمیآید ،مگر فرقی
میکند به مدیر بــد ،نرمافزار خارجی بدهم یا
ایرانی؟ آنهایی که نرمافــزار خارجی گرفتند
االن در چه وضعی هســتند؟ دوســتانی که از
مالزی جنس گرفتند ،هنوز  50درصد کارشان
پیش نرفته ولی پنج ســال اســت به دنبال آن
هستند .بنابراین خیلی دنبال این نباشید که به
دست مدیر ناکارآمد ،مشــکالت ما با آمدن
خارجیها حل میشــود .ضمن اینکه مســاله
بســیار مهمتر مشــکل بانک مرکزی است.
مشکلمانهنرمافزاراستنهمدیرایرانی.بانک
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مرکزی ما هر لحظه تغییر ایجاد میکند .روی
ارز که ما حساب کرده بودیم و میانگین گرفته
بودیم ،هفتــهای دو تا بخشــنامه میآمد .در
مســاله کارت اعتباری نسخه 6.2آمده است.
یعنی شش بار تغییرش داده ،حاال فکر میکنید
چه کسی میتواند از پس  102بخشنامه بانک
مرکزی بربیاید؟ ما به شرکتهای داخلیمان
ظلم میکنیــم و پول به آنهــا نمیدهیم و آنها
همیشه گرفتار حقوقی هستند که باید بدهند.
ی تحقیق و
این مقدار کاری هم که میکنند با کم 
هزینه نهچندان زیاد به نتیجه رســیده و تالش
زیــادی کردهاند .اگر یــک  500 R&Dهزار
دالری یا یک میلیون دالری ظرف پنج سال به
آنها داده بودیم ،االن یکی از بهترین کرهای دنیا
را داشتیم .توسن تاکنون ســه میلیارد تومان
خرج خارج از کشــور خود کرده است .ببینید
خارجیها چه خرجی کردهاند و ما چه هزینهای.
ما به این شــرکتها پول نمیدهیم و باورشان
نداریم و تحت فشار هم هستند؛ بعد میگوییم
چــرا محصولتــان را در خــارج از کشــور
نمیفروشید.
من فکر میکنــم حلقه
مفقــوده ایــن صنعت
شــرکتهای مشــاور
صنایــع هســتند .هم
بانکهــا مقصرنــد هم
شرکتهای آیتی .شــرکت آیتی به خاطر
بنیــه مالــیای کــه نــدارد ،نمیتوانــد
ســرمایهگذاری کند و به بانک بگوید من یک
 BPNمستندســازی کــردهام و نقشــههای
فرآیندهای تو را درآوردهام و مهندسی مجدد
انجام دادهام و این سولوشــن برای شماست .تا
االن این شرکتها همیشه پرسیدهاند چه نیاز
دارید .اینجاســت که صحبت مدیریت پیش
میآید .در هر پروژه هر بانک ،شرکت واحد در
یک بانک موفقتر بوده تا در سه بانک دیگر .آن
ســهچهارم خیلی مهمتر از یکچهارم است.
حاال این سوءمدیریت ســهلانگاری است یا
عدم توجه .من کمیباالتر میروم و معتقدم در
سطح استراتژی مشــکل داریم .نگاه بعضی از
بانکها به صنعت آیتی و صنعت نرمافزار در
زمینه بانک یک نگاه مشــارکتی نیست ،نوع
نــگاه پشــتیبان اســت .توجــه نمیکنــد
هدایتکننده کسب و کار او همین نرمافزار و
ســختافزار اســت که مهندســان طراحی
میکنند .کر که همه مســائل ما نیست .یک
خارجی هــم بیاید ما با همان مشــکل مواجه
هستیم .چه شریک داشــته باشد چه نداشته
باشــد ،تا آنجا که من میدانم ما یک BPMSیا
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 BPMNدر بانکهــا نداریــم .بــه تازگــی
پژوهشکده پولی و بانکی دارد با  IFWیک پروژه
مطالعاتی شــروع میکند .این پروژه بزرگی
استوهرکسیدرآنسرمایهگذارینمیکند.
نکت ه دیگری هم هست که من به سوال شما نقد
دارم .متاسفانه ما هر کاری را که میخواهیم در
ایران شــروع کنیم ،هنوز کار را درست انجام
ندادهایم نگاهمان به بازار بیرون است .این اتفاق
در بازار ســرمایه افتاده است .به بازار سرمایه
ال در امریکا شــش تا هفت
دنیا نــگاه کنید مث ً
صنعت در بازار سرمایه حضور دارند .االن در
بازار ســرمایه مــا از نخود و لوبیا هســت تا
پتروشیمی و خودرو .یعنی استراتژی نداریم و
همــه هــم دوســت داریــم صــادر کنیم.
خودروسازمان در ونزوئال و سوریه هم سایت
زده .دلیلی ندارد در هر کسب و کار نگاه به بازار
خارجی داشتهباشیم .من میگویم مگر چقدر
ســهم داریم؟ من از این انحصــار میخواهم
 TIME TO MARKETرا بــاالببــرم ،این یک
استراتژی اســت که ممکن است کسی آن را
انتخابنکند.ایرادیکهدرشرکتهایبزرگ
وجــود دارد ،همین اســت .بانکها پول کافی
نمیدهند و شرکت هم فقط عطش دارد و فاقد
استراتژی اســت .میگوید هر کس را گرفتی
بگیر .تعداد طرفهای قرارداد زیاد میشود.
کیفیت را میآوریم پاییــن .بعد نفر اولی که با
کمک همین شــرکت به یک توسع ه رسیده،
طوماری از شکایت از شرکت دارد که جواب
درستنمیگیرد.هنوزاینجابهبلوغنرسیدهایم
دنبال شرکت بعدی هستیم و بعض ًا در بیرون
مــرز دنبالش میگردیم .چرا رونــق در بازار
سرمایه پیدا نمیکنیم؟ چون همه چیز در این
بازار هســت .در کجــای دنیــا اینطور کار
میکنند؟ این سوال اشتباه است که از شرکت
ایرانی میپرسیم کری را که تولید کردهای به
کســی فروختهای؟ اگر نفروخته باشد یا فقط
یک مشــتری داشته باشــد از او نمیپذیرند.
مشکل ما در واقع ساختاری است و به محصول
داخلی و خارجی ربطی ندارد.

آقــای ترابی همانگونه که شــنیدید
آقای لگزایــی میگویند چون NTTها
زیادند کیفیت کم میشــود و اگر NTTها کم
باشند شرکت به سوددهی نمیرسد؛ نظر شما
چیست؟

بلــه این همــان بحث
ال
بنچمارک است که قب ً
هم گفتــم .آرزوی ما این
است که بنچمارکهای
خارجی داشــته باشیم تا

بتوانیم مقایســه کنیم .در مــورد نارضایتی
بانکهای ایرانی آمار مشــخصی نداریم ولی
ی هســت که بــا  500بانک
یک آمار رســم 
خارجی مصاحبه شــده و حــدود  65درصد
گفتهاند میخواهند کر بانکــی خود را عوض
کنند.ازاینآمارمیتوانمیزاننارضایتیازاین
مســاله و عالقه به تغییــر را فهمید ،یعنی این
مساله یک مســاله عام اســت که بانکها از
شــرکتهای ارائهکننده نرمافــزار ناراضی
باشــند؛ فقط مختص ایران نیست .دالیل این
عالقه بــه تغییر یکی کاربردپذیری بیشــتر،
دیگری اســتاندارد شدن سرویسها و سومی
استراتژی آینده بانک است .واقعیت این است
ال وقتی شما ناگهان از یک مشتری به 20
که مث ً
مشتری میرســید ،مدل برخوردتان عوض
میشود .تحلیل خود ما این است که استراتژی
 RELEASEمــا از همه رقبــای خارجیمان
سریعتراست.یعنیزیرششماهاست.درواقع
باز اینجا بحث بنچمــارک پیش میآید که ما
نمیدانیمخوبچیست.مادرشرکتخودمان
قبول داریم خوب نیستیم ولی میگوییم بهتر از
ما به چه قیمتی و به چه صورتی قابل اجراست؟
اقتصاد مقاومتی هم کــه صحبت آن به میان
ن هم در
آمد ،یک بحث عام است که پیش از آ 
اقتصاد حرفــی از آن نبوده .مــا داریم درباره
اقتصاد حرف میزنیم .اتفاق ًا برداشــت من از
اقتصاد مقاومتی این است که باید اکوسیستمی
در خارج از ایران ایجــاد کنیم که نتوانند ما را
زمین بزنند .مثل ســریالنکا کــه فقط یک
پاالیشگاه نفت داشت که از سالها پیش روی
نفت ایران تنظیم شــده بود .یا یک شــرکت
ایتالیایی در پارس جنوبی سرمایهگذاری کرده
بود که باید پول خود را از پول نفت میگرفت.
اینها استثنائ ًا تحریم شدند .من معتقدم باید به
هر قیمتی شــده اکوسیستم ایجاد کرد .درباره
موضوعی که جنــاب لگزایی فرمودند که چرا
ال باید به فکر صادرات در این حوزه باشیم؛
اص ً
ما درباره یک بنگاه صحبــت میکنیم .ما که
سیاستگذار کشور نیســتیم ،هر بنگاهی به این
بلوغ رسید باید به سمت آن برود که کسب و
کار خود را گسترش بدهد و با اختالف قیمت
نرمافزار این مســاله میتواند بســیار به نفع
شرکتها باشــد و ارز هم وارد میشود .یکی از
مســئوالن اقتصــادی تعریــف میکرد که
میخواستند به هر خودروساز یک کد بدهند
که متشــکل از کد کشور و یک عدد تکرقمی
بود .اما چون تعداد خودروسازهای ما از  9عدد
بیشــتر بود ،تقاضا کردیم به ما کد بیشــتری
بدهند .ایشان میگفتند برای خارجیها سوال
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میزگرد
بود که کشــورهای پیشــرو این صنعت مثل
آلمان و امریکا کمتر از  10خودروســاز دارند،
چطور ما این همه خودروساز داریم؟! وضعیت
نرمافزارنویسهای ما هم به همین شکل است؛
تعــداد کرنویسهــای ما بــه  40،30عدد
میرســد .اگر شــرکتی فکر میکند میتواند
صادر کنــد اجازه دهید ایــن کار را بکند ،چه
اشکالی دارد؟ باید نتورک ایجاد کنیم.
آقای ترابــی توجه کنید
شــرکتهای دیگر که
بــدون اســتراتژی
بلندمــدت دســت به
صادرات زدنــد به چه
سرنوشــتی دچــار شــدند .مثــل همیــن
خودروســازها و دیگر صنایــع؛ فکر میکند
میتواند صادر کند امــا آخر چه دلیلی دارد؟
باالخره باید مزیت رقابتی باشد یا نه؟
آیــا خودروســازها
شــرکتهای خصوصی
بودنــد که با حســاب و
کتــاب به ســمت آن
صنعت رفتند یا به دالیل
دیگر؟

آقای امیرشکاری ،بحث شرکتهای
مشاور پیش آمد و اشاره شد که تاکنون
این شرکتهاشــکل نگرفتهاند؛ به نظر شما
ال بانکها و
علت این مساله چیســت و آیا اص ً
شرکتها در صورت وجود شرکت مشاور به
حرف این مشاوران گوش خواهند داد؟
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دقیق ًا درد دل ما هم همین
اســت .ببینید از ابتدا که
بانک در ایران تاســیس
شــد و حتی قبل از آنکه
بانکهــای خارجی در
ایران فعالیت را شــروع کردنــد ،ادبیات و
زیربنای صنعت توســط خارجیها به ایران
آورده شــد و همه اصول و روشها متعلق به
خود آنها بود .ما کار کردن با آنها و با هم پیش
رفتن را شروع کردیم؛ اما ناگهان یک وقفه 20
ســاله در روابط ما به وجود آمــد و کارمان را
مشکل کرد .آنها با همان روند و سرعت به کار
خود ادامه دادند اما ما جا ماندیم و االن روندها
و راهکارهای آنها دیگر به ما نمیخورد ،حتی
ادبیاتمان هم متفاوت شده و دیگر نمیتوانیم
ارتباط درســت برقرار کنیم .حال ما شرایطی
ال
هــم داریم که به آنها تحمیــل میکنیم؛ مث ً
بانکداری اســامی میخواهیم که مخصوص
خودمــان اســت و بانکداریهای اســامی
کشورهای دیگر متفاوت اســت .اینجا دیگر

ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

مشاوره هم نمیتواند برای ما صورت بگیرد؛
چون مشاور یعنی کســی که این کار را انجام
داده و بلد باشد ،وقتی کسی نیست که بلد باشد
شرکت مشــاور چگونه شکل بگیرد؟ من فکر
میکنم بانکها و مدیــران و فرهنگ ما نوع ًا
مشاورهپذیر نیست یا در فضاهایی است که از
 10نفر مشــاور و با  10فضای فکری متفاوت
برداشــت خاص خود را میکنــد و کاری که
صالح میداند را انجام میدهد .مشاورههای ما
کامل نیســت بلکه هــر قســمتی از یک جا
برداشته میشود و نظر مدیر و رئیس و کارمند
و همــه دخیل میشــود تا ســرانجام کاری
صورت گیرد .اما باز هــم فکر میکنم فضا در
حال باز شــدن اســت وروشهای علمیتر و
جدیدی آمده که نظر مدیران را جلب کرده و
ضرورت مشاورههایی از این نوع بیشتر حس
میشود.

اگر اجازه دهید جمعبندی کنیم .آقای
قائمیان نظر شــما درباره موضوعات
مطرحشدهچیست؟

من همان حــرف اولم را
دوباره تکــرار میکنم.
خیالتان راحت باشد؛ ما
از نظر نرمافزار مشکلی
نداریــم و جایمان خوب
اســت .یعنی یک خارجی نمیتواند به راحتی
بیاید و کار کند .فقط از بانکها میخواهم پول
خود را دور نریزند ،اگــر میخواهند قرارداد
ببندند این کار را درست انجام بدهند .کار را به
کسی بدهند که تجربه و توانایی این کار را دارد
و انجام کار توســط او عملی است .شاید کمتر
بانکی در دنیا باشــد که به قــدر بانکهای ما
شعبه داشته باشــد .باالخره بانکی هست که
 100شــعبه دارد و بانکی هم هست که چهار
هزار شعبه دارد.
من فکــر میکنم نفس
محصــول خارجــی و
آمدنش ایرادی ندارد.
دیگر اینکه آنها که فکر
میکنند مشکلشــان با
محصول خارجی حل میشود ،احتماالً اشتباه
میکنند .نمیتوانــم به طور قطعی بگویم .اگر
آسیبشناســی کنیم میبینیم شکستها و
ناکامیهــای موجود ناشــی از عواملی چون
حلقههای مفقودهای مثل شرکتهای مشاور
 ،bpmنبــود نقشــه راه و فرآینــد ،عــدم
ریســکپذیری ،عدم سرمایهگذاری محکم
برای اینکه کار جدی صورت بگیرد ،اســت.
نکته مهمی که در تکمیل فرمایشات دوستان


بایــد بگویم این اســت که چه شــرکتها
ریسکهای این مساله را به خوبی شناسایی،
ارزیابــی و مدیریت کننــد -نمیگویم قابل
احتراز اســت اما حتم ًا قابل مدیریت است،-
چه شــرکتی که میخواهد همکار شــرکت
خارجی شود و چه برای بانکی که میخواهد از
این مدل همکاری محصول خارجی اســتفاده
کند؛ قطع ًا ریسکهایی دارد که باید شناخته
و بر اساس منویات مدیریت شود.
از نظر من نگرانی خیلی
بزرگی وجود ندارد .وقتی
ما توان و دانش و نیروی
متخصــص را داریــم
باالخره یا با شــراکت یا
رقابت یا به هر روشی ،راه خود را پیدا میکنیم.
نه ما قرار است پرسنل خود را بیکار کنیم و نه
بانکها این مساله را میپذیرند که ما باشیم و
خارجیها بیایند و کار را از نیروهای ما بگیرند.
نکته اول این است که اگر
بدترین محصــول را به
مدیر خــوب بدهید هم
محصــول را اصــاح
میکنــد هم شــما را به
مقصد میرساند .حاال شما بهترین محصول را
به مدیر بد بدهید؛ هم محصول خراب میشود
هم شما را به مقصد نمیرســاند .نکته دیگر
اینکه حاکمیتها و دولتها باید از طفلهای
نوپای صنعت که در کشــورها وجود دارند،
حمایــت کنند .مهنــدس جراحــی از یک
کنفرانس در چین برگشته بودند و میگفتند
همه معتقد بودند دولت چین با غیرت و اراده
پشــت صنایع داخلی ایســتاده و چین همان
چیزی شــده اســت که امروز میبینیم جلو
صنایع بزرگ دنیا درآمده است .ما هم باید از
صنایع داخلــی حمایت کنیم تا پــا بگیرند و
تقویت شوند و ســرپا بمانند .این شرکتها
باید بتوانند برای  R&Dخود هزینه کنند تا اول
به خود ما ســرویس بهتر بدهند و پا از مرزها
بیرون بگذارند .مــا موقعیت خوبی داریم که
بســیاری از آن برخــوردار نیســتند؛ در
افغانستان و تاجیکستان فارسیزبان داریم که
میتوانند از محصوالت ما اســتفاده کنند ،در
ازبکستان هم چند درصد فارسیزبان هستند
و بــا آنهــا و کشــورهایی مثل ارمنســتان
قرابتهــای فرهنگــی داریــم .در ترکیه و
آذربایجان هــم میتوانیــم کار کنیم ،چون
باالخره درصد زیــادی از مردم ما ترکزبان
هستند .این کار ممکن اســت اما باید اول از
محصول داخلی خود حمایت کنیم
شماره  31+2دی 1394
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peivast.com
لیال حنارود

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:

مدل ایران با دیگر کشورها متفاوت است

محمــد گرکانینــژاد از جملــه مدیران دولتی اســت کــه تقریب ًا با لبا سهای اســپورت در دفتر کارش حاضر میشــود .ســعی میکند هم روحیــه خصوصی بودن خــود را حفظ کند و هم
بتوانــد بــه عنــوان یــک مدیر دولتی بــه وظایفش عمل کند .هــر چند چهره خندانی دارد و حس افراد بدون اســترس را به مخاطــب منتقل میکنــد اما این گونه نیســت .اگر مدتی با او
بــه گفتوگــو بنشــینید متوجه میشــوید بــرای همه چیز نگران اســت؛ تمام پروژههایــی که هماکنون مرکز توســعه تجــارت الکترونیکی مســئول پیگیری و پیشــبرد آنهاســت .با رئیس
مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی اینبار در خصوص تجارتهــای نوظهور در ایران صحبــت کردیم؛ تجارتی که وی نــام متمرکز کننــده پرداخت را به آنها داد.

هماکنون شرکتهایی شکل گرفتهاند که نه
 PSPهستند نه شرکت فروشــنده کاال؛ بلکه
به شــرکتهای کوچک در حــوزه تجارت
الکترونیکی ،خدمات واسطهای ارائه میدهند.
درتقســیمبندیهااینشرکتهادرکجاباید
قراربگیرند؟

اینشــرکتهابههرحالفروشــندهخدمت
هســتند و در مقطعی با عنوان واســطههای
پرداخــت خطاب میشــدند .اما بــه دالیل
گوناگونی عنوان دقیقی ندارند چون کســب
و کاری که این شــرکتها شــروع کردهاند
واسطهگری پرداخت نیست که اگر بود عنوان
 PSPمیگرفت .اما این شــرکتها به گونهای
نقش پردازشگری و واســطهگری پرداخت
را ایفا میکنند .در حال حاضر با بررســیهای
صورتگرفته نام متمرکزکنندههای پرداخت
 Payment concentratorرا بــرای آن
انتخاب کردهایم .مدل مشــابه متمرکزکننده
پرداخــت در دنیا نیــز وجــود دارد .مفهوم
پایهای آن دســتمایه مدلهــای تجارت در
کشــورهای مختلف دنیا شــده و نکته جالب
اینکــه Paypalمفهوممدلتجاریآنمبتنی
بر  payment concentratorاســت .پس
مدل شناختهشدهای اســت و تاکید میکنم
ایــن مفهــوم در مدلهای تجــاری مختلف
نمودهایمختلفــیدارد.ایدهاصلیآنهماین
اســت که مجموعهای از پرداختها در جایی
متمرکز میشوند و بر اســاس استانداردهای
مشــخصی که مدل تجاریاش را خودشــان
تعیین میکنند ،سرویسهایشــان به دست
ســرویسگیرندههایی که نیازهایــی دارند،
میرسد.

اما  Pay palدر ســطح بینالملل مطرح شده؛
تقریب ًاشبیهPSPبزرگعملمیکند.

الفعالیتشپیاسپیگری
یکPSPنیست.اص ً
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نیســت .به هر حال در دنیا تامینکنندههای
ســرویسهای پرداخــت ( payment
service providerها) را داریم اما pay pal
پیاســپی نیســت .مدل تجاریاش مبتنی بر
تمرکزدهندگی اســت و میدانید چرا؟ چون
میتوانید در سرویسهای خود ارزش افزوده
ایجاد کنیــد .البته PSPها هم اگــر بخواهند
میتوانند چنین خدماتی ارائــه دهند؛ اما این
الالکترونیکیشکل
مفهومدردنیایمدرنوکام ً
میگیرد که در دنیای سنتی مابهازای مستقیم
ندارد .مــا آرامآرام با تجــارت الکترونیکی
خالصمواجهمیشــویم.چونشــرکتهای
مبتنی بر تجارت الکترونیکی دو دسته هستند؛

یک دسته کارهای ســنتی انجام میدهند و در
کنارش هم تجارت الکترونیکی .مانند فروشگاه
شهروند که ســالها پیش شهروند آنالین هم
راهاندازی کرد؛ اشکالی ندارد ،زیرا اگر اینترنت
نباشد تجارت اصلی آنها ســر جای خود باقی
میماند.بهایننوع،تجارتالکترونیکیترکیبی
میگویند .اما تجــارت الکترونیکی خالص هم
داریــم .برخی تجارتها اگــر فضای مجازی
قطعشــود،تجارتدیگریندارند.دراینبعد
ازتجارتالکترونیکیبامفاهیمیمواجههستیم
کهمابهازاییدرفضایسنتیندارند.البتهگاهی
برخی کسب و کارها در فضای سنتی مغازهای
ندارند و از ایــن رو تجارت الکترونیکی خالص
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رو در رو
هســتند اما همچنان مابه ازا در فضای سنتی
الفروشتجهیزاتمبتنیبرفناورییا
دارند(مث ً
فروش تجهیزات مبتنی بر تکنولوژی) .کسب و
کار تمرکزدهنده پرداخت کسب وکاری است
کهنهتنهاتجارتالکترونیکیخالصاستبلکه
مابهازا در فضای ســنتی ندارد؛ مدل جدیدی
است که در فضای مجازی و اینترنت معنیدار
میشــود .اما پیاسپیگری نیستPSP .ها
تعریفدیگریدارندومدلدیگریهستند.

اینشــرکتهابایدزیرمجموعهشرکتهای
PSPقرارگیرند؟

باید از PSPها خدمت سرویس پایه پرداخت
را بگیرند اما قرار نیست خودشان سرویس پایه
پرداخت ارائه دهند .این دو به هم ربطی ندارند.
نکته دیگر اینکه ساز و کار  pay palچیست؟
سرویس ارزش افزودهای که  pay palمیدهد
چیست؟ ساز و کار  Pay palبه صورت خیلی
کلی اگر بخواهیم بیان کنیم ،استفاده از خدمات
تضمین از طریق سایت  escrow.comبرای
تضمین کردن تعامالت پولی اســت که شما
قصد خرید از جایی یا انتقال پول به جایی دارید
و میخواهید پرداخت کنیــد اما طرف مقابل
را نمیشناسید و او هم شــما را نمیشناسد .از
طریق این ســایت ســرویس میگیرید .ایده
پایهای و محوری سایتهایی که ما اسمشان را
متمرکزکننده پرداخت گذاشــتهایم بر همین
اساس است و اعتقاد داریم این خدمات مرتبط
با  PSPبه معنای عامش نیســت .البته انواع و
اقســام مدلهای آن در ایران به وجود آمده،
ال کاری نداریم خوب است یا بد .مجاز است
فع ً
یاغیرمجاز.اولبایدببینیمدرموردچهمفهومی
صحبت میکنیم بعد مقرراتش را تنظیم کنیم و
بقیهکارها.

در ایران این چرخهای که شما ترسیم کردید
شگلنگرفتهاســت،شرکتهایمطرحیکه
اکنونفعالهستنداینگونهفعالیتنمیکنند.
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هر کشوری شــرایط خاص خود را دارد .یک
تا دو ســال آینده هم ما به جایی میرسیم که به
تضمینهایی مانند escrowنیاز خواهد شــد.
البتههنوزبهآنمرحلهنرسیدهایمزیرا تجارت
الکترونیکی ما با فاصلهای زیاد از کشوری مانند
کانادا در حال حرکت بوده اســت ،هرچند به
تدریج ایــن نیاز ایجاد خواهد شــد .نکته بعد
اینکه ما قرار نیست بر پایه متمرکزکنندههای
پرداخت ضرورت ًا ســرویس مشابه pay pal
و تضمین ارائه دهیم .این حوزه انواع و اقســام
خدمات ارائه میدهــد .میخواهم یک مثال
در خصوص وضع موجود د ر کشــور خودمان
بزنم ،البته نمیگویم مجاز اســت یا نه ،شــاید

ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

روزی اعالم کنند که این کار غیرمجازاست اما
به عنوان مثال شما وبالگ دارید ،در چارچوب
قانون کار میکنید و اهل طبیعت هم هستید و از
طبیعت عکاسی میکنید و میخواهید عکس
خود را روی وبالگ بفروشید؛ مسلم ًا نمیتوانید
از ســرویس یک ارائهدهده خدمات پرداخت
اســتفاده کنید چرا که  PSPهــا ماژولهایی
میدهند که اگر صاحب سایت نباشید امکان
اتصال برقرار نمیشود .ما با Entityهایی تحت
عنوان انســانها یا حتی مواردی که شخصیت
حقوقی هستند مواجه هستیم که ممکن است
تحت شــرایط خاصی قرار بگیرنــد و نتوانند
به صورت مستقیم ســرویس مورد نیاز برای
مدل تجاری خــود را از  PSPها دریافت کنند
وازســویی PSPهاهمنمیتوانندبااینحجماز
تقاضاها روبهرو شوند؛ منطقی هم نیست .البته
درآخر،متمرکزکنندگانپرداختنیزتراکنش
خود را از کانال پیاسپی رد میکنند و سرویسش
رادریافــتمیکنند.بهعنوانیکمثالدیگر،
کســب و کارهای خانگی عموم ًا نمیتوانند با
PSPهــا بــرای دریافــت ســرویس وارد
تعامل شــوند .در کشــور ما در حــال حاضر
متمرکزکنندههــای پرداخت عمدتــ ًا به این
قسمت از بازار سرویس میدهند .پس نگوییم
چرا در ایران مثل  pay palنیست .هر کشوری
برای خودش شــرایط خاصی دارد .اگر روزی
ی پــل) نیاز پیــدا کردیم،
بــه آن هم (مدل پ 
سرویسشراارائهمیدهیم.

ا لزومی به تنظیم مقررات
در این صورت اصــ ً
برایآنهاوجوددارد؟

این کسب و کاری اســت که باید معلوم شود
مجاز است یا نیســت .نمیتوان ضوابط تعیین
نکرد .زیرســاخت حاکمیتی باید مشــخص
کند که فعالیت هــر چیزی که تصور میکنید،
مجاز اســت یا نه .پس حتم ًا باید تعیین تکلیف
کنیم .االن هم نمیتوانیم بگوییم مجاز اســت
ال در حال مشــخص کردن دقیق
یا خیر .ما فع ً
صورتمســاله هســتیم و تعیین اینکه با چه
پدیدهایمواجهیم؛پسازآن بادســتگاههای
متولی این حوزه در مــورد وضعیت این گونه
فعالیتهابهیکجمعبندیخواهیمرسید.

جنس کارشان تعیین شده است؟ بانکی است
یاپرداختی؟

صددرصدتجارتالکترونیکیاست.

پس الزم نیست بانک مرکزی برای آنها قانون
تعیینکند؟

کســی که کار صرافی میکند ،اگر آنالین کار
کندفعالیتشتجــارتالکترونیکیخواهدبود
امــابایدازبانکمرکزیمجوزبگیرد.شــاید


فعالیتمتمرکزکنندگانپرداختنیزاینگونه
شود .در شــرایط فعلی نمیتوانم دقیق بگویم
چه میشود زیرا هنوز در حال تدوین مقررات
هســتیم و من هم نمیخواهم پیشگویی کنم.
شــایدنیازباشدآنشــرکتتضمینهاییبه
بانک مرکزی بدهد .البته این بدین معنا نیست
که فعالیتش در حوزه بانکی است .کار صرافی
هم کار بانکداری نیست اما طبق مقررات باید
ازجاییمجوزبگیــرد.بهعنوانمثالفردیدر
حوزه تولید محتوا کار میکنــد و محتوا تولید
میکندومیفروشد.فعالیتاودرحوزهتجارت
الکترونیکی اســت اما باید از وزارت ارشاد هم
مجوز بگیــرد .این بدین معنا نیســت که کار
وزارت ارشادی میکند ،بلکه او کاری میکند
کهمجوزشرابایدازوزارتارشادبگیرد.

دراصلمیگوییدشایدالزمباشدازبخشهای
مختلفمجوزهایالزمرابگیرد.

امکان دارد نیازمند دریافت مجوز از بخشــی
ال
مانند بانک مرکزی نیز باشــد یا شــاید اص ً
الزم نباشــد .در حال تدوین این قانون هستیم.
نمیخواهمپیشبینیکنم.

تاکنونچندشرکتشناساییکردهایدکهاین
کارراانجاممیدهند؟تعدادشانزیاداست؟

فکر کنم حدود 20تا 25شرکت ایده مفهومی و
محوری این کار را گرفتهاند و فعالیت میکنند.
نکتهجالبیبگویموآناینکهmarketplaceها
همنوعیمتمرکزکنندهپرداختهستند.

چرا؟

چرا نه؟ به طور معمول مگر مــا در market
placeچه میکنیم؟ آدرس سایت میدهیم تا

هر کس تمایل داشت اجناسش را برای فروش
بگذارد .بعد از آن صاحب مارکت بنا بر دالیلی
از قبیل حفظ خوشــنامی برند خود ،مقرراتی
برای عرضهکنندگان در مارکت اعالم میکند
و برای اطمینــان خود و امــکان حفظ حقوق
مشــتریان مراجعهکننده بــه مارکت ،مبالغ
خریدراپسازتاییدمشــتریبهعرضهکننده
منتقل میکند .پس این یک نوع متمرکزکننده
پرداختاست.

متمرکزکننــده تجــارت ( business
)concentratorیــامتمرکزکنندهپرداخت
)(payment concentrator؟

در مثال فوق هــر کدام از ایــن دو میتواند
باشــد اما در بخش مربوط به پرداخت ،یک
متمرکزکننده پرداخت اســت .چرا؟ برای
اینکه یک سایت  Market Placeنمیتواند
 30حســاب به مشــتری یــا بازدیدکننده
خود بدهد .مجبوراســت آنهــا را تجمیع و
بعــد پخش کند .ایــن دقیق ًا معــادل وظیفه
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متمرکزکننده پرداخت اســت .حال ممکن
اســت در پلــه دوم متمرکزکننده پرداخت
یک پاســاژ الکترونیکی ایجاد کند .درســت
ال متفاوت اســت
اســت که این فعالیت کام ً
اما نباید از آن نیز غافل شــویم .نباید سرگرم
چند سایت شویم؛ باید دید بازتری نسبت به
این فعالیت پیدا کنیم .ابتــدا فکر میکردیم
باید در مورد همین چند ســایتی که فعالیت
میکنند تصمیم بگیریــم اما هماکنون تالش
میکنیم صورتمساله را دقیقتر ،عمیقتر و
فنیتر ببینیم و متوجه شــویم این زیرساخت
کاربردهای مختلفــی دارد .آنگاه باید برای
این گستره کامل چارچوب تعیین کرد.

پس مجددا ًباید یک فضاسازی انجام گیرد؟

فضاسازی مجدد صورت نمیگیرد بلکه باید
همین فضا با نگاه جامع ،سازماندهی شود.

مدل تجارتی این فعالیتها متفاوت است.

ســازماندهی میکنیم تا دقیق ًا مشخص شود.
برخی از اینها مجاز هستند و برخی نیستند .ما
بر اساس سازماندهی بازتعریفی از سایتها و
فعاالن حوزه تجارت میکنیم.

شــرکتهایی که اکنون فعالیــت میکنند،
همچنان میتواننــد به فعالیت خــود ادامه
دهند؟

به ســرعت با ســازمانهای متولی ،در حال
تصمیمگیری هســتیم و تــاش میکنیم در
مــورد مقرراتی که مجاز یــا غیرمجاز بودن
آنهــا را تعیین میکنــد ،به توافق برســیم.
البته در برخی از این ســایتها بیدقتیها و
بیتوجهی به قوانین صورت گرفته و اینگونه
اســتفادهها باعث ایجاد حساسیت در برخی
از بخشهای کشور شــده و به کل این مفهوم
صدمه زده است .ما در حال فرموله کردن این
مساله هستیم .البته بسیاری از این شرکتها
غیرمجاز هســتند و آنها را اعــام کردهایم.
اکنون نیز مشخص شده چه تعداد غیرمجاز
هســتند و در خصوص بقیه هم بــه این معنا
نیســت که مجازند بلکــه در چارچوبی قرار
گرفتهاند که در حال تصمیمگیری برای آنها
هستیم.

خطری در ایــن زمینه وجــود دارد؛ زیرا در
فضای جدیدی که به وجود میآيد ،شرکتها
کســب و کاری ایجاد میکنند کــه به نظر
خودشان قانونی اســت ،بعد از مدتی دولت
تصمیــم میگیرد قانونگــذاری کند و اعالم
میکند این فعالیتها غیرقانونی هستند .این
فرد سالها برای کسب وکارش تالش کرده
اما اعالم میشود غیرقانونی است.

در ابتدا تــاش کردیم این اتفــاق نیفتد اما
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پیشتاز و پیشــرو بودن همیشه ریسکهای
خودش را دارد و این یک واقعیت اســت.اگر
توجه کرده باشــید به طور معمول فناوری از
رگولیشن جلوتر اســت و این اجتنابناپذیر
است .مطمئن ًا کســانی که در حوزه نوآوری
مبتنی بر تکنولوژی فعالیت میکنند ،ریسک
این کار را پذیرفتهانــد .در دنیا دهها یا صدها
طرح فناورانه مطــرح و بــا هزینههای باال
ال
تولید میشوند اما شکست میخورند یا اص ً
تجاری نمیشوند .وقتی شــما در لبه فناوری
حرکت میکنید ،ریســک آن را میپذیرید.
ما تمــام تالشمــان را میکنیــم در حوزه
تجارت الکترونیکی با هماهنگی دستگاههای
مربوطه به ناحق کســی که مسئولیتش را به
درستی انجام داده و مســئولیت کار خود را
نیز پذیرفته و فعالیتش بــا چارچوب قوانین
مغایرتی ندارد ،دچار مشکل نشود.

آیا نمیتوان یک قانون کلی برای آنها تدوین
کرد نه ممنوعیت؟ به عنوان مثال تعیین کنید
اگر سایتشان برای تولید محتوای غیرمجاز
اســتفاده شود ممنوع اســت یا اگر پولشویی
اتفاق بیفتد ،ممنوع است .در غیر این صورت
آزاد است.

صورت ساده کاری که دنبالش هستیم همین
است .اما موضوع کمی پیچیده است.

منظورم این اســت که نباید برای هر کسب و
کار کوچکی قانون تدوین کنید.

مــا نمیخواهیم برای هــر خردهتجارتی که
ایجاد میشــود قانــون تعیین کنیــم .البته
ایــن موضــوع خردهتجارت نیســت .این
یــک موضوع فراگیر اســت و بــا مثالی که
زدم market placeها هــم درون آن قرار
میگیرند .این موضوع بزرگ و جدیدی است
اما یک نکته بسیار اهمیت دارد؛ صاحبان این
نوع کسب و کار باید نسبت به کار خود درک
داشته و مســئولیتپذیر باشند .باید متوجه
باشند در قبال فعالیتهایی که در سایتشان
صورت میگیرد ،مســئولیت تضامنی دارند.
البتــه  pay pallهم به نوعــی چنین کاری
انجام میدهد اما یک پوشــش سیستماتیک
به آن داده است .در این زمینه شما چه پاساژ
الکترونیکی درست کنید چه market place
 ،اهمیتی ندارد .بلکه مهمترین کلید برای فهم
این کار ،مسئولیت تضامنی است و باید متوجه
باشید اگر از طریق سایتتان خالفی صورت
پذیرد ،ایــن خالف در مســئولیت تضامنی
شما قرار میگیرد .پس باید در مورد کسانی
که ســرویس میگیرند یا آنچه از طریق این
ســایت رد و بدل میشود ،شــناخت کافی

داشته باشید.

االن  pay pallطبــق قانــون خاصــی عمل
میکند؟ چون فکر نمیکنــم قانون خاصی
برای آن وجود داشته باشد.

این یک مثال معالفارق اســت .آنچه به طور
معمــول در حوزههای فنــاوری در امریکای
شمالی اتفاق میافتد ،کمی با بقیه دنیا متفاوت
اســت ،به عنوان مثال در حوزه پرداخت در
امریکای شمالی بانک مرکزی تنظیم مقررات
نمیکند و دو شــرکت بزرگ این کار را انجام
میدهند اما هیچ کجای دنیا اینگونه نیست.
در اروپــا بانک مرکــزی و آن بدنهای که به
این منظور ایجاد کردهاند ،رگولیت میکنند.
این حرف اشــتباهی است که بگوییم چون در
امریکای شــمالی قانونگذاری برای پرداخت
وجود نــدارد ،پس ما هم نبایــد به دنبال آن
برویم .باید قانونگذاری کرد.

آیا این کســب و کار در کشورهای دیگر نیز
شکل گرفته است؛ شما مدلی دارید؟ البته نه
در سطح بینالمللیاش ،بلکه در سطح محلی.

اگر مفهوم پایــهای این ایده را در نظر بگیریم،
پاســاژهای الکترونیکی و market placeها
در دنیا ایجاد شده اســت .اما برای این مدلی
که در کشــور ما استفاده میشــود نمیتوان
تشابه یک به یکی پیدا کرد .آنچه به طور قاطع
میتوانم بگویم این اســت که پایه و محور این
ایده در بسیاری از کشــورها دستمایه ایجاد
مدل تجارتی قــرار گرفته اما به یاد داشــته

ما نمیخواهیم برای هر خردهتجارتی که ایجاد
میشود قانون تعیین کنیم.
البته این موضوع خردهتجارت نیست .این یک
موضوع فراگیر است
باشیم ،این مدل تجاری فقط مخصوص ایران
شکل گرفته اســت و دلیلی ندارد مانند این
مدل در کشورهای دیگر ایجاد شود.

چه زمانی تصمیمگیری برای این شــرکتها
به نتیجه میرسد؟

فکــر میکنم با این مدلبندی طی دو یا ســه
ماه آینده تفاهمی میان دســتگاههای مختلف
دخیل در این موضوع بــه وجود آيد ،پس از
آن مشخص میشــود که این نوع تجارت با
توجه به مدل شکل گرفتهاش در ایران اجازه
فعالیت خواهد داشت یا خیر
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رو در رو

بهناز توحیدی

مدیرعامل شرکت شاپرک:

هیچکس از طرح کارمزد حمایت نکرد
محســن قادری مدیرعامل شــاپرک به ســواالت بســیار کوتاه پاســخ میگوید .به اصطالح لُب مطلب را میگوید و حاشــیه نمیرود
اما بســیار پرانرژی صحبت میکند .از انرژیای که برای ســخن گفتن میگذارد مخاطب نیزانــرژی میگیرد و پابهپای او صحبت
کــردن را ادامــه میدهد .گفتوگوی زیربا وی در خصوص دســتورالعملهای متفاوتی اســت که بانک مرکــزی تقریب ًا ظرف مدت
یــک ماه برای حوزه پرداخت صادر کرد و وضعیت این بازار را بهصورت کامل تغییرداد.

ماندند .همه از جمله بانکها نشستند تا ببینند
چه پیش میآید .بررســیها نشــان میدهد
 PSPها در وضعیت خوبی نیســتند .با بررسی
دقیقوضعیتمالیوباوجودتمامپرداختهایی
که به پیاسپیها شــده بود و هزینههای آنها،
متوجهشدیموضعیتمناسبیندارند.هزینهها
و بدهیهایشان با فعالیتهای جاری هماهنگ
نبود .در این زمینه گــزارش محرمانهای نیز
تهیهشدهکهنشاندهندهوضعیتشرکتهای
ارائهدهندهخدماتپرداختاست.

پس این حجم تبلیغات انبوه و پرهزینه از جانب
PSPهاچگونهصورتمیگیرد؟

ببینیدتبلیغاتابزارجذبمشتریاست.وقتی
مدیرعاملمیبیندکسبوکاربامشکلمواجه
شــدهبهتبلیغاتمتوسلمیشود.اینکهکسی
زیاد تبلیغ میکند به معنــی ثروتمند بودن او
نیست .البته گاهی ممکن است درآمد شرکت
زیاد شود و تبلیغات هم بیشتر صورت گیرد اما
همیشه هم به این معنی نیست .طبق گزارشی
که تهیه کردیم تمام این شــرکتها سودآور
نیستنداماهمهبامشکلمواجهند.

آیاچارهکارتغییرمدلکارمزدیاست؟

وقتی حمایتــی صورت نمیگیــرد باید راهی
برای کســب درآمد پیدا کرد .اینکه وضعیت
بانکو PSPورابطهآنهاچگونهباشــدبستگی
به حساب وکتابهای بین آنها دارد .بانک هم
یک بنگاه اقتصادی است که باید هزینه و فایده
خود را بررسی کند .اینکه بانک تا کی میخواهد
برای آوردن حســاب به بانک پول بدهد و چه
زمانیمیتواند بهاین نقطهبرســد کهمشتری
خودش بخواهــد در بانک حســاب باز کند،
بستگی به مدل کسب و کاری بانک دارد .وقتی
یک بانک از جانب مشــتری انتخاب میشود
یعنی آن بانک سرویسی ارائه میدهد که برای
مشتری جالب اســت .در این میان رقابتی هم
بین PSPها به وجــود میآید .ما در حال آماده
کردنزیرساختهاییهستیمتاپذیرندهبتواند
انتخابکندحسابشراکجانگهداردیادرکدام
بانک حساب باز کند .اکنون در حال پیگیری و
اجرایی کردن این طرح هستیم .این کار باعث
به وجود آمدن رقابت بیــن بانکها و PSPها
خواهدشدواینرقابتسازندهاست.
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بانک مرکزی در آخرین دســتورالعملی که
برای دریافت کارمزد صــادر کرد ،پرداخت
آن را وظیفه بانک پذیرنده دانست .بسیاری از
بانکها با این دســتورالعمل مخالفت کردند؛
دلیلایناقدامبانکمرکزیچهبود؟

ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

در برخی از شــبکههای اجتماعی انتقادات را
دیدهام .اما اگر ســال گذشــته را به یاد داشته
باشید ،زمانیکه قرار شــد کارمزد را پذیرنده
بدهد ،هیچکــس از بانک مرکــزی حمایت
نکرد .بانک مرکزی و شــاپرک در این راه تنها


موضوعاینجاســتکهچرااینکارمزدراباید
بانکپذیرندهبدهد؟

اینکه بانک پذیرنده باید بخشــی از هزینهها را
متقبل شود ،درست اســت؛ این بانک مختار
است امتیازاتی به پذیرندهها بدهد .مگر پیش
از به وجود آمدن بانکــداری الکترونیکی پول
پذیرنده به جایی غیر از بانک میرفت؟ االن با
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هزینهایکهبانکهابرایایجادزیرساختهای
بانکداریالکترونیکیپرداختهاند،پذیرندهتنها
ســود میبرد و یکی از مهمترین مزایا برای او
امنیتیاستکهبهدستآورده.

بانک زیرســاخت را فراهم کرده و حال باید
کارمزدهمبدهد.

پذیرنده از سرویسهایی که بانکها میدهند
اســتفاده میکند و مراجعاتش به بانک و این
قبیل دردسرهایش کمتر شده است .پذیرنده
حتی دســتگاه پوز را نمیخــرد و حتی بابت
نگهداریوسرویسآنهممبلغینمیپردازد.

البته پذیرنده میگوید بانــک پول را دریافت
میکند و ســود آن را میبرد و باید هزینهاش
رابپردازد.

این سود پیشــتر هم وجود داشــت .ولی چرا
ال توقع خدمات دیگر را نداشــت؟
پذیرنده قب ً
االن چرا خدمات باید رایگان باشد؟ شاید این
بحث وجود دارد که پذیرنده به خدمات مجانی
عادت کرده اســت .آیا بانک کسی را مجبور
کرده پولش را نزد آن بگذارد؟ حتم ًا این ماندن
ال هم پول
پول یک معامله دوسر سود است .قب ً
در بانک بود و ســود نیز به آن تعلق میگرفت.
امــا االن سرویســی بانکها ارائــه میدهند
که عالوه بــر موارد فوق ســرعت و امنیت را
برای پذیرنــدگان به ارمغان آورده اســت و
طبع ًا هزینهای هم باید بــرای دریافت کننده
سرویسهادربرداشتهباشد.

در اصل به یــک موضوع اشــاره میکنیم؛ در
دستورالعمل اشاره شــده که بانک پذیرنده
بایدکارمزدبدهد،امیدوارهستیدکهاینروند
تغییرکند؟

امیدواری مــن به کنار ،این انتخــاب بانک ،و
کسبوکاربانکیوسازوکاراقتصادیاست.

اگر دوباره از طــرف بانکها حمایت صورت
نگیردو...

اگرایناتفاقبیفتدبرایسیســتمبانکیوشبکه
پرداختکشــوراتفاقنامیمونومضریاست.
اما من نمیتوانم تصمیمــات مدیران بانکها
را پیشبینــی کنم آنها قطع ًا آنچــه را که برای
بنگاهشان بهتر باشــد در پیش خواهند گرفت.
امیدوارم بر اساس هزینه و فایده ،بانکها به این
نتیجه برسند که ســرویسهای خود را تا جایی
ارتقا دهند که خود مردم همین ســرویسها را
بخواهند.اگرتمرکزرویبهبودکیفیتخدمات
باشــد ســرویسهای متنوع حتی غیررایگان
میتواند مردم را جذب کند .این اتفاق میتواند
بسیار خوب و رقابتبرانگیز باشد .ببینید زمانی
بدون ســر و صدا و تبلیغ زیاد یکــی از بانکها
برای مشتری روبهروی باجه صندلی گذاشت و
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این احساس را منتقل کرد که مشتری از احترام
زیادی نزد بانک برخوردار است .خیلی سریع و
خزنده دیدیم همه بانکها به این سمت رفتند.
فکر میکنید دلیل این امر چیســت؟ مشتری
میبیندکهدریکبانکبااوبهطرزمتفاوتیرفتار
میشودواوهمطبع ًابهسمتهمانبانکگرایش
دارد.اینگرایشازجانبرقباهمدیدهمیشود.

ایــنکارمزدروی تمــامکانالهای پرداخت
اعمالخواهدشد؟

بلــه روی تمــام کانالهای پرداخــت برای
سرویس خرید اعمال میشــود .البته مساله
خودپردازهادرحوزهشــاپرکنیســتومن
نمیتوانمدراینبارهنظریبدهم.

یکیدیگرازمــواردیکهاخیرا ًبانکمرکزی
و شــاپرک دســتورالعملی بــرای آن صادر
کردهاند ،نحوه بهکارگیری  Mposاست؛ سال
گذشته با شما صحبت میکردم ،گفتید هرگز
اجازه نخواهید داد این طرح اجرا شود اما امروز
ظاهرا ًنظرشماتغییرکرد هاست؟

اشــتباه نکنید ،من این طرح «امپوز» را نگفتم.
آنچه قــرار بود تحت عنوان امپوز اجرا شــود
تنها یک نام بود نه بیشــتر .اگر به ســایت آن
مراجعهکنیددســتگاهیاســتبرایدارنده
کارت و استاندارد  PCIرا نداشت .ما هر چیزی
را که بتوانیم ارائه دهیم و اســتانداردهای روز
دنیا را دارا باشــد ،دریغ نمیکنیم و مخالفتی با
ســرویسهای جدید نداریم .پیش از این هم
اینمســالهرابارهانشاندادهایم.سالگذشته
دیدیم دســتگاه MPOSی به بازار عرضه شد
که بعض ًا اســتانداردهای روز دنیا را هم گرفته
ال در ایران عرضه شده
بودند .دستگاهی که قب ً
بود در هیچ کجای دنیا به شــکلی که دوستان
میخواســتند آن را مورد استفاده قرار بدهند،
استفاده نمیشــود .توجه داشــته باشید هر
وسیلهای که به شــبکه پرداخت مرتبط باشد،
توســط PSPها به کار گرفته میشــود و باید
دارایاســتانداردهایالزمباشد.دراینراستا
شرکت شاپرک هیچ تعهدی در به کار گیری
ایندستگاههابهفروشندگانآنهاندارد.

همانطورکهمیدانیدبااجراییشــدنبرجام
امکاناتصالشــبکهبانکیایرانباشبکههای
بینالمللــی فراهم خواهد شــد ،برای محقق
شدن این هدف به نظر میرسد شبکه پرداخت
کشــور باید تغییراتی را تجربه کند .هماکنون
شبکه پرداخت تا چه میزان آمادگی اتصال به
شبکههایبینالمللیرادارد؟

اینکه چه شکافی وجود دارد و اینکه میخواهیم
چه کنیم و کی به آن نقطه برســیم یک بحث
دیگر است .پیادهسازی استانداردهایی مانند

 EMVو PCIیکیازالزاماتاتصالبهشبکههای
بین المللی است که بســیار زمانبر می باشند.
در حال حاضر پروژههایــی وجود دارند که بر
آن اســاس بانک مرکزی در برنامه  1400و
ما حرکت خودمان را شــروع کردهایم .برای
این کار ابتدا الزم اســت شکافها را شناسایی
و تحلیل کنیم .وقتی از ایــن فاصله و کمبودها
اطالع جامعی در دست نداریم چطور میتوانیم
برنامهریزی و نیازســنجی دقیقی انجام دهیم.
البته برای شناسایی این شــکاف ها اقدامات
الزم در حال انجام می باشــد .اولویتبندی و
زمانبندیها پس از تعیین شکاف ها مشخص
میشــوند .اما بدانیــد ناگزیر ایــن پروژهها
هزینههای ســنگینی برای کشور در بر خواهد
داشت و شاید یکی از دالیل مهم تاخیر در پیاده
سازی اســتاندارد EMVحتی در کشورهایی
مثل امریکا کــه تازه پیادهســازی الزامات را
شروعکردهاند،همینباشد.

پس اگر مذاکــرات احتمالی با شــبکههای
بینالمللی شروع شود چه زمانی برای به نتیجه
رسیدنآنپیشبینیمیکنید؟

همه ما نیاز به تغییراتی داریــم که کم و بیش
باید اعمال کنیــم ولی پیش از هــر چیز باید
مطالعات کافــی انجام گیرد تا بر بســتر آنها
بتــوان برنامهریزی کرد .بایــد کار را در کنار
شــرکتهایمعتبر و توانا شــروعکنیم .ما از
حدودشش ماه پیش پروژه اتصال بهشبکههای
بینالمللــی را در دســتور کار قراردادهایم که
یکی از الزامــات آن نیز رعایت اســتاندارد
 EMVاســت .از ایــن رو نباید انتظار داشــته
باشــیمبهزودیآنرادرکشــورپیادهسازی
کنیم .ما حداقل در مرحله ابتدایی ،شناسایی و
مستندسازی شکاف ها و اقدامات الزم در هر
حوزهبهیکسالزماننیازداریم.

اینگفتهشــمابهاینمعنیاستکهورودویزا
و مستر به کشــور نیازمند صرف زمان طوالنی
خواهدبود؟

البته نیــاز به زمان دارد ولی این بســتگی به
مذاکــرات دارد که چقدر در آن منســجم
باشیم .در حال حاضر بانک مرکزی راه خوبی
را در پیــش گرفته که به صورت منســجم
پای میز مذاکره برویــم .این موضوع قدرت
چانهزنی ما را بیشــتر خواهد کــرد .اگرچه
منافع غولهای بینالمللــی در مذاکره با هر
یک از بانک های کشــور به صورت جداگانه
اســت .چرا که آنها نهتنها می توانند برای هر
ســرویس جداگانه هزینه دریافت کنند بلکه
در خصوص کارمزد جدی هستند و مشخص
برخورد میکنند
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رو در رو

آرش برهمند

قائممقام مدرسه اقتصاد مونیخ:

ایران حتی از غرب هم مهیاتر است

گفتوگوبا کارســتن بارش هرچند درعصریک روزخاکســتری با اینترنتی که بســیارعذابآوربود ،ازطریق اسکایپ انجام شد ولی
درنهایــت یــک گپ تاریخی بود با کســی که بســیارفضــای بانکی ایران را میشناســد وبه آن امیــد فراوانی هم دارد .پروفســوربارچ
قائممقــام مدرســه اقتصاد مونیخ وســوپروایزرلیــگ متروپولیتن بریتانیاســت ،درالیپزیک ومیالن عضوهیات علمی اســت وانبوه
پروژههایی را چه درایران وچه درخارج درزمینههای مشــتریمحوربرای بانکها هدایت کرده است .نقطه طالیی درباره کارستن
این نکته اســت که اواکنون درمونیخ مســئول استارتآپهای منطقه باواریاست که یکی ازبهشتهای فناوری اروپا برای نوآوران
عرصه بانکی را خلق کرده .دراین مصاحبه کوتاه با ما همراه باشید که شما هم کمی دراین ایراندوستی ،خوشبینی وامیدواری وی
به همکاری میان جوانان و حاکمان عرصه بانکی ایران سهیم شوید.

غربی وجــود دارد ،نگاه میکنید میبینید آنها
به ســختی در حال تالش برای تغییر مســیر
شیوههای سنتیشان به ســمت رویکردهای
مدرن هستند .برای مثال همین دویچهبانک
ال آلمانی در سالهای
به عنوان یک بانک کام ً
اخیر اعدادی سهرقمی بر حسب میلیون دالر
هزینه کرده تا شیوههای مدرن بانکی را جذب
کند و هنوز هم برای انطباق با آنها درگیر است.
در ایــران بانکها جوانتر ،چابکتر و شــاید
باورتان نشود ولی بسیار بیشتر فناوریمحور
هستند .بانکهای شما درســت در بازهای از
تاریخ شــکل گرفتهاند که فناوریهای بانکی
خودشــان را تثبیت کردهاند .بانکهای غربی
هنوز هم تا حدود زیادی مبتنی بر شیشه و آجر
هستندوبسیارشعبهمحورکارمیکنند.

ببینید وقتی من به این مقایسه نگاه میکنم فکر
میکنم این فناوریها اغلب در سطح ماندهاند
و کمتر لزوم ًا به یک خدمــت جدید و فراگیر
تبدیل شــدهاند .با در نظر گرفتن زیرساخت
فعلی کشــور آیا این فقط یک مــد تبلیغاتی
نیست؟

فکر میکنم با بــازار بانکی ایران خیلی خوب
آشنا هستید .برداشــت اولیهتان چطور بوده
است؟
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من پیش از این دســتکم چهار بــار به ایران
ســفر کردهام و با افتخار میگویم همیشه در
ایران چیزهای زیادی یاد گرفتهام و دوســتان
خــوب و محترمی پیدا کــردهام .وقتی با یک
ال متفاوت کار
محیط فرهنگی و اقتصادی کام ً
میکنید ،کار برایتان همیشه چالشهای مثبتی
دارد .انــدازه بازار ایران و آلمــان تقریب ًا برابر
اســت .طبیعت ًا در مقایسه بین بازاری که بیش
از نیمی از جمعیت کمتر از  ۳۰ســال دارند ،با
کشوری که به سرعت در حال پیر شدن است،
همه امور به نحوجالبی متفاوتهستند.

ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

با این حســاب مــن دیگر چنــدان هم جوان
نیستم.

اگر به من نگاه کنید حتم ًا هســتید .پس بهتر
است پای مرا وسط نکشید!

همیشه از ما پیرتر هم هست .از شوخی گذشته
فکر میکنید با این تفاصیلی که بحث را شروع
کردیم ،سیستم بانکی ما آنقدر بالغ هست که
بتواند شــیوههای نوین بانکیای را که شما در
آن تخصص دارید ،در دل خودش هضم کند؟

بگذارید همین ابتدای گپمان خیلی صادقانه
بگویم که از دید من ایــران نهتنها برای هضم
این رویکردهای جدید آماده اســت بلکه در
دریافت آنها حتی مزایــای خاصی هم دارد.
وقتی به جریانی که در حال حاضر در بانکهای


اجازه دهید با شــما موافق نباشــم .دستکم
برداشت من این نیســت؛ چون طی این چهار
ســال همواره در مذاکرات ما بــا بانکهای
ایرانی ،مســاله فناوری در رده اول ماجرا بوده.
شاید سوالتان را بتوانم دقیق ًا به شکل دیگری
تفسیر کنم ،آن هم این است که در برخی مواقع
بانکهای ایرانی بیش از حد روی راهحلهای
فناورانه خودشان تمرکز کردهاند بدون اینکه
از خودشان بپرســند در حقیقت چه ارزشی به
مشتریانشــان ارائه میدهند .طبیعی است
فناوری وقتی به درد شما میخورد که بتوانید با
بهرهگیریمزیترقابتیراتشخیصدهیدولی
با این وجود در نهایت قاطعیت به شما میگویم
که بانکهای ایرانی آمادگی بســیاری برای
بهکارگیری شیوههای نوین بانکی دارند ،حتی
بیشترازهمتایانغربیشان.

وقتی زیرساخت فرهنگی ،قانونی و مخابراتی
را در نظر میگیرید ،چطور؟

اگر خاطرتان باشــد اول حرفهایــم به این
نکته اشــاره کردم که در ایــران بیش از نیمی
از جمعیت زیر  ۳۰ســال هســتند و این یعنی
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بخش عمدهای از بازار بــا فرهنگ الزم برای
بهکارگیری اینترنت بزرگ میشــوند .همین
موتــور میتواند به ســرعت جامعه شــما را
به ســمت فناوریهای بانکی جدید ســوق
دهد .فرهنگ ایران و مذهــب ایران نیز با در
نظر گرفتــن الگوهای بانکداری اســامی در
کشــورهایی مانند مالزی یا امارات هنوز جای
بسیاری برای توسعه دارد.

راستش ســوالم بیشتر متوجه بســتر قانونی
بود .همیشه کســب و کارهای جدیدی که در
حوزه بانکی ایران شــکل میگیرند ،بسیار از
قانونگذارانجلوترند.

در کمــال صداقــت باید بگویم خــود من به
شــخصه هنوز هیچ کشــوری را ندیدهام که
اســتارتآپهایبانکیاشبســیارجلوتراز
قانونگذارانش نباشــند ،پس ایران هم در این
زمینه استثنا نیست .کل ماجرا یک بدهبستان
تاریخی اســت .اگر ایران هم مثل هر کشــور
دیگــری میخواهد در بازار مالــی و اعتباری
جهانی نقش ایفا کند ،ناچار اســت به ســمت
قوانین جدید برای فضــای بانکیاش برود .از
این دید دوبی میتوانــد حتی در زمینه قوانین
بانکیهمیکالگویمناسبمنطقهایباشد.در
همیننقطهازجهانمیتوانیدهمزیستیموفقی
میان بانکهای اسالمی ،بانکهای بینالمللی،
فناوریهای بانکی و سایر مسائل ببینید .به نظر
مندیریازودایراننیزبهبرداشــتخودشاز
این همزیستی میرســد .قبول دارم برای این
مهــمنیازبهتغییراتیمهــمدرفرهنگودید
قانونگذاران بانکی است که به کسب و کارهای
جدید بومی فرصت فعالیــت بدهند ولی باید
به آنها هم فرصت داد .خود کســب و کارهای
جدیدهمنیازبهفرصتدارند.

بهنظرشماکدامیکازاینشیوههابرایقانون 
ی
شدناستارتآپهایبانکیمناسبتراست؟
سرمایهگذاری مشــترک ،خرید آنها توسط
الرویکردیمانندارائهAPI؟
بانکهایامث ً

بدون شــک در این برهه کــه حرف میزنیم
ارائه  APIبهترین گزینه ممکن اســت .وقتی
مســائلی مانند بانکداری باز مطرح باشــند
استفاده باز از  APIبانکی در ایران نهتنها کمک
میکند کســب و کارهای جدید و خالقانه با
سرعت بیشتری در این فضا پا بگیرد ،بلکه این
زیرساخت را هم فراهم میکند که بانکهای
ایران با مهیا کردن استانداردهای الزم در این
زمینه بیشــتر برای ورود به بــازار بینالمللی
آماده باشند .سرمایهگذاری مشترک یا خرید
هم که شما به آنها اشــاره کردید ،وقتی برای
ورود اســتارتآپها به فضــای بانکی مفید
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خواهند بود که محصول اولیه آنها ارائه شده و
پا گرفته باشد .وقتی این کسب و کارهای جدید
با اســتفاده از  APIباز توانسته باشند محصولی
خلق کنند که برای آن هنوز قانون یا شــریکی
پیدا نشده ،بازیگران کلیدی این بازار شروع به
دیدن و خریدن آنها میکنند .استارتآپها
کمک میکنند یک بخش از بــازار در زمینه
فنــاوری جهش پیــدا کند .معمــوالً بازی با
خرید بخش کم و زیادی از سهام شرکتهای
جوان توســط بانکها آغاز میشود و در پایان
راه ممکن اســت به یک خرید بــزرگ و کلی
هم منجر شــود .پس  APIمعمــوالً قدم اول،
سرمایهگذاری مشــترک ،قدم دوم و خرید یا
ادغام ،اقدام سوم است.

فکر نمیکنید به درســتی بایــد نگرانیهای
امنیتی را هــم در مورد این بازیگران جوانتر و
دسترسیشان به APIدر نظر گرفت؟

البته کــه امنیــت دغدغه اول این بــازار در
سراســر جهان اســت .حتی تحقیقات نشان
داده بیش از نیمی از کاربران اروپایی در مورد
انتشــار همه جزییات شــخصی زندگیشان
به صورت آنالین واقع ًا نگران هســتند .تازه
این نسبت درباره شــیوههای رایج بانکداری
اســت و بنابراین میتوان بــا قاطعیت گفت
ایــن نگرانی در دل همه کاربــران وجود دارد
و به طور محسوســی روند توسعه شیوههای
نوین بانکــداری را کند میکند .وقتی شــما
چنین ســوالی را میپرســی بیشــتر از آنکه
متوجه بدنه بازار باشــد ،متوجه بخش پولدار
ولی محافظــهکار آن اســت .در اروپا هم این
بخش ثروتمند از افرادی که بیش از ۵۰ســال
دارند ،تشــکیل شده که بســیار در استفاده از
فناوریهای نوین بانکی مردد هســتند .فقط
حتم ًا باید این مولفه را در نظر گرفت که باالخره
نسل جوان فعلی با استفاده از همین شیوههای
نوین در حال رشــد هســتند و ترس بخش
محافظهکار بازار نیز به تدریج خواهد ریخت
همانطور که با شــیوه جدید دیگر هم تطبیق
پیداکردند.

بیشــتر دنبال این بودم که یک دستورالعمل
بدهید که چطــور یک کســب و کار جدید
میتواند در حوزه حساس بانکی ایران اطمینان
مشتریانراجلبکند.

متوجه هستم .ببینید ما دو گونه اعتماد داریم.
اعتماد معلول و اعتماد عاملی .در سطح جهان و
حتی ایران میشود دید که به تدریج ابزارهای
مبتنیبرفناوریهایبانکیدارندتاثیربیشتری
پیدا میکنند و در سمت دیگر میشود دید که
بانکهای ایران از نزدیک تحوالت بانکی را در

کشورهای دیگر دنبال میکنند و هیچ عالقهای
بماندنازقافلهجهانیندارند.اینعالقه
بهعق 
مدیران و کاربران ایرانی به فناوریهای بانکی
در بین بازیگران جهانی مشــهور است ولی در
عین حال باید بــه تصمیمگیران فضای بانکی
و به ویژه قانونگذاران ایــن اطمینان را داد که
دلیلی برای نگرانی در ایــن بازار وجود ندارد.
این نوع اعتماد معلول را میتوان با اســتفاده از

امنیت دغدغه اول در سراسر جهان است.
تحقیقات نشان داده بیش از نیمی از کاربران
اروپایی در مورد انتشار جزییات شخصی
زندگیشان واقع ًا نگران هستند
بررسی و معرفی نمونههای متعدد جهانی که
هیچ یک تاکنون منجر به فاجعه نشــده است،
به دست آورد.

درمورداعتمادعاملیچطور؟

به دست آوردن اعتماد عاملی کار سختتری
اســت .بخش بزرگی از تصمیمگیران کلیدی
بانکی در اغلب کشورها مدیرانی کم و بیش60
ساله هستند که وقتی به استارتآپی در زمینه
بانکی میرسند ،باید دیدگاه و حرفهای یک
بچه بیست و اندی ساله را بفهمند؛ پس برای به
دست آوردن اعتماد آنها باید روی یک شکاف
نســلی و ادبی و منطقی بسیار عمیق پل بزنید.
باز هم به ابتــدای صحبتهایم برمیگردم و
تاکید میکنم که به نظر من در ایران این اتفاق
به مراتب ســریعتر و راحتتــر از غرب رخ
خواهد داد.

واقع ًا چرا اینقــدر اطمینان دارید که در ایران
این مهاجــرت و اعتماد بــه بازیگران جدید
آسانتر از غرب است؟

دلیلش ساده اســت؛ در غرب بانکها بسیار
متکی به مفاهیم ســنتی و حیاتی بانکی مانند
ســود و ســرمایه ،در یک کالم بانکمحور
هســتند ،در ایران بانکها آنقدر درگیر آن
مفاهیم نیســتند و بیشــتر فناوریمحور نگاه
میکنند .نشانهاش هم اینکه شما به هر بانک
ایرانی نگاه کنیــد برای خود دارای یک بخش
فناوری اطالعات است که قدرت و اختیارات
زیادی هم دارد؛ همین نشان میدهد فناوری
در ذات بانکها هســت و اســتارتآپها
میتوانند با استفاده از همین دروازهها به فضای
جدی بانکی ایران وارد شوند
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رو در رو

ملیحه آگاهی

مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایرانکیش:

قدیمیترها باید بیشتر سرمایهگذاری کنند

اتاق صادق فرامرزی مدیرعامل شــرکت کارت اعتباری ایرانکیش اتاق جذابی است ،ازتزیینات روی میزش گرفته تا ساعتی که به
دستش بسته است .عالوه براینکه به فناوری عالقهمند است به برند نیزتوجه خاصی دارد .میداند چه بپوشد یا چگونه هماهنگ
بپوشد .این گفتوگو زمانی انجام شد که دستورالعمل پرداخت کارمزد از سوی بانک پذیرنده به تازگی ابالغ شده بود؛ از همین رو
نگران نتایجش بود اما سعی میکرد امیدوار باشد.

آیا این پوزها توسط شــرکتهای ارائهدهنده
خدماتپرداختازردهخارجخواهندشد؟

تا این حد هم راحت نیســت .ایــن کار نیاز به
سرمایه بسیاری دارد و ثروت زیادی باید دور
ریخته شــود .الزم اســت ارز زیادی از کشور
خارج شود تا دستگاههای جدید وارد شوند .اما
شــاپرک تصمیمعاقالنهای گرفته و از pspها
خواســتهبرنامهمهاجرتخودرااعالمکنندو
اینکه چقدر زمان الزم دارند تا پوزها را نوسازی
کنند .اما این کار مســاله بیاعتباری برخی از
پایانهها را رفع نمیکنــدPSP ،هایی که قصد
حضــوردربازارجهانیرادارنــدبایدپوزهارا
عوضکنند.اگــرازاینبخشبگذریمازلحاظ
شبکههای زیرساختی چندان بد نیستیم .نقطه
ضعف زیادی نداریم امــا تاکنون برای اتصال
به شبکههای جهانی و پیروی از استانداردهای
آنها الزامــی روی دوشمان نبــوده ،از همین
روستکهبایددستبهنوسازیبزنیم.

امــااینجادوبحــثوجوددارد؛یکــیابزارو
دیگــریدانشفنی.ازنظــردانشفنیدرچه
وضعی هستیم؛ آیا نیاز به مشاور خارجی وجود
دارد؟

هماکنون موضوع اتصال شــبکه پرداخت به
شــبکهبینالمللیمطرحشدهاستاماپیشاز
آن شبکه پرداخت باید استانداردهای الزم را
درزیرمجموعهخودپیادهکندوبهنظرمیرسد
این شبکه نیاز به نوســازی دارد .شما وضعیت
شبکهپرداختراچگونهارزیابیمیکنید؟
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صنعت پرداخت متاســفانه بــدون متولی و
رگوالتور فعالیتش را شــروع کــرد .از همین
روبهصورتافسارگســیختهوبدونشــکلی
رشــدکردونتیجهتبدیلشدنبهیکموجود
عجیبالخلقه شد .در حال حاضر بیش از چهار
میلیون پوز در کشــور داریــم در حالی که به
گفتهای دو میلیون و به گفته دیگری  750هزار
واحداقتصادیکهقابلیتنصبپوزراداشــته
باشــند ،وجود دارند .همین باعث شده در هر
فروشگاهی چند پوز وجود داشته باشد و بعضی
ال اســتفاده نشوند.
از این پایانههای فروش اص ً

ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

همزمان باز به دلیل نبــود متولی هر نوع پایانه
فروشیواردکشورشد.بههمینخاطراستکه
هماکنون بسیاری از پایانهها استاندارد الزم را
ندارند.دردنیااســتانداردهای PCIبرایدوره
کوتاهمدتی روی پایانه تعریف میشــود و اگر
از آن زمان بگذرد پایانه فروش باید تغییر کند.
هماکنون  PCI PED1مدتش به اتمام رســیده،
 PCI PED2تا  ۲۰۱۷اعتبــار دارد و PCI PED3
تا .۲۰۲۰متاســفانه تعداد زیادی از دستگاهها
که توســط PSPها ،به خصوص شرکتهای
قدیمیتر یا به اصطالح شرکتهایی که خاک
بازار را خودهاند ،نصب شــده ،دیگــر از دوره
اعتبارخارجشدهاند.

چهتعداد؟آماریدارید؟

زیاد اســت اما من اطالع دقیقی از تعدادشان
ندارم؛ با کمی احتیاط میتــوان گفت کمتر از
نیمیازپوزهابایدبالفاصلهعوضشوند.


به نظر میرسد متاســفانه این دوره تحریم کار
خود را کرده اســت .به دلیل اینکــه نیازی به
دانستن یا پیادهســازی استانداردهای جهانی
جدیدنداشتیم ،بســیاریازکارشناساننیز به
تبع آن آشنایی کافی با این استانداردها را پیدا
نکردهاندوبهروزنیستند.قطع ًانیازبهآموزشو
مشاوره خارجی در این مورد احساس میشود.
شفنیدر
دراینصنعــتازنظرآموزشودان 
وضعیت ضعیفی قرار داریم .این هم از ضایعات
تحریم است ،چون نیاز نداشــتهایم دنبالآن
نرفتهایم .پس نیاز داریم آموزش ببینیم و سعی
کنیمازابتداخشتاولراکجنگذاریم.

آیا شــرکتها آمادگی ورود کارشناســان
خارجیرادارندومذاکراتیانجامشدهاست؟

بگذارید کمی به عقبتــر برگردیم .درد ما در
pspها این بود که بیزنس مدل یا مدل تجاری
مشــخصی نداشــتیم .در بیزنسپلن یا طرح
تجاری همه ما اســتادیم؛ بیزنس مدل نداریم،
آن هم به دلیل تغییر ناگهانی برنامههاســت.
بر اساس این تغییرات شرکتهای خصوصی
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نمیتواننــد هر ماه مدل خــود را عوض کنند.
همین داســتان در بحث ورود به بازار جهانی
نیز وجود دارد PSP.هــا و تا حدودی بانکها،
نمیدانند چهکار قرار است انجام دهند .چیزی
که میدانیم این اســت کــه پوزها باید عوض
شوند ،ســوئیچها باید با استانداردهای جهانی
منطبق شــوند و این اســتانداردها را در همه
نرمافزارهاپیادهکنیم.طبیعیاســتبخشیاز
این پیادهسازی اســتانداردها از عهده ما خارج
اســت ،قســمتی از این کار باید توسط ویزا و
مسترکارتوآنهمباهزینهزیادبرایماانجام
شود و البته این کار بسیار زمانبر است .به نظر
میرسد بهتر است طرحی داشته باشیم که به
صورت خوشــهای به کارها بپردازیم تا در این
فاصله یک شبکه نو و منطبق با مختصات خوب
به دست بیاید .اما در پاسخ به سوال شما ،مشاور
خارجی اولین سوالی که میپرسد این است که
از چه طریقی قرار است وصل شویم .ما جواب
آن را نمیدانیم! آیا قرار است با شاپرک وصل
شویم یا مستقیم یا از طریق شتاب .آخرین خبر
این اســت که قرار اســت با یک کالود وصل
شویم .اما این باید مشــخص شود تا ما بتوانیم
مذاکرهها را شروع کنیم .در حوزه زیرساخت
و پایه تالشمان را میکنیم و میدانیم که بقیه
شــرکتها هم در همین تکاپو هستند .اما نبود
بیزنسمدلمارادچاردردسرمیکند.

اینفقداناطالعاتراچگونهپرمیکنید؟

واقعیت این اســت که نمیتوانیم پر کنیم .باید
بپرسیموبرنامهبگیریموزمانزیادیالزماست.
اما تا اینجای کار و تا زمانی که مشــخص شود
برنامه چیســت هم بیکار ننشستهایم .حداقل
این است که تصمیمات و راهحلهای جدید ما
 EMVراساپورتمیکنندوبدوناستانداردکار
جدیدانجامنمیدهیم.ازشرکتهایدیگرخبر
ندارم اما امیدوارم آنها هــم همین کار را انجام
دهند .حداقل از اینجا به بعد چیزی را از دست
ک مرکزی هم در تالش
نمیدهیم .میدانیم بان 
استوازمشاورهاییاستفادهمیکند.بههرحال
کار آسانی نیســت و باید صبور باشیم .در هیچ
کجای دنیا هم کار راحتی نبوده و به یکباره انجام
نشدهوتصمیمبســیارسختیاست.ماهممثل
دیگرانصبرمیکنیمولیمنتظرنمیشویمبازار
برماغلبهکند.

فکرتامینسرمایهراکردهاید؟

اگــر از روشهای جایگزیــن -مثل کاری که
ترکیه انجــام میدهد -اســتفاده کنیم ،فکر
نمیکنم حجم ســرمایهگذاری عاقالنه بسیار
زیاد باشــد .در غیر این صورت اعداد بســیار
النیازبهاینکار
نجومیخواهندشدکهشایداص ً
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نباشد.بههرحالهمهمردمکهنیازبهمبادالت
بینالمللیندارندوتوریستهایچندانزیادی
همنداریم.

یکیازمشــکالت PSPهادرســالهایاخیر
کســب درآمد بود که بحرانهــای زیادی به
وجود آوردهاســت .آیا با آمــدن برنامههای
جدیدمشکلPSPهاحلخواهدشد؟

نمیدانم.میتواندبیشترشود.داستانایناست
که به سمت چالشی کشــیدهشدهایم که قرار
نبود واردش شویم .ما در یک فضای غبارآلود
بهســرمیبریمکهنمیدانیمچــهاتفاقیقرار
است بیفتد .مشکل اینجاست .سیاست عوض
شــدومننمیتوانمبگویمخوباستیابد.در
ال نمیدانم چه خواهد شد ،باید صبر
حقیقت اص ً
کنیم و ببینیم .روی کاغذ درآمدم این اســت و
اینقدراضافهمیشــود،ولیمعلومنیستاین
اتفاق بیفتد .قرار بوده طبــق قرادادمان تعداد
پوزها را افزایش دهیم اما شاید االن الزم باشد
تعدادشــان را کم کنیم .ایــن ناپایداری برای
یکبنگاهداربســیارسختاست.ولیبهبانک
مرکزیحقمیدهیم،بههرحالماهمبخشیاز
این بدن ههستیم .بانک مرکزی بهعنوان بخشی
از بدنه پرداخت الکترونیکی این وظیفه را به ما
محول کرده و ما هم بــه آن عمل میکنیم .اگر
بدانیم آینده همین است و تصمیمات ناگهانی
و یکباره گرفته نمیشود و استراتژی ما را به هم
نمیریزد ،چه اشــکالی دارد .ما به وظایفمان
عمل میکنیم اما کارشناسی و ثبات هم برایمان
حیاتیاست.

در اصل شما ثبات سیاســت را در بازه زمانی
مشــخص میخواهید که بتوانید بیزنس مدل
خودراتدوینکنید.

بله دقیقاً .حداقل این اســت کــه اتفاقی در
سمت کارمزد افتاد .ما کاری نداریم چه کسی
باید کارمزد را پرداخت کند .به عنوان PSP
باید کارمزد میگرفتیم؛ در این بحثی نیست.
دغدغه ضمنی ما این اســت که چون با بانک
قرارداد داریم ،ممکن است با آن وارد چالش
شویم .کار سختی اســت اما چارهای نداریم.
اتفاقی ناگهانی بود و چون مدل کســب و کار
عوض میشــود چالشبرانگیز اســت .خود
من حدســم این اســت که این طرح اصالح
خواهد شــد و بانک مرکزی هم فکر میکند
باید چکشکاریشــود .در شــرایطی که به
وجود آمدهاست به مشــتری با تراکنش باال
غیرمنصفانــه نگاه میشــود و نمیتوان یک
مشــتری با تراکنش چندمیلیونــی را با یک
مشتری ســوپرمارکتی که چند هزار تومان
خرید دارد ،یکی دید .این اشــکالی است که

من از نظر فنی وارد میدانم .اما از جنبه دیگر
ما کارمزد میخواســتیم کــه میگیریم و در
حوزههای دیگر که مربوط به ما نیست اظهار
نظر نمیکنیم.

طی ســالهای گذشته همیشــه شرکتهای
ارائهکننده خدمات پرداخت از وضعیتشان
گله کردهاند اما نکته اینجاست که ظاهرشان
بسیارپولداراست.

ایندورهتحریمکارخودراکردهاست.بهدلیل
اینکهنیازیبهدانستنیاپیادهسازیاستانداردهای
جهانیجدیدنداشتیم،بسیاریازکارشناسان
آشناییکافیباایناستانداردهاراپیدانکردهاند
در ایــن ماجراهــا معلوم میشــود ما چقدر
مظلوم واقع میشویم .همیشه طیف پرداخت
الکترونیکیبهعنــوانیکگروهپولدارکهپول
راحت به دســت میآورند و کار خاصی انجام
نمیدهند ،شناخته میشوند .همیشه میگویند
چند پوز گذاشتهاند و تند تند پول درمیآورند
چ کــس از این
و ســاختمان میخرند .اما هی 
جنبه به ما نگاه نکرده که ما به مســئولیتهای
ال واقف و پایبند هســتیم.
اجتماعیمــان کام ً
دنبالادبیاتپوپولیستینیستیمامامیخواهیم
مردم از این جنبه هم ما را ببینند و بتوان با مردم
دربارهاش حرف زد .اگر پرداخت الکترونیکی
نشهرآلودهپنجبرابرمیشد.
نبودترافیکدرای 
حضور ما و این صنعت حداقل چنین فایدههایی
دارد .ما با این حرمــت تالش کردیم آموزش
را از کودکان شــروع کنیم .میخواهم بدانید
که از این کار نه پولــی درآوردهایم نه تبلیغات
آنچنانیای کردهایــم در حالی که جای زیادی
برای تبلیغ داشــتیم .ما برای ایــن کار نیاز به
حمایت داریم و دوســت داریم مردم بفهمند
داریم چــه کاری انجام میدهیــم .مردم باید
بدانند تمام بخشهای سازمان ما از جمله مالی،
اداری،امنیتومنابعانسانیوغیرهسختترین
کارها را انجام میدهند؛ منابع انسانی ما صبح تا
شب در بازار میگردند و با افراد مختلف سر و
کله میزنند .امنیتیترین بخشها را ما داریم و
ازنظرفنیبایدرویلبهتکنولوژیحرکتکنیم.
ما دنبال این هســتیم که جایگاه محترم خود را
پیدا کنیم .من از همکارانــم میخواهم کمک
کنند و به عنوان ژست تبلیغاتی به این موضوع
نگاهنشود
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رو در رو
متخصص بازار سرمایه بینالمللی:

کسیبهخاطرزودآمدنمزیتندارد

هومــن ثابتــی رحمتی خــودش را یکی ازفعــاالن ومتخصصان پیشــگام بازارســرمایه بینالمللی وبهخصوص بازارســرمایه اســامی
میداند.اوســابق ًا یکی ازشــرکاي - Allen & Overyازجمله برترین بنگاههاي حقوقی جهان -ودردفاترســنگاپور ،لندن ونیویورك
آن ســازمان مســتقربود وطی آن دوره با بســیاري ازدولتها ،بانکهاي تجاري وســرمایهگذاري بینالمللی وشــرکتهاي ســهامی
عام بزرگ درآســیا ،اروپــا وامریکا ،درخصوص طرح واجراي روشهــاي گوناگون تامین مالی ازبازارهــاي بینالمللی همکاري کرده
اســت .ایــن معامالت عمدت ًا شــامل طراحی وانتشــاراوراق قرضــه وصکــوك ،اوراق بهادارمبتنی بــرداراییهاي گوناگــون (،)ABS
عرضه اولیه عمومی ســهام ( )IPOوعرضه ثانویه ،تامین مالیهاي گوناگون منطبق با شــریعت ،عرضه اوراق قرضه وسهام به صورت
خــاص ( )Private Placementوطراحــی واخــذ تســهیالت بانکــی بوده اســت .همچنیــن به عنوان اســتاد پارهوقت دردانشــگاه
مدیریت ســنگاپورحقوق بازارســرمایه را تدریس کرده وبه طورمرتب درجایگاه ســخنران درزمینه بازارسرمایه ومالی اسالمی در
کنفرانسهاي بینالمللی ودانشــگاهها حضوردارد .اوبه عنوان یک حقوقدان پیشــگام درمراجع وراهنماهاي حقوقی معرفی شده
اســت کــه ازآن جمله میتوان به مرکزمطالعات اســامی دانشــگاه دوک اشــاره کرد .ثابتــی فارغالتحصیل همان دانشــگاه ودارای
مدرک لیســانس ازدانشــگاه تولین دررشتههاي ریاضیات وحقوق اســت .با وی درباره عالقه خودش ودیگران به ورود به بازارایران
صحبت کوتاهی داشتیم .او با خانواده در تعطیالت سال نو میالدی بود و ما پشت لپتاپ در تهران.
شما به خاطر محل کار و زندگیتان از نزدیک
آشــنایی خوبی با بازیگران بینالمللی حوزه
بانکی دارید .فکر میکنید آنها چقدر مایل به
حضور در بازار ایران هستند؟

اگر بخواهیم منطقی بــه وضعیت فعلی بازار
ایران نگاه کنیم در کنار هم شرایطی را میبینیم
که پرخطر ولی بسیار وسوســهکننده است.
ابعاد ،ارقــام و ثروت موجــود در بازار بانکی
ایران در حال حاضر بســیار جذاب هســتند
ولی وقتی کمــی عمیقتر بــه آن مینگرید
متوجه میشــوید با بازاری که توسع ه یافته
ولی در عین حال به شــدت بسته بوده است،
مواجه هســتید .بنابراین وقتــی از دید یک
بازیگــر خارجی به بازار ایــران نگاه میکنید
باید تالشتان را بکنید تــا از بخشهایی که
توسعهیافته و اصطالح ًا آیندهدار هستند ،بهره
ببرید و در کنارش بخشهایی را که از جدایی
سیستم بانکی ایران از نظام پولی بینالمللی رنج
بردهاند ،مدیریت کنید.

با این حســاب مزیتهای غیربانکی ایران در
ابعاد اقتصــادی برای این موسســات مالی و
اعتباری چیست؟
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ال میشــود از
مزیتهای زیــادی داریم .مث ً
جمعیت باالی دانشآموختــه ایرانی ،منابع
طبیعی عظیــم غیرنفتی ایــران و پایگاههای
متعدد کشــور برای تولید و صادرات شروع
کرد و در طول زمان به ثبات سیاسی کشور در
ال آشوبزده ،و نفوذ قابل توجه
یک منطقه کام ً

ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

ایران بر همسایگانش از طریق زبان و فرهنگ
رسید .منطقه آسیای مرکزی با سرعت قابل
توجهی در حال رشــد اســت و ایران به تمام
این دالیل میتواند نهتنهــا یک بازار جذاب
بلکه یــک پایگاه عالی برای موسســات مالی
منطقهای باشد.

در حــوزه بانکی چطور؟ چــه جذابیتهایی
وجود دارد؟

اتفاق ًا دوســت داشتم این ســوال را بپرسید
چون با توجه به تخصص من ،باید پاســخش
کمــی مفصلتر باشــد .ببینید جــواب این
پرسشتان با توجه به زمینه فعالیت آن نهاد
مالی میتواند بسیار متفاوت باشد .برای مثال
اگر بازیگر خارجی شــما از جنس بانکهای
سرمایهگذاری باشد ،توجهش به فرصتهای
متعدد بــازار ایران به لحاظ مشــاوره جلب
خواهد شد؛ از جذب ســرمایه جانبی گرفته
تا خرید و ادغامها یا بازســازی ساختارهای
ســازمانی و حتی قرضالحســنهها .در مورد
بانکهای تجاری قضیه به کل متفاوت است؛
زیرا اول با این سوال مواجه میشوند که باید با
یورو در بازار ایران حضــور پیدا کنند یا ریال.
چون نظر شخصی من این اســت که احتماالً
حضور بر اســاس ارز رایج ایران بسیار دشوار
باشد ،به نظرم به سراغ تامین مالی پروژههای
بزرگ به ویــژه در زمینههای زیرســاختی
میروند که شرکتهای بزرگ نیمهدولتی در
بو
آنها حضور دارند .طبیعت ًا پروژهها یا کســ 


کارهایی که بازگشت باالی سرمایهای داشته
باشند ،برای آنها دارای اولویت هستند.

ال به اینکه ایرانیها هم در بازارهای بیرون
اص ً
سرمایهگذاری کنند ،فکر نمیکنید؟

اتفاقــ ًا چرا .یکــی از فرصتهــای خوبی که
برای موسســات خارجی در زمینه مدیریت
دارایــی وجــود دارد ،همین اســت که هم
نهادهای خصوصی و هم دولتی ایران دوست
دارند در کشــورهای دیگر ســرمایهگذاری
کننــد و این خــودش یک فرصت اســت.
شــیوه ســرمایهگذاری اســامی در زمینه
خردهفروشــی هنوز چنــدان در ایران فعال
نشــده و به همین دلیل شــاید در گذر زمان
خردهفروشــی هم یکی از نکات جذاب باشد
ولی زمان خواهد برد .تردید نکنید ســاختار
مالی ایران در کنار تمــام این مزیتها دارای
چالشهای قابل توجه و شناختهشــدهای هم
هســت و همین موضوع باعث میشود وقتی
درباره حضور خارجیها در بازار ایران حرف
میزنیــد ،در نهایت امکان خریــد برخی از
بازیگران بانکی ایران توسط خارجیها را نیز از
نظر دور نگه ندارید.

دقیق ًا میخواستم همین را بپرسم .اینطور که
شــما تصویر کردید بازار ایران فقط فرصت
است ولی به تهدیدات اشاره نکردید .چرا؟

االن به آن بخش ماجرا هم میرســیم .طبیعت ًا
ا حضور
نقاط ابهــام هم کم نیســتند .مثــ ً
تجــاری برخی از ایــن بازیگــران در ایران
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زمان قابــل توجهی میبرد چون هــم با بازار
ایران آشنا نیســتند و هم ریسک باالیی برای
ســرمایهگذاری در ایران وجود دارد .برخی
تحریمهای مالــی در مورد ایــران همچنان
پس از توافقات هم پابرجــا میمانند و بعضی
از آنها هم ممکن است برگردند .تردیدها نیز
در این میان کم نیســت؛ از تردید در شفافیت
قراردادها و پشتوانه قانونی اعمال آنها گرفته
تا فضای قانونگذاری و سیاســتگذاری .شک
درباره اینکه آیا باالخــره از حضور خارجیها
هم در بازاری مانند این بازار در ایران استقبال
میشود یا نه ،ابهامی بسیار جدی است .اخالق
و فرهنگ حرفــهای در ایران هــم نیازمند
زمان است تا رشــد کند و به استانداردهای
بینالمللی در این زمینه برسد.

چه زیرســاخت قانونی یا فنــیای میتواند
حضور این بازیگران را در ایران تسهیل کند؟

در زمینه بانکی که نیازمندیهای بازار ایران
کم نیست .برای مثال باید حتم ًا ساختار بانکی
ایران استانداردهای بسیار مهمی مانند بازل،
اســتانداردهای قانونی  FATFبرای مقابله با
پولشــویی و اقدامات تروریستی ،و استاندارد
 IOSCOرا برای بازارهای سرمایهاش اعمال
کند .ایجاد نرخ ارز واحد و تعریف شیوههای
انتقال و تبدیل واحــد برای ریال نیز ضروری
است .باید یک ارتباط مداوم و دوجانبه میان
بانکهــای ایرانی و خارجی برقرار شــود و
طبیعت ًا ارتباط با شبکههای مالی جهانی مانند
ســوئیفت و یورو کلیر هم بخشی مهمی از آن
اســت .باید برای دولت و نهادهای اقتصادی
ایران یک نظــام اعتباری بینالمللی نیز ایجاد
شــود که دســتگاه اطالعاتی خود را داشته
باشد.

در زمینه اقتصادی چطور؟ چه زیرســاختی
الزم است؟

در این زمینــه خیلی جــای کار وجود دارد.
ال باید بازیگران واقعــی و خصوصی بازار
مث ً
هــم در فرآیند تصمیمگیری وارد شــوند تا
رگوالتوری این حوزه به شــکل شــفافتر
و منصفانهتــر و کارآمدتری انجــام گیرد.
باید ارتباط بهتری هــم میان مراجع مختلف
تصمیمگیــری در ایــران برقرار شــود که
همــه میدانیم در اختیــارات و وظایف آنها
همپوشــانی و تداخــل باالیی وجــود دارد.
نظام عقد قراردادها در ایــران نیز باید کمی
منعطفتر شــود تا بانکها و موسسات مالی
بتوانند مطابق دیدگاه خودشان از کسب و کار،
قراردادشــان را تنظیم کنند .اعمال قانون در
این زمینه و نظام حل اختالف هنوز جای کار
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دارد و البته راهبری ســازمانی ،گزارشهای
مالی و اســتانداردهای حفظ اطالعات هم در
ایران هنوز رشــد الزم را نداشت ه است .هنوز
ارتباط کافی بین بانکهــای تصمیمگیر در
ایران با رگوالتورهــای بانکی خارجی برقرار
نشــده و بایــد نهادهای حامی صــادرات،
بانکهای چندملیتی و بانکهای صادراتی و
وارداتی وارد این عرصه شوند.

این بخش آخر را کمی بازتر میکنید؟ قوانین
باید چگونه باشند؟

به طــور خالصه نباید سیســتم رگوالتوری
بانکی به گونهای باشــد که بازیگران خارجی
احســاس کنند خرید یا ادغام در موسسات
و بازیگران ایرانی برای آنها دشــوار است یا
حتی تبعیضی علیه بازیگــران خارجی وجود
دارد .باید در نظام بانکی ایران به ویژه در رده
تصمیمگیر دیدگاهی رقابتی وجود داشــته
باشــد تا بتواند خارجیها را به این بازار جلب
کند و حس نهادینه شدن قانون وجود داشته
باشد.

به این ترتیب میتوان گفت بانکهای شرقی
به ویژه بانکهای اسالمی در وهله اول شانس
بیشتری برای حضور در بازار ایران دارند؟

بله بدون شــک .از همین ابتدا مشخص است
بانکهای امریکایــی نمیتواننــد در بازار
ایران حاضر باشند و مســلم ًا زمان میبرد تا
همتایان اروپایی آنها هم با بازار ایران آشــنا
شوند .پیشبینی من این است که در گام اول
مهمترین بازیگرانی که وارد بازار بانکی ایران
میشوند از ترکیه ،هند ،امارات متحدهعربی،
کره جنوبی ،ژاپــن و به ویژه چین خواهند بود.
این کشــورها چون پیش از این هم شــرکای
تجاری بزرگی بــرای ایــران بودهاند حتم ًا
اتصــال ،ارتباطات ،اطالعــات و حتی انگیزه
بیشــتری برای حضور در بازار ایران دارند.
وقتی شــرکتهای بزرگی در ایران هستند
که از این چند کشــور پت گرفتهاند ،طبیعت ًا
برای آنها آسانتر اســت که هموطنانشان
را پشــتیبانی کنند؛ چین و هند هم که به همه
بازارهای مالی این منطقه عالقه دارند.

در مورد اسالمی بودن چطور؟

در مورد اســامی بودن بایــد بدانید خیلی
از بانکهایــی که رویکــرد بینالمللی دارند
میتوانند کسب و کارهایی را بر این پایه شکل
ال بانکهای چینی در این زمینه
دهند ولی مث ً
کمی لنــگ میزنند .البته با تاســیس بانک
بینالمللی زیرساختی آسیایی یا همان  AIIBو
بانک چینی مرکز آسیا ،تالش دارند این مدل
کسب و کار را هم درک و خأل را جبران کنند.

جالب اســت که از دید من این فرصتی برای
فقهای ایرانی است تا بتوانند حضور و شهرت
بینالمللی خودشــان را تقویت کنند ،چون در
این شرایط بانکهای خارجی برای همخوان
شــدن با فضای ایران نیاز به کمک و تخصص
آنها دارند و از دست دادن این فرصت به هیچ
وجه منطقی نیست.

خود شــما چه الگویی برای حضور خارجیها
در بازار ایران توصیه میکنید؟ شــراکت؟
خرید؟ تاسیس استارتآپ؟

این سوال در این شــرایط فعلی ،سوال بسیار
کلی و مشــکلی اســت ولی اول بر این تاکید
میکنم کــه باید دید هدف نهایــی هر نهاد
بانکــی از حضور در بازار ایران چیســت .در
حالت کلی نباید فرصت کار کردن با افرادی
را از دســت داد که تجربه و شناخت کافی از
بازار بینالمللی دارنــد و میفهمند فرهنگ
کاری جهانی به چه ترتیبی است .این خودش
بسیار زمان میبرد و بنابراین تجربه شخصی
من این است که باید قانونگذاران و بازیگران
اصلی را شــناخت ،ارتبــاط و دانش به وجود
آورد ،تیم قابل اطمینانی تشکیل داد که دانش
خوبی از شرایط داشته باشند و روی شیوههای
ســرمایهگذاری کار کرد؛ پــس همکاری با
بانکهای بومی بهترین راه برای ورود به بازار

از همین ابتدا مشخص است بانکهای امریکایی
نمیتوانند در بازار ایران حاضر باشند و مسلم ًا
زمان میبرد تا همتایان اروپایی آنها هم با بازار
ایران آشنا شوند
در شرایط فعلی اســت .در بازاری به بزرگی
بــازار ایران لزوم ًا همیشــه اول بودن مزیت
شما نیســت .همچینین وقتی میخواهید به
بازاری مانند ایران وارد شوید باید تحقیقات
کافی انجام دهید تا با طیف درستی از مشتری
وارد بازار شــوید .طبیعت ًا یکــی از الگوهای
جاافتاده برای شــناخت این بازار این اســت
که شما از دانشآموختههای صاحب تجربه
که خاســتگاه ایرانی دارند ولــی در خارج از
کشــور زندگی میکنند ،اســتفاده کنید تا به
سرعت روی این شــکاف فرهنگی پل بزنید.
در کل یک چهره محلی برای سرمایهگذاری
خارجــی بیشــتر و بهتر پذیرفته میشــود
هرچند لزوم ًا اجبار قانونی در کار نیست
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رو در رو

مینا نوبهار

مدیر شبکه شرکت خدمات انفورماتیک:

من از بازیهای جدید صحبت میکنم
وقتی وارد اتاقش میشــوید تلویزیونهای بزرگی که روی دیواراتاقش جا گرفته ســرگرمتان میکند .میتوانید متوجه شوید شبکه
بانکی کشــوردرچه وضعیتی قراردارد وبرفرض برای کدام بانک مشــکلی پیش آمده اســت .مهران محرمیان مدیرشــبکه شــرکت
خدمــات انفورماتیک مردی اســت عالقهمند به تاریــخ .با وجود عالقهاش به فناوری همیشــه درمیان صحبتهایــش به تاریخ نیز
اشــارهای میکند .اودرابتدای این گفتوگوبه کتابی که شب گذشت ه میخوانده اشاره کرد« :تاریخ تحوالت سیاسی واجتماعی
ایــران» .اوبــا نقل گوشــههایی ازاین کتاب یادآوری کرد که ایرانیان همیشــه درمقابل فناوری مقاومت میکننــد اما به تدریج آن را
میپذیرند .او بسیار خوشبین است و آینده کسب و کار ایران را برپایه نوآوری میداند.

مجوزهای جدیدی در بخش ارتباطی کشــور
صادرشدهاســت،مانندمجوز FCPو.MVNO
شــاید در نگاه اول هیچ کــدام از این مجوزها
ارتباطی به شــبکه بانکی نداشــته باشند اما
میتوانندتحوالتبسیاریدرشبکههایبانکی
و ســرویسهای بانکداری ایجاد کنند .اکنون
شبکهبانکیچگونهبایدوارداینسرویسهای
جدید شود و ســراغ مجوزهای جدید برود و
اساس ًاچگونهبهاینموضوعنگاهکند؟
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بیلگیتسجملهمعروفیدارد«:بانکداریباقی
میماند ولی بانک نه ».در حال حاضر به تدریج
به سمتی میرویم که بانکها باید تصمیم خود
را بگیرند؛ میخواهند باقــی بمانند یا نه .چون

ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

به تدریج و خواهناخواه روشهای دیگری برای
انجام این کارها در حال ب ه وجود آمدن اســت.
رگوالتوری هم برای مدتــی میتواند جلو آن
را بگیرد ولی واقعیت این اســت که نمیتوان
در برابر نــوآوری مقاومت کــرد .آنچه ما به
آن نیاز داریم ،باز بودن اســت .البته معنی باز
بودن ،خود را باختن ،پذیــرش هر چیز جدید
یا نداشــتن حرفی برای گفتن نیست ،بلکه به
معنی تاثیرپذیری و تاثیرگذاری اســت .باید
قدرتمند شوید تا بیشتر از اینکه تاثیر بگیرید،
تاثیــر بگذارید .اولین الزمه بــاز بودن در این
حوزهها ،طرز فکر باز اســت ،بعد باید به سراغ
پلتفرمهای باز ،منابع بــاز ،بانکداری باز و غیره


برویم .االن همه چیز به این سمت میرود .همه
چیز در حال باز شدن و اشتراکگذاری است.
کسی در گوشهای عکسی میگیرد و در لحظه،
خوبیابد،بهســرعتمنتشرمیشود.دراین
بوکارشبکه
فضایبازاتفاقاتیدرحوزهکســ 
و بانکداری در حال رخ دادن اســت .تبلور آن
بیشتر در بانکداری باز است .تبلور آن در حوزه
ارتباطات هم در ماجرای  FCPو  MVNOاست.
سازمان تنظیم به درستی متوجه شد باید بازی
جدیدی را در این حوزه شــروع کند .البته این
بازیبایدباتحوالتروزدنیاوفرهنگخودمان
هم همخوانی داشته باشــد .سازمان تنظیم دو
بازی جدید طراحی کرد کــه FCPو MVNO
هستند .از یک سو این ســازمان صدها مجوز
داده بود که در تنظیم و نظارت بر آنها به مشکل
برخورد .در عین حال تمایل داشــت بازیگران
قدرتمندی وجود داشــته باشند و بازار را اداره
کنند تا رقابت ویژهای هم با مخابرات به وجود
بیاید .چون مخابرات ویژگی با ز بودن را ندارد،
انحصاری عمــل میکند و حوزه تخصصیاش
شبکههایزمینیاست.سازمانتنظیماینبازی
جدید را ابتدا در حوزه زمینی آغاز کرد و اعالم
کرد هر کس قصــد دارد در این حوزه فعالیت
کند،تقاضــابدهدتابهاومجوزدهیم.اینبازی
به گونهای چیدهشــد تا دریافت مجوز در گرو
مشــارکتباشــد.بهاینترتیببزرگترین
مشــارکت تاریخ کســبوکار ایران در سال
 94تحقق یافت و کنسرســیومی به نام IRAN
 FCPمتشــکل از حدود  170شرکت فعال در
این حوزه به وجــود آمد .بازی خیلی خوبی بود
و افــراد از کنج تنهایی خود بیــرون آمدند؛ نه
به دلیل تغییر روحیات بلکــه به این خاطر که
منفعت آنها در بازی جمعی و مشــارکت بود.
برای امتیازگیری در بــازی  MVNOنیز باید
ال اگر شرکت
مشارکتهایی صورت گیرد .مث ً
خدمات بتواند به تنهایی ایــن امتیاز را بگیرد
هرگز قصد مشــارکت نخواهد داشــت .ولی
االن امتیازدهــی را به نحــوی ترتیب دادهاند
که باید به سراغ FCPهاMVNO ،های خارجی
و شرکتهای ســرمایهگذاری برویم و با آنها
صحبت کنیم ،نسبت به همه کسانی که در این
حوزه هستند هوشیار باشیم تا خوب بازی کنیم
و موفق شــویم .این یعنی بازبودن در حال رخ
دادن اســت .نقطه کلیدی ماجرا همین است،
نه واردکردن تکنولوژیهای جدید مانند  3Gو
 4Gبه کشور .چون اینها دیر یا زود میآیند .شما
از تکنولوژیهای جدید صحبت کردید اما من
از بازیهای جدید میگویم؛ بازیهایی که در
حال تغییر دادن ذهنهاست .بازار هم به سمت
شماره  31+2دی 1394
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بازترشدنمیرود.

آیا این اتفاق در ایران میافتد؟ چون با توجه به
شرایط کنونی بازار ،احتمال موفقیت FCPها و
MVNOها خیلی کم استFCP .ها روی زمین
فعالیتمیکنندامازمیندیگرسودآورنیست.
برای MVNOها هم شاید سرمایهگذاری روی
هوا خیلی گران باشــد؛ ممکن است احتیاج به
مشاور و ســرمایهگذار خارجی داشته باشند.
همه اینها احتمال شکســت آنهــا را افزایش
میدهد.

ال
نمیگویم این مواردی که شــما گفتید ،کام ً
درست است اما چالشــی است که وجود دارد
واگربهآنتوجهنکنندقطع ًااحتمالشکســت
آنها خیلی بــاال خواهد رفــت .صحبت از این
اســت که دیگر نوع بازی تغییر کرده اســت.
شــما اگر بخواهید با مخابــرات رقابت کنید
مخابراتی که این همه سرمایه و چند  10سالسابقه ،مس و فیبر زیر زمین دارد -باید حرف
جدیدی برای گفتن داشته باشید .در تحقیقات
شرکت ( GEMدیدهباننوآوریجهانی)یکیاز
پارامترهای سنجش میزان نوآوری کشورها،
تعداد افرادی اســت که در آن کشور مجبور
شدهاند کســب و کار خودشــان را راهاندازی
کنند .از این منظر ما یکــی از بهترینهای دنیا
بودهایم؛ یعنــی مجبوریم نوآوری کنیم ،خوب
باشیم و کارآفرینی کنیم .اگر یک راه تقلب در
سیستم بانکی قرار دهیم ،مردم بهسرعت آن
را یاد میگیرند چــون مجبورند و عالقه دارند
پولدار شوند .باید این اجبار را در حوزه نوآوری
قرار دهیم تا به جای صرف نوآوری در نفوذ به
سیستمهای بانکی و تقلب ،از آن در کارآفرینی
استفاده کنند .بسیاری از افراد نمیتوانند شغل
پشت میزنشینی داشته باشــند ،مجبورند به
حوزه کارآفرینی بیایند و نــوآوری کنند .آن
شیوه سنتی که میگفت من ارتباطات را فراهم
میکنم یا از اپراتور بخشــی از ســرویسها را
بهصورت ( bulkانبــوه) میخرم و با تخفیف
میفروشم ،دیگر شکست خوردهاست .اگرچه
با شــما موافقم اما اگر نوآوری بــه میان بیاید،
معتقدماتفاقاتخوبیخواهدافتاد.

اینهادراصلخطوطارتباطیوکانکشنهستند.
به شــبکه بانکی چه ارتباطی دارند؟ چرا این
تحوالت باید بــرای بانک مهم باشــد؟ چرا
شرکتهایی مثل شما باید به فکر مشارکت با
FCPهاوMVNOهابیفتند؟

در بازی  MVNOهفت بانک متقاضی شدهاند،
البته ایــن تعداد عالوه بر شــرکتهایی مثل
ماســت که به بانکها سرویس میدهیم .آنها
حتم ًامتوجهســودیشدهاند.اگرقضیهبیشتر
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ادامه مییافــت ،تعداد بانکهــای متقاضی
باالتر هم میرفت .البته در این میان بانکهایی
هم هستند که روی شــرکتهایی که به آنها
ســرویسمیدهند-مثلشرکتما-حساب
باز کردهاند .اما در نهایت همه بانکها به طور
مستقیم یا غیرمستقیم درگیر این بازی هستند.
اگر وارد این بازی نشــوند ،دیگر باقی نخواهند
ماند ،یعنی ضامن بقاست .مگر میتوان چیزی
رابدونارتباطاتتصورکرد؟

چرا این ســرویسها را نخــرد؟ چرا خودش
سرمایهگذاریکند؟

اینجا بحث ارزشافزوده مطرح اســت که در
مشــارکت به وجود میآیــد .در همین حوزه
بانکی ،ممکن اســت بانکها بیایند به صورت
بستهای (باندلینگ) ،ســیمکارت را با موبایل
به مشتری بدهند ،سیستمی هم روی آن فعال
کنند تا مشتری بدون نیاز به کلمه عبور و صرف ًا
با فرمان صوتی ،به صورت امن به حسابهای
بانکیخوددسترسیداشتهباشد.

یعنیدرشبکهبانکیباندلینگکنند؟

در ســرویسهای بانکی باندلینگ کنند .خود
بانکها هم برخالف اینکــه به نظر میآید در
این حوزه پیشروی میکنند و وارد بازار سایرین
میشوند ،عقبنشــینی خواهند کرد .البته نه
به معنای منفی آن ،بلکه ســر جای خودشان
مینشینند ،یکســری کر ( )COREبا فضای باز
ارائهمیدهندتــاجواناننوآوروکارآفرینهم
روی ایــن پلتفرمها قراربگیرنــد .در مجموع
فقط بانک وجود ندارد ،تعداد بســیار زیادی از
شرکتهای کوچک هم هستند که در این میان
ش افزوده
انواع مختلفی از ســرویسهای ارز 
بانکیراارائهمیدهند.

به همین دلیل ســوال کردم کــه چرا بانکها
باید ســرمایهگذاریکنند؟ چرا سرویس را
نمیخرند؟ چون بانکها باید ســر جای خود
بنشینند،آنسرویسراباچیزیکهبهآنهاارائه
میشود،بخرند.

مشــارکت میکنند .در این حالت یا ســهام
یکدیگر را دارند ،یا چیزی که اجازه میدهد در
این حوزه با این فرد خاص به خوبی پیش بروند.
مانند وضعیتی کــه االن در حوزه تلفن همراه
میــان اپراتورها و شــرکتهای ارائهدهنده
خدمات ارزش افزوده تا حدودی اتفاق افتاده
اســت .همراه اول سال گذشــته حدود هزار
میلیارد تومان بازار خدمــات ارزشافزوده
داشــته که حدودا ً  300میلیارد تومان آن به
خودش رســیده 300 ،میلیارد به رگوالتوری
و  300یا  400میلیارد هم به  80شرکت VAS
داده است؛ شــرکتهایی که کوچک هستند

اما در این حوزه فعالیــت میکنند .همراه اول
نمیتواند بگوید وارد حوزه  VASنمیشــوم و
به من ارتباطی ندارد ،بلکه یک معاونت برای
این کار ترتیب میدهد ،وارد میشود ،با برخی
از آنها مشارکت میکند و قراردادهای خاصی
هم میبندد .بانک هــم در حوزه بانکداری باز
نمیتواند بگوید به مــن ارتباطی ندارد و من
یک پلتفرم میگذارم و باقی را شــما خودتان
انجام دهید .باید یکســری زیرســاختهای
بوکاری در این میان فراهم شود تا در آن
کس 
زمین ،شــرکتهای جوان ،نوآور و کارآفرین
بازی کنند.

اینهابهبانکداریبازکمکمیکند؟

بله .به این نکته هم دقت کنید که اپراتورها نیز
میخواهندانحصارخودشــانراداشتهباشند.
یعنی اگر بانک وارد این حوزه نشود ،اپراتورها
طبیعت ًابهدنبالمنافعخودشانهستند،چنانچه
بانکهمدرپیمنافعخودشاست.

دو بازیگر قدرتمند بازار اقتصاد ایران ،بانکها
و اپراتورها هستند؛ هر دو هم انحصارطلب .این
نگرانی به وجود میآید که ممکن است در این
میان هیچ شرکت کوچکی دیگر توان فعالیت
یا حتی مشارکت پیدا نکند؛ اتفاقی که به عنوان
مثال برای PSPهــا افتاد .در ابتــدا قرار نبود
بانکها سهامدار PSPها شوند ،آنها را بخرند
یا تاســیس کنند .بلکه قرار بود شرکتهایی
باشند که به بانکها سرویس میدهند .اکنون
ممکن اســت همین اتفاق برای MVNOها هم
بیفتد.

بله ،ممکن اســت و من این را رد نمیکنم .البته
قانون ،ســهامداری اپراتورهــا در MVNOها
را ممنوع کرده اســت .ولی من مشــکلی در
MVNOهــای بانکی یا خصوصــی نمیبینم.
حتی در MVNOهای بانکی هم گاهی بخشــی
از سهام متعلق به شرکتهای خصوصی است.
همانطور که گفتم بازی را به نحوی چیدهاند تا
از انحصار خارج شود و همه در آن سهیم شوند.
البته دعوای بانکها و اپراتورها مختص ایران
نیســت ،بلکه دعوایی جهانی است .در اغلب
نقاطدنیانیزهیچکدامازآنهابرندهنشــدهاند.
در جاهای معدودی مثل کنیا ،اپراتورها برنده
شــدهاند ،در جاهایی هم ممکن است بانکها
برنده شده باشند اما در مجموع اغلب در حال
زورآزمایی همدیگر هســتند .در جاهایی هم
با یکدیگر به توافق رســیدهاند و به جلو پیش
میروند.ایناتفاقیاستکهدرایرانهمخواهد
افتاد یعنی چاره ِدیگری نیست .مزیت فضای
مشارکتایناســتکهافرادبازیبرد-بردرا
یادمیگیرند
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رو در رو

لیال حنارود

مدیر پیشین  HSBCدر ایران:

امروز فروش مهم است نه تولید
وقتی گفتوگوتمام شد گفت امیدوارم یک چیزی یاد گرفته باشی .ابتدای مصاحبه وقتی درمورد کلیات موضوع گفتوگویعنی
دالیل شــکل نگرفتن بانکداری شــبکههای اجتماعی درایران با ناصرهماپورصحبت کردم ابتدا گفت بگوبدانم چه بلدی ونظرت در
ایــن خصوص چیســت ومیخواهــی ازانجام این مصاحبه به چه نتیجهای برســی .همان موقع بود که متوجه شــدم درکالس درســی
نشستهام وقراراست به استادم جواب پس دهم .ازهمین روبود که گاهی درمیانه گفتوگوجای مصاحبهکننده ومصاحبهشونده
تغییرمیکرد.پیشــینه بانکداری ناصرهماپورچشمگیراست ۱۰ ،ســال در investment bankکارمیکرده و ۱۵سال نیزبه عنوان
مدیــر HSBCدرایــرانمشــغولبهفعالیتبودهاســت.وقتیازاوســوالکردمتاچهزمانــیمدیر HSBCدرایرانبودیدگفتتاســال
 .۲۰۱۴هنگامی که تعجب مرا دید گفت این بانک نیازی به شعبه ندارد .بسیاری ازکارهای خود را بدون شعبه پیش میبرد.
کشورهای دنیا از این مدل بانکداری استفاده
میشود .به نظر شــما چرا این مدل بانکداری
یعنیبانکداریمبتنیبرشــبکههایاجتماعی
درنظامبانکیایرانشکلنگرفتهاست؟

همانطورکهمشــخصاســتشــبکههای
اجتماعی بیش از هر چیز دیگری کانال ارتباطی
بین اعضای شبکه است .سیستم بانکی به دلیل
اینکهارتباطبامشتریدرمحورکسبوکارش
نیست ،نمیتواند به خوبی به اهمیت این کانال
ارتباطیپیببرد.دراصلاینجامسالهتکنولوژی
نیســت .فناوری و تکنولوژی در کشور وجود
دارد ،آن را داریــم .آیتیمــن یا تکنیکالمن
وجود دارد؛ مهم این اســت که بیزینسمن یا
آشــنا با تجارت نداریم .برای اینکه بانکداری
شــبکههای اجتماعی مورد توجــه قرار گیرد
باید ارتباط با مشتری ،رفع نیازهای او و کسب
اطالعاتمشــتریبرایرفعنیازهایش،مدل
کسب و کاری بانک قرار گیرد ،در این شرایط
است که بانکداری شبکههای اجتماعی اهمیت
پیداخواهدکرد.

منظور از مدل کســب و کار بانک چیســت و
چرامدلکســبوکاربانکهاباشــبکههای
اجتماعیهماهنگنیست؟
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چندینسالاستموضوعبانکداریشبکههای
اجتماعی مطرح شــده اما تاکنــون به صورت
جدی در ایران پیاده نشده؛ حتی نمونههایی که
تاکنوناجراشدهاندنیزجزونمونههایموفقبه
شمار نمیآیند .این در حالی است که در سایر

ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

هر کسب و کاری مدل و ساختار مشخصی دارد
وبریکمنطقاقتصادیسواراست.کسبوکار
بانکهای ایرانی و مدل کسب و کار بانکهای
ایرانی مدل بهروزی نیست ،قدیمی است .این
مدل بانکداری مربوط به  ۵۰سال پیش است.
مدل کسب و کار بانکهای ایرانی تولیدمحور
و فروش بر اســاس تبلیغ محصول است .این
مدل مدلی است که ب ه طور عام در همه کسب
و کارها بعد از جنــگ دوم جهانی غالب بوده و
همه از این مدل استفاده میکردند .این مدل در


آن زمان مدل کارآمــدی بود چرا که به اندازه
کافی محصول در بازار نبــود و تقاضا برای هر
نوع محصول تولیدشــده وجود داشت .سطح
زندگی مردم پایینتر از ســطح اشباع بود .اما
وقتی بازارها از تولید اشباع شدند و تبلیغ برای
فروش محصول کارآمدی خود را از دست داد،
مدل کسب و کار بانکها و بسیاری از کسب و
کارهای دیگر ،محوریــت خودش را از تولید و
فروش بر مبنای تبلیغات یا به کمک تبلیغات
بر محور نیازها و ارتباط با مشتری سوار کردند.
در این مدل اطالعات مشــتری ،ارتباط پایدار
با مشــتری ،تکرار فروش به مشتری ،فروش
متقاطع و فروش کاالهای دیگری که مشتری
به آنها نیاز دارد ،اهمیت پیدا میکند .کســب
و کارها ب ه جای اینکه تولید را محور کســب و
کار قرار دهند ارتباط با مشــتری را محور قرار
میدهند :ارتباط به منظور کشف نیاز مشتری.
در این مدل به جای اینکه کسب و کار بر اینکه
چند حســاب جاری وجود دارد یا باز شــده،
متمرکزشــود بر اینکه یک مشتری چند سال
با آن بانک در ارتباط است ،سوار میشود .چند
درصدمشتریهابااوزیریکسالارتباطدارند
و چند درصد باالی پنج سال و اینکه چ ه مقدار از
محصوالت منطبق با نیازهای مشــتریان بوده
است،ازاهمیتبیشتریبرخوردارخواهندشد.
واضح است که در این مدل کسب و کار جدید
مشتری و نیازها مشــتری و ارتباط با مشتری
مرکزتمامتوجهاتومرکزمدلکســبوکار
است .به طور خالصه مدل تولیدمحور به مدل
مشتریمحور تبدیل میشــود .در بانکهای
بزرگ دنیا در بعضی مواقع حتی تا  ۲۰۰رکورد
اطالعاتی از مشــتری در بانکها ثبت شــده
اســت .بانکهای بزرگ به خوبی مشــتریان
خود را میشناســند ،نیازهای آنان را میدانند
و بر اســاس نیازهای آنان به مشتریانشــان
ســرویس میدهند .هر طور به سیستم بانکی
ایران نگاه کنید و رفتار آن را زیر ذرهبین بگیرید
متوجه میشــوید سیســتم بانکی ایران هنوز
تولیدمحور اســت؛ سیستمی که بهجای اینکه
برنــدش را تبلیغ کنــد کاال و محصوالتش را
تبلیغ میکند .سیستمی که از بازاریابی در ۹۰
درصد مواقع فقط مفهوم تبلیغ را میفهمد .در
صورتی که در مدل کسب و کار جدید بانکها،
بازاریابی به مفهوم کشــف نیازهای مشتری
است .بازاریابی بر محور تولید عمدت ًا کاالیی را
ی که
که فروش نمیرود میفروشــد در صورت 
در مدل کســب و کار جدید بازاریابی کشف
وپاســخگوییبهنیازهایمشــتریوتضمین
ارتباطپایداربامشتریاهمیتدارد.
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یعنیمدلکسبوکاربانکهابایدتغییرکند؟

بله مدل کسب و کار باید تغییر کند .باید منطق
کسبوکارازتولیدمحوریبهمشتریمحوری
تغییرکند.ارتباطبامشتریدرجهاولاهمیترا
دارد .اولین مشکلی که در سیستم بانکی ایران و
سایرکسبوکارهابهآنبرمیخوریمایناست
که هیچ تصور روشنی از مشتری و خواستههای
آنوجودندارد.بانکهاصرف ًایکحساببرای
مشــتری باز کردهاند .فقط نام و نا م خانوادگی،
کدملی ،نام پدر و آدرس آن را میدانند و هیچ
اطالعاتــیبرایاینکهبتواننــدمفاهیمجدید
مدل کســب و کار را در آن پیاده کنند ،ندارند.
بانکها باید بتوانند نیازهای مشتری را درک
کنند؛ کارهایی که برای مشــتری مهم نیست
دور ریخته شــود .نخواهند محصوالتی را که
برایمشــتریاهمیتنــداردبهکمکتبلیغ
به وی بفروشــند .قدم اول در این تغییر کشف
مشتری،طبقهبندیبرحسبنیازهایمشتری
و کوشش برای ســودآور کردن کسب و کار
است .واضح اســت هنگامی که مشتریها را
طبقهبنــدی میکنیم کســب و کار ما در یک
سطح بازار قرار نخواهد گرفت ،در چندین بازار
تقسیم میشــود .در اینجا بازار مشتریان خرد
از مشتریان تجاری ،از شــرکتهای بزرگ،
مشتریهای متوسط از مشــتریهای پولدار
جدا میشــوند و بازارهای متفاوتی را تشکیل
میدهند .در این مدل باید کوشــش شود در
هر یک از بازارها کســب و کار سودآور باشد.
در مدل فعلی ما چون مشــتریها و به تبع آن
بازارهاراطبقهبندینکردهایممتوجهنمیشویم
کجا پول درمیآوریم و کجا پول درنمیآوریم،
کدامبخشبرایماسودآوراستوکدامبخش
نیست .به راحتی میتوان نشان داد بانکهای
ایــران در بســیاری از بخشهــا و بازارهای
مشتری ضرر میدهند و در پارهای از بخشها
ســودآورند .در مدل فعلــی نمیتوان فهمید
بخشهایی که ضرر میدهند کدامها هستند
تا چارهاندیشی کنیم .وقتی بازارها را طبقهبندی
کردیموتشخیصدادیمکجازیانآوراستآن
وقت است که اهمیت تکنولوژی برای منطقی
کردن هزینه آشــکار میشــود .در آن زمان
تکنولوژیهای جدیــد اهمیت پیدا میکنند و
شبکههای اجتماعی برای ارتباط با مشتری از
اهمیتویژهایبرخوردارمیشوند.

قبل از این مرحله یعنی اســتفاده از شبکههای
اجتماعی ،جمــعآوری اطالعات اهمیت دارد.
همانطورکهخودتانگفتیددرشــرایطفعلی
هیچگونه اطالعاتی از مشتریان در نظام بانکی
ما وجود ندارد .در چنین شــرایطی جمعآوری
شماره  31+2دی 1394
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اطالعاتبایدبهچهصورتیانجامشود؟

مهمتریــن منبــع اطالعات مشــتری ،خود
مشتری اســت .از چند راه میتوان اطالعات
پیدا کرد .پرسشــنامه .تحقیقــات میدانی با
نمونهگیــری .آمار و اطالعــات جانبی .یکی
از منابــع آمار و اطالعات جانبی شــبکههای
اجتماعی اســت .دلیل اصلی نیاز به کســب
اطالعات از مشــتری درک نیازها و عالیقش
است .در شــبکههای اجتماعی افراد در مورد
عالیقشان صحبت میکنند .میدانیم یکی از
منابعی که در دنیــای امروز میتوان اطالعات
مردم را از آنها به دست آورد ،سوپرمارکتها
هستند .بسیاری از ســوپرمارکتهای بزرگ
اطالعات مشتریان خود را میفروشند .عالیق
آنان و میزان خریدشــان در این فروشــگاهها
مشخص میشــود .کارتهای اعتباری دیگر
منابع اطالعاتی هســتند .اهمیــت اطالعاتی
کارتهای اعتباری کمتر از اهمیت سودآوری
بهرهای آن نیســت .کارت اعتبــاری میزان
مصرف شخص را مشخص میکند ،با بررسی
اطالعــات این کارت نوع رفتار این شــخص
مشخص میشود؛ شبکههای اجتماعی نیز که
یکمنبعاطالعاتیوارتباطیهستند.

برای همه مشــتریها باید به شبکه اجتماعی
مراجعهکرد؟

خیر .شبکههای اجتماعی بیشتر برای بانکها
درزمینهبانکداریشــخصیبــ هکارمیرود؛
جایی که شــما با میلیونها آدم سر و کار دارید
و نمیتوانید با تکتک آنها ارتباط برقرار کنید.
ارتباطبامشــتریدربخــشتجاریوبخش
بانکداری شرکتی در  ۹۹درصد موارد از طریق
مدیرارتباطتعیینمیشود.

منظور شما از مدیر ارتباط چه شخصی است؟
آیادربانکهایایرانیچنینسمتیداریم؟

مدیر ارتباط وقتی پدیدار میشود که ارتباط با
مشتری اهمیت داشته باشد .در سیستمی که
تولید و فروش محصول از طریق تبلیغ اهمیت
دارد ،مدیر ارتباط نقشــی ندارد .امروز فروش
مهم اســت نه تولید ،کســانی میتوانند از این
بازار پول دربیاورند یا موفق باشــند که فروش
را بلد هســتند .در این کسب و کار جدید مدیر
ارتباط نقش اساسیای برای مشتریهای مهم
بازیمیکند.درسیســتممشتریمحوربرای
هر مشتری ارزش تمام طول زندگیاش برای
بانک محاسبه میشود(customer life time
 )valueو ارتباط بانک با مشتریانی که باالترین
ارزش طــول زندگــی را برای بانــک دارند،
فوقالعاده قــوی و تنگاتنگ خواهد بود .واضح
است که شرکتهای بسیار بزرگ و اشخاص

خیلی پولــدار جزو این طبقه هســتند .امروزه
در مدل کســب و کار جدید ممکن است حتی
یکشــعبهرابهیکمشتریاختصاصدهند.
بعضیافراددربانکهایایرانیمیانaccount
 managerو realationship manager
تفاوتی نمیگذارند .بین این دو خیلی فرق است.
( account managerمدیر حســاب) کسی
است که به حساب و کتاب مشتری رسیدگی
میکند و ( realationship managerمدیر
ارتباط)ارتباطبامشتریرادراختیاردارد.

در بانکداری شــبکههای اجتماعــی میزان
سرمایهشخصاهمیتدارد؟

اگر از طریق شبکههای اجتماعی متوجه شدی
مشتریات سرمایهدار است نوع رابطه را با وی
تغییرمیدهی.رابطهشخصیبااوبرقرارمیکنی.
برای بانک طول زندگی مشــتری با بانک مهم
است .کشف این مدل مشــتری ارزش باالیی
دارد .اینکه بدانیم چه کســی است و کجاست،
راههایمختلفیدارد.شبکههایاجتماعیدراین
میان میتوانند نقش مهمی بر عهده گیرند .چرا
که در این شبکهها مشخص میشود فرد چند تا
سفر رفته و چه ماشینی سوار میشود .این مدل
رفتار برای کســب و کارهای جدید خیلی مهم
است .زمانی متوجه این نوع اطالعات میشوی
که بتوانی با مشتری ارتباط برقرار کنی ،سپس
میتوانی آن مشتری را به کانال ارتباطی دیگر
راهنمایی کنی و با او ارتبــاط برقرار کنی و نوع
رابطهات را تغییردهی.

این شــبیه ارتباطــات شــعبهمحور قدیم
بانکهاست؟

شــعبه محدود بــود .افــراد محــدودی را
میشناخت.درشبکههایاجتماعیکلاجتماع
را میشناسی؛ حتی ایرانیهای خارج از کشور.
دامنه و توان ارتباط برقرار کردن شــبکههای
اجتماعیقویتروارزانتراست.

در این صورت چرا از این شــبکهها اســتفاده
نمیکنیم؟

برای اینکه ارتباط با مشــتری اهمیت ندارد.
فقط میخواهی کاال را بفروشــی ،ارتباط زمانی
مهم است که نیازهای مشــتری اهمیت پیدا
کند؛ چیزی که او نیاز دارد تولید شــود .شبکه
اجتماعیکانالارتباطیمهماست.

میتوان نتیجــه گرفت تا مدل کســب و کار
بانکهــا تغییر نکنــد بانکــداری مبتنی بر
شبکههایاجتماعینیزشکلنخواهدگرفت؟

ال بدون اســتفاده است.
این نوع بانکداری اص ً
حداکثر استفادهای که میشود از آن کرد تبلیغ
محصوالت است .اما شــبکه اجتماعی وسیله
ارتباطیاستنهتبلیغی
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رو در رو

بهناز توحیدی

مشاورمدیرعامل بانک آینده:

در ایران هنــوز این تغییر رفتــار در بانکدار
مشاهده نمیشود .این شرایط را چگونه تغییر
دهیم؟

مشتریان از بانکها جلوترند

اســتفاده ازابزارهــای هوشــمنددرکســبوکارهاو شــهروندان ایرانی فراگیرشدهاســت .اماســوال این اســت آیا به همــان اندازه که
اســتفاده ازاین ابزارها فراگیرشــدهاند ،کسبوکارهای فعال درایران ازاین هوشــمندی ومدرنیزه شدن برخوردارشدهاند؟ صنعت
بانکداری ایران دردوران تحریم اگرچه دراســتفاده ازابزارهای نوین تمام تالش خود را به کاربســت اما مدل بانکداری ایرانی هنوز
دچار تحول اساسی نشدهاست؛ موضوعی که با احمد مرآتنیا مشاور مدیرعامل بانک آینده در مورد آن به بحث نشستهایم:

بانکها در دنیای امروز به ســمت دیجیتالی
شــدن پیش میروند؛ این دیجیتالی شــدن،
ا وارد زندگــی روزمره
بانکــداری را عمــ ً
مشــتریان میکند .شما این فرآیند را چگونه
بررسی میکنید؟
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این روند بدون شــک ادامه پیدا خواهد کرد.

ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

تصور من این اســت که ما رشد قابلتوجهی
را در ابزار و تجهیــزات پرداخت الکترونیکی
در ایران تجربه کردیم و مردم به نحو بســیار
مناســبی از بانکداری الکترونیکی اســتفاده
میکنند.
اما نقد من این اســت کــه در برخی مباحث
تخصصی دو بحث بانکــداری الکترونیکی و
دیجیتالی هر یــک در جای خود به کار گرفته
نمیشــوند .حتی گاهی از فناوری اطالعات
صحبــت میکنیم امــا مرز میــان فناوری
اطالعات و دیجیتال را مشخص نمیکنیم.
من معتقــدم بانکداری الکترونیکی توســعه
مییابد .ما نیز ناگزیر یــک تغییر پارادایمی
به نام بانکــداری دیجیتالی را تجربه خواهیم
کرد .به نظر من ســوال مهم این است که چرا
این اتفاق روی خواهد داد؟ زیرا نســل آینده
ما نســل دیجیتال اســت و بومیان دیجیتال
هستند .نسل آینده ما متولدین دهههای 70
و  80کشور یا نســل  Yهستند .این دهه راجع
به اینترنت فکر نمیکنند ،اینترنت و گوشــی
همراه و کانالهای دیجیتال در زندگیشــان
جاری اســت و با آن زندگی میکنند ،با آن از
خواب بلند میشوند ،با آن قرار میگذارند .در
واقع این نســل مخاطبان آینده بانکداریاند
و در دنیــا نیز مخاطبان بانکداری این نســل
هســتند و ما ناگزیریم نیازهای آنها را پاسخ
دهیم .به همین دلیــل میگویم این تغییر رخ
خواهد داد .تغییر رفتــاری بانکها در قبال
مشتریانشــان اتفاق خواهد افتاد .در ایران
هم از پیامدهای این مــوج اجتماعی مصون
نخواهیم ماند.

اشاره کردید ابزارهای پرداخت تغییر کرده
است اما تحول بانکداری را که در دنیا بررسی
میکنیــم ،فقط تغییر و تحــول در ابزار اتفاق
نیفتاده؛ رفتــار بانکدار و رفتار مشــتری هم
تغییر کرده اســت .این در حالی اســت که


در ایــران افــراد از ابزارهای پیشــرفته در
( )Front - Endsاستفاده میکنند .چند هفته
پیش وزیر ارتباطات گفت  27میلیون گوشی
هوشــمند در اختیار مردم قــرار دارد و طبق
آمار وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات،
حدود  13میلیون ایرانی از انواع شــبکههای
مجازی مانند تلگرام اســتفاده میکنند .پس
در سمت مشتری با سیستمهای پیشرو همه
امکانات فراهم اســت ،یعنی وقتی آمارهای
ضریب نفوذ اینترنت در کشــور را که باالتر
از  57درصد است یا ضریب نفوذ تلفن همراه
که گفته میشــود بیش از  85درصد اســت،
بررسی کنیم ،درمییابیم که همهچیز داریم؛
اما در پشــت صحنــه بانکداری پیشــرفتی
نداشتهایم .در پشت صحنه بانکداری (Back
)- Endsکه بحث بانکداری دیجیتالی است،
موضوع بــزرگداده را داریم .ما هم در مورد
بزرگدادهها ســمینار برگــزار میکنیم اما
حداقل من بــ ه عنوان فردی که در این عرصه
کار میکنم از فعالیتهایی که بانکها در این
خصوص انجام میدهند ،خبری ندارم .وقتی
صحبت از دادههای کالن بــه میان میآید،
پردازش ما باید به ســمت پــردازش ابری و
موازی و غیره برود؛ اما من اطالعی ندارم که در
خصوص دادههای کالن در کشورمان اتفاقی
افتاده باشــد .بکآفیسهای ما هنوز آماده
نیست و مانند همیشه مشــتریان از بانکها
جلوتر هستند .آنها دقیق ًا میدانند چه خدمتی
میخواهند .مشــتریان خدماتــی باکیفیت،
امن و مطمئــن میخواهند .یکی از بحثهایی
که در بانکداری دیجیتالی مطرح میشــود،
موضوع امنیت اطالعات است .ما باید فعالیت
گســتردهای در بحث امنیت اطالعات انجام
دهیم .هنوز هکرهــای بینالمللی وارد ایران
نشــدهاند ،بنابراین تجربه خیلــی عجیبو
غریب و بدی نداریم .البته دو سه بار اشتباهاتی
شــکل گرفت اما بــه نظر من اشــتباهات
فردی بود و خوشــبختانه هنــوز ب ه صورت
سازماندهیشده با هکرها برخورد نکردهایم.
باید کار جدیای در بحث امنیت و اطالعات
انجام دهیم .بهعبارتدیگر بانکها کماکان
نگاه سنتی خود را دارند و خزانهدار مشتریان
هســتند و مــا با مفاهیــم تجربه مشــتری
بیگانهایم.

چرا این اتفاق افتاده است؟

من فکــر میکنم چالــش اصلــی در بدنه
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بانکهاســت .کاربران باجه مــا در بانکها
ش دیدهاند تا ســپرده
تربیت شــده و آموز 
و منابع جمــع کنند و بابت ایــن هم پاداش
میگیرنــد .آنهــا آمــوزش ندیدهاند که
خدمات به مشــتریان عرضه کنند و درصد
عمــدهای از هزینههای بانــک را از طریق
کارمزد جبران کنند .این تغییر رفتار باید رخ
دهد .شــعب بانکهای ما باید به محلی برای
عرضه خدمات مختلف بانکی تبدیل شود ،نه
جذب سپرده و احیان ًا فروش تسهیالت .زیرا
همانطور کــه میدانید بانکها در خصوص
فــروش تســهیالت ســختگیرانه برخورد
میکنند و عالقه دارند با نرخهای متناســب
بــازار ،ســپردهها را جلب کنند .بر اســاس
تجربیات مــن باجهها عالقــهای به عرضه
خدمــات الکترونیکی ندارند ،زیــرا به گونه
دیگری تربیتشدهاند.

قاعدت ًا مدیریت ،این ساختار را ایجاد نکرده
اســت تا آموزش الزم را به ایــن افراد بدهد؛
یعنی ایــن تغییر پارادایم بــرای مدیر اصلی
بانک ایجاد نشده تا به افرادش آموزش دهد.
حال این تغییر چطور باید برای مدیران اتفاق
بیفتد؟

به نظــر من بانکهــا باید بخشــی از عمده
هزینههایشــان را از طریــق کارمزد جبران
کنند؛ همانطور که در دنیــا اتفاق میافتد و
بیشــتر از  50درصد منابع بانکهایشان از
طریق کارمزد تامین میشود و بخش کوچکی
از تســهیالت یا سود تســهیالت به دست
میآیــد ،اما این موضــوع در ایران برعکس
اســت .در بانکهای ما عمده منابع از طریق
سود تسهیالت به دست میآید و بخش بسیار
کوچکی از طریق کارمزد کسب میشود .من
فکر میکنم نهادهای نظارتی باید بانکها را به
این ســمت ببرند ،سپس از آنها حمایت و بعد
نظارت کنند؛ اما در یــک فضای غیررقابتی
برخی همان کارمزد ناچیــزی که بانکها از
ارائه خدمــات دریافت میکنند را هم حذف
میکنند؛ زیرا به کارمــزد احتیاجی ندارند و
این باعث میشود بانکهای بخش خصوصی
با چالشهای جدی مواجه شوند.

شــاید به مجمع بانکدارها نیاز داریم تا این
شرایط را به وجود آورند؟

ما چنین مجامعی داریم اما هماهنگی و انسجام
بیــن آنها وجود نــدارد .کانــون بانکهای
خصوصی و شورای هماهنگی بانکها را داریم
و آنها با هم روابط صمیمانه دارند و سابقهشان
هم طوالنیمدت است ،ولی وقتی وارد فضای
رقابتی میشوند متاسفانه انسجام و هماهنگی
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ندارند .همه اعتقاد دارند دستور جدید بانک
مرکــزی در خصــوص گرفتــن کارمزد از
بانکها ،دستور مناســبی نیست و من هم در
جلســات متعددی گفتهام بانک مرکزی 10
سال پیش اگر میخواست بخشنامهای صادر
کند ،قبل از آن با بانکهــا رایزنی و صحبت
میکرد؛ و حداقل ،شرایط را فراهم میکرد و
بعد بخشنامه صادر میکرد اما هماکنون 28
آذر این دستور را ابالغ کرده تا از اول دیماه
اجرا شــود .این برای نظام بانکــی ما خوب
نیســت .بانکها همه معترض هســتند ولی
انسجام الزم را ندارند .بهعبارت دیگر برای
این تغییر پارادایم ،نیازمند انســجام بین نهاد
سیاســتگذار و دیگر بازیگران هستیم که این
بازیگران لزوم ًا بانکها نیســتند بلکه PSPها
و کلیه شــرکتهای تامینکننده محصوالت
بانکی را نیز دربر میگیرد .این یک مساله ملی
اســت و هر گونه حرکت در این زمینه به نفع
همه خواهد بود.

چقدر موضوع تحریمها باعث این رفتار سنتی
شده است؛ یعنی بانکهای ما در بخش کاربر
نهایی ناگزیر تحریم را دور زدند تا تجهیزات
مــورد نیازشــان را فراهم کننــد ،چنانکه
میشنویم خارجیها که بعد از مذاکرات وارد
ایران شــدهاند از این نوع بلوغ فناوری که در
پرداخت ایجاد شــده است ،تعجب میکنند؛
اما در بخش بکآفیس دچار چالش هستیم.
آیا تحریمها باعث شــده زبــان مدیریتی و
دانش فنی کسبو کار انتقال پیدا نکند؟

همانطور که اشــاره کردید مــا نرمافزارها
و تجهیزات را وارد کردهایــم اما خودمان را
بینیاز از تجربه میدانیم.

بینیاز دانستیم یا نتوانستیم کسب کنیم؟

نه .بینیاز دانستیم .ما نخواستیم از مشاوران
استفاده کنیم؛ مشاوری که تمام مسائل را در
کشورش تجربه کرده است .سال گذشته در
نهادی به نام ایکوبیگ همایشی برگزار کردیم
و از سرشناسترین افراد مانند کریس اسکینر
دعوت کردیم .اگر یــک مجموعه خصوصی
بدون حمایت دولت میتواند چنین همایشی
را برگزار کند ،ب ه طریــق اولی بانک مرکزی
هم میتوانــد این کار را انجام دهد .بخشــی
که به نظر من پازل را ناتمام گذاشــته ،انتقال
تجربه ،دانش فنی ،اســتراتژی و آیندهنگری
بلندمدت در نظــام بانکداری اســت .فکر
میکنم ما بدون شــک نیازمند دریافت این
تجربیات هستیم.

یعنی بــرای اینکه این تغییــر پارادایم اتفاق
بیفتد تجربیات باید منتقل شود وگرنه دوباره

نگاهمان ابزارمحور است.

ما با عالقه به سراغ ابزارها میرویم .با هیجان
عجیبو غریبی به دنبال mposeهســتیم.
همه منتظرند کارت ویزا و مســتر وارد ایران
شــود؛ اما بانک مرکزی باید تصویر بســیار
واضح و تعریفشــدهای برای سه سال آینده
داشــته باشــد .باید تعیین شــود برای بعد
از تحریم چــه فعالیتی انجام دهــد .آیا فقط
ســوئیفت را وصل کنیم یا ابزارهای دیگر را
وارد کنیم؟ یا ببینیم تجربیــات نظام بانکی
دنیا چگونه است؟

شــما چند بار بر این موضــوع تاکید کردید
که میان بانکــداری الکترونیکی و دیجیتالی
تفاوت وجود دارد؛ این تفاوت چیست؟

به نظر مــن تفاوت بانکــداری الکترونیکی و
دیجیتالی این است که بانکداری الکترونیکی
رفتار انفعالی با مشتری دارد .مشتری از ابزار و
تجهیزات بانک استفاده میکند اما بانکداری
دیجیتالی یک برخورد فعال با مشتری دارد.
وقتی شما به سراغ خرید لوازم خانه میروید
و تراکنش را انجام میدهیــد ،در بانکداری
دیجیتال کالن داده را پردازش سریع میکند
و فوری برای مشــتری پیامک میفرستد تا
تســهیالت کمبهره را به او ارائه دهد .در این
مدل ،بانک رفتار مشــتری را پی میگیرد و
متناســب با رفتار او خود را تنظیم میکند و
خدمات را تغییر میدهد؛ امــا در بانکها از
ابتدا فهرستی از خدمات را در اختیار مشتری
قرار میدهند تا اگر خواســت از آنها استفاده
کند وگرنــه بانک خود را عــوض کند ،حتی
بانکها از خدمات یکدیگر کپی میکنند .اگر
من کارت هدیه مخصوص کریســمس ارائه
میکنم ،تمام بانکها کارتهای هدیه با شکل
و شمایل متفاوت ارائه میدهند؛ اما بانکداری
دیجیتالی متناسب با شرایط ،خدمات خود را
به مشتری عرضه میکند.

یعنی هر بانک بر اســاس نوع مشتری شرایط
را فراهم میکند ،نه اینکه فکر کنیم مشــتری
یکسان است و محصوالتمان شبیه هم باشد.

محصوالت سفارشــی میشــود .حتی برای
مشتریان شرکتهای بزرگ ،نوع تسهیالت
و راهحلها سفارشیشــده اســت .بانکها
ارائهکننده راهحل خواهنــد بود و این چیزی
است که در دنیا اتفاق افتاده است؛ برای همین
میگویم تجربیات را باید به ایران وارد کنیم.
به جای اینکه به دنبال پوز موبایلی برویم ،باید
به دنبال تامینکنندههای راهحل باشیم .باید
بررسی کنیم آنها بانکهایشــان را به کدام
سمت میبرند
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شــبکه پرداخت الکترونیکی و بانکی کشور مورد
بررســی قرار گیــرد و فرصتهــا و تهدیدهای
موجود در آن مرتبط با ابزارهای مورد اســتفاده
برای ارائــه خدمت پرداخت در شــبکه توضیح
داده شــود .در ادامه تصویری از شبکه پرداخت
و بانکی بعد از مهاجــرت و فرصتهایی که برای
ارائه خدمت جدیــد برای بازیگــران به وجود
میآید ،ارائه میشــود .برای انجام یک مهاجرت
موفق الزم است شرایط محیطی به دقت مطالعه
و بررســی و برنامهریــزی برای انجــام فازهای
مختلف مهاجرت ارائه شــود .قطع ًا بدون وجود
برنامهریزی ،انجام پروژه مهاجرت اگر غیرممکن
نباشد ،هزینه بسیار زیادی را حین اجرا و حتی پس
از آن به شبکه تحمیل خواهد کرد .از این رو برای
جلوگیری از هزینههای پیشبینینشده و همچنین
اســتفاده بهینه از منابعی که در حــال حاضر در
صنعت محدود هستند ،باید با انجام برنامهریزی
درست و شــناخت کافی از زیستبوم صنعت و
آگاهسازی ذینفعان ،از منابع موجود برای نیل به
هدف استفاده کرد.

 EMVاز حــروف ابتدای
نام سه شــرکت
 pay، MasterCard، Visaتشــکیل شده است
که اســتاندارد  EMVرا ایجــاد کردهاند .در حال
حاضر مدیریــت و نگهداری این اســتاندارد بر
عهده شرکت  EMVاســت .استاندارد  EMVیک
استاندارد فنی مبتنی بر تکنولوژی کارت هوشمند
است که روال ارائه خدمت به کارتهای هوشمند
و انجام تراکنش با آنها را در پایانههای فروشگاهی
و همچنیــن دســتگاههای خودپــرداز توصیف
میکند .ظهور کارت هوشــمند مبتنی بر ،EMV
یک حرکت در حال رشــد در صنعت پرداخت را
موجب شده است .استاندارد  EMVدر سال ۱۹۹۰
میالدی راهاندازی و با آغاز سال  ۲۰۰۵میالدی،
به عنوان یک اســتاندارد در سراســر اروپا به کار
گرفته شده است .میزان رشد پایانهها و کارتهای
مبتنی بر  EMVدر کشــورهای توسعهیافته یا در
حال توسعه ،نشــاندهنده این واقعیت است که
مهاجرت بــه ســمت آنرا در صنعت پرداخت
الکترونیکی نمیتوان نادیده گرفت.
مهاجرت بــه  EMVبه عنوان یک اســتاندارد

ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

Euro

جامع در صنعت ،نیاز به زمان دارد و الزم اســت
برای آن برنامهریزی شــود .برای آگاهســازی
ذینفعان در صنعت الزم اســت میزان آمادگی
مورد نیاز برای مهاجرت اطالعرسانی شود .عالوه
بر آن تولیدکنندههای مجموعــه نرمافزارهای
پرداخــت ،پایانههای پرداخــت ،پذیرندههای
کارتهــای بانکی باید بــه اســتاندارد EMV
تجهیز شــوند و برای این منظــور انجام عملیات
و فعالیتهای مــورد نیاز الزامی اســت .در این
میان دریافــت گواهینامههای مورد نیاز در طول
اجرای پــروژه و همچنین نگهداری ســامانه در
چرخه حیــات آن ،ضــروری مینماید .اطالع از
توانمندیهــا و میزان آمادگــی بازیگران برای
مهاجرت به  EMVیکی از پارامترهای مهم اســت
که باید در شــرکتهای پرداخت الکترونیکی و
بانکهای صادرکننده و همچنین سایر ذینفعان
در نظر گرفته شود.
در ایــن مقاله با فرض اینکه خواننده شــناخت
و آشــنایی کافی در حوزه پراخــت الکترونیکی و
ســامانههای مبتنی بر کارت و اســتانداردهای
آن دارد ،ســعی شده اســت ابتدا وضعیت فعلی


شناخت وضعیت فعلی سامانه شبکه
پرداخت الکترونیکی کشور

در حال حاضر بر اســاس آخرین آمار ارائهشده
از طرف بانک مرکزی ،قریــب به  ۷۰هزار پایانه
شــعب و بیــش از  ۴۰هزار دســتگاه خودپرداز
در شــبکه بانکی و بالــغ بر چهار میلیــون پایانه
فروشگاهی در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور
نصب و راهاندازی شــده و به بیش از  ۲۵۰میلیون
کارت نقدی ۱که در اختیار شهروندان قرار دارد،
۲
سرویسدهی میکنند.
کارتهــای معتبر در شــبکه بانکــی از نوع
مغناطیسی اســت و از طرف صادرکننده که همه
آنها بانکهای فعال در شــبکه بانکی هســتند،
صادر میشود و در اختیار مشتری قرار میگیرد.
اعتبارســنجی این نوع کارتها و دارنده آنها در
شــبکه پایانههای فروشــگاهی و خودپردازهای
بانکی ،با اســتفاده از پارامتر رمز اول و اطالعات
شــیار دوم کارت بوده و بر اســاس اعتبارسنجی
انجامشــده مجوز انجام تراکنش صادر میشود.
مشــابه آن در فضای مجازی از اطالعات کارت
به همراه رمــز دوم ،برای انجام عملیات پرداخت
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و خرید کاال و خدمات استفاده میشود .در شبکه
پایانههای فروشگاهی و خودپرداز ،تراکنشهای
مورد نیاز با حضور فیزیکی کارت قابل انجام است.
شــبکه پرداخت عمدت ًا خدماتی از نوع خرید کاال
و خدمــات یا اطالع از موجــودی کارت را انجام
میدهــد و در کنار آنها ،ســایر خدمات همچون
خدمت موسســههای ســوم مانند خرید اعتبار
برای تلفنهــای همراه و پرداخــت قبوض ارائه
میشــود .در کنار این خدمات ،در شبکه شتاب
خدمات برداشت و انتقال وجه ،پرداخت قبوض،
اطالع از موجودی کارت و خرید اعتبار برای تلفن
همراه پشتیبانی میشود .البته در خودپردازهای
صادرکننــده ،خدماتی مدیریتــی کارت مانند
صورتحســاب و تعییر رمز نیز انجام میشــود
که محدود به کارتهای صادرکننده است .الزم
به ذکر اســت منظور از کارت مغناطیسی در این
مقاله ،کارتهای نقدی بوده و ســایر کارتهای
اعتباری یا هدیه و بنکارت مد نظر نیستند.

ویژگیهای کارت مغناطیسی

ابزار موجود در شــبکه بانکی و پرداخت کشور ،از
نوع کارت مغناطیسی است که به همراه رمز اول
در فضای شبکه فروشگاهی و خودپرداز ،با استفاده
از رمز دوم در فضای مجازی مورد اســتفاده قرار
میگیرد .برای آشنایی بیشــتر با شرایط موجود
در شــبکه پرداخت و بانکی کشور ،مزایا و معایب
کارت مغناطیســی که در حــال حاضر به عنوان
اولین و اخرین ابزار پرداخت رسمی مورد استفاده
قرار میگیرد ،توصیف میشــود .مزایا و معایب
ذکرشــده عمدت ًا به پارامترهای فیزیکی و جسم
کارت برمیگردد کــه در بعضی موارد با افزودن
قابلیتهایی در پردازشــگرهای مرکزی پوشش
داده میشود.

مزایا

از جملــه مزایــای کارتهــای مغناطیســی و
سامانههای کارت مبتنی بر آن ،میتوان به موارد
زیر اشاره کرد:
 ggهزینه پاییــن در عملیات صدور کارت برای
صادرکنندهها
 ggهزینه پایین تامین جسم کارت
 ggتولید و پیادهســازی سامانههای ستاد و صف
برای ارائــه خدمات پرداخــت و مدیریت
کارت با هزینه کم در قیاس با ســامانههای
مبتنی بر کارت هوشمند
 ggلزوم ارتبــاط با مرکــز و انجــام تراکنش
به صــورت برخــط بــرای تراکنشهای
طراحیشده در شــبکه و اعتبارسنجی دارنده
کارت و کارت در هر تراکنش
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 ggامکان جلوگیری از انجام تراکنش کارتهای
مسدود و مفقود که در سیستم ثبت شدهاند،
به دلیل برخط بودن تراکنش.

معایب

 ggامکان تهیه نمونه مشابه از آن (کپیبرداری)
با استفاده از حداقل امکانات
 ggعدم پشــتیبانی از کیف پــول الکترونیکی
و تراکنشهــای برونخــط در صورتی که
دسترسی به صادرکننده وجود نداشته باشد.
 ggعــدم امکان دسترســی سیســتماتیک به
اطالعــات کارت و دارنــده کارت در نقطه
پذیرش مانند تاریخ انقضا ،نام دارنده کارت
و غیره
 ggلزوم وجود هولوگرام روی کارت که از طرف
صادرکننده برای تضمین اصالت جسم کارت
ارائه میشــود و باید در نقطه پذیرش توسط
پذیرنده کنترل شــود .در حــال حاضر این
قابلیت در همه کارتهای بانکی وجود ندارد.
 ggعدم امکان اســتفاده در کســب و کارهای
مشترک با کسب و کارهای بانکی و پرداخت
کارت مغناطیســی با همــه مزایایی که ممکن
است برای ذینفعان داشته باشد ،در حالت کلی به
عنوان یک ابزار پرداخت امن در صنعت پرداخت
شناخته نمیشود و شــکافهای امنیتی زیادی را
میتوان در سامانههای پرداخت مبتنی بر کارت
ال تهدیدی جدی
مغناطیســی ایجاد کرد که عم ً
برای عملکرد شبکه به حساب میآید.

تهدیدهای موجود در شبکه پرداخت و
بانکی

با توجه به معایب ذکرشده کارتهای مغناطیسی،
خألهای امنیتی متنوعی در سامانههای پرداخت
الکترونیکی مبتنی بر آن ایجاد میشــود که از بین
بردن آنها هزینههای زیادی را به شــبکه تحمیل
میکند .بــا توجه بــه وضعیت موجــود ،عمده
تهدیداتی که شبکه کارت کشور را تهدید میکند
و تا به حال بارها در قالــب تقلب در نقاط مختلف
پذیرش رخ داده ،کپیبرداری از اطالعات کارت و
تهیه معادل آن به راحتی و با استفاده از سادهترین
ابزارهاست .با توجه به تهدید موجود ،الزم است
ضعفهای موجــود در ابزار پرداخــت ،با ایجاد
مولفهها و حتی ســامانههای جامع کشــف تقلب
پوشش داده شود .راهاندازی و اجرای سامانههای
جانبــی بــرای مدیریــت تقبل بــا کارتهای
مغناطیســی ،خود هزینههای سنگینی را به شبکه
تحمیل میکند .به عنوان مثــال با کپیبرداری از
کارت میتــوان در مکانهــای مختلف اقدام به
انجام تراکنش کرد و فقــط در صورتی میتوان از

تراکنش با نمونه کپــی کارت اصلی جلوگیری به
عمل آورد که ســامانه پــردازش تراکنش را به
قابلیت تشــخیص تقلب مجهز کرد تــا بتواند با
تشــخیص موقعیت پایانه خدمــات ،مانع انجام
تراکنش شود .این سامانه برای راهاندازی هزینه
زیادی میطلبــد و با تنــوع پایانههای پذیرش،
پیچیدگی تشخیص تقلب بیشتر میشود .به عنوان
مثال در صورت انجام تراکنش با کارت کپیشده
در شــبکه مجازی یا با استفاده از پایانههای همراه
ال امکان جلوگیری
که مستقل از مکان هستند ،عم ً
از انجام تراکنش وجود نخواهد داشت.
عالوه بــر تهدیدهای حوزه فنــی و تکنولوژی،
تهدیدی در حوزه کســب و کار هم برای شــبکه
وجــود دارد و آن نیز برخط بودن همه تراکنشها
در شــبکه اســت .در حال حاضر امکان استفاده
از کارتهــای بانکــی بــه دلیل برخــط بودن
اعتبارســنجی آنها و همچنین عدم پشــتیبانی از
کیف پول الکترونیکی ،سبب جلوگیری از توسعه
کیف پول در شبکه بانکی شده است.

فعالیتهای انجامشده در حوزه
کارتهای هوشمند در کشور

تقریب ًا یک دهه قبل ،همزمان با راهاندازی شــبکه
شتاب در کشــور که با هدف اشــتراک در نقاط
پذیرش در شــبکه بانکی و پرداخت الکترونیکی
آغاز شــد ،صــدور کارتهای بانکــی مبتنی بر
 EMVدر یکــی از بانکهای کشــور به صورت
جدی آغاز شــد ولی به دالیــل مختلف ،متوقف
و ادامه عملیــات صدور کارت ،بــا کارتهای
مغناطیســی جایگزین شــد .از عمده دالیل عدم
اقبــال کارتهای هوشــمند در آن برهه زمانی،
میتوان به نوپا بودن شبکه شتاب در آغاز پروژه،

درحالحاضرقریببه ۷۰هزارپایانهشعب
وبیشاز ۴۰هزاردستگاهخودپردازدرشبکه
بانکیوچهارمیلیونپایانهفروشگاهیدرشبکه
پرداختالکترونیکیکشورنصبشدهاست
باال بودن هزینه تامین و راهاندازی سامانه صدور
و مدیریت کارت و تراکنش مبتنی بر  EMVو نوپا
بودن صنعت پرداخت الکترونیکی اشــاره کرد.
یکی از دالیل مهم نیز عدم تجهیز شــبکه شتاب
به اســتاندارد  ،EMVدر آغاز کار اســت .در آن
زمان کارتهای صادرشــده با تراشه هوشمند،
فقط قابل پذیرش در شبکه صادرکنندگی بودند
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مقاالت
و قابلیتهــای ارائهشــده از طــرف بانک برای
کارت هوشــمند ،تنها در داخل آن شــبکه معنی
پیدا میکرد .در حال حاضر بعد از گذشــت بیش
از یک دهه از آغاز صــدور اولین کارت مبتنی بر
 EMVدر کشــور ،شبکه پرداخت و بانکی کشور از
منظر خدمات و زیرساخت مخابراتی و پردازش
تراکنش ،به وضعیت بلوغ نســبی رسیده است و
میتوان مهاجرت به  EMVرا در دستور کار شبکه
صادرکنندگی یا پذیرندگی قرار داد.

توصیف وضعیت شبکه پرداخت
الکترونیکی و بانکداری بعد از مهاجرت
به EMV

از مزایای مهاجرت به  EMVمیتوان به دو نتیجه
اصلی اشاره کرد که با وجود کارتهای مغناطیسی
در شــبکه پرداخت ،امکان رسیدن به آنها وجود
ندارد .اولین مزیت اســتفاده از کارتهای مبتنی
بــر  ،EMVافزایــش امنیت زیرســاخت انجام
تراکنش در شــبکه و کاهش تقلب است .دومین
قابلیت ،پشــتیبانی از امکان انجام تراکنشهای
برونخط در شــبکه اســت .این دو قابلیت دلیل
اصلی بهکارگیری کارتهای هوشــمند در شبکه
بانکی و پرداخت الکترونیکی هســتند که به تبع
آنها ،خدمات مختلف میتواند در سامانه تعریف
شــود و مورد بهرهبرداری قرار گیرد .کارتهای
هوشــمند دارای قابلیت ذخیــره اطالعات در
داخل تراشــه بوده و میتواند با مکانیســمهای
امنیتی طراحیشده در اســتاندارد  EMVاز تولید
کارتهای کپــی جلوگیری کند .با اســتفاده از
کارت هوشــمند برخالف کارت مغناطیســی،
امکان تعریف چندین کاربــرد برای یک کارت
فیزیکی در داخل تراشــه آن وجــود دارد و با هر

شبکه پذیرش کارتهای بانکی در خدمت
شبکه پرداخت و ارائه خدمات به کارتهای
بانکی در داخل کشور ،مشابه یک شبکه
حلقهبستهدرمقیاسبزرگاست
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کاربرد میتوان خدمات مورد نیاز در یک کسب
و کار را پوشش داد .اولین مزیت تعدد کاربرد در
کارت هوشمند ،جلوگیری از حمل فیزیکی چندین
کارت مغناطیسی توســط شهروند است .دومین
مزیت ،طراحی خدمت مبتنی بر کارت هوشمند
با محوریــت کاربردهــای متنوع ،اســتفاده از
پایانههای پذیرش به عنوان زیرساخت مشترک،

ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

برای ارائه خدمات به کســب و کارهایی است که
اشتراک در کسب و کار یا خدمت دارند.
شــبکه پذیرش کارتهــای بانکی در خدمت
شــبکه پرداخت و ارائه خدمــات به کارتهای
بانکــی در داخل کشــور ،مشــابه یک شــبکه
حلقهبســته در مقیــاس بزرگ اســت و امکان
پذیرش کارتهای شــبکه در ســایر شبکهها یا
پذیرش کارتهایی از شــبکههای خارجی وجود
ندارد .به دلیل بســته بودن حلقه خدمات در یک
دهه اخیر ،همه خدمات تعریف و اجراشــده در
صنعت ،با وجود اینکه در طراحی و پیادهســازی
آنها از اســتانداردهای بینالمللی و معتبر استفاده
شده اســت ،کماکان اســتفاده داخلی دارند .در
صورتی که با توجه به شــرایط حال حاضر ،امکان
اشتراک در شبکه پذیرش به صورت متقابل بین
شبکه پرداخت و بانکی داخل کشور با شبکههای
خارجی وجود دارد .برای پذیــرش متقابل الزم
اســت اســتانداردهای طرفین با یکدیگر تبادل
شود .ورود به چنین مشارکتی توسط طرفین نیاز
به انجام فعالیتهایی دارد .با توجه به گســترده
بودن شــبکه پذیرش کارتهای مبتنی بر EMV
یا ســایر اســتانداردهای فراگیر ،باید تمهیدات
الزم در داخل کشور در شــبکه پذیرندگی برای
تجهیز شــبکه پایانهها جهت پذیرش کارتهای
مذکور در نظر گرفته شــود و بــر عکس آن ،در
صــورت نیاز مشــتریان بانکها به اســتفاده از
کارتهای بانکی خود در شــبکههایی مانند ویزا
و مستر ،بهتر اســت برای تامین امنیت اقدام به
صدور کارتهای بانکی مبتنی بر استاندارد EMV
کنند .این دو عامل یعنی تجهیز شبکه پذیرندگی
و ســامانههای صدور و مدیریت کارت مبتنی بر
 ،EMVدو فعالیت عمدهای است که میبایست در
نهادها و ارگانهای داخلی برای رسیدن به اهداف
تعریفشده ،برای انجام آنها برنامهریزی صورت
گیرد تا بتوان با اطالع از چشــماندازی روشن و بر
پایه یک توجیه اقتصادی و تجاری ،زیرســاخت
شبکه پرداخت و بانکی کشور را برای مهاجرت به
 EMVآماده کرد.

برنامهریزی برای مهاجرت از کارت
مغناطیسی به کارت هوشمند

گســتره دانــش مدیریت پــروژه ،پــروژه را
مجموعهای فعالیتهای موقت که منجر به تولید
محصول یا ارائه یک خدمت یا حصول یک نتیجه
منحصر به فرد اســت ،معرفی میکند .با توجه به
تعریفی کــه از وضعیت موجود در شــبکه بانکی
و پرداخت ارائه شــد و تصویری که از آن بعد از
مهاجرت ترسیم میشود ،الزم است برای نیل به
آن هدف پروژه مهاجــرت در قالب مجموعهای


از عملیات و فعالیتها ،برای حصول نتیجه مورد
نیاز تعریف شود .بر اســاس استاندارد مدیریت
پروژه ،فرآیندهــای مدیریت پروژه برای حصول
نتیجه مورد انتظار ،به شرح زیر در قالب پنج گروه
فرآیندی نقســیمبندی میشــود .این فرآیندها
جریــان موثر پروژه در طول بقــای آن را تضمین
میکند که با مدیریت پروژه و بهکارگیری دانش،
مهارتها ،ابــزار و تکنیکهای مرتبط قابل انجام
است.
 )۱گروه فرآیندهای آغازین
فرآیندهای آغازین ،مجموعهای از فرآیندهاست
کهدرراســتایتعریفیکپروژهبادریافتمجوز
شروع پروژه ،انجام میشوند .فرآیندهای آغازین
شــامل تهیه منشور پروژه و شناســایی ذینفعان
است .این فاز مهمترین مرحله از پروژه بوده که در
آن مجوز انجام پروژه صادرشــده و نیازمندیهای
اولیهای که انتظارات و نیازهای ذینفعان را تامین
میکند ،در قالب یک سند آماده میشود .شرح کار
پروژه،توجیهتجاریواقتصادیوفاکتورهایمحیط
از جمله مواردی هســتند که باید در تهیه منشور
پروژه مهاجرت مشخص شــوند .توجیه تجاری و
اقتصادی پروژه مهاجــرت در اولین قدم میتواند
اقدامبهتامینامنیتزیرساختانجامتراکنشهای
بانکــیباهدفجلوگیریازتقلبباشــدودرقدم
بعــدیارائهخدماتمتنوعباتکیــهبرتکنولوژی
کارت هوشمند در قالبهای تماسی و غیرتماسی،
که میتواند حوزههای کســب و کار پرداخت خرد
مانندحملونقلعمومیراپوششدهد.
عاله بر توجیــه تجاری و اقتصادی ،شــناخت
کامل زیســتبوم و شــبکه پرداخت کشــور
شــامل تجهیزات پرداخت در قالــب پایانههای
فروشگاهی و همچنین دســتگاههای خودپرداز،
از الزامات فاز شناخت به شــمار میروند .برای
پشــتیبانی از کارتهــای مبتنی بــر  EMVدر
شــبکه پذیرش الزم اســت به عنوان پیشنیاز،
الزامات الیه اول و دوم اســتاندارد  EMVاز طرف
تولیدکننده ،در پایانه فروشــگاهی یا خودپرداز
بانکی ارائه شــده باشد .در قدم بعدی پیادهسازی
نرمافزارهــای پایانــه بــر اســاس روال انجام
تراکنشهای بانکی و پرداخــت مبتنی بر EMV
است که توسط شرکتهای تولیدکننده نرمافزار
و فعال در صنعت بانکی انجام میشــود .از جمله
مزیت راهکارهای ارائهشــده توسط شرکتهای
تخصصی ،در این مرحله آشــنا بودن شــرکت و
مجموعه منابع انســانی آن به حوزه  EMVیا حتی
آماده بودن محصول آن مبتنی بر  EMVاســت.
همــکاری با شــرکتهای تخصصــی در حوزه
پرداخــت و ســامانههای کارت ،از هزینههای
آموزش داخلی پرســنل برای شناخت ،تحلیل و
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طراحی ســامانههای مبتنی بر تکنولوژی جدید
به شدت میکاهد و در مســیر حرکت به سمت
تکنولوژی ،شــرکتهای بهرهبردار و کارفرما را
جلو میاندازد.
قدم بعدی در فرآیندهای آغازین ،شــناخت
ذینفعان پروژه است .با توجه به ابعاد و گستردگی
قابل توجه شبکه پرداخت و خودپرداز در کشور،
میبایست دقت الزم در شناسایی شبکه ذینفعان
انجام شود .شــناخت دقیق ذینفعان در قالب و
گروه نهادهــا و ارگانهای دولتی ،شــرکتهای
ارائهکننــده خدمــات پرداخــت الکترونیکی،
شــرکتهای تخصصی خارجی و داخلی در حوزه
ارائه راهکار ،شــرکتهای ممیــزی تکنولوژی و
کیفیت خدمت ،بانکهای فعال در شــبکه بانکی،
دارندگان کارت و مشــتریان بانکی ،پذیرندگان
کارتهای بانکی ،فروشگاههای بزرگ که امکان
ارائه خدمــات مکمل مانند وفــاداری را دارند،
سند ارائهشــده از ابعاد پروژه را دقیقتر میکند
و برنامهریزی برای آن را تســهیل میبخشــد.
با شــناخت کامل و دقیــق ذینفعــان ،میزان
آمادگی در شــبکه برای انجام پروژه مهاجرت،
امکانسنجی و پتانســیلهای موجود در صنعت
برای انجام فعالیتها شناسایی میشود .اطالع از
وضعیت ذینفعان در زیستبوم پروژه ،به تدوین
اســتراتژی مدیریت ذینفعــان در طول اجرای
پروژه کمک میکند.
 )۲گروه فرآیندهای برنامهریزی
فعالیتهای مــورد نیاز بــرای تدوین محدوده
پروژه ،اصالح اهداف و تعریف مســیر اقدامات
الزم برای دســتیابی به اهداف پروژه را شــامل
میشــوند .فرآیندهــای برنامهریــزی ،برنامه
مدیریت پروژه و مستندات پروژه را که در انجام
فعالیتهای پروژه مورد اســتفاده و بهرهبرداری
قرار میگیرند ،توســعه میدهد .برنامه مدیریت
پــروژه ،تمام جنبههای پروژه را شــامل مواردی
مانند محدوده ،زمــان ،هزینه ،کیفیت ،ارتباطات،
ریسک و تدارکات را مورد بررسی قرار میدهد.
در این ارتباط ،اهــم فرآیندهای زیرمجموعه در
ادامه توضیح داده شده است:
الف -محدوده
محــدوده اجرای پــروژه میتواند بر اســاس
نیازمندیهای ذینفعان و همچنین سیاستهای
اجرایی که از طــرف نهادهای مجری و رگوالتور
ارائه میشود ،مشــخص شود .در تعیین محدوده
پــروژه ،قطعــ ًا بایــد توانایی و میــزان آمادگی
ذینفعان با توجه به شرایط حاضر در نظر گرفته
شــود .تفکیک محدوده به دو حوزه پذیرندگی و
صادرکنندگی به عنوان دو وظیفه اصلی شــبکه
بانکی کشــور ،در تعیین محــدوده پروژه اهمیت
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بســیار دارد .همزمانی یــا تقدم و تاخــر در دو
وظیفه فوق میتواند اجرای پــروژه را با خطرات
جدی مواجه کند .البته الزم به ذکر اســت شبکه
پذیرندگی در خدمات پرداخت الکترونیکی ،تابع
تصمیم شــبکه بانکی اســت و موظف است ابزار
صادرشده در شــبکه را پذیرش کند ولی اطالع از
میزان آمادگی شبکه و نهاد ناظر آن ،در موفقیت
یا شکست پروژه ارتباط مستقیم خواهد داشت .در
این فاز پروژه ،اطالع از کسب و کارهایی که منافع
مشترک با شــبکه بانکی یا حوزه پرداخت دارند،
میتواند در ایجاد زیرســاخت جامــع و مانع در
ارائه خدمات مشترک نقش بسزایی داشته باشد.
به عنوان مثال کســب و کارهایــی مانند صنعت
بیمه یا ســامانههای وفاداری میتواند در تجمیع
نیازمندیها و تعیین محدوده در ارائه خدمات ،به
موفقیت پروژه در آینده کمک شایانی کند.
ب -برنامهریزی کیفیت و ارائه گواهینامه
از جمله موارد مهم برای اجرای پروژه ،تعریف
برنامهریــزی کیفیت و روال ارائــه گواهینامه به
محصوالتی اســت کــه نامزد ارائــه خدمت در
شــبکه با ابزار جدید پرداخت هســتند .بالطبع
شــرکتهای پرداخت الکترونیکی و بانکها به
عنوان ذینفعان الیــه اول که وظیفه بهرهبرداری
از ســامانه را دارند ،باید برای دریافت گواهینامه
محصوالت و ابزارهای مورد استفاده اقدام کنند.
این برنامه شامل شرکتهای ارائهدهنده راهکار
و تولیدکنندههای تجهیزات پرداخت هم میشود
و باید بتواننــد از نهادهای ذیربــط ،گواهینامه

استفاده در شــبکه بانکی و پرداخت را با توجه به
محدوده خدمات دریافت کنند.
ج -هزینه
از اهــم فعالیتهــای برنامهریــزی ،هزینه و
مدیریــت آن در اجــرای پروژه اســت .تعیین
هزینه به صــوت واقعی باعث میشــود بودجه
تعیینشــده برای پــروژه دارای خطای کمتری
باشــد .برخورداری از بودجه واقعی که همه ابعاد
پــروژه از جمله ریســکهای پــروژه را در نظر
گرفته باشــد ،مدیریت پروژه و نیــل به اهداف
آن را تســهیل میکند .از جمله مــواردی که در
برنامهریزی برای مدیریــت هزینه باید در نظر
گرفته شــود ،تهیه برنامه منابع انســانی است.
شــرایط اقتصادی و اجتماعی در شــیوه تربیت و
بهکارگیری منابع انســانی تاثیر بســیاری دارد.
از آنجایی که حــوزه پروژه از جملــه حوزههایی
اســت که تکنولوژی روز و فنــاوری در آن نقش
بسزایی دارد ،الزم اســت منابع انسانی فعال در
صنعت ،دورههای آموزشــی در این خصوص را
بگذرانند و بــرای حضور در برنامه مختلف پروژه
چه در شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت
و بانکها و چه در شرکتهای ارائهدهنده راهکار،
آموزشهــای الزم را دریافت کننــد .برگزاری
دورههای آموزشــی و همچنیــن تربیت نیروی
انســانی متخصص در حوزههای تولیــد ،اجرا و
بهرهبــرداری ،از دغدغههای اصلــی این پروژه
به شــمار میرود و میزان آمادگی شــرکتهای
فعال در این حوزه با میزان دارایی سرمایه انسانی
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مقاالت
فعالیتهای اجرایــی مختلفی وجود دارد که باید
در این مرحله تکمیل شــوند .اهم گروه ذینفعان
در این پروژه به شرح زیر است:

نهادهای رگوالتور و قانونگذار

تبیین خدمــات در قالب اســتاندارد در صنعت
و انتشــار مســتندات و آییننامههای مرتبط با
فعالیتهای اجرایی از جملــه فعالیتهای قابل
اجرا در این محدوده اســت .عــاوه بر آن الزم
اســت رگوالتور گواهینامههای الزم را در اختیار
صادرکنندههــا قرار دهــد .ارائه شناســههای
واحد برای کاربردهای کارت هوشــمند با توجه
به مجموعــه صادرکنندههای فعال در شــبکه
و همچنیــن ســازماندهی پذیرندههــا ،بر عهده
رگوالتور اســت .تشــکیل کمیتههای پیگیری و
کارگروههای تصمیمگیری متشکل از ذینفعان
در پــروژه از جمله وظایف هماهنگــی و اجرایی
رگوالتور به شمار میرود.

شرکتهای ارائهدهنده راهکار
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آنها در این خصوص رابطه مســتقیم دارد و قطع ًا
شرکتهایی در این حوزه موفق خواهند بود که از
سرمایه انسانی متخصص برخوردار باشند.
ه -کیفیت
اطالع از نیازهای کیفی ،اســتانداردهای پروژه
و مستندســازی چگونگی انطباق با اهداف پروژه
از دیگر گامهایی اســت که باید توسط نهادهای
متولی ،برای آن برنامهریزی شــود .پیادهسازی
نرمافزارها و ابزارهای مدیریت برای بهرهبرداری
در سامانه بر اساس اســتانداردهای بینالمللی و
تعریفشده در چارچوب پروژه ،به عنوان الزامات
پروژه در نظر گرفته شــده و الزم اســت توسط
رگوالتورهای حاضر در پروژه و همچنین فازهای
بهرهبرداری ،کنترل و بازرســی شود .البته بعد از
اتمام پروژه در قالب فرآیندهای بازبینی و کنترل
کیفیــت و نظارت ،این فرآیندها اجرا میشــود و
فقط ممکن است روال و نحوه اجرای آن متفاوت با
اجرای آن در حین پروژه باشد.
و -ارتباطات
تعریــف رویکردهــای ارتباطــی ،ایجــاد
کارگروههــای مشــترک بیــن ذینفعــان
علیالخصــوص شــرکتهای بهرهبــردار و
تولیدکننده ،در اجرای موفق پروژه تاثیر بسیاری
دارد .مدیریت ارتباطــات بین ذینفعان ،جاری
شدن اطالعات در ســازمان پروژه را تسهیل و به
اجرای موفق پروژه کمک میکند.
ز -تدارکات
برنامهریــزی بــرای تامیــن تجهیــزات،
ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

مستندســازی تصمیمــات خرید و شناســایی
فروشــندگان و تامینکنندگان بالقوه در پروژه،
در مرحلــه برنامهریــزی انجام میشــود .البته
برنامهریزی تدارکات بــرای همه ذینفعان در
طول اجرای پروژه مورد نیاز است و هر ذینفع به
فراخور نیاز خود اقــدام به برنامهریزی تدارکات
میکنــد .شناســایی شــرکتهای تولیدکننده
ابزار ،تولیدکننده نرمافــزار ،ارائهدهنده فناوری،
ارائهدهنــده راهــکار ،تولیدکننــده پایانههای
فروشــگاهی ،تجهیــزات خودپــرداز ،از جمله
مواردی هستند که میبایســت به دقت بررسی
شوند و در فرآیند برنامهریزی تدارکات مد نظر
قرار گیرند.
 )۳گروه فرآیندی اجرا
این گروه شامل مجموعه فرآیندهایی است که
در راستای کار تعریفشــده در برنامه مدیریت
پروژه ،برای تامین مشــخصههای پــروژه انجام
میشود .فاز اجرا برای پروژه ،مهمترین بخش آن
است و عملی شــدن اهداف پروژه و فعالیتهای
آن که در مراحــل قبلی برنامهریزی شــدهاند،
در ایــن مرحله اتفاق میافتــد .در ادامه تعدادی
از مهمتریــن فرآیندهای اجرایــی ،توضیح داده
میشود.

هدایت و مدیریت اجرای پروژه

فرآینــد اجــرای فعالیتهای تعریفشــده در
منشــور پروژه در این مرحله انجام میشــود .در
هر کدام از گــروه ذینفان در ســازمان پروژه،


انتخــاب چارچوبهــای تولید و پیادهســازی
نرمافزار ،پیادهســازی نرمافزار و توســعه آنها با
توجه به نیازمندیهای تجمیعشــده در نرمافزار
به عنوان هسته اصلی فعالیتهای اجرایی قلمداد
میشود .تعامل با شبکه بانکی ،نهادهای رگوالتور
و شــرکتهای پرداخت الکترونیکــی ،در تولید
ابزارها و نرمافزارهــای مورد نیاز میتواند کمک
شایانی به شرکتهای ارائهکننده راهکار کند.

بانکهای صادرکننده

تامین کارتهای هوشمند برای ارائه به مشتریان،
تامین زیرساخت برای تجهیز مراکز صدور کارت
هوشمند برای مشــتریان ،تجهیز شعب منتخب
برای صدور کارت هوشــمند در شــعب (صدور
آنی کارت در شــعبه) ،تدوین فرآیندهای تولید
توزیع رمز برای مشــتریان ،تجهیز دستگاههای
خودپرداز به نرمافزارهــای پذیرنده کارتهای
هوشــمند و دریافت گواهینامه صدور و مدیریت
کارت هوشــمند مبتنی بر کاربردهای توافقشده
در شبکه بانکی ،از جمله وظایف اجرایی بانکهای
عضو شبکه به شمار میروند.

شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت
الکترونیکی

عالوه بــر فعالیتهای تعریفشــده در بخش
شــرکتهای تولیدکننده نرمافزار ،فعالیتهای
اجرایی در محیط کارفرما هــم نیاز به اجرا دارد.
اجرای آزمایشــی و تجهیز نقــاط پذیرندههای
منتخب در پروژه ،نیازمند دقت الزم و کافی است.
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در این مرحله نرمافزارهای تولیدشــده به مرحله
بهرهبرداری میرسند و دریافت نتایج آنها برای
کنترل کیفیت عملکرد ابزارهای تولیدشده مورد
نیاز است.

دارندگان کارت بانکی

جلــب رضایت دارنــدگان کارتهــای بانکی،
هدف اصلی این پروژه اســت .ارائه ابزار مناسب
بــا نیازمندیهــای دارنده کارت ،بــرای انجام
تراکنشهای برونخط و اســتفاده از قابلیتهای
کیف پــول الکترونیکی در کنــار انجام تراکنش
در بســتر امن ،از جمله فعالیتهــای قابل انجام
توسط دارندگان کارت بانکی است .این مجموعه
میتواند گروهی منتخب از مشتریان شبکه بانکی
باشــد که در قالب اجرای آزمایشی از کارتهای
بانکی استفاده میکنند.

تضمین کیفیت

از تضمین کیفیت ،ممیــزی نیازمندیهای کیفی
و ســنجش نتایج کنترل کیفیت اطمینان حاصل
میشــود که استانداردهای مناســب در اجرای
پــروژه مورد اســتفاده قرار میگیــرد .دریافت
بازخورد از شــبکه اجرا و ذینفعــان مختلف و
بررســی و تحلیل آنها توســط ســایر ذینفعان
در شــبکه میتوانــد ممیــزی نیازمندیهای
تعریفشده در پروژه را انجام دهد.

مدیریت تدارکات

ارتباط بــا ذینفعان ،مدیریت انتظــار آنان برای
تامیننیازهایشانوتوجهبهمشکالتاجرابایددر
این مرحله مد نظر قرار گیرد .تشکیل کارگروههای
هماهنگی در اجرای پروژه و همچنین ایجاد شــبکه
ارتباط بین ذینفعــان ،در این مجموعه فعالیتها
صورت میگیرد .تبیین نیازهای مشترک و انتظار
ذینفعان ،ارائه یک تعریف مشــترک از خدمات
طراحیشده در سامانه ،از جمله سایر فعالیتهایی
است که با این عنوان انجام میشود.
 )۴گروه فرآیندی نظارت و کنترل
فرآیندهــای نظارت و کنتــرل مجموعهای از
فرآیندها هســتند که برای پیگیــری ،بازنگری،
کنترل پیشرفت و عملکرد پروژه ،مورد نیازند .هر
کدام از ذینفعان الزم است فعالیتهای قابل اجرا
در پروژه را برنامهریزی کننــد و در فرآیندهای
نظــارت و کنترل ،بــر آن نظــارت کنند .عالوه
بر اجــرای فعالیتهای نظــارت در محیطهای
ذینفعان ،میبایست در ســطح کالن -معموالً
از طرف نهادهــای قانونگــذار و رگوالتور -در
پــروژه نظارت کنترل در اجــرای پروژه صورت
گیــرد .برای ممانعت از انحراف پروژه از مســیر
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طراحیشــده و همچنین نظارت بر اجرای آن در
مسیر درست و مبتنی بر منشــور پروژه ،تدوین
برنامههای زمانبندی برای انجام تستهای فنی
داخلی و یکپارچهسازی و نیز نظارت بر اجراهای
آزمایشی ،از جمله وظایف مورد انتظار در مرحله
نظارت و کنترل پروژه به شمار میرود .در حالت
کلی مراحل زیر در ایــن مجموعه فرآیندها اجرا
میشود:
ggنظارت و کنترل فعالیتهای تعریفشده در
پروژه در محیط هر کــدام از ذینفعان برای
انطباق آنها بر خدمات تعریفشده در پروژه
ggکنترل تغییرات یکپارچه و محتمل در اجرای
پــروژه ،ترکیب خدمات کســب و کارهای
محتمل با شــبکه پرداخــت الکترونیکی و
همچنین ایجاد یکپارچگی در خدمات
ggکنترل و تایید محدوده پــروژه و ممانعت از
خروج از آن برای هدایت پروژه در مسیر آن
ggکنترل زمانبندی فعالیتهای تدوینشــده
در خدمــات مختلــف و انتقال بــه محیط
عملیات
ggکنتــرل هزینههــای اجرایــی و عملیاتی و
سرمایهگذاری بر اساس منشور پروژه
ggکنترل کیفیت خدمات در پروژه بر اســاس
اســتانداردها و فرآیندهای تدوینشــده در
اجرای پروژه.
 )۵گروه فرآیندی خاتمه
فرآیندهایی هستند که برای به پایان رساندن
تمام فعالیتهای گروههای فرآیندی پروژه انجام
میشــوند تا پروژه به صورت رسمی خاتمه یابد.
در صورت تکمیل فرآیندهای پروژه بر اســاس
برنامهریزی انجامشــده ،اتمام پــروژه کلید زده
میشــود .مراحل زیر در اتمام پروژه و خاتمه آن
اجرا میشوند:
ggاخــذ پذیــرش از نهادهــای قانونگذاری و
رگوالتــوری بــرای تکمیــل فعالیتهای
تدوینشده توسط ذینفعان در پروژه
ggمستنداتسازی پروژه و انتشار مستندات
ggبایگانی مستندات.
یکی از فعالیتهای مهم و جامع که در این مرحله
از پــروژه میتواند در قالــب فرآیندهای اتمام و
اختتامیه صورت پذیرد ،انجام ممیزی خدمات و
زیرساخت از ذینفعان با توجه به ابعاد توافقشده
در ابتدای پروژه است .انجام ممیزیهای دورهای
با رویکرد ایجاد بهبود در شبکه پرداخت ،میتواند
کیفیت خدمات را با اســتناد به برنامهریزیهای
انجامشده در ابتدای پروژه تضمین کند.

نتیجهگیری

مهاجرت از کارت مغناطیسی به کارت هوشمند،

نیازمند تعامــل ذینفعان زیــادی از حوزههای
دانشــگاهی ،رگوالتــوری ،اجرایــی و نظارت،
قانونگذاری ،کاربری و کســب و کارهای داخلی
و خارجی اســت و کاملترین سناریو برای جلب
مشــارکت همه ذینفعان ،ایجاد یک زیستبوم
بــرای حضــور آنها در اجــرای پــروژه و انجام
فرآیندهای مرتبــط خواهد بود .اشــتراک در
شــبکههای پذیرش داخل کشــور ،لزوم اجرای
پروژه از طرف نهادی باالتــر و قانونگذار را بیش
از پیش آشــکار میکند تــا بتواند بــا ارائه یک
چشمانداز ،حضور سایر ذینفعان علیالخصوص
شــرکتهای ارائهدهنــده خدمــات پرداخت
الکترونیکی و بانکهــای صادرکننده را تامین و
تضمین کند و بر تدوین چارچوب اجرایی پروژه و
ابعاد آن ،فرآیندهای اجرا و اختتامیه آن نظارت
داشــته باشــد .اجرای پروژه مهاجرت از کارت
مغناطیســی به کارت هوشــمند در شبکههای
پرداخت و بانکی که در حال حاضر با اســتفاده از
کارت مغناطیســی ،پایداری در خدمات شبکه
دارند و خدمــات خود را به حجــم قابل توجهی
از دارنــدگان کارتهای بانکــی و پذیرندههای
فروشگاهی ارائه میکنند ،پیچیدگی خاص خود را
دارد و بــدون برنامهریزی و انجام مطالعه دقیق و
عدم اطالع از پتانسیلها و توانمندیهای داخلی
و خارجی و قابل تامیــن ،کاری غیرممکن خواهد
بود .انتخاب مجموعــهای منتخب از پذیرندگان
و دارنــدگان کارتهای بانکی هوشــمند برای
شروع اجرای آزمایشــی اولید قدم در اجراست
و با ادامه آن ،پروژه میتوانــد مراحل بعدی را با
موفقیت طی کند .اســتناد به چارچوب مدیریت
پروژه و برنامهریزی برای اجرای آن بر اســاس
گروه فرآیندهــای تعریفشــده در چارچوب
پروژه ،شــناختی جامع و کامل از سازمان پروژه را
به ذینفعان ارائه میدهد و عالوه بر آن با تعریف
فرآیندهــای برنامهریزی ،اجرا و کنترل میتواند
اجرای موفق پروژه را تضمین کند

پینوشت:

Debit Card -۱

 -۲آمار و اطالعات ارائهشــده مربــوط به آمار
مهرماه ســال  1394است که از ســایت بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران (http://www.
 )cbi.irدریافت شدهاند.

منابع:

PMI، (۲۰۰۹)، PMBOK ۴ ،۲۰۰۸th Edition، Tehran،
AyanaGhalam
Payment System page، Data and statistics،
URL: http: //www. cbi. ir/section/۱۴۸۱. aspx
EMV is، URL: https: //www. emvco. com/
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مقاالت

سید سینا قاضی دزفولی

خدمات ارزش افزوده تجاری و زیرساختهای بانکی

تغییرات ،گریز ناپذیر هستند
تغییرات صورتگرفتــه و تغییرات پیش رو که به
صورت نمایی و جهانی در حال شکلگیری هستند،
نقش بانکها برای ایجاد بسترهای ارزشآفرینی
چیست و چه زیرساختهایی برای بقا الزم دارند؟
دراینمقالهپسازتعریفخدماتارزشافزوده
تجاری برای مشتریان بانکی ،متغیرها و ابهامهای
پیش روی بانکها بررســی میشــود و سپس با
تعریف وضعیتهای احتمالی آینده برای بانکها
در چهار ســناریو «اســتمرار وضعیت موجود»،
«وقوع مشــکالت مالی»« ،رشد بازارهای جدید»
و «تغییــرات پیدرپی» رویکردهای پیشــنهادی
برای زیرســاختهای الزم به منظور ایجاد و ارائه
خدماتجدید بانکی مورد مطالعهقرار میگیرد.

خدمات ارزش افزوده تجاری

بانکداری

148

یک نیاز اســت اما بانکها
نه! ایــن جملــه معروف
بانکداران را به این اندیشه وا داشته است که چگونه
میتوانند در پارادایم شــیفت پیش رو پیشقدم
باشــند و از قافله عقب نمانند .فــارغ از ابهامهایی
همچون «فضــای قانونی و نظارتــی»« ،تغییرات
اقتصادی»« ،جهانی شــدن تجــارت»« ،رقبای
نوظهــور»« ،بحرانهای مالــی»« ،نقش فناوری»
و «توانمند شدن صدای مشــتری» ،نداشتن یک
استراتژی مشخص و عدم انجام اقداماتی جدی در
جهت ایجاد ارزش افزوده برای مشــتریان تجاری

ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

بانکها ،فضا را بــرای غیربانکیهای چابک فراهم
میکند تا نیازهای مشــتریان بانکی را پاسخ داده و
سهمی از بازار را به خود اختصاص دهند.
از گذشته بســیار دور ،نقش اصلی بانکها نقل
و انتقال پول و نیز تســهیل تجارت و صنعت بوده
اســت .به بیان ســاده وظیفه اصلی بانکها ،ایجاد
بســترهای امن و الزم بــرای ارزشآفرینی دیگر
صنایــع بوده اســت .در چند ســال اخیر تجارت
الکترونیکی روزبهروز بیشــتر مــورد اعتماد قرار
گرفته و با ایفای نقشــی پررنگتر و موثرتر سبک
زندگی مردم را متحول ســاخته است .با توجه به


در دنیای کســب و کار« ،ارزش افزوده» اشاره به
ویژگیها و قابلیتهــای فوقالعاده یک محصول
یا خدمت دارد که فراتر از انتظارات رایج باشــد و
اصوالً در قبال دریافت هزینه اضافه یا شــرایطی
خاص به مشتریان ارائه شود.
در صنعت بانکــداریCommoditization۱ ،
در حال وقوع اســت و با این اتفاق بانکها تبدیل به
بســتری برای دیگر صنایع میشوند و تنها تقویت
ســطح خدمات و ارائــه خدمــات ارزش افزوده
میتواند موجب ایجــاد مزیت رقابتی بین بانکها
شود.
اکثر محصوالت بانکی از قبیل تسهیالت ،سپرده
و خدمات پرداخت در اکثر بانکها در سرتاســر
جهان یکسان میشــوند .بانکها و موسسات مالی
فقط با تقویت سطح خدمات ()Service Levels
و ایجاد تنوع و سهولت در ارائه خدمات میتوانند
مزایای رقابتی بــه وجود آورند و بقای خود را حفظ
کنند.
با اســتماع بیانات مقام معظم رهبری و مطالعه
«سیاســتهای کلی برنامه ششــم توســعه» ۲و
«سیاســتهای کلی علــم و فنــاوری» ۳موارد
راهبردیزیرحائزاهمیتهستند:
 ggافزایش صادرات محصوالت
 ggدانشبنیان کردن شیوه تولید و محصوالت
 ggنشانســازی تجــاری و تقویــت حضور در
بازارهای منطقه وجهان.
ارائه خدمــات ارزش افزوده تجاری توســط
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بانکها همراســتا با موارد راهبردی فوق میتواند
پــس از کســب درک درســت از ابهامــات و
سناریوهای پیشرو ،تاثیر موثر و مستقیم بر اقتصاد
و موقعیتسیاسی کشور داشته باشد.

متغیرهاوابهاماتپیشرویبانکها

فضای قانونی و رقابتی :در پــی بحرانهای مالی،
تغییرات نظارتی متعددی اجرا یا پیشــنهاد شده
است .فضای نظارتی آینده همچنان نامشخص و پر
از ابهام است .در دو سناریو از چهار سناریو محتمل،
فضای نظارتی بسیار شــبیه فضای امروزی فرض
شده و در دو سناریو دیگر مقرراتی بسیار دشوارتر
وضع خواهد شد.
تغییرات اقتصادی :بازارهایی همچون بازارهای
چین ،هنــد ،برزیل ،آفریقای جنوبی و روســیه در
حال رشد هســتند و به احتمال زیاد سهم بیشتری
از فعالیتهای اقتصادی جهان را کسب میکنند.
این تغییر در قدرت اقتصادی ،میتواند فرصتها و
چالشهاییبرایبانکداریایجادکند.دردوسناریو
بازارهای در حال رشد نســبت ًا آهسته و با سرعت
رشدتدریجیفرضشدهاندودوسناریودیگرتغییر
عمده در مراکــز جدید قدرت اقتصادی را تخمین
زدهاند که عامل قابل توجهی در تعیین چشمانداز
بانکها طی  10سال آینده خواهد بود.
جهانی شــدن تجارت :امروزه در بســیاری از
صنایع ،شرکتها در بازاری جهانی رقابت دارند.
در حالی که تجارت جهانــی میتواند تاثیر مثبتی
بر افزایش درآمد داشــته باشــد ،از سوی دیگر
نیز میتواند فشــار اقتصــادی و رقابتی ناعادالنه
ایجاد کنــد و در نتیجه میزان انتقــاد مردمی در
مورد مشاغل ازدسترفته را افزایش دهد .در دو
سناریو ،جهان شاهد رشــد جهانی شدن تجارت
و یکپارچهســازی بازارها فرض میشــود .یکی
از ســناریوها ایجاد چترهــای حمایتی به صورت
منطقهای و کشوری را فرض کرده و آخرین سناریو
پیدایش چترهــای حمایتی در سراســر جهان را
متصور شده است.
نوع و شــدت رقابت :بانکها با رقبای جدیدی
از جمله موسســات مالی در بازارهــای نوظهور
و شــرکتهای غیربانکــی ماننــد آب و بــرق،
فروشگاههای زنجیرهای و ارائهدهندگان خدمات
تلفن همراه روبهرو هستند .در یک سناریو تاثیری
محدود فرض شــده ،در ســناریو دیگر فرض بر
این اســت که رقبای نوظهور به ســوی بازارهایی
اختصاصی و جذابتر حرکــت میکنند .در یکی
دیگرازفرضیاتچنینتصورشدهکهرقابتبهطور
عمده در بازارهای در حال ظهور قابل توجه خواهد
بود .آخرین ســناریو افزایش رقابت چشــمگیر
غیربانکیها را در سراسر جهان متصور شده است.
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بحرانهای مالی :طی دهه گذشــته دو بحران
اقتصادی در ســطح جهان رخ داد .ابهام اینکه آیا
اینگونه بحرانها در آینده تکرار شوند ،وجود دارد.
یک سناریو وقوع بحران مالی معمولی در طول 10
سال آینده را فرض کرده و در یکی دیگر از سناریوها
بحرانی عظیم بــا تاثیر در سراســر جهان فرض
میشود .در سومین سناریو بحرانهایی کوچک با
تاثیر محدود متصور شدهاند و در نهایت چهارمین
سناریو فرضکننده بحران عظیم و بسیار تاثیرگذار
عمدت ًادرکشورهایتوسعهیافتهاست.
پشــتوانه دولتی :دولتها و بانکهای مرکزی
در مقابل چندین بحران اخیــر مخصوص ًا بحران
بدهی اروپا و بازار وام و ســقوط قیمت مســکن در
ایاالت متحده امریکا ،وارد میدان شــدند و با ارائه
حمایتهایدولتیبهتقویتسیستممالیبرآمدند.
دو سناریو فرض بر این دارند که دولتها همچنان
به حمایت خــود ادامه میدهنــد ،در حالی که دو
المتفاوتیدارند.
سناریودیگرنظرکام ً
وضعیت بدهیها :بدهیهای دولتی یک مساله
جدی در ایاالت متحده و اروپاســت که همچنان
رو به افزایش اســت .در بسیاری از موارد دولتها
تکیهای به بخش خصوصی از جمله بانکها دارند.
دو سناریو فرض میکنند بدهیها در سطوح قابل
کنترل خواهند ماند .ســناریو دیگر تا حدی بدتر
شدن وضعیت بدهیها را متصور است و چهارمین
سناریو وضعیت را به طور چشمگیری بدتر فرض
میکند.
بازار اوراق بهادار :در پــی بحران مالی جهانی،

شکل  -1تغییر در فراوانی و دسترسیپذیری خدمات بانکی

عرضه اوراق بهادار و مشــارکت بخش خصوصی
در ایاالت متحده متوقف شد و تنها اوراق مشارکتی
که حمایت دولت را دارا بودهاند ،برقرار هســتند.
مقررات جدیدی برای تشویق داد و ستد این اوراق
در بورسها تدوین شــد .برخی کارشناسان انتظار
دارند مقررات جدید موجب کاهش ســود اوراق
بهادار شود .یک سناریو فرض بر این دارد که بازار
اوراقبهادارخصوصیبهبودمییابد.دومینسناریو
فرض میکند بازار اوراق بهادار همچنان که هست
ادامه خواهد یافت اما بــا دامنهای محدودتر ،و دو

شکل  -2متغیرها و ابهامات پیش روی بانکها در یک نگاه
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سناریو آخر تعادل را در جایی مابین دو سناریو اول
پیدامیکنند.
صندوقهای بازنشســتگی :در کشــورهای
توســعهیافته افزایش جمعیت سالخورده موجب
افزایش میزان تقاضــا از برنامههای دولتی تامین
اجتماعی و بازنشستگی شده است .دو سناریو فرض
بر این دارند که با اینکه فشــار زیــادی به دولتها
میآید اما آنها قــادر خواهند بود به بســیاری از
خدمات وعده دادهشده عمل کنند .دو سناریو دیگر
حکایتازسقوطصندوقهایبازنشستگیدارند.
نقش فناوری :پیشرفت فناوری اجتنابناپذیر و
الغیرقابلپیشبینیاست.پیشرفتفناوریدر
کام ً
هر دو نوع راهکارهای عملیاتی و پشتیبانی موجب
کارآمدتر شدن فرآیندهای بانکها شده و با فراهم
کردن دسترســی به تحلیلهای برخط فرصتها
و خطرات در لحظه قابل تشــخیص میشوند .یک
سناریو ،پیشرفت مستمر و محدود در راهکارهای
عملیاتی و پشتیبانی را فرض میکند .یکی دیگر از
سناریوها پیشــرفتهای قابل توجهی در ارزیابی
ریسک و بهبود راهکارهای پشــتیبانی را متصور
شده است .سومین سناریو تبدیل و تحول سراسری
عملیات بانکداری را به واسطه رشدنمایی فناوری
فرض میکند و چهارمین سناریو میپندارد تحول
عمدت ًادرراهکارهایعملیاتیصورتمیگیرد.
توانمندســازی صدای مشــتری :اینترنت به
واسطه ایجاد شــفافیت در هزینهها و انتشار آسان
نقد و بررسیها توسط کارشناسان و مشتریان دیگر
موجب تقویت صدای مشتریان و مصرفکنندگان
در همه اصناف از جملــه بانکها و ارائهدهندگان
خدمات مالی شده است .یک سناریو ،فضایی کمتر
رقابتی برای افزایش صدای مصرفکننده متصور
است .دو سناریو فرض بر باال بودن میزان رقابت و
نگرشخصمانه مصرفکنندگان رافرض میکنند
و چهارمین ســناریو مصرفکنندگان را بســیار
قدرتمندتصورمیکند.

ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

ضمانــت ســپردهها :در جریــان بحرانهای
مالی ،حمایــت مالی دولتها بیشــتر معطوف به
طلبکاران ،صاحبان اوراق قرضه و اوراق بهادار شد،
در شرایطی که دارندگان سهام با ضرر و زیانهای
زیادی مواجه شدند .منتقدان استدالل میکنند در
آینده ،طلبکاران نیــز در زمان بحران باید در ضرر
و زیان شریک باشــند .در دو سناریو فرض بر این
اســت که حقوق طلبکاران کماکان کم خواهد بود
و دو ســناریو دیگر فرض بر ایــن دارند که میزان
حمایتافزایشمییابد.

ش رو
چهار سناریو پی 

سناریوA؛استمراروضعیتموجود:دراینسناریو
فرض میشــود محیط نظارتی آینــده تغییرات
چندانی نخواهد داشت و تغییرات قدرت اقتصادی
در کشــورهای در حال رشــد و در حال توسعه به
صورت متوازن خواهد بود .رقابت قابل مالحظهای
از سوی رقبای جدید مانند مجموعههای غیربانکی
شاهدنخواهیمبود.
از دیگر مشــخصههای این سناریو خوشبینی
نســبت به عدم وقوع بحــران مالی ،اســتمرار
حمایتهــایدولتــی ،بقــای صندوقهــای
بازنشستگی و احیای بازارهای اوراق بهادار است.
در حوزه فناوری تغییر و تحــول عمدهای فرض
نشــده و توانمندســازی صدای مصرفکننده
تا حدودی شــکل میگیرد و حقــوق طلبکاران
به مراتــب کمتر از امروز وجود خواهد داشــت.
گزیدهای از استراتژیهای پیشنهادی در صورت
به وقوع پیوستن این سناریو به شرح زیر هستند:
 ggتمرکز بــر محصوالت و خدمــات بینیاز از
سرمایههایزیاد
ggافزایش حضور در بازارهای در حال توسعه
ggتمرکز بر مدیریتثروت
ggسرمایهگذاریدر فناوری اطالعات
ggافزایشکیفیتخدماتومحصوالت.
ســناریو B؛وقوعمشــکالتمالی:این سناریو
فرضکننده یــک جهان به چالش کشیدهشــده
است .در مقایسه با ســناریو  Aتفاوت اصلی ،وقوع
یک بحران مالی گســترده و شدید و وضع مقررات
سنگین توسط دولتهاست .پشتوانههای دولتی در
این سناریو قادر به حمایت خواهند بود .بدهیهای
دولتی و خدمات بازنشستگی باقی میماند و تغییر
قابل توجهی در قدرت اقتصادی بازارهای نوظهور
قابل لمس اســت .گزیدهای از اســتراتژیهای
پیشنهادی در صورت به وقوع پیوستن این سناریو
به شرح زیر هستند:
ggجستوجوی فرصتها در بازارهای در حال
توسعه
ggتمرکــز ســرمایهگذاری در بازارهــای


توسعهیافته
ggافزایشکنترلبرروندمدیریتهزینهها
ggکســب تحلیل دقیقتر در همــه حوزههای
کسب و کار
ggبازخوردچابکوتصمیمسازی.
سناریو C؛ رشــد بازارهای جدید :این سناریو
در حالی که متصور چالشهایی شدید ،مخصوص ًا
بدهیهای دولتهای غربی اســت ،به واســطه
رشــد اقتصادی کشــورهای در حال توســعه
فرصتهای زیادی را فرض میکند .فروپاشــی
نظام بازنشســتگی در جهــان توســعهیافته و
ورشکستگی دولتها به دلیل باال رفتن بدهیهای
دولتی ،از دیگر شرایط متصورشده در این سناریو
به شمار میروند.
از ســوی دیگر حمایتــی از تولیــدات محلی
صورت نخواهد پذیرفت و محیط نظارتی بســیار
شــبیه امروزه خواهد بود .یک بحران مالی با تاثیر
محدودی بهوقوع میپیوندد و پشتوانههای دولتی
در کشورهای غربی قادر به حمایت نخواهند بود.
گزیدهای از استراتژیهای پیشنهادی در صورت
به وقوع پیوستن این سناریو به شرح زیر هستند:
 ggافزایش حضور در کشورهای در حال توسعه
ggکاهشعملیاتدرکشورهایتوسعهیافته
ggتمرکز شدید بر مدیریت ثروت
ggتشــکیل یا همکاری نزدیک با شــرکتهای
فناوری
ggخرید بانک یا موسســات مالــی کوچک در
کشورهای در حال توسعه
ســناریو  D؛ تغییرات پیدرپی :آخرین سناریو
شرایطی به مراتب تغییرکرده متصور است در آن
قوانین و مقررات سنگین وضع میشوند ،تغییرات
اقتصادی در کشورهای در حال توسعه فرصتها
و چالشهای بزرگــی ارائه خواهد کرد و حمایت از
تولیدات در بسیاری از کشورها وجود دارد .در این
سناریو شاهد رقابت گسترده از سوی شرکتهای
غیربانکیخواهیمبود.
در کشورهای توســعهیافته ،یک بحران عظیم
مالی را میتوان فــرض کرد و دولتهــا قادر به
حمایــت خواهند بــود .وضعیت بدهــی دولتی
شــدید خواهد بود و سیستم بازنشستگی در جهان
توسعهیافته متالشی خواهد شــد .توانمندسازی
صدای مشتری قویتر میشود و مشتریان نگرش
خصمانه به سمت موسسات مالی خواهند داشت.
حقــوق اعتباری محافظت میشــود و بازار اوراق
بهادار تا حدودی ســالمتر از امــروز خواهد بود.
گزیدهای از استراتژیهای پیشنهادی در صورت
به وقوع پیوستن این سناریو به شرح زیر هستند:
 ggانتقال وســیع منابع و تمرکز بــر بازارهای در
حالتوسعه
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ggانتقال دفتر مرکزی به کشــورهایی با قوانین
آسانتر
ggخریــد شــرکتها و بانکهای مســتقر در
بازارهای در حال توسعه
ggچابکی و سرعت در اعمال تغییرات
ggواقعبینیباتمرکزبرتوانمندیهایاصلی.

رویکردهای پیشنهادی

استراتژیهای متنوعی برای هر یک از سناریوها
پیشنهاد شــده اما در کل میتوان سه استراتژی
زیر را به عنوان جامعترین رویکردها جمعبندی
کرد که در اکثر شــرایط پیش رو میتوانند برای
بانکها مفید و موثر واقع شوند.
تغییــر نــگاه بــه فنــاوری اطالعــات و
سرمایهگذاری گســترده :به منظور پاسخگویی
به الزامات متغییر مراجع قانونی همچون بانکهای
مرکزی ،تامین نیاز و انتظارات مشتریان ،رقابت با
غیربانکیهای چابک و کســب سریع تحلیلهای
آماری به بانکها پیشنهاد میشــود با تغییر نگاه
به فناوری و ســرمایه قلمداد کردن آن به صورت
گسترده اقدام به سرمایهگذاری در این حوزه کنند.
ایجاد فرهنگ چابک در همه ســطوح :با همه
تحلیلها و بررســی ســناریوهای مختلف،آینده
همچنان نامشــخص اســت و جز خداوند متعال
هیچ کس نســبت به آینده آگاه و واقف نیست .با
این حال برای آمادگی مواجهه با شــرایط مختلف،
ایجاد فرهنگ چابک در همه سطوح کاری پیشنهاد
میشــود .چابک بودن یا نبودن یک بانک میتواند
تاثیر مهمیدر بقا یا ورشکستگی آن داشته باشد.
افزایش مــراودات و همکاریهــای بانکی و

تجاری با کشــورهای در حال توسعه :به بانکها
پیشنهاد میشود به منظور گسترش بازارهای خود،
کاهش ریسکهای مرتبط با تکبازاری و افزایش
همافزایی در اقتصاد کالن کشــور نسبت به ایجاد
افزوده تجــاری به منظور افزایش

خدمات ارزش
مراودات و همکاریهای تجاری با کشــورهای در
حال توســعه اقدام کنند و ســرمایهگذاری انجام
دهند.

جمعبندی

صنعت بانکــداری و فناوری مرتبــط در ایران
بهرغــم چالشهایی که طی  ۱۰ســال گذشــته
پیش رو داشــته (از جمله محدودیت دسترسی
به دانش ،نرمافزار و ســختافزار بهروز) توانسته
به یکی از معدود کشــورهای خودکفــا و دارای
ســطح خدماتی قابل قبول در این عرصه تبدیل
شــود .از مهمترین ویژگیهای نظام بانکداری در
ایران ،پیروی از اصول اسالمی است که با ریسک
توقف یا ورشکستگی به مفهوم آنچه در بانکداری
غیراسالمی متداول است ،مواجه نخواهد شد؛ چرا
که تاکید بر فعالیت بانکها طبق اصول اســامی
و رعایت مضمون آیه شــریف ه «احَــلَّ اهللُ البَیع و
َح ّر َم الرِبا» است .جالب اســت بدانیم بانکداران
در دنیای غرب بــه دنبال فراگیــری روشها و
استانداردهای بانکداری اســامی هستند و این
را میتوان از میــزان افزایش دورههای تخصصی
برگزارشــده با موضوع بانکداری اســامی در
دانشگاههای غربی متوجه شد.
مجموع ابزارهــا ،تجربیــات و روشهایی که
طی این ســالها ایجاد شــده و هماکنون به بلوغ

نســبی رسیده ،فرصت مناســبی فراهم ساخته تا
بتوان در عرصههــای بینالمللی نیز فعالیت کرد
و اســتانداردهای بانکداری ایرانی که هم اسالمی
هســتند و هم مدرن را به جهانیان عرضه کرد .از
آنجا که دسترســی به بازارهای جهانی به ســبب
وجود اینترنت بسیار آسان شده و مدلهای نوین
کســب و کار اعــم از  4SaaSدر حال رونقگیری
هســتند ،امیدواریم در آینــدهای نهچندان دور
راهکارها و خدمات شرکتها و کارآفرینان خالق
ایرانی را در عرصه بینالمللی شاهد باشیم

پینوشت:

 -۱فرآیندی کــه کاال ارزش اقتصادی خود را که
به واسطه مولفههایی همچون قابلیتها و برند به
دست آورده ،از دست میدهد .در نتیجه در نگاه
بازار و مشــتری نهایی ،به کاالیی معمولی و ساده
تبدیل میشــوند .مصرفکننــده نهایی در این
زمان فقط به قیمت محصــول یا خدمات اهمیت
میدهد.
2- 30128http://farsi.khamenei.ir/
=news-content?id
3- 27599http://farsi.khamenei.ir/
=news-content?id
4- Software as a Service
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یــک فر یــب
غیرقانونی اســت
که شخصی با انجام عملی ضدقانونی ،مالی را بدون
اجازه به دست میآورد و کالهبرداری الکترونیکی
از جمله جرائم کالسیکی اســت که امروز در حال
رشد است و مسئوالن ذیربط تاکنون نتوانستهاند
این جرائم را ریشــهکن کنند .منظور از کشــف
کالهبرداری مالی در واقع عبارت است از شناسایی
دادههای مالــی کالهبــرداران از دادههای مالی
افراد عــادی .با ظهور فناوریهــای نوین ،طریقه
ارتکاب این جرائــم متنوعتر و به دام انداختن آنها
و اثبات جرمشان سختتر شــده است .گزارش
 ۱/۴۴میلیارد کالهبرداری که در سال  ۲۰۱۳در
بانکهای اروپایی به وقوع پیوســته و افزایش نرخ
رشد هشت درصدی نسبت به سال  ۲۰۱۲گویای
موضوع تسریع رشــد کالهبرداری الکترونیکی
خصوص ًا در صنعت بانکداری است (European
.)۲۰۱۴ ،Central Banking
از جهت کســب و کار بانکی نیز امــروزه یکی
از راهکارهــای افزایش وفاداری مشــتریان در
بانکداری ،اســتفاده از سامانه باشــگاه مشتریان

ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

اســت .در این ســامانه مشــتریان بــا توجه به
فعالیتهــای مالــی و باشــگاهیای کــه انجام
میدهند ،امتیازاتی میگیرند و به واسطه امتیازات
کسبشــده ،اعتباراتی از بانک دریافت میکنند.
همچنین با توجــه به ظهــور فناوریهای جدید،
کالهبــرداری نیز در حــوزه بانکــداری در حال
افزایشاست.
دادهکاوی ( )۲۰۱۱ ،.Han، et alدر حوزههــای
مختلفــی مانند تشــخیص بیماریهــای قلبی
( ،)۲۰۱۴ ،.Homayounfar، et alمتــنکاوی
( ،)۲۰۰۲ ،.Sebastiani، et alطراحــی معماری
نرمافــزار ( )۲۰۱۵ ،.Hasheminejad، et alو
غیره به کار گرفته شــده است .یکی از کاربردهای
دادهکاوی در تشــخیص کالهبــرداری اســت.
کالهبردای شامل جرائم تراکنش کارت اعتباری،
پولشویی و غیره است .در واقع استفاده از دادهکاوی
کمک میکند ســناریوهای ناهنجار شناســایی
شــوند .دادهکاوی به عنوان یک راهکار میتواند
بــا اســتفاده از دادههای کالهبرداری گذشــته،
الگوهاییرایادگیریوسپسبااستفادهازآنالگوها،
کالهبرداریهایآیندهراپیشبینیکند.


روشهای تشــخیص کالهبرداری مالی مبتنی
بــر دادهکاوی در حوزه بانکــی را میتوان به چهار
دســته کارت اعتباری ،پولشــویی ،تراکنشهای
جعلی و حســابهای تقلبی تقســیم کرد .از جمله
کارهای ابتدایــی در این حوزه ،میتوان به پژوهش
( )۲۰۰۲ ،.Syeda، et alاشــاره کــرد که در آن
روشی برای تشخیص کالهبرداری در کارتهای
اعتباری با روش منطق فازی ارائه شــده اســت.
بیشــترین مقاالت در حوزه کالهبــرداری مالی
مربوط به کالهبرداری کارت اعتباری بوده و طبق
مطالعات انجامشــده در ()۲۰۱۰ ،.Phua، et al
بیشترین مقاالت مربوط به الگوریتم شبکه عصبی
است.
در ســال  ۲۰۱۱دومان و همکارانش (Duman،
)۲۰۱۱ ،.et alاز الگوریتم ژنتیک برای شناســایی
کالهبرداری کارت اعتباری اســتفاده کردند .در
( )۲۰۱۱ ،.Duman، et alبــه هر تراکنش امتیاز
داده میشود و بر اســاس این امتیاز ،تراکنشها با
عناوین قانونی یا غیرقانونی دستهبندی میشوند.
دراینروشهدفآناستکهتعدادتراکنشهایی
که به طور اشتباه دستهبندی میشوند ،کاهش یابد.
در پژوهشــی دیگــر ( )۲۰۱۲ ،.Gupta، et alدو
الگوریتم قوانین انجمنی و خوشهبندی به کار رفته
و این دو الگوریتــم برای یک مجموعه داده از ۱۱۴
شرکت اعمال شده اســت .همچنین در پژوهش
( )۲۰۱۴ ،.Kumari، et alاز مدل مارکوف پنهان
به منظور تشخیص کالهبرداری در تراکنشهای
جعلی استفادهشده است.
در این پژوهــش برای اولین بار روشــی جهت
تشخیص کالهبرداری در سامانه باشگاه مشتریان
مبتنی بــر دادهکاوی ارائه شــده اســت .در این
پژوهش فرض بر آن است که کالهبرداران سعی
دارند با اســتفاده از تراکنشهای غیرعادی ،تبانی
و ارتباطات ســاختگی ،اقدام بــه کالهبرداری در
سامانه باشگاه مشتریان کنند .در روش پیشنهادی
این پژوهش ،بر اســاس نمونه دادههای امتیازات
مشتریان سامانه باشگاه مشــتریان بانک سامان،
دســتهبندهایی 1یادگیری میشــود و سپس این
دســتهبندیها مورد ارزیابی قــرار میگیرند .در
روش پیشنهادی هم از رویکرد خوشهبندی و هم از
رویکرددستهبندیاستفادهشدهاست.
نوآوریهای این پژوهش عبارتند از:
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ggارائــه یک روش تشــخیص کالهبرداری در
سامانهباشگاهمشتریان
 ggارائه یــک بردار ویژگی مبتنــی بر امتیازات
مشــتری و یک بردار ویژگی پنجره امتیازی
برایتجمیعامتیازاتمشتریان
 ggشناســایی بهتریــن روش دســتهبندی در
تشــخیص کالهبرداری از بیــن چهار روش
دســتهبندی  3OCSVM، KNN4 ،2SVMو
.)۲۰۱۱ ،.Han، et al( C4.5
در ادامــه این پژوهش ،ابتدا ســامانه باشــگاه
مشــتریان ســامان در بخش دو معرفی میشود،
سپس روش پیشــنهادی در بخش سه به تفصیل
بیان میشــود .در بخش چهار ،نتایج ارزیابی روش
پیشنهادی ارائه میشود و درنهایت در بخش پنج
نتیجهگیری انجامگرفته و کارهای آتی بیان شــده
است.

سامانهباشگاهمشتریانسامان

در راستای وفاداری مشتریان بانک ،سامانه باشگاه
مشــتریان طی فروردین ســال ۱۳۹۲راهاندازی
شد .در این سامانه تالش میشود از بستر آن رتبه
وفاداری مشتریان افزایش یابد و بتوان ارتباط موثر
و منظمی با مشتریان برقرار کرد و با ارائه خدمات
نوین و خدمات متناســب با نیازهای مشــتریان،
رضایت و وفــاداری آنها را افزایش داد .ســامانه
باشگاه مشــتریان سامان برای مشــتریان ویژه و
خرد بانک سامان طراحی شــده است .مشتریان
با فعالیت در بانک ســامان و استفاده از درگاههای
مختلف همچون اینترنت بانک ،خودپرداز و غیره
به کسب امتیاز میپردازند .هنگامی که امتیازات
کسبشده به حدود از پیش تعریفشدهای برسد،

کارت وفاداری مشتریان شارژ میشود .همچنین
در صورت رســیدن به حد نصابهــای از پیش
تعریفشــده برای خرید به مشتریان تخفیف نیز
اعطا میشــود .برای کسب امتیاز از درگاه خاص و
رفتاری خاص امکان قرعهکشی و اهدای جایزه به
مشتریان نیز در نظر گرفته شده است.
سامانه باشگاه مشتریان سامان دو پنل مشتری و
مدیریتی (شعب و ستاد) دارد که در ادامه به برخی
از مهمترین ویژگیهای آن پرداخته شده است؛
ویژگیهایاصلیپنلمدیریتی:
ggتعریف و مدیریتکاربران
 ggتعریف و مدیریت انواع سپردهها
 ggتعریف و مدیریت انواع الگوهای ســپردهای،
تراکنشیوفعالیتباشگاهی
 ggمدیریت تنظیمهای ســامانه اعم از مشخص
کردن مبلغ کارمزد ثبت کارت ،حساب انتقال
واریز مبلغ کارمزد و غیره
 ggثبت گروهی و تکی مشــتریان خاص توسط
بانک و صدور و چاپ رمــز گروهی و تکی در
شعب.
ویژگیهایاصلیپنلکاربری:
 ggتکمیلاطالعاتپروفایل
 ggثبت و مدیریت کارت
 ggدعوت از دوستان
 ggاخبار
 ggمشاهدهامتیازهایکسبشده
 ggنظام مصرف امتیاز
 ggصدور و مدیریت کارت وفاداری
 ggجلوگیری از تقلب و کالهبرداری
 ggگزارشهایمدیریتی.

روشپیشنهادی

در این بخش یک روش پیشنهادی برای تشخیص
کالهبــرداری ارائه میشــود .برای تشــخیص
کالهبرداریها ،در این پژوهش روشــی مبتنی بر
دادهکاوی ارائه شده که شــکل  ۲شمای کلی این
روش را نشــان میدهد .روش پیشنهادی شامل
هشت گام اســت -۱ :پیشپردازش -۲ ،تشکیل
بردار ویژگی مبتنی بر پنجره -۳ ،ایجاد دو مجموعه
داده آمــوزش و آزمــون -۴،تفکیــک دادههای
کالهبرداران از مشتریان عادی -۵ ،خوشهبندی،
 -۶یادگیری چند دســتهبند دودویی ،OCSVM
 -۷یادگیری دســتهبند چند کالســه بــه ازای
هــر یــک از روشهــای  SVM، KNNو  5 .C4و
 -۸ارزیابی دستهبندها .در گام اول ،روی نمونههای
امتیازات مشــتریان ســامانه باشــگاه مشتریان
پیشپردازشهایی شــامل جایگزینی دادههای
ازدســترفته و حذف نویز و دادههای پرت انجام
میشــود .در گام دوم بر اساس امتیاز هر مشتری،
بردارهای ویژگی مبتنی بــر پنجرههای امتیازی
ساختهمیشود.درواقعورودیدادهکاویدرروش
پیشنهادی ،بردار ویژگی مبتنی بر پنجره است که
از روی امتیازات هر مشــتری ساخته میشود .در
گام ســوم ،کل مجموعه داده به دو مجموعه داده
آموزش و آزمون تقســیمبندی میشود .به طور
معمول بــرای این تقســیمبندی ۷۰ ،درصد کل
دادهها به عنوان مجموعه آمــوزش و  ۳۰درصد
مابقــی دادهها به عنوان مجموعــه آزمون در نظر
گرفتــه میشــود .الزم به ذکر اســت در فرآیند
یادگیری ،دادههای آزمون نباید مورد استفاده قرار
گیرد و این دادهها فقط در ارزیابی دســتهبندهای
یادگرفتهشــده به کار گرفته میشــوند .در گام
چهارم روش پیشــنهادی ،دادههای کالهبرداران

شکل  -۲شمایی از روش پیشنهادی

مجموعه داده
آموزش

٪70
دادهها

تشکیل بردار ویژگی 2

ایجاد دو مجموعه داده 3

مبتنی بر پنجره

آموزش و آزمون

٪30
دادهها

تفکیکدادههای
کالهبردارانازمشتریان
عادی

مجموعهداد ه
کالهبرداران
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4

پیشپردازش

1

کلمجموعهدادههای
امتیازاتباشگاهمشتریان

مجموعه داده
آزمون

یادگیریدستهبندچند 7

ارزیابی دستهبندها

کالسه به ازای هریک از
روشهای  KNNو  SVMو

8

نتایج دستهبندی

4.5 C

خوشهبندی

5

یادگیری چند دستهبند 6
دودویی OCSVM
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مقاالت
از مشــتریان عادی به منظور شناســایی الگوهای
پنهان در آنها تفکیک میشود .در گام پنجم ،بردار
ویژگی پنجرههای امتیازی دادههای کالهبرداران
خوشهبندی میشود .نکته قابل توجه در این بخش
آن است که تعداد خوشــهها در روش پیشنهادی
به صورت خودکار مشــخص میشوند و نیازی به
تعیین آنها توسط متخصص نیســت .در این گام
مجموعه داده آموزش دوباره برچســبگذاری
میشوند و دســتههای جدید مورد شناسایی قرار
میگیرند .در گام ششم بر اساس دستههای جدید
مجموعه دادههای آموزش ،دستهبندهای دودویی
با روش  OCSVMیادگیری میشود و در گام هفتم
نیز فقط بر اســاس دو دســته داده کالهبرداران و
مشتریان عادی ،دستهبندهایی با روشهای SVM،
 KNNو  C4.5یادگیری میشــود .در گام هشــتم،
دستهبندهای یادگیریشده با استفاده از مجموعه
آزمون ارزیابی میشود .در بخشهای بعد هر یک
از گامها به تفصیل آورده شده است.
 -۱پیشپردازش
برای انجــام یک دادهکاوی مطلوب میبایســت
نخست مقادیر مفقوده جایگزین ،دادههای مزاحم

شناســایی و به نحوی مناســب با آنها برخورد و
ناپایداریها اصالح شــوند .در ایــن گام از روش
پیشــنهادی ،دو فعالیــت اصلی انجام میشــود:
 -۱جایگزینی دادههای ازدســترفته و  -۲حذف
نویــز .مقادیر مفقوده دادههایی هســتند که به هر
دلیلی هنگام تحلیل دادهها در اختیار تحلیلگر قرار
ندارند .وجــود چنین دادههایی تحلیــل دادهها را
دشوار میســازد .در صورت وجود مقادیر مفقوده
در دادههــا میبایســت به گونهای مناســب در
مورد آنها تصمیمگیری شــود .برای انجام چنین
جایگزینیای دادههای ازدسترفته برای هر نمونه
امتیــاز ،در این پژوهش از رگرســیون خطی ابزار
) Weka (Hall، et al.، 2009اســتفاده میشــود.
وجود نویز و دادههای پرت همــواره تاثیر بدی بر
نتایج خوشــهبندی و دســتهبندی میگذارد ،به
همین دلیل در اســتفاده از روشهــای دادهکاوی
ابتدا تالش میشــود این نمونهها از مجموعه داده
پاک شود .دادههای پرت در واقع انحرافی تصادفی
یا غیرتصادفــی در یک متغیر اندازهگیریشــده
هستند که به عنوان نمونه میتوانند نتیج ه خطای
اندازهگیری یا یــک اثر پنهان باشــند .در روش

پیشنهادی ،برای حذف نمونههای نویز و دادههای
پــرت از روش RemoveMisclassified
پیا د هسا ز یشــد ه د ر ا بــز ا ر We k a

)(WEKA،RemoveMisclassified،2015

استفادهمیشود.
-۲تشکیلبردارویژگیمبتنیبرپنجره
بردار ویژگی به منظور نمایــش یک نمونه امتیاز
مورد اســتفاده قرار میگیرد .در این پژوهش ابتدا
از روی هر امتیازی که در سامانه باشگاه مشتریان
به یک مشتری داده میشود ۱۴ ،ویژگی استخراج
میشــود .این ویژگیها در جــدول ۱نمایش داده
شده است.
نکته قابل توجه این اســت که از روی یک امتیاز
نمیتوان کالهبرداری را تشــخیص داد و معموالً
کالهبرداری از طریــق توالی از امتیــازات قابل
تشخیص اســت .به همین دلیل در این پژوهش،
تعدادی ویژگــی جدید و نوآورانــه از روی توالی
از امتیازات ارائه شــده که قابل محاســبه از روی
ویژگیهای جدول  ۱است.
در ایــن پژوهش ،بــرای تشــخیص امتیازات
کالهبرداران یک پنجره امتیازی پیشــنهاد شده

جدول  -۱ویژگیهای استخراجشده برای یک امتیاز
نام ویژگی

نوع ویژگی

نام التین

ناماختصاری

نوع امتیاز

شمارشی(شاملسهحالت:مبتنیبرحساب،مبتنیبرکارتومبتنیبرفعالیتهایباشگاهی)

Score Type

SCT

مبلغ

عددی

Amount

AMN

نوع تراکنش

شمارشی (شامل :خرید ،پرداخت قبض ،خرید شارژ و انتقال)

Transaction Type

TRT

نوع سپرده

شمارشی (شامل :جاری ،قرضالحسنه ،کوتاهمدت و بلندمدت)

Account Type

ACT

مقدار ماندهحساب

عددی

Account Balance

ACB

نوع درگاه

شمارشی (شامل :نتبانک سامان ،Pos ،شعبه ، ATM ،تلفنبانک و سامانک)

Port Type

POT

نوع گروه مشتری

شمارشی (شامل :عادی ،خاص ،ویژه و افتخاری )

Customer Group Type

CGT

شماره کارت یا حساب مقصد

عددی

Acquire Account
Number

AAN

تاریخ

زمان

Date

DAT

ساعت

زمان

Time

TIM

معرفی دوست

دودویی ( :1معرفی دوست جدید)

Introduce Friend

FRI

ثبت کارت مشتری

دودویی ( :1ثبت کارت جدید)

Register Cart

RCA

عضویت

دودویی ( :1ثبت عضو جدید)

Register

REG

تکمیل پروفایل مشتری

دودویی ( :1ثبت اطالعات پروفایل)

Customer Profile

CUP
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نام ویژگی

نوع ویژگی

نام التین

نام اختصاری

میانگین فاصله بین امتیازات در پنجره

عددی

Average Time Between Scores

ATT

میانگین مبلغ تراکنشها در پنجره

عددی

Average Amount ofTransactions

AAT

میانگین ماندهحساب در پنجره

عددی

Average Balance ofAccounts

ABA

نرخ تنوع شماره کارت یا حساب مقصدها

عددی

Difference Rate ofAcquire Account Numbers

DRA

نوع گروه مشتری

شمارشی

Customer Group Type

CGT

نرخ تنوع درگاهها

عددی

Difference Rate of Ports

DRP

نسبت تعداد تراکنش خرید به اندازه پنجره

عددی

The Number of Purchase Transactions to the Window Size

NPT

نسبت تعداد تراکنش انتقال به اندازه پنجره

عددی

The NumberTransferTransactions to the Window Size

NTT

نسبت تعداد شارژ خریداریشده به اندازه پنجره

عددی

TheNumberofChargingPurchaseTransactionstotheWindow
Size

NCT

نسبت تعداد قبوض پرداختشده به اندازه پنجره

عددی

The Number of Bill Paid to the Window Size

NBP

نسبت تعداد ثبت کارت و تکمیل پروفایل به اندازه پنجره

عددی

The Number of Registration Card and Complete Profile to
the Window Size

NRC

نسبت تعداد دوست معرفیشده به اندازه پنجره

عددی

The Number of Introduced Friends to the Window Size

NIF

است .منظور از پنجره امتیازی در واقع ویژگیهای
کلیتری است که از روی مجموعهای از امتیازات
فردمحاسبهمیشود.پنجرهامتیازیدارایاندازهN
است و منظور از اندازه پنجره ،تعداد امتیازاتی است
که ویژگیهای پنجره امتیازی از روی آنها محاسبه
میشــود .در جدول  ۲فهرســت  ۱۲ویژگی کلی
قابل محاسبه از روی توالی امتیازات یک مشتری
به عنوان ویژگیهای پنجره امتیازی -ارائه شدهاست .همانطور که در جدول  ۲مشاهده میشود،
ویژگیهای هر پنجــره امتیازی قابل محاســبه
روی توالی از امتیازات یک مشــتری هستند و این
ویژگیها ،تجمیعــی برای ویژگیهــای  Nامتیاز
مشتریاست.
همچنین در جدول  ۲مشاهده میشود بعضی از
ویژگیهابهاندازهپنجرهوابستهاست،اینویژگیها
شامل :نسبت تعداد تراکنش خرید به اندازه پنجره،
نسبت تعداد تراکنش انتقال به اندازه پنجره ،نسبت
تعداد شارژ خریداریشده به اندازه پنجره ،نسبت
تعداد قبوض پرداختشده به اندازه پنجره ،نسبت
تعداد ثبت کارت و تکمیل پروفایل به اندازه پنجره
و نسبت تعداد دوست معرفیشده به اندازه پنجره
اســت که در همه آنها تعداد فعالیت انجامشده بر
اندازهپنجرهبهمنظورنرمالسازیتقسیممیشود.
پس از اســتخراج ویژگیهای جدول  ۲از روی
ویژگیهای  Nامتیاز یک مشــتری ،یک برچسب
برای هر بردار ویژگی در نظر گرفته میشــود که
نشــاندهنده کالهبردار بودن پنجــره امتیازی
یا عادی بودن پنجره امتیازی اســت .در شــکل ۳
نمونهای از یک پنجره امتیــازی با اندازه  4نمایش
داده شده اســت .همانطور که در شکل  ۳نمایش
شماره  31+2دی 1394

داده شده ،برچسب  +۱نشاندهنده پنجره امتیازی
مشتری کالهبردار و برچســب  -۱نشاندهنده
پنجرهامتیازیمشتریعادیاست.
الزم به ذکر اســت حداقل اندازه پنجره امتیازی
برابر با یک است اما برای کشــف اندازه موثر این
پنجره امتیازی بایــد حالتهای مختلفی را آزمون
کرد تا بهترین اندازه شناسایی شود .در بخش  ۴این
پژوهش ،ارزیابی برای کشــف اندازه موثر پنجره
امتیازی ارائه شده است.
 -۳ایجاد دو مجموعه آموزش و آزمون
در روش پیشنهادی پس از انجام پیشپردازش
و ایجاد بــردار ویژگی ،مجموعــه داده آزمون و
آموزش تعیین میشود .معموالً برای تعیین این دو
مجموعه داده ۷۰ ،درصد دادهها به عنوان مجموعه
آموزش و  ۳۰درصد به عنوان مجموعه آزمون به
صورت تصادفی انتخاب میشــود .هدف از ایجاد
مجموعه آموزش ،یادگیری دســتهبندها و هدف
از ایجاد مجموعه آزمون ارزیابی دســتهبندهای
یادگیریشدهاست.
 -۴تفکیــک دادههــای کالهبــرداران از
مشتریانعادی
همانطور که در شــکل ۲مشاهده میشود ،پس
از ایجاد مجموعه داده آموزش ،به منظور تشخیص
الگوهای پنهان از دادههــای کالهبرداران ،نمونه
دادههای کالهبرداران از نمونه دادههای مشتریان
عادی جدا و به گام خوشهبندی ارسال میشود.
-۵خوشهبندی
همانطور که در شــکل  ۲مشاهده میشود ،گام
پنجم روش پیشــنهادی ،خوشــهبندی مجموعه
دادههای کالهبرداران است .هدف از این گام این

است که برچسبهای مجموعه داده کالهبرداران
دوباره برچســب زده شوند .دلیل این امر آن است
که به دلیل اینکه ممکن اســت الگوهای پنهانی در
نمونههای کالهبرداران باشد ،با انجام خوشهبندی
میتوان به وجود آنها پی برد و برچســبگذاری
دادههــا را اصالح کرد .در ایــن مرحله نمونههای
کالهبرداران در چند خوشه قرار میگیرد و به ازای
کالهبرداریهای مختلف الگوهای مختلفی کشف
میشــود ،ســپس در مرحله بعد به ازای هر الگو،
یک دستهبند با روش  OCSVMیادگیری شود که
نماینده آن الگو در شناسایی کالهبرداری است .در
واقع با کمک روش خوشهبندی میتوان الگوهای
متعددی را که نماینده گروهی از نمونهها هستند،
شناسایی کرد و سپس در مرحله دستهبندی (گام
ششم روش پیشنهادی مطابق با شکل  )۲برای هر
خوشه یک دستهبند یادگیری میشود و شناسایی
کالهبرداری توسط رایگیری بین این دستهبندها
انجاممیگیرد.
روشهای متعددی تاکنون برای خوشــهبندی
داده مانند  K-means، K-mediodsو غیره ارائه
شده اســت که در ()۲۰۰۹ ،.Hruschka، et al
مورد بررســی قــرار گرفتند .از بیــن روشهای
خوشهبندی معرفیشده ،روشهای خوشهبندی
تکاملی از دقــت باالتری برخوردار هســتند .به
همین دلیل در روش پیشنهادی از این نوع روشها
استفاده میشــود .در ضمن در روش پیشنهادی،
نیازمند الگوریتمی برای خوشــهبندی هســتیم
که در آن نیــازی به تعیین ( kتعداد خوشــهها)
قبل از انجام خوشهبندی نباشــد .بنابراین باید از
روشهای خوشــهبندی که به صــورت خودکار
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مقاالت
مقدار بهینه  kرا تعیین میکنند ،اســتفاده شــود.
یکی از روشهای جدید خوشــهبندی که محققان
ایــن پژوهش نیــز در ارائه آن نقش داشــتهاند
روش خوشــهبندی مبتنی بر الگوریتم  PSOاست
کــه ) 7CPSOII (Masoud، et al.، 2013نامیده
شــده اســت .دلیل اینکه در روش پیشنهادی از
الگوریتــم  CPSOIIبرای خوشــهبندی مجموعه
داده کالهبرداران اســتفاده شــده ،این است که
ایــن الگوریتم دقت باالیی دارد و در مقایســهای
کــه در ( )۲۰۱۳ ،.Masoud، et alانجام گرفته،
نشــان داده شــده این الگوریتــم از روشهای
خوشــهبندی کالســیک ماننــد  K-meansو
روشهای خوشــهبندی تکاملی مانند الگوریتم
ژنتیــک بهتر عمل میکند .دلیــل دیگر انتخاب

نتایج ارزیابیهای صورتگرفته در بخش ۴
این پژوهش نشان میدهد از بین دو رویکرد
خوشهبندی دستهبندی دودویی دارای کارایی
بیشتری است
الگوریتم  CPSOIIدر روش پیشــنهادی این است
که این الگوریتم میتواند تعداد بهینه خوشهها را
به صورت خودکار بیابد .نکته مهمی که باید در این
بخش ذکر شود این است که خوشهبندی فقط روی
مجموعه دادههای کالهبرداران صورت میگیرد
و مجموعه دادههای آزمون و دادههای مشتریان
عادی در انجام خوشهبندی دخالتی ندارند.

-۶دستهبندی
به منظــور شناســایی کالهبــرداران از روی
مجموعه داده آموزش دســتهبندهایی یادگیری
میشود .دســتهبند یک مدل اســت که توسط
آن میتوان به ازای دادههــای جدید (مجموعه
داده آزمون) برچســب آنها را پیــش بینی کرد.
در روش پیشــنهادی از دو رویکرد دستهبندی
دودویی و چندکالسه استفاده شده است .خروجی
خوشــهبندی دادههای کالهبــرداران به روش
دســتهبندی دودویی ( OCSVMگام ششم روش
پیشنهادی مطابق با شکل  )۲تحویل داده میشود.
روش دســتهبندی  OCSVMبرای یادگیری یک
دســتهبند نیازی به دادهها با برچسب  -۱ندارد
و فقط با استفاده از دادهها با برچسب  +۱میتواند
دستهبند را یادگیری کند .در رویکرد دستهبندی
چندکالســه (گام هفتم روش پیشنهادی مطابق
با شــکل  )۲از تمام نمونههای مجموعه آموزش
اســتفاده میشــود و در آن فقط دو برچسب +۱
برای دادههای کالهبرداری و  -۱برای دادههای
مشتریان عادی استفاده میشود .پس از یادگیری
این دســتهبندها ،در گام هشتم روش پیشنهادی
مطابق با شکل  ،۲هر نمونه از مجموعه آزمون ،به
همه دستهبندها داده و نظر آنها پرسیده میشود و
سپس با برچسب واقعی آن نمونه مقایسه صورت
میگیرد و طی آن عملکرد هر یک از دســتهبندها
مورد ارزیابی قرار میگیرد.
نکتهای که باید به آن توجه شــود این است که
تاکنون روشهای دستهبندی متعددی ارائه شده
اما نمیتوان چنین نتیجهگیری کرد که یکی از این
روشها ،بهترین روش دســتهبندی است .برای
تشخیص بهترین روش دســتهبندی در هر حوزه

باید روشهای متعدد مــورد ارزیابی قرار گیرد تا
بهترین روش دســتهبندی انتخاب شود .به همین
منظور در پژوهش حاضر از روشهای دستهبندی
 KNN، SVM، C4.5و  OCSVMاستفاده شده و یکی
ازنوآوریهایاینپژوهشتشخیصبهترینروش
دســتهبندی برای مجموعــه داده کالهبرداران
است.

ارزیابیروشپیشنهادی

برای ارزیابــی روش پیشــنهادی این پژوهش،
از  ۱۸۳۰امتیــازی نمونــهای کــه در ســامانه
باشگاه مشــتریان ثبت شده ،اســتفاده میشود.
این امتیازات مربوط به  ۴۵۰مشــتری باشــگاه
مشتریان بوده که از بین آنها  ۲۸مشتری اقدام به
کالهبرداری کردهانــد و مجموع تعداد امتیازات
آنها شامل  ۶۵۳امتیاز اســت .بنابراین امتیازات
مشــتریان کالهبردار با برچسب  +۱و امتیازات
سایر مشــتریان با برچســب  -۱در نظر گرفته
شده است.
در گام اول ایــن روش روی مجموعه دادههای
جمــعآوریشــده ،فیلترهای معرفیشــده در
بخش پیشپردازش اعمال و تعــداد نمونههای
این مجموعــه داده از  ۱۸۳۰بــه  ۱۷۸۹نمونه
تقلیل داده شده اســت .این روش در گام نخست
 ۴۱نمونه از ایــن مجموعه داده را به عنوان نویز یا
داده پرت در نظر گرفتــه و آنها را حذف میکند.
پس از حذف نویــز و داده پرت در گام دوم روش
پیشــنهادی ،اندازه پنجره  ۴در نظر گرفته شد که
در نتیجه ســبب شــد کل نمونههای پنجرههای
امتیــازی برابر با  ۷۳۲نمونه شــود .البته الزم به
ذکر است برای مشتریانی که کمتر از چهار امتیاز

شکل  -۳شمایی از ویژگیهای استخراجشده برای هر امتیاز و ویژگیهای تجمیعشده برای پنجره امتیازی با اندازه ۴

بردار ویژگی هر پنجره امتیازی

ATT

1-/1+

AAT
ABA

DRA
CGT
DRP
NPT

NTT
NCT
NBP

NRC
NIF

برچسب بردار ویژگی نشاندهنده مشتری کالهبردار یا عادی

 12ویژگی استخراجی در پنجره امتیازی با اندازه 4

AMN

SCT
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در سامانه باشگاه مشتریان سامان داشتند ،اندازه
پنجره بر اســاس تعداد امتیاز آنها محاسبه شد.
در گام ســوم روش پیشنهادی ۷۰ ،درصد دادهها
شــامل  ۵۱۲نمونه به عنــوان مجموعه آموزش
( ۱۳۹نمونه مربوط به کالهبرداران و  ۳۷۳نمونه
مربوط به مشــتریان عادی) و  ۳۰درصد مابقی
دادهها شــامل  ۲۲۰نمونه به عنــوان مجموعه
آزمون در نظر گرفته شد.
بــرای ارزیابــی گام خوشــهبندی روش
پیشــنهادی ،الگوریتم  CPSOIIبــا پارامترهای
«تعــداد ذرات» بــا مقــدار  ۱۰۰و «ماکزیمم
تعداد تکرار» بــا مقــدار  ۲۵۰۰روی مجموعه
داده کالهبرداران آموزش اعمال شــده اســت.
ســایر پارامترهای الگوریتــم  CPSOIIمطابق با
( )۲۰۱۳ ،.Masoud، et alتنظیم شــده اســت.
نکته مهمی که باید در استفاده از الگوریتم CPSOII
در روش پیشــنهادی مدنظر قرار داد این اســت
که از بین توابع برازندگی خوشــهبندی ارائهشده
کدام یک برای بهینهســازی در نظر گرفته شود.
تاکنون ســه تابع برازندگی -۱ :مجموع مربعات
خطــا ( -۲ ،)SSEمعیار نــرخ واریانس ( )VRCو
 - ۳معیــار  ،DBIبه صورت فراگیــر در ادبیات
روشهای خوشهبندی مورد استفاده قرار گرفته
اســت .از بین این ســه روش برای کشف تعداد
خوشههای مناســب به صورت خودکار پیشنهاد
شده است که از معیار  DBIاستفاده شود .به همین
دلیل در این پژوهــش ،الگوریتم  CPSOIIاز معیار
 DBIبه عنوان تابع برازندگی استفاده میکند.
اعمــال الگوریتــم  CPSOIIروی  ۱۳۹نمونه
گروه افراد کالهبــردار ( ۷۰درصد کل امتیازات
کالهبرداران در مجموعه داده آموزش) ،ســبب
شناسایی سه خوشــه متمایز میشود (خوشه اول
شامل  ۲۳نمونه ،خوشه دوم شــامل  ۵۶نمونه و
خوشه سوم شــامل  ۶۰نمونه است) .الزم به ذکر
اســت الگوریتم  CPSOIIبه صورت خودکار این
نتایج را به دســت آورده و به آنها همگرا شده و در
آن به صورت پیشفرض تعداد خوشههای کمینه
( )kminو تعداد خوشــههای بیشینه ( )kmaxبه
ترتیــب برابر با دو و کل تعداد نمونهها اســتفاده
شده است.
نتایج حاصل از خوشــهبندی نمونههای گروه
افراد کالهبردار توســط الگوریتــم  CPSOIIبر
طبق معیار  DBIبرابر با  ۰/۴۷است .در الگوریتم
 CPSOIIمیتــوان از الگوریتــم  k-meansدر
تولید اولیه جمعیت ذرهها استفاده کرد .در شکل
 ۴همگرایی الگوریتم  CPSOIIبرای خوشــهبندی
نمونههــای گروه افراد کالهبــردار نمایش داده
شده است .در این شــکل الگوریتم  CPSOIIیک
بار به همراه الگوریتم  k-meansو بار دیگر بدون
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شکل  -۴تاثیر استفاده از الگوریتم  K-meansدر همگرایی الگوریتم CPSOII

اســتفاده از آن اجرا شده و این نتایج همانطور که
انتظار میرفت حاکی از آن اســت که اســتفاده
الگوریتــم  k-meansدر الگوریتــم CPSOII
سرعت همگرایی را بیشــتر میکند اما تاثیری بر
دقت آن ندارد و الگوریتم  CPSOIIبدون استفاده
از الگوریتــم  k-meansنیز میتواند جوابهای
بهینه یــا نزدیک به بهینه را شناســایی کند .باید
گفت زمان اجرای الگوریتم  CPSOIIتوســط یک
رایانه با پردازنده هفــت  Ciو حافظه اصلی چهار
 ،Gigشــش دقیقــه و  ۲۹ثانیه طول کشــید که
میتواند زمانی مطلوب برای پیشپردازش باشد.
همانطور که مشــاهده شــد ،پــس از اعمال
الگوریتم  CPSOIIروی مجموعه نمونههای افراد
کالهبردار سه خوشــه متمایز به صورت خودکار
شناسایی شد .در گام ششــم روش پیشنهادی به
ازای هر خوشه شناساییشــده در گام پنجم ،یک
دســتهبند با روش  OCSVMیادگیری میشود.
پس از یادگیری ،این سه دستهبند توسط مجموعه
آزمونی (شــامل  ۲۲۰نمونه) که در گام  3روش
پیشنهادی (مطابق شــکل  )۲انتخاب شد ،مورد
ارزیابی قرار میگیــرد .همچنین در گام  ۷روش
پیشــنهادی ،به ازای دادههای مجموعه آموزش
با ســه روش  5 .KNN، C4و  SVMســه دستهبند
چندکالسه یادگیری شــد و پس از یادگیری این
ســه دســتهبند ،مجموعه آزمونی (شامل ۲۲۰
نمونه) کــه در گام  ۳روش پیشــنهادی (مطابق
شکل  )۲انتخاب شد ،مورد ارزیابی قرار میگیرد.
برای بررسی میزان اثربخشی روش پیشنهادی
از معیارهای بازخوانی ،دقت و صحت اســتفاده
شده اســت .این معیارها با استفاده از نتایج اعمال

ایــن روش روی مجموعــه آزمون محاســبه
میشــوند .در رابطههــای  ۱تا  ۳این ســه معیار
معرفی شــده اســت .در این روابط  TPبه معنای
تعداد نمونهای است که کالهبرداری بودهاند و به
درستی تشخیص داده شدهاند FP .نشانگر تعداد
نمونههایی اســت که کالهبــرداری بودهاند و به
اشتباه عادی تشــخیص داده شدهاند FN .نشانگر
تعداد نمونههایی اســت که عادی بودهاند ولی به
اشتباه کالهبرداری تشــخیص داده شدهاندTN .
حاوی تعداد نمونههایی است که عادی بودهاند و
به درستی عادی تشخیص داده شدهاند.
()۱
()2
()3

TP
TP + FP
TP
TP + FN

= دقت
= بازخوانی

TP+ TN
TP + TN + FN + FP

= صحت

نتایج ارزیابی دســتهبندهای یادگیریشده با
چهار روش دســتهبندی ،در شکل  ۵نمایش داده
شده اســت .همانطور که در شــکل  ۵مشاهده
میشــود ،از بین چهار روش دســتهبندی مورد
ارزیابــی ،روش دســتهبندی  OCSVMبهترین
نتایــج را بر طبــق معیارهای دقــت ،بازخوانی
و صحــت و نرخ خطا به دســت آورد .مقایســه
نتایج بهدستآمده در شــکل  ،۵نشان میدهد با
خوشــهبندی نمونههای افراد کالهبردار صحت
روش پیشنهادی بهبود پیدا میکند .از این ارزیابی
چنیــن نتیجهگیری میشــود که با اســتفاده از
روشهای خوشهبندی به منظور کشف الگوهای
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مقاالت
پنهان در دادههای کالهبــرداران ،میتوان نرخ
تشخیص روشهای دستهبندی را افزایش داد.
چنانکه در بخش  3-2ذکر شــد ،اندازه پنجره
امتیازی نقش موثری بر کارایی روش پیشنهادی
دارد ،بــه همیــن دلیــل در این بخش بــه ازای
انــدازه پنجرهها با طول یک الــی  ،۳۰روشهای
دستهبندی مختلفی یادگیری شد و نتایج ارزیابی
آنها در شــکل  ۶نمایش داده شده است .در شکل
 ۶فقط معیار صحــت مورد توجه قــرار گرفته و
همانطور که مشاهده میشــود ،زمانی که اندازه
پنجره برابر با  ۱۱است ،هر چهار روش دستهبندی
مورد استفاده بیشترین کارایی را داشتند و باالترین
مقدار معیار صحت خود را به دست آوردند.
در ادامــه بــه چنــد مــوردی کــه منجر به
کالهبرداری شدهاند و روش پیشنهادی با بررسی
موضوع توانسته جلوی اینگونه سوءاستفادهها را
بگیرد ،پرداخته شده است:
 -۱کســب امتیاز از طریق دعوت دوستان:
با توجه بــه اینکه مشــتریان میتوانند با دعوت
دوستان خود امتیاز کسب کنند ،طبق بررسیهای
صورتگرفته این امکان وجود دارد که مشتریان
با ارســال دعوتنامه به ایمیلهای دروغین ،امتیاز
کســب کنند .به همیــن منظور ،پس از کشــف
این نوع کالهبرداری توســط روش پیشنهادی،
در سامانه باشــگاه مشتریان ســامان زمانی به
مشــتری دعوتکننده امتیاز تعلق میگیرد که

فرد دعوتشــده ،اولیــن کارت بانکی خود را در
سامانه ثبت کند.
 -۲کســب امتیاز بر اســاس تراکنشهای
بانکی :مشتریان بر اســاس مبالغ تراکنشهای
کارتهای ثبتشده در سامانه باشگاه مشتریان
ســامان ،میتواننــد امتیاز کســب کنند .طبق
بررســیهای صورتگرفته بعضی از مشتریان
میتوانند بر اســاس برخی از انواع تراکنشهای
مبالغ پایین (هزار ریالی) امتیاز کســب کنند .به
همین منظور ،بعد از کشف این نوع کالهبرداری
توسط روش پیشــنهادی ،با اعمال محدودیت بر
مبلــغ تراکنش در زمان ثبــت تراکنش و نیز در
زمان ثبت الگوی امتیازدهی بر پایه تراکنشی ،جلو
آن گرفته شده است.
 -۳کســب امتیاز بر اســاس خرید از طریق
 :POSمشــتریان بر اســاس خریــد روی POS
های ســامانی میتوانند امتیاز کسب کنند .طبق
بررسیهای صورتگرفته مشــتریانی که خود
دارای دستگاه  POSهســتند ،میتوانند با تنظیم
حسابشــان روی  ،POSتراکنشهای متعددی
را به عنوان خرید ثبت کننــد ولیکن در عمل این
تراکنشها انتقال وجه از حســاب خود به حساب
دیگری اســت .به همین منظور پس از کشــف
این نوع کالهبرداری توســط روش پیشنهادی،
با ارائه ســامانه هشدار باشــگاه ،اطالعات نحوه
کســب امتیازهای افــراد پایان هر روز توســط

روش پیشنهادی بررسی میشــود و در صورت
احتمال وقوع کالهبرداری ،اطالعرسانی صورت
میگیرد.
 -۴کسب امتیاز بر اســاس مانده موجودی
حسابهای ســامانی :مشــتریان میتوانند بر
اســاس موجودی حســاب خود امتیاز کســب
کنند .طبق بررســیهای صورتگرفته مشتریان
میتوانند در طول روز حســابهای خود را خالی
کنند و با تکمیــل موجودی در پایان روز ،امتیاز به
دست آورند (سامانه امتیازهای افراد را به صورت
شبانه و یک بار در روز محاسبه میکند) .به همین
منظور بعد از کشف این نوع کالهبرداری توسط
روش پیشنهادی ،به جهت جلوگیری از این روش
سوءاستفاده ،امتیاز بر اساس حداقل مانده در هر
روز محاسبه خواهد شد.
 -۵کســب امتیاز بر اســاس انتقال وجه از
ســپرده :مشــتریان میتوانند بر اساس الگوی
تعریفشــده ،در تراکنشهای انتقال وجه امتیاز
کســب کنند .طبق بررســیهای صورتگرفته
مشــتریان در صورتی که از حســاب سامانی به
حســاب ســامانی دیگر انتقال وجه انجام دهند،
بدون کارمزد این عمل صورت میگیرد که از این
عملیات جلوگیری شده است.
 -۶کسب امتیاز بر اســاس ثبت کارتهای
بانکی :مشــتریان میتوانند بــا ثبت کارتهای
خود امتیاز کســب کننــد .طبق بررســیهای

شکل  -۶تاثیر تغییر اندازه پنجره بر معیار صحت دستهبندها

1
0.9
0.8

0.6
0.5
0.4
0.3

مقدار ارزش معیار صحت

0.7

0.2
0.1
29

27

25

23

21

19

15

17

13

11

9

7

5

3

1

0

اندازه پنجره

OCSVM

158

ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

SVM



C4.5

KNN

شماره  31+2دی 1394

peivast.com

EBPS Edition

دقت

0.59

0.6

بازخوانی

0.39

0.41

0.46
0.36
0.26

0.27

0.52
0.33

0.29

0.2

مقدار معیار سنجش

صحت

0.63

0.67

0.4

0
KNN

C4.5

SVM

OCSVM

شکل  -۵نتایج ارزیابی روشهای مختلف دستهبندی به ازای اندازه پنجره برابر با ۴

صورتگرفته در صورتی که مشتری بتواند کارت
خرید یا هدیــه ثبت کند ،میتوانــد بدون ایجاد
ارزش افزوده برای بانک ،امتیاز به دست آورد .به
همین منظور پس از کشف این نوع کالهبرداری
توسط روش پیشنهادی ،از ثبت اینگونه کارتها
در ســامانه باشگاه مشتریان ســامان جلوگیری
شده است .همچنین هر فرد میتواند حداکثر ۱۰
کارت در حساب کاربری خود به ثبت برساند تا از
ایجاد کالهبرداری بر پایه ثبت کارتهایی به جز
کارتهای متعلق به خود جلوگیری کند.
 -۷کســب امتیاز بر اســاس تراکنشهای
پرداخت قبض :مشــتریان بــا پرداخت قبض
از طریق درگاههای ســامان ،میتواننــد امتیاز
کســب کنند .طبق بررســیهای صورتگرفته
بر نحــوه پرداخت قبــض برخی از مشــتریان،
کالهبرداریهای ذیل کشف شد:
الف -ایجاد قبضهای متعدد بر اساس فرمول
ایجاد شناســه قبض و پرداخت از روی یک قبض
اصلی
ب -پرداخت قبضهــای افراد عادی که عضو
باشگاه نیســتند .معموالً بنگاههای ارائه خدمات
بانکی از این روش کالهبرداری استفاده کردهاند.
بعد از کشــف این نوع کالهبرداریها توسط
روش پیشنهادی ،به همین جهت تعداد پرداخت
قبضها به ازای هر فرد در هر روز محدود شد.

نتیجهگیری

تشــخیص کالهبردای در ســامانههای باشگاه
مشــتریان یکی از چالشهــای جدید در صنعت
بانکداری است .در این پژوهش یک روش جدید
مبتنی بر دادهکاوی برای تشخیص کالهبرداری
شماره  31+2دی 1394

ارائه شــده است .در روش پیشــنهادی دو مدل
بردار ویژگی شــامل بردار ویژگی برای هر امتیاز
مشــتری و بردار ویژگی تجمیعی پنجره امتیازی
به منظور تشخیص کالهبرداری ارائه و بر اساس
مجموعه داده گرفتهشــده از پایگاه داده سامانه
باشگاه مشتریان بانک سامان این بردار ویژگیها
ایجاد شد .سپس مجموعه دادهها به دو مجموعه
آمــوزش و آزمــون تقســیمبندی و مجموعه
آموزش با دو رویکرد )۱ :استفاده از خوشهبندی و
روش دستهبندی دودویی  OCSVMو  )۲استفاده
از روشهای دســتهبندی چندکالسه .SVM، C4
 5و  KNNیادگیری شــد .در پایان دستهبندهای
یادگیریشــده با اســتفاده از مجموعه آزمون
ارزیابی شــد .نتایج ارزیابیهــای صورتگرفته
در بخش  ۴ایــن پژوهش نشــان میدهد از بین
دو رویکرد خوشهبندی-دســتهبندی دودویی و
دستهبندی چندکالســه ،رویکرد خوشهبندی-
دستهبندی دودویی دارای کارایی بیشتری است.
در ضمن اندازه پنجــره امتیازی تاثیری زیادی بر
دقت روش پیشــنهادی دارد که با ارزیابیهای
انجامشــده در بخــش  ،۴بهترین مقــدار اندازه
پنجره امتیازی  ۱۱شناســایی شــد .درنهایت،
ارزیابیهای صورتگرفته روی روش پیشنهادی
نشــان میدهد روش پیشنهادی با اســتفاده از
رویکرد خوشهبندی و روش دستهبندی دودویی
 OCSVMو انــدازه پنجره امتیــازی برابر با ۱۱
توانست شناسایی کالهبرداری را با معیار صحت
برابر بــا  ۸۳ .۰درصد انجام دهد .به عنوان یکی از
کارهــای آتی در این زمینه ،توصیه میشــود در
روش پیشنهادی برای افزایش دقت از روشهای
انتخاب ویژگی نیز استفاده شود
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کاربران تلفنهای هوشمند از چه میترسند

بانکها از سقوط اپلپی چه یاد خواهند گرفت؟

چه کسی کالبدشکافی را بر عهده خواهد گرفت؟

آیا واقعیتافزوده جایی در شعب بانکی دارد؟

 168خط قرمز کاربرها

 170هکرهای بانکی بالی جان

 176معمای سقوط اپلپی

 184بانکداری در مرز واقعیت و مجاز

AltCoinها  هیاهوی دنیای امروز

 190جایگزینهایی برای بیتکوین
مدیر فناوری اطالعات بانک جهانی:

 192هزینههایآيتینبایدمحدودشوند

پیوستجهان

امنیت

هری تریس

بانکها در سال  ۲۰۱۶در زمینه فناوری بیشتر سرمایهگذاری خواهند کرد؛ ب ه ویژه در بخش امنیت

امنیت ،مساله حیاتی سال ۲۰۱۶

بانکها

در شــرایط پیچیده و پردردسر
رشــد درآمد ،ســعی دارند با
اختصاص بودجههایی به بخش فناوری ،هزینهها
را کنترل کنند .بر اســاس گفتههای مدیران ارشد
فناوری اطالعات ،اکثــر بانکها با توجه به نیاز به
سیستمهایکامپیوتریامن،توسعهتوانمندیهای

   BYODچیست
BYODیا  bring your own deviceبه رویکرد اجازه اســتفاده
دادن به دستگاههای شــخصی مثل تلفنهمراه ،لپتاپ ،تبلت برای
دسترسی به اطالعات شــرکت و برنامههای کاربردی به کارمندان
اشاره دارد .این خطمشی ،یکی از سیاستها و استراتژیهای کسبو
کار است که به استراتژی  BYODشهرت دارد .کارکنان هرساله میل
بیشتری به استفاده از دستگاههای خود در سر کارشان دارند .هدف
از ایجاد این خطمشی ،افزایش بهرهوری و کاهش هزینههاست

166

ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

تحلیلــی ( )analytic capabilitiesو افزایــش
بسترهای مستقیم ارتباط با مشتری تصمیم دارند
بودجه بخش فناوری را به طــور قابل توجهی در
سال  ۲۰۱۶افزایش دهند .این افزایش بودجه ،در
بخش امنیت بسیار باال خواهد بود و اکثر مدیران
میزان تخصیص بودجه به بخش امنیت را بیش از
 ۱۰درصد پیشبینی میکنند.
یافتههای این گزارش ،بر اســاس تحقیقی است
کــه  Source Mediaدر قالب یک نظرســنجی
آنالیــن از  ۵۰رئیس بخش اطالعــات بانکی و
مدیران ارشد فناوری طی ماه جوالی سال ۲۰۱۵
انجام داده اســت .از آنجایی کــه بودجه فناوری
عموم ًا در گزارشهــای مالی در اختیار مردم قرار
نمیگیرد ،ایــن تحقیق رویکــرد منحصربهفرد
برنامهریزیهــای موجــود را در رابطــه بــا
اولویتهای صنعت و بودجهها نشــان میدهد.
پاسخها از بانکهایی مختلف که درجههای کیفی
مختلف دارند ،دریافت شده است؛ بانکهایی که
بیشترشان تخصصی درازمدت در رابطه با جهان
فناوری اطالعات دارند.


اکثــر مدیران عامــل بانکهــا بودجه بخش
فناوریشــان را عالوه بر امنیت ،بــه بانکداری
همراه و تحلیل داده اختصــاص خواهند داد .بین
 ۴۰تــا  ۵۰درصد از مدیــران پیشبینی میکنند
افزایش بودجــه در بخشهــای انطباقپذیری،
بانکداری آنالین ،مدیریت «ابزار خودت را ســر
کار بیاور» و نرمافزار پرداخت انجام پذیرد.حدود
 ۲۸درصد از مدیران فنــاوری اطالعات کاهش
بودجه را در بخش کامپیوترهای شخصی طی سال
آتی پیشبینی میکنند .ایــن آمار قابلتوجهتر از
پیشبینی آن دســته از مدیران فناوری اطالعاتی
اســت که با رقم  ۱۲درصد ،افزایش بودجه را در
این زمینــه احتمال میدهند .حــدود  ۱۸درصد
پیشبینــی میکنند که بودجه ســرورها کاهش
یابد ،اما به نظر  ۲۲درصد دیگر ،بودجه این بخش
افزایش خواهد یافت .عالوه بر رایانههای شخصی،
تنها جایی که مدیران ارشد فناوری پیشبینی افت
را دارند ،سرمایهگذاری مدیریت داخلی فناوری
است.
هیچکدام از مدیران فناوری احتمال نمیدهند
شماره  31+2دی 1394
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که سرمایهگذاری و هزینه در بخش امنیت کاهش
یابد و آمار مدیرانی که احتمال کاهش را میدهند،
رقمی بسیار ناچیز است :حدود دو تا شش درصد.
تقریبــ ًا  ۱۳درصد مدیــران ،انتظــار دارند با
کاهش میــزان بودجه تخصیصیافته به شــعب
مواجه شــویم اما مدیران فناوری که آمارشان به
 ۳۵درصد میرســد ،احتمال افزایش بودجه را در
این شعب میدهند .بودجه شعب از سال  ۲۰۰۹و
ن همراه و آنالین جای
از زمانی که کانالهــای تلف 
تعامالت قدیمی در شــعب را گرفتهاند ،کاهش
یافته اســت؛ اما شعبهها در این ســالها بیشتر به
فناوری مجهز شدهاند ،حتی بانکها دستگاههای
خودکار پیچیدهتری راهاندازی کردهاند و در مورد
نیروی انســانی ،تجهیزات و طراحــی به گونهای
تجدیدنظر کردهانــد که به آنها در طی مســیر
کمک میکند .تقریب ًا یکســوم پاســخدهندگان
پیشبینی میکنند بودجه اختصاصدادهشده به
شــعب ،حدود  ۲۰درصد افزایش یابد .این آمار
نشــان میدهد بخش قابلتوجهــی از صنعت،
برنامه و طرح ارتقای شــعب عمده را دارد .بخش
ل توجهی از مدیران نیــز افزایش بودجه را در
قاب 
بخش تجزیهو تحلیل احتمال میدهند و پیشبینی
میکنند جهشی هم در این بخش اتفاق بیفتد.
به هر حال با تمام اینها ،میزان افزایش بودجه در
بخش امنیت به نظر بســیار ویژه میآید .افرادی
که افزایــش بودجه در این بخش را برای ســال
 ۲۰۱۶پیشبینی کردهاند ،میزان افزایش بودجه
را حدود  ۱۰تا  ۱۹درصد دانســتهاند و تقریب ًا ۴۰
درصد نیز میزان افزایش بودجــه را  ۲۰درصد
تــا دوبرابر این رقم احتمال دادهاند .در پاســخ به
پرسشــی دیگر در رابطه با تعیین پنج چالش خود
بر اســاس اولویت ۴۲ ،درصد پاسخدهندگان از
«مدیریت بودجه» ســخن گفتهانــد ۶۰ .درصد
نیز به «مســائل مربوط به امنیت» رای دادهاند.
برنامهریزیهــای بودجه همردیــف و همتراز
با بخشهایی اســت که مدیران ارشــد فناوری
موضوع اصلی تمرکــز خود میدانند .مدیران نیز
گزارش میدهند که فناوری ارتباط با مشــتری،
امنیت و پشــتیبانی ابرداده و تحلیل داده در راس
اولویتهای آنها قرار دارد.عالوه بر این ،مدیران
فناوری در قسمت پاسخهای تشریحی نظرسنجی
اظهار داشتهاند که سلســله اخیر نفوذ به دادهها،
هزینه باالی شکســت ـ از جمله زیر سوال رفتن
اعتبار ـ و بررســی مقررات (رگوالتــوری) ،نیاز
به اختصاص بودجه و هزینــه در بخش امنیت را
مطرح میکند .یکی از این مدیــران تاکید کرده
اســت که افزایش بانکداری دیجیتــال ،میزان
حملهها را افزایش میدهد و «داده پول اســت و
برای مشتری اهمیت دارد»
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نمودار شماره ۱ـ بانکها در چه بخشهایی بودجه فناوری را افزایش میدهند؟
امنیت
تجزی ه و تحلیل داده
بانکداری همراه
انطباقپذیری
بانکداری آنالین
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نرمافزار پرداخت یا خدمات پرداخت
فناوری در شعب
نرمافزار مدیریت سرمایهگذاری ارتباط با مشتری
پلتفرمهای اعطای وام  
بانکداری تجاری
شبکهها
سرورها
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دسکتاپها
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برایان کالرک

کاربران تلفنهای هوشمند از فاش شدن اطالعات بانکی خود ،بیشتر از لو رفتن عکسهای خصوصیشان میترسند

خط قرمز کاربرها

کــه یــک شــرکت
آنتیویــروس اســت
تحقیقــی در  ۱۱کشــور انجــام داده و نکتههای
جالبــی در مورد اینکه چه چیــزی برای کاربران
تلفن همــراه از نظر امنیتی اهمیت دارد ،آشــکار
شده اســت .در این تحقیق ،حدودا ً از  ۲۵هزار نفر
نظرسنجی شده اســت و نتایج آنقدر حیرتآور
است که حتی نمیتوان حدس زد.
اکثــر کاربران تلفــنهمراه که از  ۱۱کشــور
در تحقیق  Avastشــرکت داشــتهاند ،ترجیح
میدهند عکسهای شخصیشــان بــه نمایش
دربیاید ،نه اطالعــات بانکیشــان .این تحقیق
نشــان میدهد مردم فکر میکنند فاش شــدن
اطالعات مالیشان بیشــتر دردسرساز است تا
عکسهای شخصیشــان .احتماالً جالبترین و
حیرتآورترین بخش این مطالعه ،ترس کاربران
تلفن همراه از فاش شــدن اطالعات بانکیشــان
است.

Avast

افرادی که در سراســر این  ۱۱کشــور از آنها
نظرسنجی صورت گرفته ،فاش شدن عکسهای
خصوصیشــان را کمدردســرتر از فاش شدن
اطالعات بانکیشان دانســتهاند .این نظرسنجی
نشــان میدهد در امریکا کمترین میزان نگرانی
نسبت به لو رفتن عکسهای شخصی وجود دارد.
بریتانیا با رقم  ۷۲درصد ،بعــد از امریکا در رتبه
دوم قرار دارد .ایــن آمار در آرژانتین پنجاهپنجاه
اســت .نتایج کامل این تحقیق در نمودار شماره ۱
نشان داده شده است.
این نظرســنجی نکتههای جالب دیگری را در
مورد کشورهایی مثل ایاالت متحده امریکا ،هند،
فرانسه و جمهوری چک آشــکار میکند؛ ظاهرا ً
اهالی این کشــورها ،خجالتیترین افراد در تاریخ
ال بیشــترین ترس در
ســرزمین خود هستند؛ مث ً
برزیل ،هند و انگلیس این است که اگر همسر فرد
در مورد وبســایتهایی که او ســر زده ،چیزی
بداند ،راهی جز طالق وجود نخواهد داشــت .در

جدول شــماره  ۱میزان رای افــراد در مورد این
وضعیت مشخص شده است.
در نمودار شماره  ۲میزان خصوصی بودن انواع
اطالعات کاربران از نقطهنظر خودشــان نشــان
داده شده است .نکته جالب دیگر در این میان این
اســت که اکثر این هراسها را میتوان با استفاده
از گذرواژهای مســتحکم یا استفاده از راهحلهای
امنیتی مثل اسکنر اثرانگشــت که در بسیاری از
تلفنهای همراه وجود دارنــد ،از بین برد اما اکثر
مردم حتی زحمت قفل کــردن صفحهنمایش را
به خود نمیدهند .بر اساس تحقیق صورتگرفته
مردم اپلیکیشــنهای مربوط به بانکشــان را
بیشتر از اپلیکیشــنهای عکس قفل میکنند .این
آمار نشان میدهد بیشــتر دغدغه آنها ،امنیت
مالیشان است.
اســپانیا ،فرانســه و آلمان در بین کشورهای
بررسیشــده ،ملتهایی هستند که از نظر امنیت
در سطحی باالیی از آگاهی قرار دارند؛ در حالیکه
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شاید بهتر باشد اهالی کشورهای برزیل ،مکزیک
ال تلفنهمراه هوشــمند نداشــته
و آرژانتین اص ً
باشند (جدول شــماره  .)۲ایاالت متحده امریکا با
 65/4درصد آمار قفل کردن گوشی تلفن همراه،
در بین کشورهای روسیه و هند جای گرفته است.
بر اساس این تحقیق ،حدود  ۴۰درصد مردم حتی
سراغ سادهترین راههای قفل کردن تلفنشان هم
نمیروند.
نکتــه حیرتآور دیگر این اســت که در کمال
تعجب هیچ کدام از پاســخدهندگان دولت را به
عنوان اولین عامل نفوذ در نظــر نگرفتهاند« .در
اکثر کشورها کاربران تلفن همراه هوشمند بیشتر
از همهچیز ،از جرائم ســایبری واهمه دارند .در
کشــورهایی مثل آرژانتین ،برزیل ،فرانسه ،هند
و روســیه مادرها رتبه اول ترسپاسخدهندگان
را به خــود اختصاص دادهاند! جاسوســی دولت
در کشــورهایی از جمله ایاالت متحــده امریکا،
مکزیــک ،آلمان و جمهوری چــک در رتبه دوم
قرار گرفته اســت ».بدین ترتیب «اکثر کاربران
گوشیهای هوشــمند در مورد دسترسی فردی
دیگر به اطالعاتشان نگرانند؛ به ویژه اطالعات
بانکی .ایــن دغدغه کاربران موجه اســت؛ زیرا
تعداد بســیاری از پاســخدهندگان در گذشته،
سرک کشیدن افراد به اطالعات شخصیشان را
به هر نحوی تجربه کردهاند»
جدول شماره 2
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آیا تلفنهمراهتان را قفل میکنید؟
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مارک گودمن

چه کسی کالبدشکافی را بر عهده خواهد گرفت؟

هکرهای بانکی بالی جان

انسان

170

یا ماشــین؟ جــواب دادن به این
پرسش ،هر روز سختتر از دیروز
میشود .پیشرفتهای سریع و زودهنگام پزشکی،
باعثیکپارچگیفناوریاطالعاتوزیستشناسی
شده است .بر اساس آمار و گزارشها ،هرساله۳۰۰
هزارامریکاییابزارهایخدماتپزشکیوایرلسرا
دریافتمیکنند؛ازجملهابزارهایپزشکیایمپلنت
( )IMDمیتوان به این موارد اشاره کرد :ضربانساز
یــا پیسمیکــر ،دفیبریالتور ،حلزونی شــنوایی،
سیســتمهای دارو رســانی و تحریککنندههای
اعصاب .انسان و ماشــین به رایان ه تبدیل شدهاند؛
رایانههایی که روزبهروز بیشتر با فیزیولوژی بدن ما

ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

اتحادمییابندویکیمیشوند.
حــدود  2/5میلیون نفــر در امریکا بــا اتکا به
ابزارهای پزشکی ایمپلنت یا همان IMDها زندگی
میکنند .در تحقیــق  freedonia Groupکه در
سال  ۲۰۱۲انجام شد ،هرساله میزان تقاضای IMD
ها در ایاالت متحده آمریــکا  ۷/۷درصد افزایش
مییابدومیزانهزینههایصرفشدهدراینزمینه
انتهایسال ۲۰۱۵به ۵۲میلیارددالرخواهدرسید.
IMDها در ابتــدا ابزارهایی مســتقل بودند که
با جهان خــارج ارتبــاط برقــرار نمیکردند .اما
امروزه بســیاری از فناوریهای وایرلس میتوانند
بین  IMDو ایســتگاه کنترلکننــدهاش ارتباطی


مســتقیم برقرار کنند .این سیســتمها اطالعات
فیزیولوژیکی را از  IMDبه پزشک بیمار میفرستند
تا مدیریــت و نظــارت الزم انجام شــود .برخی
سیســتمها مثل مانیتورهای گلوکــز فقط پیغام را
میفرســتند؛امابرخیدیگرمثلدفیبریالتورهای
ایمپلنتشــده ،دوطرفهانــد و امکان فرســتادن
دستورها را از کنترلکننده به IMDفراهم میکنند
و باعث میشوند دستگاه عملی خاص ـ مثل شوک
الکتریکیـراانجامدهد.
هیچ شــکی نیســت که بیشــتر این IMDهای
حیرتانگیز هزاران زندگی را نجــات دادهاند ،اما
آیا ممکن است عکس این هم اتفاق بیفتد؟ مساله،
شماره  31+2دی 1394
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نادرستعملکردندستگاهیاازکارافتادندستگاه
نیست؛ هرچند این امر هم توجه منتقدان را به خود
جلب کرده است .مساله مهم این واقعیت است که
در ســر و صدا و هیاهوی این ابزارها ،توجه چندانی
به امکان انجام جرائم جدید در بســتر این وسیلهها
نشده است؛ حتی بعد از اینکه وزارت امنیت داخلی
ایاالت متحده امریکا در مورد این امر هشــدار داد
ی بهفروشرفته (بیش از ۳۰۰
که تسهیالت پزشک 
ابزار) در  ۴۰نقطه ،از بعضی جوانب صدمهپذیرند
و افرادی با مقاصد بیمارگونه و شــیطانی میتوانند
بهآسانیازاینآسیبپذیریهاسوءاستفادهکنند.
تروریســتها و جنایتکاران بارها ثابت کردهاند
مهارت بسیاری در اســتفاده از فناوریهای جدید
الرایانههایشــخصیبا
یدارنــد.مث ً
وخرابــکار 
ویروسهای کامپیوتری مورد حمله واقع میشوند،
الگوریتمهایرمزنگاریکارتهایاعتباریونقدی
به تسلط مهندسی معکوس درمیآیند و تلفنهای
هوشمندنیزبهطوردائمآلودهmalwareمیشوند.
بحث هنگامی جدی میشود که توجه هکرها به
IMDها جلب شود؛ متاســفانه باید اقرار کرد برای
آنهاهککردناینابزارهاچندانهمدشوارنیست.
با این وجود تاکنون هیچ حملــه جنایتکارانهای به
IMDها صورت نگرفته اســت امــا میتوان ظهور
د م و دستگاههای جنایتکارانه را پیشبینی کرد که
توجهشــان به رایانههای درون ما جلب شده است؛
حاالچهبهدلیلمنفعتمالی،چهبرایجلبتوجهیا
ایجاد ترس .برخی از این حوادث با حمالت سایبری
ســاده اتفاق میافتند؛ فقط یک حملــه botnet
ن همراه و حتی یخچال خانهتان
میتواند رایانه ،تلف 
را به خدمت خود درآورد ،بنابراین به دام انداختن
ال کاری
پیسمیکر یا ضربانقلب هوشمندتان اص ً
ندارد .ابزارهای پزشکی هکشده شبیه آدرس IP
در اینترنت اشیا هســتند و اگر یکبار دفیبریالتور
ایپملنتشدهتانآلودهشود،ممکناستعمرباتری
خیلی زودتر از آن چیزی که پیشبینی میشــده،
تمام شــود و برای تنظیم مجدد دستگاه و بهبود به
عملجراحیفورینیازباشد.
بســیاری از فناوریهای ارتباطاتی که IMDها از
آن اســتفاده کردهاند ،عموم ًا امنیت پایین دارند.
محققان با اســتفاده از روشهــای مختلف حمله
توانســتهاند تنظیمات ابزارهــای  IMDرا تغییر
دهند ،درمان را غیرفعال کنند و حتی دستور شوکی
ناگهانیرابهپیسمیکریادفیبریالتورایمپلنتشده
بفرستند.
هکری مشــهور به «بارنابی جــک» ابزاری در
کنفرانس ســال  ۲۰۱۱عرضه کرد که بهگونهای
طراحیشدهبودکهمیتوانستدرشعاع ۳۰۰فوتی
دستگاهپمپاژانسولینرامکانیابیکند.اینابزاراین
امکان را فراهم میآورد کــه از راه دور و بالفاصله
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مقدارزیادیانسولینرادربدنفردموردنظرتزریق
کندوبهمرگسریعاومنجرشود.
ایناولینباردرتاریخاســتکهبدنانسانسوژه
حمالت سایبری شده .هر قدر بیشتر از رایانههای
کوچک در بدنمان اســتفاده میکنیم و هر قدر که
قصد داریم بر ســامت خود نظارت داشته باشیم
و روند درمانمان را بهبود بخشــیم ،فرصتهای
بیشــتریبرایدیگــرانبهوجــودمیآوریمکه
بدنهایمان را هک کنند و ماشینهای کاشتهشده یا
ایمپلنتشدهدربدنهایمانرادرقالبجرائمجنایی
از کار بیندازند؛ مشخص است که قتل از مهمترین
دغدغهها و نگرانیها به شمار میرود .همانطور که
مطرح شــد ،میتوان از راه دور دستور شوک را به
پیسمیکر داد و این امر ممکن است منجر به مرگ
فرد شود .اگر گروه جنایتکاری به چنین وسیلههایی
دسترسی یابند ،میتوانند ایمیل اخاذی (باجگیری)
به قربانیشــان بفرستند و یک ســاعت به طرف
فرصت بدهند که فالنقدر وجه به یک حســاب
بانکی در خارج از کشــور انتقال دهد و در غیر این
صورت،باشوکالکتریکیمرگبارمواجهخواهدشد
(تروررئیسجمهورازطریقدستگاههایپزشکیدر
میهن،دورازذهننیست).
عالوه بر این رشــد IMDها را میتوان با افزایش
آمار قابلتوجهی در بین جمعیت مشــاهده کرد؛
به همین دلیل ممکن اســت هدف صرف ًا یک فرد
نباشد ،بلکه گروههای مختلفی باشند که از IMDها
بهره میبرند .برای مثال تپش الکترومغناطیســی
خیلــی قوی ممکن اســت بــه تعداد زیــادی از
افرادی که  IMDدارند ،آســیب بزند یا برایشــان
مضر باشــد .عالوه بر این ســازمان جنایتکاری یا
تروریستی میتواند زیرساخت را هدف قرار بدهد
و سیستمهای کنترلی بیمارستان و IMDها را در هم
بریزد .بر اســاس یافتههای محققان Oak Ridge
 National Laboratoryکرمهــای slammer
و  Confickerدر ســالهای  ۲۰۰۳و ۲۰۰۹
سیستمهای بیمارســتانی را که مسئولیت نظارت
قلب بیماران را داشــتند ،آلوده کردند .باید توجه
داشــت امروزه بدافزارها نسبت به آن روزها حتی
پیچیدهتر شــدهاند و تروژان که با کدهای مخرب
مهندسی شده ،میتواند به بســیاری از بیماران در
سراسر جهان آسیبی یکسان وارد کند .در حالی که
جامعه کوچکی از محققــان و حتی مقررات دولتی
مثل  FDAو  FTCپرســشهایی مهم درباره امنیت
و حریم خصوصی در رابطه بــا پیامدهای ترکیب
فناوری کامپیوتر و سیستمهای بیولوژیکی مطرح
کردهاند ،قانونگذاران و مراکز مربوط به رسیدگی
به جرائــم در این گفتمانها غایب هســتند .با این
حال هر روزه تعداد ابزارهای پزشکی ایمپلنتشده
که در رابطه با تکنولوژی هستند ،افزایش مییابد.

اینافرادســرانجامخواهندمردوبعدازمرگشان
IMDهای آنها در دفتر پزشکی بیمارستان مربوطه
بررسی خواهد شــد تا علت مرگ مشخص شود.
حالدراینبین،وقتیجسدفردبهدفتربیمارستانیا
پزشکی قانونی آورده میشود ،از کجا میتوان علت
مرگشراتشــخیصداد؟آیافردیکهپیسمیکر
داشته ،به دلیل طبیعی فوت شده است؟ آیا مرگش
به دلیل اختاللی تصادفی در ابزار بوده اســت؟ آیا
 IMDمربوطه ،با اهــداف جنایتکارانه از کار افتاده
اســت؟ یا فرد با ایجاد اختالل در  IMDخود ،اقدام
به خودکشی میکند و رنج و درد را پایان میبخشد
وامیدواراستخانوادهاشبیمهزندگیاورادریافت
کنند؛ چون ظاهرا ً مرگش طبیعی بوده اســت؟ از
آنجایی که پزشــکی مدرن هر لحظه بیشتر تکامل
مییابد و گسترش IMDها روزبهروز افزایش پیدا
میکند ،این سوال میبایســت پرسیده شود :وقتی
بدن در سردخانه قرار میگیرد ،چه کسی قرار است
کالبدشکافیراانجامدهد؟
مســلم ًا افراد زیــادی در این صحنــه حاضر
ن یا
خواهند شــد ،غیر از افســران پلیس ،دادستا 
پزشــکقانونیهایی که مهندســی پزشــکی هم
خواندهانــد.عالوهبراین،ظاهــرا ًبایددروضعیت
فعلی مهندســان پزشکی یا پزشــکان ،مطالعات
مربوط بــه عدالت کیفری و کامپیوتر نیز داشــته
باشــند .از آنجایــی که تعــداد بیمارانــی که از
IMDها اســتفاده میکنند رو به افزایش است ،به
هر دو مجموع ه این مها رتها بیشــتر نیاز خواهد
شد .بازرسان آموزشدیده پلیس و پزشکی قانونی
به تخصص مهندسان زیستپزشکی برای تعیین
علت مرگ نیاز خواهند داشــت .مهمترین مساله
در این میان زمان اســت؛ باید پیش از آنکه چنین
اتفاقهایی بیفتد زمانی را صرف برنامهریزیهای
عملیکرد

   botnetچیست
botnetها شــبکههایی هســتند کــه با در اختیــار گرفتن
مجموعــهای از کامپیوترها که بات( )botنامیده میشــوند،
تشکیل میشــوند .این شبکهها توســط یک یا چند مهاجم که
 botmastersنام دارند ،با هــدف انجام فعالیتهای مخرب
کنترل میشوند .به عبارت دیگر ،باتها کدهای مخربی هستند
کــه روی کامپیوترهای میزبان اجرا میشــوند تا امکان کنترل
کردن آنها از راه دور را برای botmasterها فراهم آورند و آنها
بتوانند این مجموعه را وادار به انجام فعالیتهای مختلف کنند.
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پرونده

پرداخت در لبه فناروی
امــروزه الکترونیکــی شــدن ارائــه خدمــات بانکــی
آنقدر رواج پیدا کرده است که دیگریکی از اجزای
اصلــی بانکــداری محســوب میشــود .بــا توجــه به
افزایش میزان توجــه به پرداختهای الکترونیکی و
اعمال آن در سیستمهای بانکداری مدرن ،مبحث
امنیت بســیار پررنگتراز همیشــه ظاهرمیشــود؛
بــه ویــژه اینکــه در ســال  ۲۰۱۵میــزان تراکنشهــای
جعلی بســیار باال بوده ،مث ًال فقط طــی ماه مارس در
انگلیس بیشــتراز ۱۳۳هــزارتراکنش جعلی گزارش
شده اســت .عالوه براین ،یکی دیگرازدغدغههای
امنیتــی امــروز تغییــر شــکل کالهبرداریهــا و
باجگیریهاســت؛ امــروزه باجگیریهــا نیــز مدرن
و دمدســتی شــدهاند .ناشناســی بــا شــما تمــاس
میگیــرد و تهدیدتــان میکنــد کــه یــا پــول بــه
حســابش بریزیــد یا باتــری قلبتــان را هــک خواهد
کــرد .کالهبــرداری وارد ســاحتهای جدیــدی
شــده کــه ترســناکترومهیبترازهرزمــان دیگری
اســت؛ بیشــتر بــه وحشــت میانجامــد و راههــای
پیگیــریاش نیزدشــوارترشــده .حال درایــن میان،
مســاله اصلی بانکداری جدید ،حفظ بیشترامنیت
پرداختهــای الکترونیکــی بــا ســازماندهی جدید
مقررات (رگوالســیون) و امتحان کــردن راهحلهای
جدید مثل پرداخت امن مســترکارت وغیره اســت.
آیــا این تغییــرات ،اوضــاع امنیــت را بهبــود خواهد
بخشــید یا نه؟ باید دید تغییرات ایجادشــده چقدر
موثرخواهد بود.
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مقررات اروپایی ،پرداختهای آنالین را مجددا ًبررسی میکند

سازماندهی مجدد :امنیت بیشتر

کمیسیون

اروپــا ( )ECدر راســتای
بهبود و پیشــرفت امنیت
آنالین پرداختهای تجارت الکترونیکی ،مقرراتی
وضع کرده است که بر اساس آن ،کاربردهایی قابل
توجه برای چارچوبهایی ارائه میشود که طی آن،
ب و کارشان را به شکل آنالین
افراد و شرکتها کس 
انجاممیدهند.
این گزارش بر برخی مسائل امنیتی تمرکز دارد؛
البته باید توجه داشت مقررات فقط در مورد مساله
امنیت نیستند؛ بلکه هدفشــان بیشتر این است
ب قوانین و
که خدمــات پرداخت ،تحت چارچــو 
مقررات درآیند و در راســتای ورود تازهواردان به
بازاریاریرسانباشند.
عمومــ ًانفوذبــهدادههادراخبارپوشــشداده
میشــود و این روزها نگرانی اکثــر مردم در مورد
امنیت تجارت آنالین اســت .بر اســاس آخرین
اطالعات ،زیانهای کالهبــرداری در کارتهای
اروپایی حدود  1/55میلیارد یورو در ســال ۲۰۱۳
بوده است .بیشتر این کالهبرداری از طریق card
 not presentبوده که تعدادشــان هرساله بیشتر
میشــود WorldPay.ـ ارائهدهنــده خدمــات
پرداخت ـ بیش از  ۱۳۳هزار تراکنشهای جعلی را
فقط طی مارس  ۲۰۱۵در انگلیس گزارش میدهد
که برابر با دزدیدن اطالعات کارت در هر  ۲۰ثانیه
است.
مقامات اروپایی برای حل این مشــکل ،ناظران
ارائهدهندگان خدمات پرداخت ( )PSPsو ناظران
سیستمهای پرداخت را در کمیسیون اروپا طی سال
 ۲۰۱۱گرد هم آورد و انجمن اروپایی (european
 )forumامنیت پرداخت خــرد ()secuRe Pay
را تشــکیل دادند .بانک مرکزی اروپا پیشنهادها و
دستورالعملهای امنیتی پرداختهای اینترنتی را
درژانویه ۲۰۱۳منتشرکرد.

دستورالعملهاییدربرابرکالهبرداری
آنالین

 EBAراهنمایی ارزیابی را برای امنیت پرداختهای
اینترنتیمنتشــرکردهکههدفازایجادآن،تاکید
بر وجود ارگانهایی اســت که مسئولیت نظارت و
سرپرستیوارزیابیانطباقپذیری()compliance
بــاتوصیههــایاینترنتیدرکشــورهایعضورا
دارنــد .ایــن ارگان در بریتانیا  FCAاســتFCA .
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در وبســایت خود تاکید میکند«:ما از تکتک
ال پشتیبانی میکنیم و موافقیم
دستورالعملها کام ً
که محافظت از کاربــران پرداختهای آنالین در
مقابل کالهبرداری اهمیت بسیاری دارد ...تضمین
امنیت پرداختها و حفاظت از دادههای حســاس
کاربر ،بخش مهم و اساسی زیرساخت سیستمهای
پرداختقدرتمنداست».
یکی از توصیههای کلیدی این اســت که PSPها
بایدسیستم«احرازهویتقوی»را«برایمشتریان،
هنگام ثبت حساب ،انجام تراکنشهای اعتباری و
تازطریقکارتهاپیادهکنند».
پرداخ 
«احراز هویــت قوی» به معنــای «تایید هویت
دوعاملــه» ()two-factor authentication
است؛ یعنی ترکیبی از چیزی که کاربر میداند مثل
 PINیا گذرواژه و چیــزی که آنها دارند مثل توکن،
نهمراه؛یاچیزیکهازآنخود
کارتهوشمندیاتلف 
کاربر است مثل نشانهای بیومتریک .این دو عنصر
میبایست مستقل از همدیگر باشند ،به این ترتیب
تضعیفیــاایجاداختاللدریکــیازایندوباعث
نمیشوددردیگریهمخللایجادشود.
یکی از دستورالعملهای جالب دیگر این است
که تایید هویت «میتواند عناصری را دربر گیرد
که تایید هویت را با میزان مبلغ مشخص و گیرنده
وجه پیونــد میزند» .هدف از ایــن کار افزایش
اعتماد به تراکنشهاســت اما ممکن اســت این
طرح با برخی دشــواریهای تکنولوژیکی مواجه
شود .دســتورالعمل قابل توجه دوم این است که
PSPهای ایجادشده میبایست بین خرید آنالین
و فرآیند پرداخت ،تمایزی روشــن بگذارند و این
امکان را بــرای کاربران فراهــم کنند که متوجه
شــوند چه هنگام با پذیرنــده در ارتباطند و چه
موقع با .PSP

فرآیندهایپرداخت

درحالحاضــراقدامهایصورتگرفتهبایکدیگر
متفاوتنــد؛ اکثر PSPها گزینههــای مختلفی را به
پذیرندهها ارائه میکنند تا تراکنشهایشــان را با
گذر از ســایت پذیرنده به PSPانجام دهند .بعضی
از این افراد ترجیح میدهند از فرآیندی اســتفاده
کنند که سرور وب پذیرنده باعث میشود مرورگر
وب مشــتری رمز را اجرا کند؛ رمزی که جزییات
پرداخــت کارت را ـ بــدون اینکه با وبســایت

پذیرنده پیوندی داشته باشــد ـ مستقیم ًا به PSP
میفرستد .در این روش عموم ًا مشتری نمیداند که
پرداختمستقیم ًابهPSPمیرود؛بنابراینتجربهای
یکپارچه ارائه میشــود .دیگر پذیرندهها کاربران
را ـ قبل از اینکه داده کارت خــود را وارد کنند ـ از
سایت خود به ســایت  PSPهدایت میکنند .ارائه
 iframeاز  PSPدر وبسایت پذیرنده رویکردی
واسطهای است .عالوه بر این ،برخی مزایای قانونی
برای اســتفاده از  iframeیا هدایــت وجود دارد
ـچنیــنرویکردهاییبهپذیرنــدهامکانمیدهد
برای الزامــات کاهشیافتــه انطباقپذیری در
payment card industry data security

 standardودرمقایســهبارویکــریکهکدرابه
مرورگرمشتریمیفرستندیاخودشانپرداخترا
بررسیمیکنند،واجدشرایطباشد.
در هر حال دستورالعملهای  EBAبرای استفاده
از ،iframeارائــه PSPدر وبســایت پذیرنده را
یادآوری میکنند .در نتیجه به نظر میرسد گویی
هدایت کامل از وبســایت پذیرنده به وب، PSP
رویکرد مرجح آینده اســت .این امر نیازمند ایجاد
تغییراتدرفرآیندهایتجارتالکترونیکیرابرای
پذیرندهها مطرح خواهد کــرد .همچنین احتمال
دارد بر تازهواردان بازار  PSPتاثیری عمده گذاشته
شود؛کســانیکهالگویتجاریشانبراساسارائه
ن وسیله
رمز به پذیرندهها شکل گرفته است و بدی 

  مقررات امنیتی چیست؟
دســتورالعملهای امنیتی در درجه اول بــه ارائهدهندگان
خدمات پرداخــت و موضوعهایی که در زیــر به طور خالصه
بدانها اشاره میشود ،میپردازند:
 ggتفکیک وظایف فناوری اطالعات
 ggمقاوم کردن سرورها با تنظیمات مطمئن
 ggاعمال اصول «حداقل امتیاز» برای کنترل
 ggمحدود کردن تالشهای متمادی برای ورود به سامانهها
ggرمزگذاری از مبدأ تا مقصد
 ggورود به سیستم
 ggمدیریت تغییر و تحول.
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پرونده
ب ه ویژه در مورد تایید هویــت کاربر ـ دارد .در ماده
 ۸۷آمده اســت« :خدمات حســاب ارائهدهنده
میبایســت برای ارائهدهنده خدمــات پرداخت
شــخص ثالث این امکان را فراهم آورد که در زمان
عمل ـ وقتی به عنوان نمایندگــی از ارائ ه خدمات
پرداخت عمل میکند ـ به روشهای احراز هویت
تقویبرایانجام
قبلیاتکاکند».ترکیباحرازهوی 
پرداختهاوبهاشــتراکگذاریفرآیندهایتایید
هویت بین بانکهاPSP،ها وPSPهای شخص ثالث
چالشهای تکنیکی ،قانونی و فعلی تجارت خواهند
بود.

گامبعدیچیست؟

سروروبپذیرنده،اجراوتراکنشپرداختبهPSP

هدایتمیشود.

دستورالعملخدماتپرداخت

 EBAبه دنبال اجرای مقررات امنیتی در چارچوب
قانونیای است که PSDکمیسیون اروپاتعیین کرده
اســت PSD.درحالحاضر بهروزشــده و بااعمال
برخی تجدید نظرها PSD2،و تغییرات مهم دیگری
را با خود به همراه آورده اســت PSD2 .مقررات را
با مشــمول کردن شــخص ثالث و ارائهدهندگان

خدمات آغازیــن پرداخت ( )PISPsگســترش
دادهاســت.اینامراشارهبهزمانیداردکهبازرگان
انتخابانجامپرداختازطریقشــخصثالثرابه
کاربرارائهمیدهد؛یعنیکسیکهکاربربااوحساب
ال وجوه اعتبــاری کارت و
دارد و کســی که متقاب ً
حساب بانکی مشتری را وصول میکند PSD2 .این
ارائهدهندگان را با چارچوب مقررات مشابه برقرار
میسازد و کنترلهای مشابه امنیتی را انجام خواهد
داد PSD2.نیــازیمبرمبهیکپارچهســازیمیان
تامینکنندهها و ارائهدهندگان خدمات پرداخت ـ

  استاندارد امنیتی جدید مسترکارت و ویزا
مسترکارت و ویزا طی همکاری با یکدیگر،
روش تشــخیص هویت جدیــدی را برای
پرداختهای آنالین ایجــاد کردهاند که به
تدریج با استفاده از سیســتم «احراز هویت
نامحســوس» ،جای پروتکل امن سهبعدی
را میگیــرد و باعث میشــود فعالیتهای
کمتری برای تایید گذرواژهها و پشــتیبانی
سیســتمهای مختلــف بیومتریــک انجام
پذیرد.
اســتاندارد جدیدی که از اواخر سال ۲۰۱۴
از سوی مســترکارت و ویزا ارائه شد و از سال
 ۲۰۱۵مورد اســتفاده قرار گرفــت ،به زعم
مســترکارت «بزرگترین ارتقــای امنیت
پرداخت آنالین» تاکنون بوده است.
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شــبکه پرداختهــا تاکیــد میکنــد:
«پرداختهای دستگاههای تلفن همراه تا سال
 ۲۰۱۸حدود  ۳۰درصد از همه پرداختهای
خرد آنالین را دربر خواهند گرفت .استاندارد
جدید زیرســاخت امنیت را فــرای دوره PC
میبــرد و از فناوریهای نوظهور و نیازهای در
حالتغییر کاربران پشــتیبانی خواهد کرد .در
رویکردی که مسترکارت به تشخیص هویت
دارد ،دارنده کارتها قادر خواهند بود به جای
حفظ کردن رمز عبور خود ،هویت خودشــان
را با اســتفاده از گذرواژههای یکبارمصرف یا
بیومتریکهای اثرانگشت تایید کنند».
اجای بهاال ـ رئیس بخش ســرمایهگذاری
راهحلهــای امنیتــی -میگوید«:همــه ما


جدول زمانی پیشــنهادی برای پیادهسازی برنامه
به دلیل پیچیدگی فرآیند مقــررات اروپا و نیاز به
تصویر مقررات در سطح ملی ،ثابت و قطعی نیست.
در هر حــال  EBAتاریخ اجرای دســتورالعملها
راآگوســت ۲۰۱۵درنظرگرفتهبــود.بایدتوجه
داشــت دســتورالعملها پیوندی نزدیک با PSD
دارد .دستورالعملهای  EBAدر مورد  PSDبه اجرا
درآمده اســت و  PSD2نیز نهایی خواهد شد؛ البته
احتماالً  PSD2تا ســال  ۲۰۱۷قانونی نخواهد شد.
در این فاصله ارائهدهنــدگان خدمات پرداخت و
بازرگانانی که ممکن اســت تحت تاثیر این شرایط
قرار بگیرند ،نباید زمان را در ارزیابی تاثیرشــان بر
فرآیندهای تجاری برنامهریزیشــده ،از دست
بدهند و میبایست با ارگانهای صنعتی و مشاوران
امنیتیکارکنند

سارا کالرک
خواهان تجربه پرداختی هســتیم که در عین
امنیت ،ساده نیز باشــد؛ نه اینکه یا امن باشد یا
ســاده .ما میخواهیم مردم را بشناسیم اما نه از
طریق رمزی که مجبورند به خاطر بســپرند؛
امروزه رمزهای بســیاری داریــم و این حجم
از رمزعبورها یا گذرواژههــا ،برای کاربران و
تجارتها مشکل ایجاد میکند».
پروتکل جدید مسترکارت با تکیه بر شرکت
ســازنده ابزارهــای بیومتریک پوشــیدنی-
 -Bionymممکن شده است؛ دستبند ضربان
قلب  Nymiبرای تشــخیص چهــره و صدای
دارندههای کارت ساخته شده و روزبهروز در
حال پیشرفت است.
منبعnfc world :
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peivast.com
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مسترکارت نمونه اولیه پرداخت امن را برای سال  ۲۰۱۶به نمایش درمیآورد

مسترکارت ،از امیدهای سال ۲۰۱۶
مسترکارت

نمونههــای اولیــه
پرداخــت امن خود
را در قالب حلقه ،دســتبند و دسته کلید هوشمند
اتومبیل ( )car key fobبعــد از همکاری با NXP
و  Qualcommدر راســتای توســعه فنــاوری
 chip-levelعرضه کرد.
انتظار میرود این محصوالت طی سال آینده در
امریکا قابل دسترس باشــند و  Capital oneنام
اولین کارت نقدی اســت که از برنامه پشتیبانی
میکند.
اد مکالگلیــن ـ مدیــر ارشــد پرداختهای
نوظهور در مسترکارت ـ میگوید«:همانقدر که
اشیا بیشــتر به اینترنت وصل میشوند ،امکانات
نامحدودی در اختیار کاربران قرار میگیرد تا در
زمان پرداخت به این فکر کنند که به چه روشــی
پرداخت را انجام دهند و به این ترتیب احساس نیاز
خواهند کرد که همه ابزارهایشان در کنار یکدیگر
به طور یکپارچه کار کنند».
ویدئو جدید مســترکارت چگونگی پرداخت
امن با مچبند را در کافیشــاپ نشان میدهد؛ در
همین ویدئو ،فردی که در همین تبلیغ اســت ،از
حلقهاش بــرای پرداخت کرایه متــرو در گیت
ایســتگاه اســتفاده میکند و در نهایــت هزینه
خواربار را با دســته کلید هوشــمند میدهد .در
این ویدئو ،مچبند هوشــمند ساخت  ،Nymiحلقه
هوشــمند از محصوالت  Ringlyو دســته کلید
هوشمند ســاخت  GMاســت .از دیگر همکاران
این مجموعه نیز میتوان به آدام ســلمان ،طراح
لبــاس و Track Rســازنده ابــزار موقعیتیاب
بلوتوث اشاره کرد Track R .ابزارهایی را با امکان
اتصال بلوتوثی ساخته که به کاربران امکان یافتن
وسیلههای گمشدهشان را میدهد .اکثر نمونههای
مســترکارت که تا امروز عرضه شدند ،به فناوری
 NFCوابســتهاند .پیراهنی که به چیپهای NFC
متععدی مجهز است ،یکی دیگر از چیزهایی بود که
در نمایشگاه مسترکارت در کنفرانس پول ۲۰۲۰
ـ در السوگاس ـ عرضه شد.
امنیت مسترکارت بر اساس فناوری توکنهای
دینامیک است که شــماره کارت متغیر یا توکن،
جایگزین شماره کارت  ۱۶رقمیمیشود و میتوان
ایــن توکن را در تراکنشهــا و خریدهای آنالین
استفاده کرد .در راســتای افزایش میزان امنیت،
شماره  31+2دی 1394

نوعی کد یکبارمصرف نیز وجود دارد که از طریق
چیپی ایجاد میشــود که در ابزارهای پوشــیدنی
تعبیه شده است.
سیستمهای پرداخت پوشیدنیها وعده امنیت
بیشتر را نسبت به چیپکارتهایی میدهند که
هماکنون از جانب بانکها توزیع میشــود؛ چون
سیســتم احراز هویت منحصربهفــردی در هر
توکن و بــرای هر تراکنش وجود دارد .آویوا لیتان
تحلیلگر گارتنر ،توضیح میدهد که توکنها با این
شناســاییکننده اضافهشــده «فناوری امنتری
نسبت به  PINهســتند؛ PINها راحتتر دزدیده
میشوند» .تحلیلگران میگویند فرصتی که بازار
با پوشیدنیهایش در اختیار بانکها و شرکتهای
کارتها گذاشــته ،امیدبخش است .لیتان تاکید
میکند«:همه شــرکتها با همیــن رویکرد به
رقابــت خواهند برخاســت؛ یا در حــال رقابت
هستند».
یوردان مککــی تحلیلگــرresearch 451
بعــد از شــرکت در کنفــراس مســترکارت
میگوید«:مســترکارت میخواهد خرید را برای
هر چیزی که قابلیت اتصال به اینترنت دارد ،ممکن
سازد و اینترنت اشیا فرصتی را برای بانکها فراهم
مــیآورد تا بازار خود را توســعه دهند ».مککی
در ادامه بیان میکنــد که «هنور روزهای آغازین
بازار اینترنت اشیاست و اینترنت اشیا به زمان نیاز
دارد تا خود را نشــان دهد .نمایشگاه و کنفرانس
مسترکارت ،نشــان میدهد اشیا به کدام سمتو
سو هدایت میشوند و از مطرح شدن اختراعهایی
میگوید که کمتر بر محور تلفنهمراه میچرخند
و بیشــتر گرد ابزارهای خرید متصل به اینترنت
هستند».
 Visaبــر خدماتی بــا عنــوان Visa Token
 Serviceتمرکز کرده اســت و انتظار میرود به
زودی با گروهی از شــرکایش ،نمایشگاهی شبیه
آنچه مسترکارت برپا کرده برگزار کنند.
پاتریک مورهد تحلیلگــر & Moor Insights
 Researchمیگوید امــروزه بانک در موقعیتی
قرار گرفته که با داشــتن کارتهای اعتباری که
ابزارهای پوشــیدنی مختلف و دیگر دستگاهها را
به خدمت گرفتهانــد ،میتواند از نظر مالی میزان
بســیاری ســود را از آن خود کند .ارائهدهندگان
کارتهــا میخواهند مشــتریان ،در درجه اول و

«قبل از اینکه رقبا مجموعهای از ابزارهای مختلف
را به آنهــا ارائه دهنــد» ،از کارت ارائهدهندگان
استفاده کنند.
مســترکارت نامــی رســمی روی نمونههای
اولیهای که عرضه کرده ،نگذاشــته؛ اما تاکید شده
که این برنامه توســعه خدمات توانمندســازی
دیجیتال است.
جیمز اندرســون مدیــر اجرایــی پلتفرمهای
پرداختهای نوظهور در مســترکارت دلیل این
امر را این میداند که حدود  ۱۰۰بانک در فناوری
مسترکارت شرکت داشــتهاند تا محصولی خلق
کنند که پرداختهای  NFCامن را با خود به همراه
میآورد.
توگــوی خــود تاکیــد
آندرســون در گف 
میکند«:این امر بدین معناست که صدها میلیون
مســترکارت در سراســر دنیا با یک ابــزار کار
خواهند کرد .تولیدکنندگان بــا امکان اتصال در
مکان میتوانند ســریعتر عمل کنند و محصوالتی
را در ســال  ۲۰۱۶معرفــی کنند؛ و البته شــاهد
فعالیتهای بسیاری در این زمینه در سال ۲۰۱۷
خواهیم بود».
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پرونده
بانکها از سقوط اپلپی چه چیزی یاد خواهند گرفت؟

همانطور که میدانیم به طــور بالقوه فلجکننده
ـ اســت .همانطور کــه اســتفاده از تلویزیون،
دســتگاههای خودپرداز و نوشابههای انرژیزا از
زمان عرضه آیفون ۶کاهش یافته ،اســتفاده از
اپلپی نیز افت داشته است.

معمای سقوط اپلپی

معمای اپلپی

سال
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گذشــته صنعت پرداخت منتظر این
بود که ببیند شــرکت اپل چه حرکت
جدیدی در تراکنشهای تلفن همراه ایجاد خواهد
کرد؛ بــه این ترتیب انتظار میرفت اکوسیســتم
موجود با این حرکت اپل از نو تعریف شود .در بین
این پیشبینیها بود که اپلپی پا به دنیا گذاشــت؛
هماکنــون تقریب ًا یک ســال از معرفی راهحل اپل
میگذرد و همچنان بحث سر این راهحل است؛ اما
بحثها این بار به دالیلی دیگر شــکل میگیرد نه
لزوم ًا تعریف و تمجید.
بر اســاس دادههای تحلیلی اخیر که موسســه
 InfoScoutارائه داده ،اســتفاده از اپلپی از زمان
اوج وعدههایی که این شرکت داده ـ یعنی از مارس
 ۲۰۱۵ـ کاهشــی مداوم داشته اســت .در سه ماه

ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

بعد از این تاریخ ،میزان اســتفاده از 15/1به13/1
رسیده است .نکته جالب در این میان این است که
حدود  ۴۰درصد از کاربران که در ماه مارس مورد
بررســی و تحلیل قرار گرفتند ،و تنها  ۲۳درصد از
این تعداد در پاســخ به این پرسش که آیا از اپلپی
استفاده کردهاند ،جواب آری دادهاند.
عالوه بر تمامی اینها ،اپلپی تنزلی  ۱۵درصدی
در بین کاربران وفادار خود داشــته؛ این رقم در
ژوئن  ۲۰۱۵به  ۳۳درصد رســیده است .کاهش
مداوم اســتفاده از اپلپی در شرایطی که همگان
در پرداختهــا ،صنایع مالــی و صنایع خرد گیج
شــدهاند ،چندان تعجبآور نیســت .آنچه این
رکود را واقعــ ًا فاش میکند ،تاثیــر بازاریابی در
مقابل فهم اساســی کاربران ـ فهمــی انتقادی و


حال چرا این اتفاق افتاده اســت؟ برای یک کاربر
معمولی که خریدهای عادی خــود را به صورت
آنالین انجــام میدهد ،صرف انجــام این کارها
باعث میشود بخواهد محصولی منحصربهفرد و
جدیــد را در این زمینه امتحان کنــد .اما در اینجا
مســاله این اســت که تجربه پرداخت جدید به
خودی خود متفاوت با روشهایی اســت که کاربر
ال از آنها اســتفاده میکرده اســت؛ و باید توجه
قب ً
داشــت روشهای قبلی تبدیل بــه عادت برای
کاربر شدهاند و کاربر انســانی عموم ًا برای تغییر
عادتهایش به دشــواری گرفتار میشود؛ مگر
اینکه مدام به کاربر هشــدار داده شود که از روش
جدید اســتفاده کند .اگر کاربران یادشان باشد که
از اپلپی اســتفاده کنند ،این سیستم موفق خواهد
شــد؛ اما موضوع این اســت که پذیرش کافی یا
یادآوریهای کافی در این زمینه وجود ندارد.
ا متفاوتی در بطن
در این میــان حکایت کامــ ً
متن بانکداری همراه وجــود دارد .اطالع دادن به
کاربر در مورد توسعه نســبت ًا یکپارچه به روشی
که پول آنها در شــکلی جدید مدیریت میشود،
ل توجهی به
میتواند نسبت ًا بیضرر باشد و رشد قاب 
وجود آورد؛ این امــر خیلی تاثیرگذارتر و پایدارتر
از بازاریابی اســت .اما پیاده کــردن این رویکرد
در اکوسیســتم  iOSدشــوار اســت؛ زیرا اپل در
عملکرد بانکداری همراه به عنــوان کانال توزیع
 tap-and-payمنعطــف نیســت .همین امر
باعث شده همه نوع کارت بانکی در یک کیف پول
دفترچهحســابمانند جمع شود ـ مانند آنچه در
باال شرح داده شد ـ و این امر خیلی دور از اپلیکیشن
بانکداری معمول کاربران است.
اغلب مدیران بانکهای بزرگ نیز فکر میکنند
باید از برندهای خیلی بزرگ و مشــهور استفاده
کنند؛ زیرا احســاس میکنند محصوالتشان با
تکیه بر این برندهاســت که ســریع ًا جای خود را
در بین محصوالت باز میکند .ما هماکنون داریم
عواقب چنین رویکردی را میبینیم :کاهش شدید
استفاده از اپلپی .متاسفانه رشد فناوری بانکهایی
که هماکنــون با اپلپی همــکاری میکنند ،رو به
کاهش خواهد بود و میزان رشــدش کمتر از آن
چیزی بود که به خاطرش پول دادهاند .با این حال
هنوز هم این فرصت وجود دارد که شــرایط تغییر
کند و بانکها کنترل اندرویدپی را به عنوان راهحل
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  امنیت پرداخت :چه عواملی ضروری است
پرداخت آنالین به دست بگیرند.

ی درست
اندرویدپی :نه! به این آسان 
نخواهدشد

اندرویدپی حدود پنج درصد دستگاههای اندروید
ایجاد شده اســت .بدین ترتیب تعداد بانکهای
اصلی که اپلیکیشن بانکداری همراهشان بر اساس
اندروید است ،بیشتر از تعداد مشتریان و کاربرانی
اســت که اندرویدپی دارند .بر اســاس این آمار،
مدیران تولیدی بانکها بادوانتخاب مواجهند:
 .۱کاربران تلفنهای همراه را تشــویق به دانلود
و دسترســی به کارتهای نقدیشــان از طریق
اندرویدپیکنند.
یا
 .۲اپلیکیشــن بانکــداری موجــود را با ویژگی
 tap-and-payخود اصالح کنند.
گزینهدومبهدلیلسرعتاعمالتغییراتوعدم
نیاز به طی کردن فرآیندهــای زیاد ،گزینه بهتر و
عملیتری به نظر میرســد .نکته مهمتر این است
که بانکها در صورت پیادهسازی گزینه دوم ،این
دغدغه را نخواهند داشــت که با اپلیکیشن دیگر
رقابت کنند و تالش کنند کاربران و مشتریانشان
را حفظ کنند یا برگردانند .بانکها با انتخاب گزینه
دوم ،رویکردی ارزانتر و از نظر بنیانی قابل رشد را
درنظامهایپرداختتجارتهاانتخابمیکنند.
با وجود اینکه اندرویدپی به طرزی باورنکردنی
سهمیبسیارپاییندربازارهایجهانیدارد،تاکنون
هیچ مشکلی در پشتیبانی موسسههای مالی نداشته
است؛ موسسههایی که بهتنهایی حدود  ۱۰میلیون
دالر در بازار برای کاربرانشــان هزینه کردهاند تا
از راهحل آنها اســتفاده کنند .بانکها مانند اپلپی
میتوانند برای بهبــود و ارتقای اندرویدپی هزینه
کنند؛ اما تا چه میزان؟
واقعیــت ایــن اســت کــه پرداختهــای
 tap-and-goبــدون ایجــاد تجربهای مطمئن
و باثبات بــرای کاربر ،گســترش نخواهد یافت.
راهاندازی ابتدایی با بودجه هنگفت بازاریابی فقط
در این صورت نتیجه خواهد داد.
بانکهابهتراستبرایاینکهپرداختهایبدون
تماس شان دوام یابد ،اپلیکیشنهای خود را به کار
برند و به این ترتیب کاربران را عالقهمند کنند .آنها
پیشــتر از این ،رویکرد «پرداخت چک از راه دور»
را اتخاذ کردهانــد و موفقیت زیادی با ایجاد آگاهی
در مشــتریان به دســت آوردهاند :این آگاهی که
میتوانند چکهایشان را از راه دور پرداخت کنند.
فرصتی مشــابه برای پرداختها نیز وجود دارد.
بانکهایی که راهحل خود را از طریق اپلیکیشنشان
برقرار میکنندبا نقصکمتری نسبت بهبانکهایی
مواجه میشــوند که از اندرویدپی ،اپلپی یا دیگر
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گارنر معاون گروه مشــاوره تجــاری از نقش فناوریها و
پرداختهــا میگوید :آینده امنیــت پرداختهای امن،
بستگی به ترکیبی از عوامل از جمله استفاده بهینه از چیپ
،EMVتوکنهاورمزگذاریدرکنارپرداختهایریلتایم
دارد؛ این نظر لیز گارنر معاون گروه مشاوره تجاری است.
گارنر به این نکته اشــاره میکند که بر اســاس Nilson
( Reportنســخه جوالی  )۲۰۱۵ایاالت متحده امریکا
 ۴۸/۲درصد زیانهای حاصلشــده از کالهبرداریهای
کارتها را ـ با تفاوتی بســیار زیاد نسبت به مناطق دیگر
و بســیار باالتر از میزان کالهبــرداری در دیگر مناطق ـ
به خــود اختصاص داده اســت .او در ادامه گفتوگویش
بــا  ISMGمیگوید«:فکر میکنم اعــداد و ارقامی که در
گزارش نیلسون وجود دارد ،نشان میدهد مشکلی واقعی و
جدی در این زمینه داریم ».بنا بر گفتههای گارنر ،حرکت
ایاالت متحده امریکا به سمت پرداختهای چیپ EMV
بخشی از مشــکل کالهبرداری و تقلبها در کارتها را
حل خواهد کرد؛ اما تمامی مشکالت را چاره نخواهد بود و
البته  EMVنیز به خودی خود ،مشکالت جدیدی به وجود
خواهد آورد.
فراتر از این تغییر مســیر کالهبــرداری که از محیط
کارتها به محیط آنالیــن تغییر یافته اســت ،گارنر از
پیادهسازی EMVها بدون پینکدها و انتخابهای محدود
در مسیریابی شــبکه برای پذیرندهها سخن میگوید که
تاثیر  EMVبر کالهبرداری را کاهش میدهد.
او در ادامه تاکید میکند که اکثــر پذیرندهها ،به دلیل
خصیصههای جهانی و کلی PoSهای (پایانههای فروش)
 EMVخود ،مجوز میگیرند؛ این بدین معناســت که آنها
فقط این گزینه را در اختیار دارند که تراکنشها را از طریق
شبکههای کارتهای اصلی و برند اجرا کنند ـ نه از طریق
شــبکههای نقدی منطقهای که بهتر اســت برای تبادل
نرخها ارائه شود.
به نظر گارنر محــدود کردن گزینههای مســیریابی

گزینههااستفادهمیکنند.

بازی در درازمدت

منتقــدان این رویکــرد اســتدالل میکنند که
ی پرداختهای بدون
زیرســاخت رشــد فناور 
تمــاس آنقــدر کند بوده اســت کــه بانکها
میبایست اپلیکیشنهایی برای خودشان طراحی
کنند .در حالیکه این رشــد احتمــاالً واقع ًا پایین
بوده ،بانکداری همراه فرصتی منحصربهفرد برای
موسسههای مالی فراهم آورده است تا بتوانند رشد
کنند .هزینه پذیــرش تدریجی با انتخاب اپلپی و
اندرویدپی ســنگینتر از آموزش و اقناع کاربران
برای استفاده از اپلپی یا اندرویدپی است.
همه هزینههایی که برای تبلیــغ و بازاریابی این
پلتفرمها خرج میشــود ،از رشد زیرساخت پیشی
خواهــد گرفت و انتظار بانکها برای رســیدن به

peivast.com

ترییس کیتن

پذیرندهها بر امنیت درازمدت تاثیر خواهد گذاشــت .او
میگوید«:ما ترجیح میدهیم رقابت بیشــتری در ایاالت
متحده وجود داشــته باشد .هر قدر شــبکهها بیشتر در
دسترس باشند ،تراکنش به شکلی امنتر انجام خواهد شد؛
چون شما فرآیندی موثرتر بهوجود آوردهاید و قرار است
ارزانترپرداختکنید».

وصلهپینهزدنسیستمپرداخت

به نظــر گارنــر ،پرداختهای ریلتایــم فرصتی واقعی
برای وصله پینه زدن زیرســاخت پرداختها در ایاالت
متحــده امریکا و افزایش امنیت ایجــاد میکنند .اما باید
توجه داشت با پیشرفت سیســتم پرداخت ،دغدغههای
نــو و کالهبرداریها و تقلبهــای جدید پا بــه میدان
میگذارند .به نظر گارنر«:جامعه تجاری عالقه بســیاری
دارد که به سمت پرداختهای آنی بیشتر برود؛ اما اینکه
پرداختهای آنی چه تاثیری بر پرداختهای کارت هدیه
و ازپیشآماده خواهد داشــت ،دغدغه امروز پذیرندهها
است ...یکی از نگرانیهای ما این است که در زمینه خرید
کارت هدیه و ایجاد امکانات آن و اســتفاده از آن ـ قبل از
اینکه کالهبرداری شــود ـ بسیار تالش کردهایم .این یکی
از نکتههای اساســیای است که بررسی و نظارت خواهیم
کرد:چگونهیکنوعسناریوتراکنشدرزمانیکهبهسمت
پرداختهایسریعترمیرویم،توسعهمییابد».
برخــی دیگر از نکاتی کــه گارنر در ایــن گفتوگو در
موردشانصحبتمیکند،بدینترتیباست:
 ggفرصتهایی برای پرداختهای  ACHامن
ggچگونهEMVها میتوانند بــرای پرداختهای بدون
تماس در ایاالت متحده مفید واقع شوند.
ggچرا پذیرندهها بیشتر از پرداختهای سریع ،خواستار
اســتقرار پرداختهای جدید ـ مثــل پرداختهای
پرداختهای آنی و پرداختهای تقریبا آنی هستند.
منبعbank info security :

هدفشان ،به سر خواهد آمد .عالوه بر این ،بانکها
با همکاری بــا ارائهدهنده برای ســاخت و ایجاد
راهحل  ،tap-and-goفرصتــی منحصربهفرد
برای شــکل دادن به آینده پرداختهای ابرمحور
و بــدون تماس فراهم میآورند کــه فراتر از توان
موسسه خود آنها خواهد بود.
نمیتوان در طوالنیمدت انتظار داشت پرداخت
همراه پایین بیاید؛ بلکه واضح اســت که میزان این
پرداختها افزایش خواهد یافــت .اما در نهایت
باید اقرار کرد این بانکها هســتند که روابط را بر
پایه اعتمادی تاریخی ایجاد کردهاند و این بانکها
هستند که میبایســت روابطی بر پایه اعتماد بین
خود و مشــتریان برقرار کنند .شــاید اپلپی این
فرصت را از دست داده باشد ،اما هنوز موسسههای
مالی این شــانس را دارند که کنترل پرداختهای
 tap-to-payرا به دست بگیرند
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پرونده

کارل فلیندرز

منبعcomputer world :

امروزه نگرانی عمده بانکداری خرد ،شرکتهای فناوری هستند

گوگل و آمازون تهدیدهای بزرگ برای بانکهای خرد
را ارائه میدهند یــا بانکهایی که بر محصوالت
مالی خاص تمرکز دارند؛ مثل حسابهای مربوط
به وامها .این شــرکتها برای اینکه متناســب با
خواستههای مشــتری در عصر مشتری دیجیتال
عمل کننــد ،به فناوریهای مــدرن نیاز خواهند
داشت.

بانکهای

خرد در زمینــه رقابتی،
بیشتر از بانکهای جدید
یــا پلتفرمهای پرداخت (مثــل  )PayPalنگران
شــرکتهای فناوری هســتند .بر اساس تحقیق
)Economist Intelligence Unit (EIU

تهدیدهای شــرکتهایی مثل گوگل و آمازون،
تاثیری بســیار عظیم بر صنعت خواهد داشــت.
شــرکتهای فناوری عادات کاربــران را تغییر

  بانکهاو شرکتهای فناوری
ggبه عقیده تحلیلگر موسسه  ،Forresterغولپیکران عرصه
اینترنت ســعی نخواهند کرد جایگزین بانکها باشند اما با
خدماتشان و جذب مشــتریان بانکها ،سیستم بانکداری
سنتی را مختل خواهند کرد.
ggرئیس - Santanderگروه بانکداری اســپانیایی -اطمینان
دارد بانکها میتوانند در مقابــل معضل خدمات مالی که
از جانب غولهای عظیمالجثه فناوری ایجاد شــده اســت،
بایستند.
ggگوگل بیش از پیش وارد صحنه خدمات مالی شده است.
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دادهانــد و باعــث افزایش رقابت شــدهاند؛ در
واقع اولویتهای بانکهای بــزرگ را دگرگون
کردهاند.
از ســویی غولپیکرهایی مثل اپــل ،آمازون،
 PayPalو گوگل با سرویسهایشــان وارد بخش
خدمات مالی شــدهاند و از ســوی دیگر ،بانکها
ســعی دارند ـ بر اســاس این تحقیق ـ استراتژی
دیجیتالیشــان را به عنوان اولیــن راهحل پیاده بانکهای متوسط برای مبارزه به پا
کنند.
خواهند خاست
گــزارش  EIUعواملــی را نشــان میدهد که بر اســاس  EIUبانکهای خرد بــه معضل فعلی
تاثیری قابل توجه بر صنعت در سال آتی خواهند عکسالعمــل نشــان خواهنــد داد ۴۶ .درصد
داشت .بر اساس نظرســنجی صورتگرفته  ۴۶اســتراتژی دیجیتال را اجرا خواهنــد کرد؛ ۴۰
درصد و  ۳۵درصد از پاســخدهندگان به ترتیب درصد مشتریان را با اســتفاده از سطوح مختلف
دو عامل تغییر خواستههای کاربر و تازهواردان را خدمات و محصوالت جــذب خواهند کرد و ۳۷
از عوامل تاثیرگذار بر صنعت دانســتهاند .به نظر درصد نیز نقش شبکه شعب را تغییر خواهند داد.
مانیــکا وودلــی ویراســتار گــزارش EIU
 ۳۶درصد ،شــرکتهای فناوری از تهدیدهای
اصلی رقابت بزرگی هســتند که در آینده ایجاد میگوید«:رشــد تلفنهای هوشمند ـ که در همه
خواهد شــد ۲۱ .درصد موسســههای خدمات جا و در همه وقت حضــور دارند ـ و تجربهای که
غیرمالی مثل خردهفروشان را بزرگترین تهدید کاربران با شرکتهای غولپیکری مثل آمازون
در نظــر گرفتهاند و تنها  ۱۳درصــد بانکهای کســب کردهاند ،انتظارات آنهــا را از بانکهای
جدید را عامل تهدیــد خواندهاند؛  ۱۲درصد نیز خرد از نو شــکل داده اســت .بانکها یــا باید به
سیســتمهای پرداختی مثــل  PayPalرا تهدید این روند و انتظارات پاســخ بدهند ،یا پشــت سر
گذاشته شوند .خوشــبختانه تحقیق امسال نشان
دانستهاند.
میدهد این امر به خوبی درک شــده اســت؛ به
این ترتیب بانکها با افزایش ســرمایهگذاری در
مقررات و رقابت در بانکداری
آنــا بوتیــن رئیــس  Santanderاخیــرا ً در اســتراتژیهای دیجیتال و دیگر پیشرفتهای
مصاحبهاش با  Financial Timesگفته اســت مشتریمحور عکسالعمل نشان دادهاند؛ عالوه
اپل ،فیسبوک ،آمازون و گوگل تهدیدهای اصلی بر این نمونههایی وجــود دارد که برخی بانکها
برای بانکها هستند« .در حال حاضر ستارههای کار کردن با نقشآفرینان جــذاب حوزه را آغاز
بازی ،بانکها نیســتند؛ بلکه این چهار شــرکت کردهانــد و میخواهند بدین وســیله ،خدمات
فناوری بزرگ هســتند که بیشــتر از ما ارزش سریعتر و ارزانتر ارائه دهند».
بر اســاس گزارش ۴۰ ،درصد بانکها انتظار
دارند .آنها پول بیشتر و مقررات کمتری دارند».
به نظــر  Temenosکه اسپانســر تحقیق  EIUدارند سیاستها و خطمشیهای دیجیتالیشان
اســت ،امروزه الزامات قانونــی از نظر اهمیت و موفقیتآمیــز از آب دربیابد و بــه آنها کمک
اولویت ،کمتر شــدهاند .طبق گــزارش  EIUدر کند محصوالتشــان را بهتر از پیش به فروش
ســال پیش ۵۱ ،درصد بانکهای خرد مقررات برســانند اما فقط پنج درصــد گفتهاند موفقیت
را تا ســال  ۲۰۲۰بزرگترین عامل تاثیرگذار در در این حــوزه به آنهــا یاری خواهد رســاند تا
صنعت دانســتهاند؛ اما امسال این رقم  ۴۶درصد کاربرانشــان را حفظ کنند .به نظر یکچهارم،
استخراج داده از اطالعاتجمعآوریشده آنها
بوده است.
آینده خدمات مالی با تعداد زیادی شرکتهای را با کشــاکش مواجه خواهد کــرد و  ۱۸درصد
ارائهدهنده خدمات مواجه خواهد شد .اینها ممکن نیــز ارائه دادههــای صحیح بــه رگوالتورها را
است شرکتهای فناوریای باشند که اطالعات چالشبرانگیز خواندهاند
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فناوری

تیم والس

بانکداری در ۱۰سال آینده
شبیه فیلمهای علمی تخیلی خواهد بود
این

صحنه را تصور کنیــد :میخواهید خانه
بخرید و خانــهای تمامعیــار را در نظر
گرفتهاید.اماآمادهنیستید.سندخودراسازماندهی
نکردهاید و مطمئنید که اگر دیر بجنبید ،این خرید
خوب و هیجانانگیز را در بازار ســریع ًا از دســت
خواهیــد داد .پس فــورا ًتلفنهمراهتــان را برای
عکس گرفتن از مــدرک گواهینامه رانندگیتان
درمیآورید و عکسی فوری هم از خانه میگیرید و
این عکسها را به بانک میفرستید و تایید سند را در
چنددقیقهدریافتمیکنید.بانمایندهامالکتماس
میگیرید ،خرید خانه را حتمی میکنید و این خانه
رویایی مال شما میشود .درست مثل سکانسهای
فیلمهای علمی تخیلی به نظر میآید؛ یا الاقل برای
کســانی که بابت داشتن خانه مســیری سخت را
طی کردهاند ،اینطور به نظر میرسد؛ اما بر اساس
 Santanderاین داستان همان چیزی است که در
آیندهاتفاقخواهدافتاد.
از لحاظ تئوری قــدرت رایانــش و بانکهای
اطالعاتی پیشــتر از این هم چنین فعالیتهایی را
انجــام میدادند؛ اما طبع ًا اینکــه بانکها کارهای
مربوط به حوزه فناوری را ب ه ســرعت و روان انجام

در سال  ۲۰۲۵وارد مغازهای میشوید و
بانکتان بر اساس انتخاب شما ،مغازههایی
را که میتوانید محصوالت مشابه را از آنها
ارزانتر بخرید ،بهروز میکند
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دهند ،زمانبر خواهد بود .البتــه زمان خواهد برد
که مشــتریان نیز بپذیرند بانکهایشان اطالعات
شــخصی و عمومی را با روشهایــی حیرتآور و
خیرهکنندهبررسیوتحلیلمیکنند.
درواقعدردههبعدمیتوانشاهدتحققفیلمهای
علمیتخیلیدرصنعتبانکداریبود.
درنسخه ۲۰۰۲فیلم«گزارشاقلیت»شخصیت
تام کروز با تبلیغاتی بر بیلبوردها مواجه میشود؛ او
در این تبلیغات ،چهره خودش را تشخیص میدهد؛
فردی که شــبیه اوســت ،او را به نام صدا میزند و
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ماشینی را که دوست دارد به وی پیشنهاد میدهد یا
نوشیدنیایکهمیتوانداوراوسوسهکند.
امروزه مشــتریان ،تلفنهای هوشــمند خود را
همه جــا کنار خــود دارند و خرید همــهچیز را با
کارتهای اعتباری پالستیکیشــان یا به صورت
آنالین پرداخت میکنند؛ بــه این ترتیب ،بانکها
متوجهمیشوندکهمشتریانشکجاهستندوچهکار
میکنند .حتی هماکنون نیــز بانکها با مغازههایی
قرارداد میبندند که شــما به طور دائم به آنها سر
میزنید و به این مغازهها پیشنهاد تخفیف یا برخی
امتیازهارامیدهند.
در ســال  ۲۰۲۵وارد مغــازهای میشــوید و
بانکتان میتواند بر اساس انتخاب شما ،مغازهها یا
وبسایتهای دیگری را که میتوانید محصوالت
مشــابه را از آنها ارزانتر بخرید ،بــهروز کند .این
پیشنهادها میتواند بر اساس استفاده شما از حساب
و تراکنشهایتان باشد؛ یعنی بر اساس اینکه چقدر
پول دارید .یا حتی بانک میتواند هشــدار دهد که
یکهفتهتاموعدپرداختباقیماندهاست؛وشمادر
واقعبرایخریدکفشهایموردنظرتانداریدبیش
از اعتبارتان پرداخت میکنید و مجبور خواهید بود
چکبیمحلبکشید؛چونقبضآبوبرقتانفردا
خواهدآمد.
شاید اجازه دادن به یک موسسه برای دسترسی
به اطالعات شــخصیتان ،به نظر کمی ترسناک
بیاید اما باید توجه داشــت طی دهه اخیر تا کجا
ال فیسبــوک در بریتانیا حدود
جلو آمدهایم .مث ً
 ۱۰ســال پیش آغاز به کار کرد؛ از آن موقع دهها
میلیون بریتانیایی آزادانه اطالعات شخصیشان
را به صورت آنالین به اشــتراک گذاشــتهاند.
آیفون نیز در ســال  ۲۰۰۷به وجود آمد و باعث
شــد انقالبی در فناوری تلفن همراه به پا شــود؛
انقالبی که میتوان اشــتراک داده کاربر ،عادات،
ســرگرمیها و مکالمههــای او را در موقعیــت
جغرافیاییاش مشاهده کرد.
شرکتهای آنالین با گذر زمان متوجه شدهاند
کاربــران ،حفظ حریــم خصوصی را بســیار مهم
میدانند و میخواهنــد در تصمیمگیریهایی که
در رابطه با دادههایشــان اســت ،مشارکت کنند؛
امــا بانکها کمی دیرتــر وارد ضیافــت فناوری
شدهاند و باید امید داشت در مورد بیزاری عموم از


فناوریهایتهاجمی،ب هخوبیمطلعباشندوخطایی
از آنها ســر نزند .در این میان تمامی بانکها وعده
میدهند که ارائه خدمات بســیار شخصی ـ که از
اطالعاتمشتریاستفادهمیشودـفقطدرصورت
کسبرضایتازمشتریاستفادهخواهندشد.
به هر حال کســب رضایت و اقناع مشــتری که
امنیت دادهها و اطالعاتشان حفظ میشود ،چندان
هم آسان نیست و ما هنوز در دورهای به سر میبریم
کهسیستمهایفناوریبانکهادچاراشکالهایگاه
و بیگاه میشوند؛ دورهای که دادهها در آن دزدیده
میشوندوهمانطورکهبانکهامیتوانندازسرعت
و قدرت محاسبات کامپیوتری بهره گیرند ،هکرها
و خرابکارانــی هم که میخواهند بــه بخش مالی
یاکاربرانشآســیببزنند،ازاینامکاناســتفاده
میکنند.
یکی از شــیوههایی که بانکها امیدوارند بتوانند
بدان طریق کاربران را قانع کنند ،این است که آینده
تحلیل داده با مزایای مشخصش به آنها نشان داده
شــود؛ با اینکه بانکها این اطالعات را پیشاپیش
در اختیار دارند ،اما اکثر این اطالعات بالاســتفاده
میماند .پیتر ســیمون ـ رئیس بخش اطالعات در
بارکلیـمیگوید«:بانکهابهحجموسیعیازدادهها
دسترســی دارند و ما برای اولین بار میتوانیم این
دادهها را شــخصی کنیم و آنها را در رابطه با فرد به
کار گیریم؛ ب ه گونهای که افراد کاربر احساس کنند
ال فقط مختص
خدماتی را دریافــت میکنند که قب ً
میلیاردرها بوده اســت ».در حــال حاضر بانک از
فناوری  Beaconاســتفاده میکند که هنگام ورود
کاربر معلول به کارمندان در مورد نیازهای خاص
فردهشدارمیدهد.
ســیمون انتظار دارد همه کاربــران بتوانند در
آینده گزینــه  Beaconرا در صورت نیاز انتخاب
کننــد؛بهاینترتیببهکارمنــدانبانکدرمورد
موقعیت دقیق مالی این افراد اطالع داده میشــود
و آنها میتوانند خدمات مناســبتری به فرد ارائه
دهند .ایــن امکانات را میتــوان در مغازهها نیز به
ال میتوان به محض اینکه مشتری وارد
کار برد .مث ً
سوپرمارکت میشــود و محصوالت را برمیدارد،
حســابش را به صورت اتوماتیک ثبت کرد؛ در این
صورت نیازی نیست مشــتری در صف بایستد یا
زمانش را برای پرداخت پول ،هدر دهد؛ او میتواند
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فروشــگاه را ترک کند و هزینه خرید از حسابش
کسرخواهدشد.
دادههای خرد این قابلیت را دارند که در تجارت
مشــتریاننیزتعمیــمدادهشــوند.بارکلیاخیرا ً
خدماتی قابل دســترس برای عمــوم ایجاد کرده
است؛ بدین صورت که هر کس میتواند از عادات و
مخارجمالیاشدرمنطقهخود،مطلعشود.
مشتریان تجاری میتوانند ضعف خریدهایشان
را در SMEهای خود مشــاهده کنند؛ بنابراین آنها
میتوانند عملکردشان را با موسسههای مشابه دور
و بر مقایســه کنند و راهنماییها و توصیههایی در
رابطه با اینکه چگونه موقعیتشان را بهبود بخشند،
دریافت کنند .از ســویی دیگر مشتریان فردی که
حساب باز میکنند ،میتوانند ببینند قبضهایشان
در مقایســه با خانوارهای مشــابه با خــود در چه
وضعیتی قرار دارد ـ و از طریق حساببانکیشــان
به سراغ معاملهای بهتر بروند .عموم ًا کاربران وقتی
از این مزایای مالی مطلع میشوند ،برای مشارکت
اشتیاق پیدا میکنند؛ به همین دلیل به نظر میآید
رضایت آنها از خدمات بســیار شخصی در دیگر
بخشهایزندگیشــانچندانهمغیرقابلتصور
نیست .از آنجا که نیروی رایانش افزایش مییابد،
نیروی بالقوه برای انجام چنین کارهایی با دادههای
تحلیلی در زندگی روزانه ممکن میشــود؛ چیزی
که چند سال قبل امکانپذیر نبود .سیمون در ادامه
میگوید«:احتماالً میزان چنیــن عملکردهایی دو
میلیارد  data pointاســت .دو سال پیش چنین
عملکردی دو هفته زمان میبــرد اما امروز حدود
 ۲۱دقیقه وقت میگیــرد و با یکدهم هزینه انجام
میشود».
مکنامار مدیر ارشد اداری در موسسه رایانش
کوانتوم به نام  1QBitسرمایهگذاری کرده و منتظر
پیامدهای جالبی اســت«:نرمافزار و سختافزار
کوانتوم در حال توسعه اســت و مسلم ًا نقشی مهم
در آینده خواهد داشــت امــا نمیدانیم حاصلش
غیرازاینکــهقدرتمانرادرانجامکارهایبزرگ
بیشتر میکند ،چه خواهد بود( ...با توسعه کوانتوم)
ال چند روز طول میکشــید تا انجام
کارهایی که قب ً
شود،چندثانیهزمانخواهدبرد».
این امر به اقدامــات امنیتی جدید کمک خواهد
کرد و راههایی جدید پیش روی مشــتریان خواهد
گذاشت تا هویتشــان را اثبات کنند؛ با این وجود
برای ارائه خدمات و پذیرش آن از جانب کاربران
بهگذرزماننیازخواهدبود.
مکنامارا تاکید میکند«:ما فناوری تشخیص
رگ چشــم را امتحان کردیم که به نظر میآمد
امنتر از اثر انگشت باشد اما برخی از ضعفهایی
را در مــورد آن یافتیــم و به دلیــل وجود همین
ضعفهــا در این فنــاوری ،قرار نیســت به این
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زودیها با آنها زندگی کنیم ».اما  RBSتشخیص
هویــت از طریق اثر انگشــت را بــرای کاربران
آیفــون و  80pcکســانی که میتواننــد از این
فناوری اســتفاده کنند ،پیاده کرده است .این امر
نشاندهنده شــور و شوقی اســت که نسبت به
بیومتریکهای با فناوری مجهز وجود دارد.
Lloyds Banking Group trialled
 heartbeat IDدر ابتدای سال جاری احراز هویت

از طریق ضربان قلــب را امتحان کرد؛ در آن زمان
پیادهســازی این روش صرف ًا برای نمایش بود .اما
در واقع همراه داشتن تلفن هوشمند و ساعتها تنها
ابرازهای ارتباط با بانک یا اثبات هویتتان نیست،
بلکه ایــن ابزارها میتواننــد جایگزین کارتهای
اعتباریونقدیشماشوند.
همانطورکههماکنونبعیدبهنظرمیرسد،وقتی
میلیونهابریتانیاییبرایهرچیزیکهمیخریدند،
از طریق سیست م پرداختهای بدون تماس جدید
اقدام میکردنــد ،برخی در صنعــت پیشبینی
میکردندمرگپالستیکفراخواهدرسید.
نیک میدلتون ـ موسســه  nationwideـ در
گزارشــی برای  Vocalinkـ بانکی که شــرکت
متعلق به آن اســت ـ مینویســد«:همچنان که
امنیــت افزایش مییابد ،اطالعــات کارتهای
نقدی و اعتباری فقط روی دستگاه ذخیره میشوند
و ســاخت کارتهای عینی واقعــی کمکم از بین
میرود ...فراتر از این ،نیروی بالقوه تشخیص چهره
برای جلوگیری از دزدی یا کالهبرداری بســیار
زیاد است ».در این میان بخشــی از مانع ،نیروی
رایانش است؛ رایانهها و ماشینآالت باید در هر
حالتی چهره فرد را تشخیص دهند؛ وقتی حرکت
میکند یا با زاویهای متفاوت ایستاده یا نشسته یا

هنگامی که مدل موی کاربر تغییر کرده است.
اگر قرار اســت نوآوری دیجیتالــی ،زندگی را
برای خریداران و تجارتهــا تغییر دهد ،میتواند
درخانهشــمانیزمورداســتفادهقرارگیرد.تعادل
بین آســودگی و راحتی و نظــارت را میتوان در
ابزارهای الکترونیکی خان ه از طریق خرج کردن پول
کارتهایاعتباریونقدیامتحانکرد.
آنه بــودن مدیــر اجرایی اســتارتآپهای
تلفنهمــراه در  Starling Bankمیگوید«:تصور
کنید همه دستگاههایتان ،از یخچال گرفته تا ماشین
و ماشین لباسشویی یک  SIMدر داخل خود دارند
ال
یا به هر نحو دیگری متصل به شــبکه هستند .مث ً
با هر مایل رانندگی با ماشــینتان ،بیمه آن روزانه
ب بانکیتان برداشت شــود .یک بخش از
از حسا 
ن لباسشوییتان خراب شــده است ،قطعه
ماشــی 
سفارش داده شده و تعمیرکار ماشین را تعمیر کرده
و هزینهها بدون هیچ تماسی با بانک از جانب کاربر
پرداخت شده اســت .با سیستم سنجش هوشمند
قبضهایتان به طور روزانه حســاب میشــوند و
برای کاستن از هزینهها به شما راهنماییهایی داده
میشــود».باتماماینهانمیتــوانگفتبانکهای
ســنتیدرایندههآخرین نفسهایشانراخواهند
کشید .هنوز هم هزاران شــعبه بانکی وجود دارد و
ال در
کاربران میتوانند هر وقــت میخواهند ـ مث ً
تراکنشهای مالی پیچیده یا مشورت ـ با کارکنان
بانکرودردروصحبتکنند.امااینشــعبازنظر
تعداد کمتر خواهند شــد؛ زیرا تمرکز بانکها در
سالهای آتی بیشتر بر فناوریهای زرق و برقدار
خواهدبود؛وآنهاییکهنمیخواهندسراغبانکداری
همراه بیایند ،احتماالً بخشی از توجهات و امکانات را
از دست خواهند داد
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آندره مالینوفسیک

سیستم پرداختها هر روز بیشتر از پیش تغییر میکند

در سال  ۲۰۱۶منتظر چه باشیم؟
میشــود .با توجه به میــزان تراکنشهای PoS
( ۱۰درصد) در سال  ،۲۰۱۵مسلم است تقاضای
کاربران برای فناوریهــای پرداخت دیجیتال و
کارتها در ماههای آینده بیشــتر خواهد شد .در
این گزارش بــه پیشبینیهایی در این رابطه طی
سال  ۲۰۱۶میپردازیم.

تجارت همراه :منتظر جذب بیشتر کاربر

رسانه طی سال گذشته در چنین زمانی پیشبینی
عجیبی کرد؛ اینکــه راهاندازی اپلپی در ســال
 ۲۰۱۵باعــث وقوع انفجــاری عظیم در صنعت
تجارت همراه خواهد شد؛ اما آیا واقع ًا چنین اتفاقی
افتاده است؟
با وجود اینکــه اپلپی در برخــی مناطق مثل
ایاالت متحده امریکا مورد اســتفاده قرار گرفته
است ،مدرک چندانی دال بر این امر وجود ندارد
کــه کاربران آیفــون  ۶اپلپی را بــه ابزارهای
پرداخــت دیگر ترجیح داده باشــند؛ چون وقتی
شــما تعداد زیادی از گزینههــای پرداخت در
جیبتان دارید و میتوانیــد از بین آنها انتخاب
کنید ،انگیزهای ندارید از تلفن همراهتان اســتفاده
کنید؛ و مساله دیگر این اســت که تلفن همراه در
کشورهایی مثل آلمان چه نقشی بازی میکند؟
بنابراین راهاندازی اپلپی به ما نشــان داد هر
نوآوری در پرداخت آن طور کــه انتظار داریم،
پیش نمیرود .احتمال میرود در ســال  ۲۰۱۶با
افزایش راهحلهــای کیف پول و پرداخت همراه،
شاهد گسستهای بیشتری باشیم.

چشمانداز
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پرداختها به ســرعت
در حال دگرگونی است؛
و بخش اعظم این تغییر پرشــتاب ،به دلیل وجود
کاربران دیجیتالی است که انتظاراتشان را تلفن
هوشــمند و خدمات آن ،تغییر داده است .امروزه
کاربران بیش از هر زمان دیگــری انتظار دارند
پرداختها فــورا ً ،بیدردســر و بهراحتی انجام
شوند .در این موقعیت ،ارائهدهندگان و دیگر رقبا
در اکوسیســتم پرداختها سعی دارند مشتریان
ابزار به دســت امروز PoSها را از آن خود کنند.
به همین دلیل اســت که در ســال  ۲۰۱۵شاهد

ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

مجموعهای از نوآوریها در پرداخت تلفن همراه
بودیم؛ از جمله راهاندازی اپلپی ،سامســونگپی
و اجرای اپلیکیشــن پرداخت جدید اندرویدپی
شــرکت گوگل .به همین دلیل اســت که وقتی با
آمار پرداختهای خرد در ســال  ۲۰۱۵مواجه
میشویم ،چندان هم تعجب نمیکنیم.
پیشبینی میشــود میزان این پرداختها در
سال  ۲۰۱۶بیشتر از  ۱۳تیلیارد دالر باشد .واضح
اســت که ارائه خدمات پرداخت به کاربران در
زمانی که در فروشــگاه یا به صورت آنالین خرید
انجام میدهنــد ،باعث افزایش بــازده تجاری


امنیت کلید اساسی ایجاد پذیرش
در کاربر و اعتمادبهنفس در تاجران

رشــد مداوم پرداختهــای بــدون تماس در
فروشــگاههای محلی و سیســتمهای حمل و نقل
عمومی در سراسر جهان نشان میدهد کاربران تا
چه میزان به راحتی در پرداخت اهمیت میدهند.
حضور تلفن همراه در همهجا و همه وقت ـ و ظهور
فناوریهای پوشــیدنی ـ به این معناست که در
بعضی نقاط جــذب پرداخت همــراه ،غیرقابل
اجتناب و غیرقابلانکار است.
از سویی دیگر تلفن همراه بستری وسوسهانگیز
برای جنایتکاران اســت .اخیرا ً نفــوذ به دادهها
دادهها باعث شــده کاربران نســبت به موضوع
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ســرقت  IDو کالهبرداری بسیار حساس شوند؛
برای اینکــه پرداختهای همراه مســیر خود را
ادامه دهند ،میبایســت به کاربران این اطمینان
را داد که تراکنشها ،دادهها و ابزارهایشــان در
امنیــت قرار دارند و این بدین معناســت که نیاز
به مکانیسمهایی مطرح میشــود که اتفاقهای
مختلف را پوشش دهند؛ از جمله دزدی ،گم کردن
دستگاه و اســتفاده از وایفای عمومی .ابزارهای
پرداخت بیشتر و بیشتر توسعه مییابند و باید این
واقعیت را پذیرفت کــه عالقه کاربران تلفنهای
هوشــمند به شخصی کردن دســتگاهها ،موجب
نمیشود دلشــان بخواهد خود را در برابر نقض
حریم خصوصی یا بدافزار قرار دهند.

ک بار ســراغ شــعب بانکتان
اغلــب چند وقــت ی 
میروید؟ امریکاییها به طور متوســط  ۱/7بار در ماه در
سال  ۲۰۱۱به شعب بانک مراجعه کردهاند و این رقم در
سال  ۲۰۱۴به  1/0بار در ماه کاهش یافته است.
بر اساس نظرسنجی موسسه گالوپ ،رفتن گاه و بیگاه
به بانک تبدیل به امری شــده اســت که بــه زمانهای
گذشــته تعلق دارد .از ســال  ۲۰۱۱حدود  ۵۰درصد از
مشــتریان بانکی در امریکا به شعبهها سر میزدند و ۴۶
درصد آنهــا با مراکز تلفنی شــعبهها تماس میگرفتند.

پولهای نو پدید روی سن خواهند آمد

مدتزمانی است که پولهای نوپدید در اطراف
ما پا به هســتی گذاشــتهاند؛ حجم تراکنشهای
پولهای دیجیتالــی یا نوپدید مثــل بیتکوین
روزبهروز در حال افزایش اســت .امروزه حدود
 ۱۰۰هــزار بــازرگان و ارائهدهنــده ،خدمات
بیتکویــن را پذیرفتهاند؛ پــول دیجیتالی P2P
هزینههای معامله را برای خردهفروشــان حذف
و پرداخــت را تضمین میکنــد .بیتکوین برای
کاربران نیز جذاب است؛ آنها میتوانند بیتکوین
شماره  31+2دی 1394
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آمادگی برای خانه متصل به اینترنت

در سال  ۲۰۱۶شــاهد خواهیم بود اینترنت اشیا
برای تراکنشهای آنالین مثل ســوخت به کار
ال محصوالت اتوماتیک خانه هوشمند
میروند؛ مث ً
کمکــم جزء اصلی جریان میشــوند .در ســال
 ۲۰۱۵راهاندازی  HomeKitاپل ،چشماندازی از
وسیلهها را ارائه داد که باعث مدیریت گرمایش،
امنیت داخلی و تنظیم نور میشد .هماکنون چنین
پرسشهایی مطرح اســت :آیا داشتن یخچال و
فریزر متصل به اینترنت در آشــپزخانهتان که با
حســاب بانکی یا کارت نقدیتان یکی شده است،
ریســکی امنیتی ایجاد میکند؟ این مساله چگونه
در قالب خدمات پرداخــت آنی و تجارت همراه
گســترش خواهد یافت؟ تنها با گذشــت زمان
میتوان پاسخگوی این پرسشها بود.
فناوریهای هوشمند ،فرهنگ پرداختی امروز
را از هم خواهند گسســت و آینــدهای را ایجاد
خواهند کرد کــه در آن پرداختهای خرد (در
بســتر تجارت دیجیتالی) در مکانهایی متعدد
ـ صنعت برق ،سنســورهای جاده ،سیستمهای
تشخیص شــماره پارک ماشــین ،سیستمهای
تصویری و صوتی ـ آغاز به کار خواهند کرد .و این
بدین معناســت که کاربران نیاز به دید پرداخت
آنی در مورد نقل و انتقاالت ســرمایه و دریافت
سرمایه دارند.

بین ســالهای  ۲۰۱۱و  ،۲۰۱۴متوسط ماهانه استفاده از
بانکداری آنالین همراه با بانکداری همراه افرایش یافت.
در گزارش موسسه گالوپ اشاره میشود که با وجود اینکه
این روند به نظر مثبت میآید و مزایا و سود بسیاری برای
بانکها دربر داشته است ،میتواند بر مشارکت مشتری
نیز تاثیر منفی بگذارد .عالوه بر  ۳۷درصد درآمد بیشتر
ساالنه ،مشتریان مشــارکتدادهشده ترجیح میدهند
کاربران درازمدت بانکهایشان باشند.

  2014

4.9

2.6

   2011

1.8

1.3

2.1
0.2

همراه

آنالین

را در کیــف پول دیجیتالی خــود پسانداز کنند،
آن را به عنوان پولــی بدون مرز در پرداختهای
آنالین جهانی به کار برنــد یا پرداختهای P2P
را انجــام دهند .تمام اینها با علــم به این صورت
میگیرد که از دادههای آنها محافظت میشــود و
به حریم شخصیشان تجاوز نمیشود.
امــروز بانکهــای مرکــزی اســتفاده از
رمزنگاریها ـ سیستم محافظت از پول دیجیتالی
و تراکنشهای بیتکوین ـ را بررســی میکنند
و خواســتار این هســتند کــه نقــلو انتقاالت
درونبانکی نســبت ًا ســریعتر و امنتری داشته
باشند؛ امسال را میتوان سال پذیرش گستردهتر
پولهای نوپدید دانست.

انتخابهای بیشتر برای پرداخت

طی چند سال اخیر شاهد شکلگیری مجموعهای
از نوآوریها در پرداختهــا بودهایم؛ مثل ظهور
 ،NFCکیف پول ،کارتهای  ،EMVاپلیکیشنهای

خودپرداز

0.7

تلفن

پرداخت همراه .به نظر میآید تا به امروز کاربران
هیچوقــت انتخابهــای متعــددی در زمینه
پرداخت نداشــتهاند اما نکته واضح این است که
آنهــا انتخابهای بیشــتری در زمینه چگونگی
پرداخت خواهند داشــت و این انتخابها بسته
به این اســت که تراکنش چه ماهیتی دارد یا آیا
پرداخت به شکل آنالین انجام خواهد گرفت یا از
طریق PoS؟ و البته همه اینها به این مساله بستگی
دارد که مشتری در کجا زندگی میکند.
همین امر نشــان میدهد چرا در ســال ۲۰۱۵
شاهد ظهور دو سیســتم متفاوت خردهفروشان
آنالین در شــرکتهای کوچک و تــازهواردان
بازار جدیــد بودیم که به دنبــال پلتفرم تجارت
الکترونیکــی بودنــد .مســاله دوم حضــور
نقشآفرینان بزرگتری بود کــه همانقدر که
در جستوجوی تنوع بودند ،وندورهای مناسب
و ملزومات را برای هر بازار و هر کانالی که در آن
ایفای نقش می کردند ،برمیگزیدند

1.0

1.7

شعب بانک
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فناوری

نانیس رادرمشر

آیا واقعیتافزوده جایی در شعب بانکی دارد؟

بانکداری در مرز واقعیت و مجاز
آیا

برای مدیران بانکها خیلی جالب اســت
که کسی وارد شــعبهها شود ،به همهچیز
یک نگاه بینــدازد و مخفیانه از همــه عکسها و
ویدئوهای موجود سر دربیاورد یا به آنها دسترسی
پیدا کند؟ احتماالً نه .اما ایــن دقیق ًا همان امکانی
اســت که با  Google glassو امثــال آن فراهم
شده اســت؛ مخصوص ًا اگر این فناوریها بتوانند
از اســباببازیهای گرانی که هماکنون هستند
تبدیل به چیزی قابلپذیرش شوند و جریان اصلی
فناوری را برای مردم معمولی نیز پیاده کنند.
بااستفادهاز GoogleGlassesکهخصیصههای
تلفنهمراه را در قالب فناوری سطح باال به عینک
تبدیل کرده است ،میتوان در بانک قدم زد و بدون
اینکه کارکنان یا مســئوالن امنیتی بانک متوجه
شــوند ،اطالعات موجود را ثبت کرد؛ این روش
ن همراه برای دسترســی به
مثل اســتفاده از تلف 
اطالعات ،پردردسر و سخت نیست.
ت افزوده را نباید صرف ًا از نگاه
چشــمانداز واقعی 
اینگونه عینکها و فناوریهای پوشیدنی دید .در
عوض میبایســت از خودمان درباره فرصتها و
مفاهیم گسترده واقعیت افزوده یا  ARدر بانکداری
خرد ســوال کنیم .در حال حاضر ایــن ابزارها به

بانکهای متعددی اپلیکیشنهای  ARرا
معرفی کردهاند و برای کاربران این امکان را
فراهم آوردهاند که نزدیکترین شعبه یا ATM
را پیدا کنند
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نظر کمی غلطانــداز میآیند؛ مخصوص ًا با حیرت
کوتاهمدت مــردم در مواجهه با ایــن ابزارها .اما
این امــکان وجود دارد که اپلیکیشــنهایی برای
بانکداری خرد وجود داشــته باشد که این فناوری
را از چنیــن ترفندهایی به ابــزاری واقعی و مفید
برای خودشان تبدیل کنند .اما فناوری  ARچالشی
بزرگ برای بانکداران ایجاد میکند .در نهایت AR
بیشتر ســعی دارد تلفنهای هوشمند را به ابزاری
مبدل ســازد که عناصر بانکــداری مثل ابزارها و
تراکنشها را تجربه کند.

ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

واقعیتافزوده دقیق ًا چیست؟

در ابتــدا باید به طور خالصه بــه واقعیت افزوده
یــا  ARبپردازیم AR .فرآیند نــگاه کردن زنده به
دنیای فیزیکی با اســتفاده از دستگاهی دیجیتالی
است و بعد آنچه را که دیده شــده ،با اطالعات و
عناصر مجازی مثل گرافیک ،ویدئو یا صدا پوشش
میدهد .فناوری و اطالعات ایــن امکان را فراهم
میآورند تا جهان واقعی را با دیدی دیگر ببینند و
بتوانند با اطالعات مجازی در تعامل باشند و از این
اطالعات استفاده کنند.
واقعیت مجازی ،الیه دیجیتالی از محتواست که
از زاویه دید دوربین موبایــل یا تبلت و غیره روی
دید کاربر قرار میگیــرد و از این طریق اطالعات
یا اشیای جدیدی را به محیط واقعی اضافه میکند.
واقعیت افزوده باعث تعامل بیشتر مشتری و برند
و شــهرت برند در بهکارگیــری تکنولوژیهای
جدید میشــود و همچنین مشــتری را در دنبال
کردن اخبار و حوادث جدید برند ترغیب میکند.
هرچند  Google Glassســر و صدای بسیاری
به پا کرده اســت اما  ARرا میتوان با اســتفاده از
ن همراههای هوشمند یا تبلتها
اپلیکیشنهای تلف 
تجربه کرد؛ اینهــا نیز عناصر دیجیتالی را از طریق
دوربین دســتگاه به نمایــش درمیآورند؛ برای
مثال کاربر میتواند با تلفنش و اپلیکیشــن  ARبه
چیزی اشاره کند و در مورد آن اطالعاتی در قالب
ال استفاده از
متن یا گرافیک به دســت بیاورد .مث ً
 ARرا در موزه تصور کنیــد؛ اینکه چقدر این ابزار
در موزه موثر خواهد بود و اطالعات بســیاری در
مورد چیزهایی که در نمایشــگاه و موزه میبینید،
ارائه میدهد.

واقعیتافزوده در بانکداری

موسسههای مالی ســعی دارند واقعیت مجازی را
تجربه کنند:
 ggبانکهــای متعددی اپلیکیشــنهای  ARرا
معرفی کردهاند و برای کاربــران این امکان
را فراهــم آوردهاند که نزدیکترین شــعبه
یا  ATMرا پیــدا کنند .فقط بــا نصب کردن
اپلیکیشن و روشن کردن دوربین تلفنهمراه یا
تبلت میتوانید از طریق دوربین آن ،اطالعاتی
را روی صفحهنمایــش در رابطه با موقعیت،


فاصله شعبه و دیگر جزییات دریافت کنید.
 ggبرخی از بانکها اپلیکیشنهای ارزشگذاری
را عرضه دادهاند که با اســتفاده از  ARقیمت
پرداخت آنی و اطالعــات جزیی را در مورد
فروش و ابزارهایی مثل حســابگر وام مسکن
و برنامههای کاربردی مقدماتی ارائه دادهاند.
 ggبانکــی چینــی بــرای کاربرانــش امکان
جمــعآوری کوپــن را فراهم آورده اســت؛
این بانــک با اســتفاده از  ARبــه بازرگانان
پیشــنهادهایی مالی ارائه میدهد و آنها را به
نزدیکترین قسمتها جذب میکند.
 ggبانکی بزرگ در امریکای شــمالی اپلیکیشنی
طراحی کرده است که قبضها را به اطالعات
ویدئویی تبدیل میکند.
در اینجا مطرح کردن ســوال درباره بازگشت
ال بجاست .عموم ًا
سرمایه این اپلیکیشــنها کام ً
وقتی مردم با حیرت در مقابل این کاالها میایستند
و ذوقزده میشــوند ،کمی بعد جای حیرتشان
را عبارت «که چی» میگیــرد .این اتفاق اغلب در
مورد  ARمیافتد.
مسلم ًا ابزارهای مکانیاب  ATMو شعب بانکی
ارزشمندند اما آیا  ARبهترین راهحل برای کمک
کردن به مردم در یافتن اهدافشــان است؟ یا
راهحلی GPSمحور با نقشــه زنده بهتر اســت؟ و
آیا بانک این قابلیت را دارد که اپلیکیشــنی بهتر
ـ با تمرکز خــاص و محدودتر ـ ارائه دهد؛ بهتر از
تالش برای رقابت با غولهایی مثل گوگل نیست
که نمیتواند شعب را مشــخص و مکانیابی کند
اما مشتریان را با ماشین ،وســیلهنقلیه عمومی یا
پیاده به سمت جایی مشخص راهنمایی میکند؟
فرصتهایــی وجود دارد کــه ابزارهایی برای
یاری مشــتریان به روشهــای مختلف طراحی
شود اما کاربرد اکثر اپلیکیشنهای  ARبعد از اینکه
مشتری را به شعبه مورد نظر میرسانند ،بیمعنی
میشــود و دیگر کاربرد خاصی نــدارد .آیا راهی
وجود دارد که فناوری  ARرا به اپلیکیشــنهایی
فعال در داخل شعب تبدیل کنیم؟

واقعیت افزوده در شعب

 ARفرصتی بــرای کاربران فراهم میســازد تا
اطالعات مورد نیازشــان را با جزییات بیشتری
کسب کنند .مردم عموم ًا به استثنای برونگراها
شماره  31+2دی 1394
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نمیخواهنــد حجمــی از اطالعــات وســیع را
در مــورد وامها و دیگــر ابزارهــای مالی روی
صفحهنمایششــان به دســت آورند .این کار
چندان هم برای برخی از مردم جذاب نیست.
در عوض پوسترهای ســاده که اکثر دیوارهای
شعب بانکهای خرد را پوشاندهاند ـ با نمادهای
چاپشــده ـ اهداف نهایی اپلیکیشــنهای AR
هســتند که ابزارها ،ویدئوها و اطالعات دیگر را
در ابزار پوشــیدنی مشتری یا روی صفحهنمایش
تبلــت یا در هدســت او به نمایــش میگذارند.
کسانی که به شــعب مراجعه میکنند میتوانند
در مــورد هر آنچه نیاز دارنــد ،اطالعات زیادی
به دســت آورند و در زمان مناسب تصمیمهایی
عملی برای بانک و مشتریان بگیرند.
 ARدر برخی مــوارد چارچوب یــا برنامهای
مقرون بــه صرفه بــرای بازاریابی نشــانههای
دیجیتالی در شــعب بــه نمایش میگــذارد و
اطالعاتــی در مــورد مناطقی کــه در آن امکان
استفاده از صفحهنمایش نیســت ،ارائه میدهد.
شماره  31+2دی 1394
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الگوی برنامهریزی مشــابهی بــرای دیوارهای
ویدئویی استفاده میشــود و هدفش نمایشها و
پوســترهای دیجیتالی شعبههاست که میتواند
در صفحهنمایش مشتری با استفاده از اپلیکیشن
مرورگر راهاندازی شود .میتوانید گوشیتان را به
سمت یکی از پوسترها بگیرید و آن به نشانههایی
در صفحهنمایش خود تبدیل میشــود که واقع ًا
بسیار جالب اســت .در واقع  ARمیتواند هر چیز
کوچک و جزیی در شــعبه را بــه اطالعات روی
صفحهنمایشتان تبدیل کند.

نگاهی از دور

اگر ابزارهای پوشیدنی بیشــتر ترویج پیدا کنند
و مســائل مربوط بــه حریم شــخصی و امنیت
حل شــوند ،ایــن ابزارها بیشــتر از قبــل مورد
اســتفاده کاربران و کارکنان قرار خواهد گرفت.
فرســتندههای بلوتوثی ( LEمثــل iBeacons
اپل) و دیگــر فناوریهــا این امکان را ســریع ًا
فراهم میآورنــد که کاربرانی کــه میخواهند

وارد شعبه شــوند ،شناسایی شــوند .با استفاده
از صفحهنمایشهــای میکــرو کــه اطالعات
پرداختهــای آنی را به دســت مــیآورد ،این
کارمنــدان نهتنها اســم مراجعهکننــدگان را
میداننــد ،بلکه به اطالعات حســاب پایه آنها و
مشخصاتشان دسترسی خواهند یافت.
این امر تجربــه را از طریق شخصیســازی و
خدمات ممکن میکند و فرصت را برای تجارت
مهیا میسازد .اگر کارکنان شــعبه بدانند تاریخ
تمدید وام مســکن نزدیک اســت ،این فرآیند
میتواند آغاز شود.
این طبیعت انسان است؛ ترجیح میدهیم وقتی
وارد هتل میشــویم ،به ما خوشــامد بگویند ،یا
پیش از اینکه بخواهیم به کارمندان بانک توضیح
تکراری بدهیم ،ناممان را بدانند؛ برایمان چندان
خوشایند نیست چیزهایی را که انتظار داریم فرد
پشت پیشخوان بداند ،هر بار توضیح دهیم .شاید
همین مســاله راز واقعی فناوری  ARباشد که در
شعب آینده بیشتر استفاده خواهد شد

185

فناوری
سرویس ارتباطی  USSDتحت نظارت مقررات (رگوالسیون) در میآید

نقش  USSDدر رقابت پرداختهای همراه
مثل دسترســی (سازگاری با گوشــیها) ،تجربه
کاربر ،امنیت ،هزینه و ســهولت راهاندازی .اکثر
ارائهدهندگان معتقدند در صورتی که همه عوامل
در نظر گرفته شــود USSD،از بهترین گزینههای
ممکن اســت که میتواند به کاربــران خدمات
ارائه دهــد .از این رو اکثر موسســههای بزرگ از
 USSDاســتفاده میکنند؛ چــون  USSDدر اکثر
گوشــیها کار میکند ،نیاز به تغییر دادن  SIMیا
داشتن  SIMجدید نیست (مســالهای که ممکن
اســت باعث پیچیدگی روند شود یا برای مشتری
هزینهبر باشــد) و عالوه بر تمام اینها ،نســبت به
 SMSامنیت باالتری دارند و قابلیت اســتفادهاش
نیزبیشتراست.
البته  USSDنیز مشــکالت خاص خود را دارد؛
ممکن اســت روان نباشد ،درست است که نسبت
به پیغام متنی یا  SMSامنیت بیشــتری دارد اما در
مقایســه با اینترنت تلفنهمــراه و  STKاز امنیت
کمتری برخــوردار اســت .با این حــال با وجود
معضالتی که  USSDممکن است داشته باشد ،اکثر
MNOها به آن تکیه کردهاند.

مالحظاتتنظیممقررات

اپراتورهای
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شــبکه تلفــنهمراه
( MNOهــا) مثــل
 Safaricom،Vodacomو دیگــران بر اهمیت
نقش مدلهای کســبو کار MNOها در راستای
پیشــبرد وضعیت مالی تاکید دارنــدMNO .ها
میتوانند ـ در هر بــازاری ـ در ارائه خدمات مالی
همراه ( )MFSبه طور موثــر رقابت کنند و به این
ترتیب کیف پولهای همراه بیشــتری نسبت به
حسابهای بانکی ایجاد میشــود .در هر کدام از
این بازارها پلتفرمهــای پرداخت همراه ،تبدیل به
اهرمی برای ارائه خدمات مالــی مثل پسانداز و
اعتبارمیشوند.
این نقــش جدیــد MNOها میتوانــد رقابت
بیشــتری به وجــود آورد و البتــه دغدغههای
رگوالتورهــا را نیز افزایش میدهــد؛ زیرا در این
شــرایط MNOها بــه رقابت با بانکهــا و دیگر
اشــخاص ثالث میپردازنــد USSD .یکی از این
خدمات است که نیاز به همکاری طرفین را مطرح
ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

میکند( USSD .ارسال پیام از طریق کد دستوری)
سرویس ارتباطیای اســت که از جانب MNOها
پشتیبانی میشــود .این ســرویس ،زیرساختی
اســت که  MFSرا به هــر تلفنی بــا هزینه پایین
ارائه میدهد و نیازی نیست ســیمکارت فرد در
دسترس باشــد USSD .به کاربران امکان میدهد
دستورالعملهایشــان را از طریق  PINخود (برای
شناسایی) به ارائهدهنده  MFSبفرستند و در عین
حال ارائهدهنده  MFSنیز میتواند پاسخهایش را
به مشتری بفرستد و تراکنشها را تایید کند.

 USSDوفناوریهایارتباطیجایگزین

 USSDتنها خدمــات ارتباطی برای پرداختهای
ن همــراه نیســت .گزینههایی نیــز مثل
تلفــ 
ن همراه و نوآوریهای
 SMS، STKو اینترنــت تلف 
جدید نیــز از دیگر انتخابهای موجود به شــمار
میرونــد .ارائهدهندههای MFSایــن گزینهها را
در بســتر عوامل متعدد در نظر میگیرند؛ عواملی


این واقعیت که MNOها بــرای ارائه  MFSرقابت
میکنند و  USSDرا تحت کنترل دارند ،سوالهایی
را در مورد رگوالتوری مطرح میکند؛ آیا رگوالتور
باید در این امر مداخله کند؟ چه گزینههایی برای
مداخله وجود دارد؟ استاندارد رقابت چیست؟
عموم ًا ســه رگوالتور داریم :مالــی ،مخابراتی و
( regulatory competitionشــورای رقابت).
هماهنگی بین این ســه رگوالتور با دشواریهایی
همراه اســت .رگوالتور مخابرات ،بهترین گزینه
برای نظــارت و البته گاه مداخلــه در کار USSD
اســت .هر دو رگوالتور مخابرات و شورای رقابت
امکان نظارت بر خدمــات مخابراتی MNOها را
دارند .در هر حال رگوالتــور مخابرات اغلب نیاز
دارد نشــان دهد راهحل پیشــنهادیاش رقابت
را افزایــش میدهد ،از رقابــت در بازار محافظت
میکند یا از موقعیتی که در آن ممکن است رویکرد
ضدرقابتیپیشبیاید،جلوگیریمیکند.
در مقابــل گروههایی کــه در رقابت با یکدیگر
هســتند ،باید از موانع مداخلهها بگذرند .طرفین
رقابت میخواهند تایید کنند نوعی «سوءاستفاده
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از موقعیت» وجود دارد که به رقابت و مشــتریان
صدمه میزند .عالوه بر این باید تعیین کرد که آیا
 USSDاز جمله تســهیالت ضروری است یا نه .از
این رو در این شرایط مداخله برای رگوالتور مالی
غیرممکن نیست اما خیلی دشوار و پیچیده است.
برای مثال رگوالتــور مالی میتواند به  MNOاین
مجــوز را بدهد که پرداختهــای همراه را برای
دسترسی به  USSDو در رقابت با ارائهدهندگان
 MFSانجام دهد .یکی از پیچیدگیها این است که
رگوالتور مســالهای را متوجه شود که جزو حوزه
مداخلهاش نیســت .این امر اهمیت یکپارچگی
ال ممکن است
بین رگوالتورها را نشان میدهد .مث ً
رگوالتور مالی مواردی را در رابطه با دسترســی
 USSDشناســایی کند اما بــرای وضع مقررات
مناسب باید با رگوالتور مخابرات هماهنگ باشد.
برای مثال در بنگالدش ،بانک مرکزی بنگالدش
بعد از دریافت شکایتهایی در مورد دسترسی به
 ،USSDاز هیات مخابرات بنگالدش خواســت تا
مداخله کند.

آیا باید برای  USSDمقرراتی تنظیم کرد؟

اصل راهنمای مقررات (رگوالســیون) این است
که مقــررات باید تا جای ممکن آزادانه باشــد و
کمتر حالــت محدودکننده به خــود بگیرد (در
رابطه با MNOها)؛ بــه این ترتیب و با توجه به این
اصل راهنماســت که مقررات میتواند به هدف
عینی (افزایش رقابت و ارائه مزایایی به مشتری)
دست یابد؛ همچنین مقررات باید با میزان ریسک
در تناسب باشــد .گزینههایی که در زیر به آنها
اشــاره میشــود ،انتخابهایی برای رگوالتورها
هستند که ممکن اســت در نظر گرفتنشان مفید
باشد:
ggتحریک بازار :بهترین نتیجه برای هر بازار،
توافــق بین MNOهــا و اشــخاص ثالث در
ارائه  USSDاســت .این امر رقابت را بهبود
میبخشــد و بازار  MFSرا ـ بــدون محدود
کردن MNOها ـ توسعه میدهد .رگوالتورها
برای اینکه به چنین نتیجهای دســت یابند،
میتوانند رویکــردی ترغیبکننده اختیار
کنند.
ggمکانیســم حــل اختــاف ( : )DRMدر
بازارهایی کــه توافقنامههای تجاری ،آینده
را چنــدان لحاظ نمیکننــد DRM ،میتواند
در حل کردن مســائل مربوط به دسترسی،
قیمــت و کیفیــت بیــن رگوالتــور مالی و
مخابرات یاریرســان باشــد .این رویکرد
باعث میشود همه ذینفعان بدانند رویکرد
همکارانشان چیســت .از سوی دیگر MNO
ها نیز این فرصت را مییابند که اســتداللها
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و نگرششــان را در مورد دسترسی توضیح
دهند .عــاوه بر ایــن DRM،بــه همه این
فرصت را میدهد که ارتبــاط برقرار کنند و
نگرش و موقعیتشــان را نسبت به کیفیت،
ال مشــخص
قیمــت و هزینــه  USSDکام ً
کنند .نتیجه  DRMو ترکیــب احتمالی آن با
بخش خصوصی ،ارائه سیســتمی قابل قبول و
مصالحهای واقعی است.
ggمقررات (رگوالســیون) :در شــرایطی که
 DRMنتواند به نتیجه قابلقبولی ختم شــود،
مداخلــه رگوالتوری تنهــا راه ممکن خواهد
بود.
در هر حال باید اطمینان حاصل کرد که بانکها
و دیگر اشخاص ثالث ارائهدهنده  MFSمیتوانند
رقابتی سالم با یکدیگر داشته باشندUSSD .نقش
خود را هنوز هم بازی میکند .ممکن است زمانی
در آینده که اینترنت همراه بیش از این گسترش
پیدا کرده و دسترســی به اینترنت آنقدر ساده و
ارزان ـ یا شاید حتی رایگان ـ باشد ،میزان استفاده
از  USSDکاهش یابد.
مســاله نخست این اســت که در شرایط فعلی
بهترین گزینه بــرای  ،MFSاســتفاده از USSD
است .نکته دوم این اســت که رگوالتورها دالیل

اصل راهنمای مقررات (رگوالسیون)
این است که مقررات باید تا جای ممکن آزادانه
باشد و کمتر حالت
محدودکننده به خود بگیرد
کافی برای دفاع از دسترســی MNOها به USSD

دارند اما این امر باید بر اســاس موافقتنامهها با
ارائهدهندگان صورت پذیرد .و نکته ســوم اینکه
رگوالتورها باید این امر را در نظر بگیرند که DRM
برای شــرایط پیچیده خیلی خوب عمل میکند و
در صورتی که  DRMپاســخگو نبود ،باید ســراغ
مقررات و مداخله بروند.
فناوریهای جدید شــاید روزی در آینده جای
 USSDرا بگیرنــد و رگوالتورها باید بر روندی که
فناوری طی میکند ،نظارت داشته باشند تا شاید
ال به ذهن هیچ ارگانی
گزینهای بهتر بیابنــد که قب ً
نرســیده اســت .از این رو نباید تمرکز صرف ًا بر
 USSDباشــد و همه برنامهها در این راســتا قرار
گیرند

  حفظ امنیت شما پس از ورود به سیستم
ی که بانکــداری آنالین از احــراز هویت دوعامله
در حال 
اســتفاده میکند و ورود به سیستمها را تا حدودی امن نگه
میدارد ،چه اتفاقی میافتد اگر چند دقیقه از دســتگاهتان
دور شوید یا کس دیگری گوشیتان را بدزدد؟ یا چه اتفاقی
میافتداگرتروژانبهسیستمشمادسترسیپیداکند؟
 Bio Catchاز روش تجزیــ ه و تحلیل هوشــمندانهای
استفاده میکند که ببیند فرد یکسانی وارد سیستم میشود
یا نه .تجزیــهو تحلیل  Bio Catchفراتر از اثر انگشــت و
اسکنرهای شبکیه چشم اســت :فناوری  Bio Catchهمه
شیوههایی را ترکیب و اســتفاده میکند که میتوان از بدن
شما کپی کرد؛ شیوههایی که بدنتان به شما خیانت میکند
ومیتوانازاینشیوههاهنگامانجامجرم،استفادهکرد.
 Bio catchبا توجه به زاویهای که ابزار هوشــمندتان
را در دســت گرفتهاید و از اپلیکیشــن استفاده میکنید،
مجموعــهای از پروفایلهــای قانونی کاربــران را ثبت
میکند تا اطمینان یابــد روند رفتاری کاربــر ،مداوم و
پیوسته است .آیا میزان لرزش دستتان یکسان است؟
شیوه زدن گزینهها و استفاده از انگشتهایتان همان است
که همیشه بود؟ در صورتی که اپلیکشین به شما مشکوک

مارتین بریانت

شود ،از شما خواسته میشود دوباره وارد سیستم شوید.
ن با
در مورد کامپیوترهای شــخصی نیز روش کار کرد 
ماوس به شناسایی هویتتان کمک میکند و حتی شرکت
در آزمونهایــی هوشــمند ،برخورد و رفتار شــما را در
ال اگر پوینتر ناپدید
موقعیتهای مختلف ثبت میکند؛ مث ً
شود ،ماوس را در جهت گردش ساعت تکان میدهید یا
در جهت عکس گردش عقربههای ســاعت؛ یا شاید هم
ال متفاوت انجام میدهید .به این ترتیب ،رفتار
کاری کام ً
شما به بخشی از پروفایلتان تبدیل میشود.
گبریتانیا
 BioCatchاینکارراباهمکاریپنجبانکبزر 
و بانکهایی دیگر در کشورهای اســپانیا ،ایتالیا ،برزیل و
ایاالت متحده امریکا انجام داده است و قصد دارد طرحش
را بیشتر از این توســعه دهد .عالوه بر این ،محصوالتBio
 Catchکاربردی بســیار زیاد در خرید الکترونیکی دارند.
به هر حــال نباید از چنین فناوریای انتظار داشــت جای
رمز عبورهــا را بگیرد .مدیرعامل شــرکت رون موریتز
میگوید فناوریاش بیشتر از اینکه «قفل در ورودی» باشد،
«مانیتوریاستبراینظارتبرداخلخانه».
منبعthe next web :

187

فناوری

ساندر دویواشتاین

داروینیسم دیجیتالی :پولهای نوپدید صنعت را دگرگون خواهند کرد

چرا بیتکوین تجارت بانکها را تغییر میدهد؟
این

روزها ،روزهای تجدید نظر دنیای پولی
و مالی درباره بیتکوین اســت .بانک
انگلیس در آغاز سپتامبر ســال  ۲۰۱۴گزارشی
منتشــر کرد که  block chainـ پروتکل توزیع
بیتکوین ـ بــه مثابه «نوآوری برجســتهای»
تعریف شــده اســت کــه «پیامدهای بســیار
گستردهای دارد».
این بانــک در فوریه ســال  ۲۰۱۵نظرش را از
نو توضیح داد«:به وجود آمدن چنین سیســتمی
مســتلزم ایجاد پروتکل برای انتقــال ارزش در
اینترنت اســت؛ شــبیه همان چیــزی که برنرز
لی ( )۱۹۸۹دربــاره اطالعات انجــام داد ».این
جملههــا را میتوان بازتاب افکار الیور باســمان
مدیر ارشــد فناوری اطالعات شرکت خدمات
مالــی و بانکداری سوئیســی  UBSدانســت .او
طی گفتوگویی بــا والاســتریت ژورنال گفته
اســت«:من معتقــدم ـ و این نظر شــخصی من
است ـ که فناوری block chainصرف ًا چگونگی
پرداختهایمان را تغییر نخواهــد داد ،بلکه کل
نظام تجارت و مساله پرداخت را دگرگون خواهد

  انقالب نپستر
نپستر یک سیستم به اشتراکگذاری پروندههای صوتی بود که در
ژوئن  ۱۹۹۹فعالیت خود را آغاز کرد .نپستر اولین شبکه  P2Pبود.
کاربرانبااستفادهازاینشبکهامکانداشتندموسیقیهایموردعالقه
خود را از رایانههای افرادی که موســیقی مورد نظرشان را داشتند،
دریافتکنندوبدینترتیببازارفروشاینموسیقیهارادوربزنند.
شــکایت گروه متالیکا به دادگاه فدرال امریکا در ۱۳آوریل۲۰۰۰
ودورهایطوالنیازدعوایحقوقی،ســرانجامختمبهتوقففعالیت
نپستر در سال ۲۰۰۱شد .اما نپستر هنوز هم یادآور نوستالژیهای
بسیاریبرایکاربرانقدیمیاینترنتوعالقهمندانموسیقیاست.
نپستراولینسیستماشتراکگذاریآهنگرویاینترنتبود؛اولین
سیستمیکهاینامکانرابرایکاربرانفراهممیآوردکهآهنگهای
دلخواهشان را روی سیستم شخصیشــان دانلود کنند؛ بدون هیچ
هزینهای.نپســتردرواقعانقالبیدرزمینهفنــاوریوفرهنگبود؛
انقالبیکهتوانستتوجههارابهخودجلبکندوزمینهرابرایفعالیت
دیگرهمتایانخوددرسالهایبعدیمهیاسازد
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کرد ».به نظر باســمن فناوری  block chainاین
پتانســیل را دارد که فرآیند «عظیم» سادهسازی
بانکها و ســاختار هزینهها را راهاندازی کند .او
میافزاید«:وقتی فردی با برندی مشــهور و سطح
باالیی از امنیــت چیزی را راهانــدازی میکند،
کل صنعت نیــز از او تبعیت خواهنــد کرد .این
پیشبینی شخصی من است».

بانکها عریان میشوند

کل خدمــات ارائهشــده بانکهــا از جانب ب ه
اصطــاح FinTechها بــه تملــک درمیآید،
یا میتــوان گفت بــه عنوان  VCســیلیکونولی
غیرتجــاری میشــود .بخشهایــی از بانک به
محصوالتی مستقل تبدیل میشوند که به مشتری
ارائه داده میشــوند و هزینههایی دارند که هیچ
بانک ســنتیای نمیتواند از عهدهاش برآید .این
انشعاب از دو ســو اتفاق میافتد؛ FinTechهایی
که از شــکل ســنتی پرداختهــا و راهحلهای
تراکنش برای پول بیپشــتوانه استفاده میکنند.
ایــن FinTechها بر یکی از ایــن گزینهها تمرکز

میکنند :افزایــش تجربه کاربر ،افزایش راحتی و
سادهسازی جریان استفاده از شبکههای پرداخت
کارتی و بانکی .حرکت نزولی این توســعه به این
ترتیب اســت که بانکها قابلیتشــان را آزاد
ســازند تا تجربههای کاربر را خودشان مدیریت
کنند .در واقــع بانکها به ســمت پایین زنجیره
ارزش میروند.
در ایــن میــان FinTechها بــا دیدگاهی که
نســبت به پولهای نوپدید دارند ،بازار را تهدید
میکننــد .آنها نهتنها فناوری و ســرمایهگذاری
را بــا یکدیگر جمع کردهاند ،بلکه کل سیســتم را
از نو ایجاد کردهاند .این پروتکل شــبکه جدیدی
اســت که این امکان را فراهم میآورد که ارزش
بدون نیاز به واســطهای مورد اعتماد تبادل شود.
در این ســناریو بانکها دیگر نقش چندان مهمی
ندارند .همه اپلیکیشنها امروزه بر اساس block
 chainبیتکوین ساخته شدهاند .اپلیکیشنهای
تلفنهای هوشمند پیچیدگی اصلی را به کاربران
نهایی نشــان نمیدهند .انتقال پــول و دارایی در
آینده نزدیک به آسانی کشیدن انگشتان از چپ

میزان سرمایهگذاری بیتکوین (بر اساس میلیون دالر)
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سیر خطی بیت کوین

peivast.com

به راست در صفحه نمایش لمسی خواهد بود .این
قسمت از داســتان فراتر از اثر انگشت است و در
ارتباط با تبادل ارزش در اســتروئیدها قرار دارد
(بدون نیاز به میانجی مطمئن).

لحظه نپستر امور مالی

امــروزه دغدغه بانکهــا مواجهه بــا لحظهای
نپسترمانند است؛ این مســاله که ظهور پلتفرمی
جدید ،صنعتی پر و پاقرص را بــا ارائه تجربهای
ســاده و ارزانتر و در مقیاســی که رقابت با آن
غیرممکن میشود ،از پا میاندازد .فقط کافی است
نپستر و فرزندان خلف و ناخلفش ـ مثل اسپاتیفای
و نتفلیکــس ـ را به یاد آوریــم؛ همینها بودند
که کل صنعت ســرگرمی و فرهنــگ را طی چند
ســال تغییر دادند .البته صنعت رسانه اجازه داد
این تغییرات اتفــاق بیفتد .آنها نمیتوانند  DNAو
فرهنگشــان را با این فناوریهای جدید تطبیق
بدهند؛ آنها همان کاری را خواهند کرد که قاعده
شیرکی* میگوید«:موسســهها سعی میکنند
مشــکلی را حل و فصل کنند که خودشان راهحل
آن هســتند ».آنقدرها هم غریب نیســت که
مارک اندریسین ـ یکی از موسسان Netscape
و یکــی از ســرمایهگذاران شــرکتهایی مثل
فیسبوک ،اســکایپ ،توئیتر ،لینکدین وAirbnb
ـ اخیرا ًگفته اســت«:ما این فرصــت را داریم که
سیستم را بازسازی کنیم .تراکنشهای مالی فقط
مشتی عدد نیســتند؛ بلکه اطالعات هستند .شما
نباید برای کسب اجازه پرداخت آنالین ،احتیاج
به صد هزار کاربر و مراکز دادههای عظیم داشته
باشــید که رایانههای غولپیکر را از سال ۱۹۷۰
نگهداری میکنند».
نظرات او مانند انفجاری در اســتارتآپهای
موسســههای مالی بود .طی تحقیقی کــه اخیرا ً
صورت گرفته ،ســرمایهگذاری در موسسههای
مالی نســبت به ســال  ۱۰( ۲۰۱۴میلیارد دالر)
در ســال  ۲۰۱۵دوبرابر (۱۹/۷میلیارد) شــده
اســت .پیشبینی میشود در ســال  ۲۰۲۰این
رقم به ۴۶/1میلیارد دالر برســد .موسسههای
مالی روزهای اوج خود را ســپری میکنند؛ پر از
حرارت و جنب و جــوش .و اگر فقط به بیتکوین
نگاهی بیندازید ،اعداد حیرتآورند .بر اســاس
 coindeskاســتارتآپهای بیتکوین حدود
 2/۱۳میلیون در ســال  ۲۰۱۲افزایش یافتهاند.
این رقم در ســال  ۲۰۱۳حدود  ۹۵/81میلیون
دالر افزایــش یافــت و در ســال  ۲۰۱۴به عدد
 ۳۴۷/29میلیون دالر رسید و طی دو ماه اول سال
 ۱۰۵/84 ،۲۰۱۵میلیون دالر ســرمایهگذاری
شــد .در مقاله گاردین با عنــوان «بیتکوین :آیا
سال  ۲۰۱۵ســال شکســت خواهد بود یا سال
شماره  31+2دی 1394

دموکراتیزه
کردن

تنزلی

عدم رسمیت
اخاللگر

پیروزی» برخی آمارهــای دیگر از نقطهنظرهای
مختلفی در مورد رشــد و پذیرش بیتکوین ارائه
شده است:
«اکثر اســتارتآپهای بیتکویــن بیش از
هر ســال دیگری ،در ســال جاری ایجاد شدهاند
(بیشــتر از  ۵۰۰اســتارتآپ در مقایســه با
 ۲۰۰اســتارتآپ طی ســال  ،۲۰۱۳بر اساس
دادههای برگرفته از )AngelList؛ و شرکتهای
بزرگ نیز گســترش بیتکویــن را پذیرفتهاند
(شــرکتهایی مثــل مایکروســافت DELL ،و
».)Overstock.com

نمایی از رشد بیتکوین

موسســه پژوهشی و مشــاورهای گارتنر در سال
 ۲۰۱۴پولهــای نوپدید را به چرخه فناوریهای
در حالظهور اضافه کــرد .در گزارش آنها ،پول
دیجیتالی بین اوج انتظارات و ســرخوردگی قرار
گرفت .به نظر آنها پولهای نوپدید به پنج الی ۱۰
سال زمان نیاز دارند تا پذیرفته شوند.
پیتــر دیامنــدس ـ از موسســان دانشــگاه
 Singularityو یکــی از نویســندگان کتــاب
 Abundanceدر سال  ۲۰۱۳ـ این بازه زمانی را
قبول ندارد .رشــد بیتکوین به نظر او به بهترین
نحو با نمودار و منحنیها توضیح داده شــده است
و از این رو در مسیری قرار دارد که بین یک تا سه
ســال آینده نظام را تغییر خواهــد داد و میتوان
گفت نقشی اخاللگر خواهد داشت.
در آغــاز فناوریهای دیجیتــال ـ قبل از آنکه
رشــدی ناگهانی در آنها اتفاق بیفتد ـ مســیری
خطی را دنبــال میکنند .دیامنــدس میگوید

فریبنده

دیجیتالی

بیتکویــن الگویــی شــشمرحلهای را دنبال
میکند :دیجیتالیشــده ،فریبنده ،اخاللگر ،عدم
رسمیت ،تنزلی ،دموکراتیک.
پولهــای نوپدید هماکنون در مســیری قرار
دارند که از مرحلــه فریبنده به اخاللگر حرکت
میکننــد و کل نظــام مالی را تهدیــد میکنند.
بیتکویــن در مراحــل بعدی ،اســتفاده از پول
فیزیکی و حتــی کارتهای اعتبــاری را حذف
میکند (عدم رسمیت) و سپس هزینه تراکنشها
را کاهــش میدهد و در نتیجه نیاز به واســطهها
(بانکهــا ،وکال و مبادلههــا) را از بیــن خواهد
برد .ســرانجام مرحله نهایی در مورد بانکداری
غیربانکهاست ـ سرمایه و پول رایج در دسترس
هر کســی قرار خواهد داشــت کــه میتواند به
اینترنت وصل شود .بانکها از زمان تاسیسشان،
چنــدان تغییری نکردهاند؛ امــا میتوان قدردان
بیتکوین بود که بانکها را به قرن  ۲۱کشــانده
است .داروینیســم دیجیتالی اتفاق افتاده است:
یا ســازگار شــو یا بمیر .تعجبی ندارد که شرکت
خدمات مالی جیپی مورگان نظرش را در رابطه
با بیتکوین تغییر داده و شــغلها و رویکردش را
نیز دگرگون کرده است .در واقع آنها با استخدام
بیســر و صدای کارمندانی جدیــد که در مورد
بیتکوینها اطالعات دارنــد ،در نهایت قدرت
مخرب این پولها را پذیرفتهاند

پینوشت:

کلی شیرکی (متولد  )۱۹۶۴نویسند ه و اســتاد دانشگاه امریکایی
اســت که به مســائل مرتبط بــا تاثیــرات اجتماعــی و اقتصادی
فناوریهایی که در رابطه با اینترنت هستند ،میپردازد.
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AltCoinها هیاهوی دنیای امروز

جایگزینهایی برای بیتکوین

 AltCoinهرروز بیشتراز روز قبل ،دنیای پولهای نوپدید را شلوغ و شلوغترمیکنند .این روزها حدود  ۲۰نوع پول نوپدید وجود دارد که براساس دادههای سایت coinmarketcap.com
بــا قیمــت بیــش ازیک دالرفروخته میشــوند .این رقم حتی درحوزه  penny stockبیشــتراســت .دراین گزارش جایگزینهایی برای بیتکوین معرفی شــده اســت .قیمتهای ذکرشــده در
گزارش طی تاریخ  ۱۵دسامبر ۲۰۱۵بهروز شدهاند (براساس دادههای برگرفته سایت .)coinmarketcap.com

الیتکوین

ن ِیمکوین

ارزش بازار ۱۵۹/7 :میلیون دالر
قیمت ۳/56 :دالر
سال ایجاد۲۰۱۱ :
الیتکوین نیز هماننــد بیتکوین پول نوپدید و دیجیتال دیگری اســت که بر
رمزنگاری مبتنی شــده اســت .در واقع الیتکوین را میتوان به مثابه شاخهای
از بیتکوین در نظر گرفت که بر پایه همان پروتکل اســت .الیتکوین با رنگ
نقرهای خود در مقابل بیتکوین طالیی قرار میگیرد .تایید تراکنشها حاکی از
این امر است که سرعت پردازش الیتکوین بیشتر از بیتکوین است.

ارزش بازار ۵/8 :میلیون دالر
قیمت ۰/4 :دالر
سال ایجاد۲۰۱۱ :
نیمکوین نیز بر اساس بیتکوین شــکل گرفته است .این پول برای حفظ رکورد
پولهای نوپدید ایجاد شده و به شــکل  p2pو در  DNSغیرمتمرکز کار میکند.
به اینترتیب مردم میتوانند دامنههــای داتبیتی نیمکوین را خریداری کنند
و ســپس نیمکوین تراکنش را در  block chainدنبــال میکند .نیمکوین با کار
کــردن در قالب  DNSخودش خــارج از اینترنت معمــول و در نتیجه خارج از
نظارت آیکان ( )ICANNعمل میکند.

freicoin
پیرکوین

فرایکوین

ارزش بازار ۹/7 :میلیون دالر
قیمت ۰/4 :دالر
سال ایجاد۲۰۱۲ :
پیرکوینیکیدیگرازگونههایبیتکویناستکهافزایشبهرهوری،بهبودامنیت
و جلوگیری از سوءاســتفاده را وعده میدهد؛ موارد وعده دادهشده ،از نقصهای
بالقوهبیتکوینبهشمارمیروند.

ارزش بازار ۴۰/7 :هزار دالر
قیمت ۰/0008 :دالر
سال ایجاد۲۰۱۲ :
فرایکوین ساالنه هزینهای حدود پنج درصد از پول کاربرانی را دریافت میکند
که به جای خرج کردن پولشــان ،آن را احتکار کردهانــد و بهاینترتیب با این
روش ارزش پول این افراد پایین میآید.
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مسترکوین
ش بازار ۱/05 :میلیارد دالر
ارز 
قیمت ۰/002 :دالر
سال ایجاد۲۰۱۳ :

مسترکوین در راســتای ایجاد امنیت بیشــتر و ثبات قیمت ایجاد شــده و ویژگیهای
پیشــرفتهتریرانیزدر blockchainبهخوداختصاصدادهاست.بهنظرمیآیداهمیت
مسترکوینبیشتربهدلیلویژگیهایتکنولوژیکیآناستنهبهدلیلارزی.

auroracoin
اوروراکوین

NXT

ارزشبازار 334/۹۴۵ :هزار دالر
قیمت 0/۰۴ :دالر
سال ایجاد۲۰۱۴ :
اوروراکوینهنگامیبهوجودآمدکهیکموسسشرکتایسلندیبهایدهتوزیعپول
نوپدیددرکشورشعملکرد.اینپولدردسترسهمگاندرایسلندقرارگرفت.

ش بازار 6/۲ :میلیون دالر
ارز 
قیمت 0/۰۰۶ :دالر
سال ایجاد۲۰۱۳ :
 NXTنیز مثل ریپل بر اســاس رمزنگاری بیتکوین ساخته نشده؛ بلکه کدش بر
اساس  Java Softwareنوشته شده است.

ریپل

کوآرک

ارزش بازار ۲۰۱ :میلیارد دالر
قیمت 0/۰۰۵ :دالر
سال ایجاد۲۰۱۳ :
ریپــل میلیونها نفر از جملــه Google Venturesرا در حوزه ســرمایهگذاری
خطرپذیر جذب کرده اســت .ریپل به مثابه نوعی شبکه پرداخت نیز کار میکند؛
شبکهپرداختریپلفقطمخصوصشبکهریپلنیست،بلکهدیگرپولهاینوپدید
رانیزبهعنوانسیستمیخودکاربرایتراکنشهایارزیپشتیبانیمیکند.

ارزشبازار ۶۷۹ :هزار دالر
قیمت 0/۰۰۲ :دالر
سال ایجاد۲۰۱۳ :
کوآرککوین یکی دیگر از  AltCoinاســت که در سال  ۲۰۱۳راهاندازی شد و
با ایجاد  ۹مسیر جداگانه و استفاده از شــش الگوریتم مختلف ،به عناصر امنیتی
بســیار توجه کرده اســت؛ در نتیجه امنیت و گمنامی تراکنش حفظ میشود .به
زعم کوآرک ،این پول نوپدید بهترین الگوی توزیع را در دسترس قرار میدهد.
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فناوری

نینا زیپکین

مدیر فناوری اطالعات بانک جهانی:

هزینههای فناوری اطالعات نباید محدود شوند
گــروه بانــک جهانی هدف منحصربهفرد وشــجاعانهای بــرای خود درنظرگرفته اســت :ارتقای رشــد اقتصادی وپایــان دادن به فقر
شــدید تا ســال  .۲۰۳۰انجام ایــن امــوروبرنامهریزی برای انجــام آن ،با حضوراســتفانی فون فریدبــورگ ـ مدیرارشــد اطالعات بانک
جهانی ـ ممکن شــده اســت .اوبرواحد فناوری بانک جهانی نظارت دارد وارتباط جاری را بین  ۱۸۸کشــورعضودر ۲۰۰اداره مختلف
مدیریت میکند؛ بسیاری از این کشورها در حالتوسعه هستند یا از جمله مناطق بیثبات به شمار میآیند .فریدبورگ سعی دارد
بانک جهانی ۷۱ساله را با استفاده از فناوری تلفنهمراه و فناوری ابربهروز نگه دارد و به این ترتیب اطالعات را برای هرکسی در هر
جا قابل دســترس کند .طی گفتوگوبا فون فریدبورگ درباره این صحبت میشــود که فناوری جدید ،خدمات مالی قدیمی را ازنو
شکل داده است و همچنین این نکته مطرح میشود که شرکتهای کوچک و بزرگ باید تغییراتی در امنیت اطالعات ایجاد کنند.

بود که ببینیم میتوانیم این ابزارها را در محیط
یکهداشــتیم
ابرمحــورپیادهکنیم؟ودرحال 
این تغییرات را انجــام میدادیم و هم ه چیز را
ن ســازمان فناوری بررسی میکردیم،
در درو 
پلتفرمهای اساســی و و معمولمان را عوض
کردیم و پلتفرمهایــی متمرکز ایجاد کردیم تا
بتوانیم دوباره از آنها در سازمان استفاده کنیم؛
اینشکلازمواجهه،اینامکانرافراهممیآورد
که اپلیکیشــنهای واقع ًا عظیممــان را به کار
بیندازیم و درappletهای تلفنهمراه استفاده
کنیم.حالبهجایاستفادهازاپلیکیشنیکپارچه،
میتوانید قســمت کوچکی از اپلیکیشنی را که
میخواهیدبازکنیدوکارتانراانجامدهید.

چرااینمسائلاهمیتداشت؟

بهنظرتانفناوری،سازمانیمثلبانکجهانیرا
چگونهبهچالشمیکشد؟
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ما در سراســر جهان حضور داریــم :مناطق
کوچک ،مناطق بزرگ و مناطق دور از دسترس
مثل آفریقای جنوبی؛ مناطقی که دسترســی
به آنها بسیار دشوار اســت .ما حدود  ۱۵هزار
کارمند داریم که تقریب ًا بیــن  ۱۲۵هزار تا ۱۵
هزار سفر در ســال انجام میدهند .نکته مهم
این است که مردم باید دسترسی داشته باشند؛
مردم میبایســت هر زمان و در هر جایی که
الزم است و نیاز دارند ،به خدمات و اطالعات
و دادههای بانکی دسترســی داشــته باشند.
زمانی که این شــغل بر عهده من گذاشته شد،
بانک از نظر زیرســاختی (در زمینه فناوری)
ســرمایهگذاری نکرده بــود؛ در واقع از دهه
 ۱۹۹۰به بعد تغییرات اســتراتژیک و بزرگ
چندانی در نگاه موسسه به فناوری ایجاد نشده
بود .فقط ساالنه ۱۲میلیون برای وصل شدن به

ویژه پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

ادارههای مختلفمان در دیگر کشورها هزینه
الخوبکارنمیکرد.
میکردیم.هیچچیزعم ً

چطور؟ تیم شــما در این زمینه چه مشکالتی
احساسمیکرد؟

شش ماه بود که شغلم را بر عهده گرفته بودم و
سفری به مغولستان داشتم .یکی از افرادی که
کار را در مغولستان مدیریت میکرد ،داشت
پورتال عملیاتی را بوت میکرد؛ ما برای صرف
ناهار بیرون رفتیم و هنگامی که برگشتیم هنوز
 ۸۰۰داده در حــال بارگــذاری بود .حس من
این بود که خب ،با یک مشــکل جدی سر و کار
داریم.

بااینمسالهچگونهمواجهشدید؟

در ایــن مرحله ،رویکــردی چندجانبه اتخاذ
کردیم .در درجه اول سعی کردیم کاربر نهایی
( )end userرا تحلیــل و نقد کنیم و ابزارهای
کاربر نهایی (مثل تلفنها ،لپتاپها و تبلتها)
را بهبود بخشیم و اســتاندارد کنیم .مساله این


خواســت واقعی ما این بود که دانشمان را در
این زمینه برای همتیمیها و دیگر همتایانمان
ال اگر شما دارید اولین
به اشتراک بگذاریم .مث ً
پروژهخــودراانجاممیدهید،میتوانیدبهپنج
پروژه اخیر ما دسترسی داشته باشید؛ ما سعی
کردهایمدسترسیبهاطالعاتمانرابرایشما
امکانپذیر کنیم .بنابراین میتوانید با افرادی
که روی پــروژه کار کردهاند ،تماس داشــته
باشــید .به این ترتیب دسترسی به اطالعات
درونسازمانروانوسهلمیشود.

فناوری ابر برای حــل موقعیتهای اضطراری
چهکمکیبهشماکردهاست؟

ما ســرورهایی در همه  ۲۲۰ادارهمان داریم.
وقتی اتفاق خاصی میافتــد ،کارکنان فناوری
ما در این ادارهها ســرورها را بیرون میبرند و
بعد آنها را در هر کجا کــه بخواهیم کاری را از
ال وقتی کابل را
نو آغاز کنیم ،نصب میکنند .مث ً
ترک کردیم و همه  ۱۲۵کارکنانمان به شمال
رفتند ،توانســتند ســریع ًا کار را شروع کنند.
فنــاوریابرادامهکســبوکاروفعالیتهارا
امکانپذیر میکند؛ چیزی که حتی رویایش را
همنمیدیدیم.

اســتراتژی موفقیتآمیز فنــاوری اطالعات
برای بانک چهانی به چه شــکلی است؟ از چه
ابزارهاییاستفادهمیکنیدوچرا؟

به نظر من اســتراتژی موفق این است که همه
مردم بتوانند از هر جای دنیا به اینترنت وصل
شوند و قرار نباشد به شــکل فیزیکی در اداره
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حضور داشته باشند .ما از  ۲۴۶اپلیکیشنمان
استفاده میکنیم .اگر در این مسیر موفق باشیم،
ایناپلیکیشنهاسرانجامدوبارهطراحیخواهند
شدوواردسیســتمابرمیشوند.هماکنونپنج
مرکز داده داریم ،امــا بعدها به پنج مرکز داده
نیازی نخواهیم داشت و احتماالً یک مرکز داده
خواهیم داشت ،فکر نمیکنم همه سرورهایمان
را حفظ کنیم؛ زیرا بســیار هزینه دارد و ما نیز
مهارت چندانی مثل شــرکتهای آمازون و
مایکروسافتدراینزمینهنداریم.

بــهنظرمیآیدورودســازمانی۷۱ســالهبه
سیستمابرچندانسهلنباشد.چهفعالیتهایی
برایبهتحققپیوستناینامرانجامدادهاید؟

اساسیترینمعضلما،کسبتوافقدرسازمان
برای ورود به استراتژی ابر بود .این توافق حدود
 ۹ماه طول کشــید .وقتی مذاکرههــا را در این
مورد آغاز کردیــم ،وکال میگفتند قرار دادن
دادههایبانکجهانیدرسیستمابرمثلذخیره
دادههایمان روی کاغذ و نوشتن کلمه «رایگان»
بر آن و قرار دادنش بر ســر راه اســت .اما من
پاسخمیدادم«خب،دقیق ًااینطورهمنیست».
از سویی دیگر برای ما بسیار اهمیت داشت که
ذهنیت کارکنان را شکل دهیم و موقعیتمان
را در ســازمان تشــریح کنیــم و خطاب به
کارکنانسازمانبگوییم«گوشبدهید،فناوری
اطالعات هزینهای نیســت کــه محدودش
کنیم ،ما باید شرکای استراتژیک شما باشیم و
به شما کمک کنیم راهحلهای بهتری را برای
دوره کنونی بیابید» .فکر میکنم این مســائل،
چیزهایی بودند که هر روز بر سرشان با آنها در
کشاکش بودیم .ما فعالیت بسیاری در زمینه
فرهنگ ،ارتباطات و تغییر ذهنیتها و نگاهها
انجامدادهایم.
نکتهجالبدیگرایناستکهگروهبانکجهانی
برطبقعهدنامهایتاسیسشدهاستکهبااتکا
بهاینعهدنامهوباعنوان«امتیازهاومصونیات»
از ما محافظت میشود .این بدین معناست که
فایلهای ما از جانــب مجریان قضایی (در هر
ل نفوذ اســت؛ از این رو
حوزه قضایی) غیرقاب 
چ کس نمیتواند بانک جهانی را احضار کند
هی 
و اطالعات ما را بخواهد .مانــع بزرگ تیم ما،
غلبه بر این ایده بود که دادههایمان در پشــت
firewallپنهاننخواهندماند.

فناوری بانک جهانی طی  ۱۰ســال آینده چه
تغییراتیخواهدکرد؟

فعالیتی که ما انجام میدهیم ،پیچیدهتر خواهد
شد .دیگر مثل قبل به مسائل نگاه نمیکنیم .از
نظر فناوری ،پایگاه داده شهروندی چه مزایایی
را برای یک کشور خواهد داشت؟ ما میتوانیم
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از این پایگاه در راستای ایجاد امنیت اجتماعی،
مسائل مربوط به بهداشــت ،گواهینامههای
رانندگی و غیره اســتفاده کنیم .من باور دارم
شاهداینخواهیمبودکهفناوریمسائلمربوط
بهتوســعهـمثلآموزشـراحلمیکند.فکر
ی را به ســمت حوزه فناوری
میکنم باید انرژ 
ســوق بدهیم و به این ترتیب خواهید دید که
بانکها با صرف انرژی بیشتری در این زمینه،
نقشی بزرگ در زمینه فناوری ایفا خواهند کرد.
من فکــر میکنم این نقــش ،رفتهرفته جالب
توجهترمیشود.

امروزهامنیتدغدغهبخشخصوصیوعمومی
است .رویکرد بانک جهانی برای حفظ امنیت
اطالعاتچیست؟

طی سه سال پیش ،استراتژی امنیتی جدیدی
به وجود آوردهایم و به جای ایجاد حمایتهای
بیرونی ،همه دادههــا و اطالعاتمان را دوباره
طبقهبندی کردهایم .ما حدود  ۲۵۰طبقه برای
اطالعات داریم؛ بر اســاس ایــن طبقهبندی
ســواالتی مطرح میشــود :پولمــان را کجا
ســرمایهگذاری کنیم که مطمئن باشــد و به
شرکتآســیبینزندیاازدستنرود؟چگونه
عملیات ما موفقیتآمیــز خواهد بود؟ کدام

دســته از دادهها هســتند که اهمیت زیادی
دارنــد؟مازمانزیادیراصــرفکردهایمتا
بدانیم چگونه امنیت این اطالعات ارزشــمند
وجواهرماننــدراحفــظکنیمواجــازهدهیم
دادههاییکهنامربوطهستند،حذفشوند.
وقتی پنج سال پیش مدیر بخش فناوری شدم،
اولین چیزی که به من گفته شــد این بود«:دور
و برت خواستار امنیت نداشته باش ،چون (در
صورت وجود امنیــت) اگر نقض امنیتی پیش
بیاید،شــغلتراازدستخواهیداد».منفکر
میکنم مفهوم نقض امنیت طی پنج سال پیش
در این سالها تغییر کرده است .ما هر از چندگاه
جلسههاییباهیاتمدیرهودیگرمدیرانارشد
میگذاریمودراینموردصحبتمیکنیمکهاز
چه وجوهی آسیبپذیریم و ممکن است دچار
مشکلشویم؛پرسشایناست:چهکاریانجام
خواهیم داد اگر دچار مشکالت امنیتی شویم؟
چه عکسالعملی نشــان خواهیم داد؟ ما زمان
زیادی را برای تصمیمگیریهای مربوط به این
مسالهوپرسشهایموجودصرفکردهایموبه
نقطهایرسیدهایمکهدیگرنمیگوییمامنیترا
صد درصد برقرار میکنیم .به نظرم این تغییر
مهمیاستکهدرسازمانهااتفاقمیافتد
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EastNets® is a leading global provider of compliance, payments, and cloud
solutions for the Financial Services industry. Over the past 30 years EastNets has built distinctive expertise to develop and implement standardized
and individual solutions against financial crime, and for risk management,
monitoring, analysis, reporting, and state-of-the-art consultancy and customer support. Over1,000 customers, including some of the largest international financial institutions, rely on EastNets solutions and professional
services, and over 300 corporate and financial institutions rely on EastNets
for outsourced SWIFT connectivity. EastNets is a global company with regional offices in major cities, supported by a large network of global strategic
partners.
Contact Us:
Mr. Mohamed Yasser El-tal
Mobile: 00989122874595
Email: YEl-tal@eastnets.com
www.eastnets.com

Over 300 corporate and financial institutions rely on
EastNets for outsourced. SWIFT connectivity and
compliance software solutions made available as a
service through its fully managed service bureaus.
EastNets is a global company with regional offices in major cities, supported by a large network of global strategic
partners.
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