ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻭ ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺭﺩﻳﻒ

ﻋﻨﻮﺍﻥ

1

ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﻭﻟﻲﺍﷲ ﺳﻴﻒ )ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻮﻟﻲ ﻛﺸﻮﺭ(

3

ﭘﻨﻞ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﻴﻒ ،ﺟﻬﺮﻣﻲ ﻭ ﺣﻜﻴﻤﻲ )ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ،ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﻣﺎﻟﻲ(

2
4
5
6

ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﺁﺫﺭﻱ ﺟﻬﺮﻣﻲ )ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﻝﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ(
ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﺣﻜﻴﻤﻲ )ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ(
ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﻧﺠﻔﻲ )ﺭﻭﻧﺪﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ(

7
9

ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﻫﺎﺭﺷﺎﻥ ﺷﻨﺘﺎ ﻣﻮﺭﺗﻲ )ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭﻳﺰﺍ ﻭ ﻣﺴﺘﺮ(

ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺳﭙﻪﻭﻧﺪ )ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ(

10

ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﺗﺎﻣﺲ ﺭﻳﺪﻙ )ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺍﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ(

11

ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﻫﻠﻦ ﺑﺮﻳﺴﻮﻥ )(EMV

13

ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﻣﺎﺗﻴﺎژ ﺍﺳﺘﺮﻭﻭﺭﺳﻴﻨﻚ )ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ ﺑﺎﺯ(

12

ﺍﺻﻠﻲ

ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﺍﻧﺮﻳﻜﻮ ﻟﻮﭼﻴﻨﺘﺘﻲ )ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ(
ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﻛﻴﺰ ﻣﺎﻛﻴﻠﺴﻮﻥ )ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ(

8

ﺳﺎﻟﻦ

ﭘﻨﻞ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﻭﺩ ﻣﺤﻤﺪﺑﻴﮕﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺳﻴﻔﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻃﻬﺮﻱ ﻓﺮﺩ ،ﻣﻬﺪﻱ ﻧﻈﺮﻱ )(EMV

VIP

ﺳﻌﺪﻱ

ﭘﻨﻞ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﻤﺎ ﺍﻣﻴﺮﺷﻜﺎﺭﻱ ،ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺳﻌﻴﺪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ،ﻭﻟﻲﺍﷲ ﻓﺎﻃﻤﻲ ،ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻱ ﺣﺴﻴﻨﻲ )ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ
ﺑﺎﺯ(

ﺭﻭﺩﻛﻲ

15

ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺳﻴﺪﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﺼﻄﻔﻮﻱ )ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺪﻝﻫﺎﻱ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ(

ﻛﻤﺎﻝﺍﻟﻤﻠﻚ

16

ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺑﺮﺕ ﻛﻴﻨﮓ )ﺭﻭﻧﺪﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ(

2

17

ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺭﻭﻟﻨﺪ ﮔﻮﻧﻮ )ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﻭ ﻓﻴﻦﺗﻚ(

3

18
19

ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻋﺎﺭﻑﻧﻴﺎ )ﭘﻠﺖﻓﺮﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﺑﺎﺯ (POS2

4

ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺑﺎﺑﻚ ﺣﻖﻃﻠﺐ )ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ(

20

ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﺍﻧﺪﺭﻳﺎﺱ ﺍﺳﻜﻮﭘﺎﻝ )ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ (2

22

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﻋﻈﻢ ﺍﺣﻤﺪﻳﺎﻥ )ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﻒ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ(

14

21
23

ﭘﻨﻞ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﻜﻴﻤﻲ ،ﻭﻟﻲ ﺍﷲ ﻓﺎﻃﻤﻲ ،ﻣﺤﺴﻦ ﻗﺎﺩﺭﻱ ،ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺍﻣﻴﺮﻱ ﻭ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻲ )ﺍﺭﺯ ﺭﻣﺰﻫﺎ(
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻋﺸﻘﻲ )ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﻝ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻧﺠﻤﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ
ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﻛﻨﺶﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻜﻲ(

24

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺯﻫﺮﻩ ﻓﺎﻣﻴﻞﺩﺷﺘﻲ )ﺭﮔﻮﻻﺗﻮﺭﻱ ﻭ ﭘﻮﻝ ﺭﻣﺰﻱ(

26

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭ )ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﻴﺎﺱﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﻭ(...

25
27
28

5
ﺍﺻﻠﻲ

4

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻬﺸﻴﺪ ﺷﺎﻫﭽﺮﺍ )ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻫﺎﻱ ﺭﻣﺰﻳﻨﻪ(
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻱ ﺣﺴﻴﻨﻲ )ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪﻝ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﻣﺘﻮﻧﻊﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ(
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ )ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺮﻭﻥ ﺧﻂ ﺑﻠﻮﻛﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺪﻩ(
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29

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻟﮕﺰﺍﻳﻲ )ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﺳﺎﺯﺍﻥ؛ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱﻫﺎ(

30

ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﺟﻴﻨﺎ ﻫﻮﻱ ﭼﻴﻨﮓ )ﺍﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻴﻦﺗﻚ(

32

ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﭘﻞ ﺳﺎﻣﺮﻳﻦ )ﻛﺮﺑﻨﻜﻴﻨﮓ(

31
33

ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﺑﺮﺕ ﻛﻴﻨﮓ )ﺑﺎﻧﻚ  ،4ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚ(
ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﻧﺼﺮﺍﷲ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩ

34

ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﮕﺪﻟﻲ )ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ(

36

ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻓﺎﺋﺰ )ﻣﺪﻝ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ(

35

ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﻋﺎﺑﺪ ﺁﻓﺘﺎﺑﻲ )ﺗﺤﻮﻝ ﺷﻌﺐ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ(

37

ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﻭﻟﻲﺍﷲ ﻓﺎﻃﻤﻲ )ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ(

38

ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮﻱ )ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ(

40

ﭘﻨﻞ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻣﺤﺮﻣﻴﺎﻥ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮﻱ ،ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻋﺴﮕﺮﻱﻣﻬﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﮔﺮﻛﺎﻧﻲﻧﮋﺍﺩ )ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ
ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ(

39

ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻋﺴﮕﺮﻱﻣﻬﺮ )ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ(

41

ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﭘﻴﺎﻡ ﺣﻨﻔﻲﺯﺍﺩﻩ )ﻓﻴﻦﺗﻚﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ ﺑﺎﺯ(

43

ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺭﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ )ﺍﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻴﻦﺗﻚ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ(

42
44

ﺍﺻﻠﻲ

ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﮔﻠﺮﻳﺰ )ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺎﻟﻲ(

VIP

ﺳﻌﺪﻱ

5

ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺟﻤﺎﻟﻲ )ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ(

45

ﭘﻨﻞ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻋﻠﻲﺭﺿﺎ ﻟﮕﺰﺍﻳﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺭﻭﺷﻦﻧﮋﺍﺩ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻗﻨﺒﺮﻳﺎﻥ ،ﺻﺎﺩﻕ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯﻱ ،ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ
ﺩﺍﻭﺩﻳﺎﻥ )ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ،ﻣﺪﻝ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ(

ﺭﻭﺩﻛﻲ

46

ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺩ ﺭﻳﻠﺪ )ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮﺩﺵ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ(

ﻛﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻠﻚ

47
48

ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺳﻴﺪﻩﺳﺎﺋﺪﻩ ﺳﻌﻴﺪﻱﻓﺮ ) IFRSﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ(

2

ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺟﻼﻝﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﺼﻴﺮﻱ )ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻘﻠﺐ(

3

49

ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺳﻌﻴﺪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ )(PSD2

4

51

ﭘﻨﻞ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﻭﺩ ﻣﺤﻤﺪﺑﻴﮕﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺭﻭﺷﻦﻧﮋﺍﺩ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺸﺘﻪﮔﺮ ،ﻧﻴﻤﺎ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭﻱ )(RegTech

50

ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﺭﻭﻟﻨﺪ ﮔﻮﻧﻮ )(RegTech
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ﺍﺻﻠﻲ

4

5

رئیس کل بانک مرکزی:

نباید با فناوری منفعالنه برخورد کنیم
پذیرش هوشمندانه و کنشی فناوری ،نیازمند تغییر در نگرش سیاستگذار و صاحبان و مدیران کسبوکار
بهصورت توأمان است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این مطلب در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت بانک
مرکزی ،گفت :مدیران بانکها و مؤسسات مالی باید بیش از پیش ،آگاهی و شناخت دقیقی نسبتبه ماهیت
تغییرات فناوری محور و اثرات آن بر کسبوکار پولی و بانکی حاصل کرده و بهصورت مستقیم ،در تصمیمات
راهبردی مشارکت کنند.
ولیاهلل سیف ،با بیان اینکه واگذاری امور مرتبط به فناوری ،به یک واحد جداگانه و تفویض تصمیمگیری برای
کاربست فناوری در یک بانک ،باید به رویکردی همهجانبه برای بهرهبرداری از حداکثر منافع و مواجهه راهبردی
با تأثیرات فناوری تحول یابد ،افزود :سامانههای پرداخت و تسویه که سالها در بسترها ،استانداردها و
ساختارهای جا افتاده ،مسیر تکاملی خود را طی میکرد ،با امواج چندگانه فناوریهای نوین ،مشتمل بر
شبکههای اجتماعی ،ابزارهای هوشمند ،پردازش ابری ،زنجیره بلوک و دفاتر توزیعشده روبهرو شد.
سیف درخصوص تأثیر تغییر شکلی امکانات فناوریهای نوین بر تغییرات ماهوی گفت :رویکرد آغازین نظام پولی
و بانکی بهصورت شکلی تبلور یافت؛ بدین معنی که امکانات فناوریهای نوین در تحول مسیرهای خدمترسانی
و دسترسپذیری بیشتر و آسانتر مشتریان به کار گرفته شد؛ اما تجربه نشان داده که ورود فناوریهای نوین
اطالعات و ارتباطات هرگز بهصورت تغییر شکلی ثبات نیافته و بهسرعت تغییرات ماهوی را سبب میشود .نگاهی
به شواهد و تجربیات بینالمللی نشان میدهد که در چند سال آینده ،نظام پولی و بانکی نیز با تغییراتی روبهرو
میشود که پیش از این بخشهایی نظیر نشر و اطالعرسانی و ارتباطات را زیر و زبر کرده بود.
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رئیس شورای پول و اعتبار با انتقاد از رویکرد نسبتاً منفعالنه فضای کسبوکار در بهکارگیری فناوریهای نوین،
گفت :مواجهه و پذیرش اثرات فناوری میتواند تبعی و واکنشی یا هوشمندانه و کنشی باشد .متأسفانه تجربیات
پیش از این در کشور ،بیانگر رویکرد نسبتاً منفعالنه کسبوکار در بهکارگیری و پذیرش فناوری است؛ به گونهای
که با سرمایهگذاری و هزینهکرد سنگین ،منافع حداقلی برای بانکها و مشتریان آنها و ماالً اقتصاد حاصل شده
است .ازاینرو تمرکز بر جنبههای ماهوی تغییرات و اثرسنجی آن بر ساختارها و مدلهای کسبوکار ،باید بیش
از هر چیز برای مدیران ارشد نظام بانکی حائز اهمیت باشد.
رئیس کل بانک مرکزی خواستار انطباق سیاستگذار در تدوین الگوهای سیاست ،مقررات و نظارت بر آنها با
فضای فناوری محور شد و گفت :در عصری که ابداعات و نوآوریها تغییرات را بهصورت روزانه در فضای اجتماعی
و اقتصادی رقم میزنند ،ایستایی ،تکیه بر فرایندهای قدیمی بررسی و اظهارنظر و دیدگاههای قیاسی ،محلی از
اعراب ندارد .ادامه این رویکرد ،با انفعال سیاستگذار ،نقش آن را به کنشگری بیتأثیر و تشریفاتی بدل میکند.
بدیهی است با کنار ماندن سیاستگذار از سیر تحوالت ،چنانچه در پدیده مؤسسات غیر مجاز پولی مشاهده شد،
هرجومرج و آسیبهای ناشی از آن ،کلیت اقتصاد را با تهدیدات جدی روبهرو میکند.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود ،به موضوع فناوریهای مالی پرداخت و گفت :موضوع
روز جهان و ایران در حوزه پولی و بانکی ،ظهور فناوریهای مالی یا پدیده فینتک است .فناوریهای مالی
فرصتها و افقهای جدیدی را برای بهرهگیری حداکثری از امکانات فناوری در نظام مالی فراهم میکند .دو
جنبه اساسی در فناوریهای مالی ،نوآوری در کیفیت و دسترسپذیری خدمات و محصوالت موجود و تحول در
ماهیت خدمات و محصوالتی است که پیش از این بهصورت سنتی در انحصار بانکها و مؤسسات مالی بزرگ بود.
این دو جنبه ،دو محور مختصاتی را تشکیل میدهند که نقشه تغییرات فناوری در سپهر صنعت مالی را ترسیم
میکنند.
او افزود :تغییر مهم دیگر ،ادغام و ترکیبشدن بخشهای مختلف بازارهای مالی و ارائه محصوالت و خدمات
ترکیبی است .به گونهای که بازارهای پول ،سرمایه ،خدمات مالی نظیر بیمه و بازارهای مستقالت و ترهین در
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فرایندهای نوآورانه ،به یکدیگر اتصال یافته و نظم جدیدی را در بازارهای مالی ایجاد میکنند که سیاستگذاران
را به لحاظ کیفیت و نگرش نظارت بر آن ،با چالش روبهرو میسازند.
سیف با بیان اینکه بانک مرکزی با نظرداشت تحوالت فناوریهای نوین ،رویکرد بالنسبه جدیدی را برای
سیاستگذاری و ترسیم نقشه بازار پول در پیش گرفته است ،گفت :الگوی جدید مبتنیبر چرخهای دائم از فرایند
رصد ،سیاست و مراقبت است که با تعامل و مشارکت ذینفعان بازار و فناوران مالی ،صورت میپذیرد .در سپهر
فناوری مالی ،هیچ تغییر و نوآوری قابل پیشبینی قطعی نیست و لذا سیاستگذار نیز باید از قالب صلب خود
خارج شده و پویایی بازار را در فرایند مقرراتگذاری خود وارد کند.
رئیس شورای پول و اعتبار به اقدام بانک مرکزی درخصوص تنظیم سیاست فناوری و فناوران مالی اشاره کرد و
گفت :تنظیم و انتشار سیاست بانک مرکزی در قبال فناوری و فناوران مالی ،اولین گام برای ترسیم چنین فضایی
بود که در مهرماه سال جاری برداشته شد .در این سیاستنامه که با رصد تحوالت ،نیاز بازار و الزامات کنترل پولی
و با مشارکت فناوران مالی و بانکها تدوین شد ،پنج بخش اولویتدار درمورد «پرداختسازان»« ،پرداختیاران»،
«پرداختبانان»« ،ضابطهیاران» و «رمزینهپولها» مدنظر قرار گرفتهاند که چارچوبهای پرداختسازان و
پرداختیاران منتشر شده و سایر ضوابط نیز بهتدریج تدوین و ابالغ میشوند.
او افزود :رویکرد اساسی بانک مرکزی ،تدوین چارچوبهای کاری و ایجاد ساختار سلسلهمراتبی از نظارت است
که امکان پایش بازار را با ظرفیتهای نوآورانه نامحدود فراهم میکند .همچنین بانک مرکزی به جای قالب
سنتی اعطای مجوز ،ایجاد چارچوبهایی را مدنظر قرار داده است که فضای نوآوری را در عین کنترل بازار پولی،
حفظ و مراقبت نماید.
سیف با اشاره به اینکه سیاست بانک مرکزی در حوزه رمزینهپولها ،فناوریهای زنجیره بلوک و دفاتر توزیعیافته
است ،خاطرنشان کرد :اگرچه ظرفیتهای فناوری زنجیره بلوک -که برای اولین بار در رمزینهپولها تبلور یافت-
افقهای نوینی را برای تحول در روشهای بانکداری گشود ،اما تمهیداتی نظیر سفتهبازی ،ایجاد حباب محتمل
در ارزش رمزینهپولها ،نوسانات شدید قیمتی آنها و ازدسترفتن تدریجی خواص آن بهعنوان ابزار پرداخت
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قابل اتکا ،تمامی بانکهای مرکزی و سیاستگذاران پولی جهان ،ازجمله بانک مرکزی را به حزم و احتیاط
درخصوص پذیرش و یا به رسمیت شناختن آنها ،دعوت کرده است .سیاست فعلی بانک مرکزی ،رصد تحوالت،
همکاری و تعامل با سایر بانکهای مرکزی و نهادهای سیاستی و اتخاذ رویههایی است که با نظرداشت ریسک و
مخاطره باالی رمزینهپولها ،بتوان از فناوری پشتیبان آنها برای کاربردهای جدید بهرهبرداری کرد.
او افزود :بااینحال نباید از قابلیت فناوریهای زنجیره بلوک و دفاتر توزیعیافته و امکانات بینظیر آن در ایجاد
زیرساخت اعتماد ،رهگیری و انکارناپذیری معامالت و مبادالت غافل شد .فضا برای نوآوریهایی در حوزههای
قراردادهای هوشمند تسهیالتی و سپردهای ،تعامالت ترهینی ،اعتبارات اسنادی و تضامین و وثایق هوشمند پدید
آمده است که انشااهلل و به فضل الهی ،گرههای مهمی را از کالف نیازمندیهای اقتصاد از نظام بانکی خواهد
گشود.
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در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت عنوان شد

تالش برای رفع انحصار از نظام پرداخت
هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت امسال نیز همچون سالهای گذشته ،با استقبال
شرکتها و بازدیدکنندگان ،برگزار شد .سخنرانان اصلی در روز اول این همایش دوروزه ،به مسائل گوناگونی
پرداختند؛ از تحول در شبکه بانکداری کشور تا لزوم رفع انحصار از نظام پرداخت برای فراهمکردن زمینه رشد
شرکتهای فینتکی.
محمدجواد آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،یکی از سخنرانان اصلی این همایش در ابتدای
سخنرانی خود ،از رشد نظام بانکداری الکترونیکی کشور قدردانی کرد .او پیشرفت در این حوزه را در شرایطی
دانست که کشور برای دسترسی به فناوریهای نوین ،از سوی کشورهای بینالمللی مورد تحریم قرار گرفته بود.
او شبکه بانکداری کشور را متکی به دانش و توان داخلی دانسته و تأکید کرده بود که نمونه چنین شبکهای حتی
در منطقه نیز وجود ندارد.
او در ادامه به رشد شبکه بانکداری الکترونیکی که باعث تغییرات شگرفی در حوزههای مختلف شده ،اشاره و با
ذکر مثالی اعالم کرد :بخشهای مختلف ،ازجمله شبکه اپراتورهای همراه با رونق نظام بانکداری الکترونیک دچار
تحول شدهاند .برای نمونه اگر تا پیشازاین ۴ ،درصد شارژ شبکه اپراتورهای تلفن همراه از طریق کارتهای
سنتی انجام میشد ،حاال این میزان به  ۸۰درصد از طریق پرداخت الکترونیک رسیده است.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه نباید به توفیقات حاصلشده در شبکه بانکی اکتفا کرد ،تأکید کرد که وقتی فرمولی
را برای حل مسئله یاد میگیریم ،پس از مدتی به اشباع میرسیم؛ بنابراین باید برای توسعه بسترها و شبکه،
دست به نوآوری زد و از فناوریهای نوین استفاده کرد.
در  ۶ماه گذشته و حداقل از زمانی که محمدجواد آذری جهرمی بهعنوان وزیر ارتباطات دولت دوازدهم انتخاب
شد ،او یکی از راههای توسعه و پیشرفت کشور را اجرای «اقتصاد دیجیتال» عنوان کرده است .او بارها در
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همایشها و سخنرانیهای مختلف خود تأکید کرده که اگر برای این حوزه ،سیاستها و برنامهریزی دقیق در نظر
گرفته نشود ،کشور با مشکالت جدی روبهرو خواهد شد .جهرمی در هفتمین همایش بانکداری الکترونیکی و
نظامهای پرداخت نیز در بخشی از سخنرانی خود مجدداً بر این موضوع تأکید کرد .او بازیگران اصلی اقتصاد
دیجیتال کشور را بانکها و کسبوکارهای نوپا معرفی و تصریح کرد :روندهای ساده در پرداخت و توسعه نظام
پرداخت ،میتواند به ورود شرکتهای نوپا برای ارائه خدمات نوین کمک کند؛ اما متأسفانه درحالحاضر بهخاطر
انحصاری که در نظامهای پرداخت کشور دیده میشود ،کسبوکارهای نوپا برای ارائه خدمات نوین بر پایه
فناوری ،با مشکالت جدی روبهرو هستند.
او در سخنرانی خود تصریح کرد که برای برداشتهشدن موانع پیش روی کسبوکارهای نوپا ،طرح رفع انحصار از
نظامهای پرداخت در دستور کار دولت قرار دارد .جهرمی همچنین در این سخنرانی از تدوین شیوهنامه برای
پرداخت از طریق اپراتورها اشاره کرده و گفته بود که برای رفع مشکالت استارتآپها با نظام پرداخت ،این
شیوهنامه تدوین و ابالغ شده تا همراستا با نظام بانکی کار پیش رود .البته او تأکید کرده بود که هیچ چیزی
اندازه نظام بانکی برای توسعه فعالیت کسبوکارها تأثیرگذار نیست.
اگر تا چند سال پیش ،بهروزکردن شبکههای بانکداری و استفاده از آخرین زیرساختهای ارتباطی در شبکه
بانکی مورد توجه بانکدارها در سرتاسر دنیا بود ،حاال ورود فناوریهای جدید در این حوزه ،مانند بالکچین،
پولهای رمزدار و ،...تمام معادالت بانکداری را با تغییرات جدی روبهرو کرده است .درحالحاضر بسیاری از
کشورها با درنظرگرفتن سیاستها و قوانین جدید ،در پی هماهنگکردن سیستمهای بانکی خود با این
فناوریهای جدید هستند .اما آنطورکه در هفتمین همایش بانکداری الکترونیکی و نظامهای پرداخت عنوان
شد ،بانکداری ایران هنوز خود را برای ورود این فناوریهای جدید آماده نکرده است.
وزیر ارتباطات هم در این همایش با اشاره به عقببودن ایران از خدمات نوینی که دنیای بانکداری را با تحول
روبهرو کرده ،مانند بیتکوین ،بالکچین و ...گفت :حرکت به سمت تغییر و تحول برای مجموعهها ،بهویژه شبکه
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بانکی مفید است .شبکه بانکی ما باید از یک نقطه پایدار برای تحوالت خود استفاده کند و در این مسیر طراحی
مسیر بسیار اهمیت دارد.
او با اعالم اینکه ورود به مسیر جدید بانکی نیازمند طراحی یک نقشه راه دقیق از سوی متخصصان بانکی است،
افزود :یکی از مسئولیتهای جمع حاضر این است که نقشه راه توسعه شبکه بانکی را به سمت بالکچین طراحی
کند .در این زمینه همچنین نیازمند افزایش آگاهی مردم هم هستیم.
وزیر ارتباطات در این سخنرانی با ابراز تأسف نسبتبه عدم آشنایی مردم و عدم آیندهنگری در حوزههای جدید
بانکی ازجمله ارزهای دیجیتال ،که ضررهای بسیاری را متوجه مردم کرده و باعث خروج میلیونها ارز از کشور
شده ،تصریح کرد« :عدم آگاهی مردم و همچنین مسئوالن دولتی نسبتبه خدمات نوین بانکداری ،ازجمله
ارزهای دیجیتال ،به ضرر کل کشور تمام خواهد شد .درواقع نبود آگاهی در این زمینه و بهروزنبودن مسئوالن و
قوانین در این بخش ،باعث شده ضررهای زیادی به کاربران وارد شود که باید قدمهای جدی در بخش
آگاهیرسانی برداشته شود.
نبود سرمایه کافی یکی از مشکالت اصلی اکوسیستم استارتآپی کشور عنوان میشود .ریسک سرمایهگذاری در
این حوزه آنقدر باال است که باوجود موفقیت برخی شرکتهای استارتآپی ،هنوز هم هیچ سرمایهگذار
قدرتمندی حاضر به ورود در این اکوسیستم نیست .تاکنون برنامهها و سیاستگذاریهای مشخصی از سوی
وزارت ارتباطات برای ورود سرمایه جدید به این حوزه در نظر گرفته شده است؛ ازجمله این برنامهها راهاندازی
صندوقهای سرمایهگذاری ریسکپذیر و اخیراً هم امضای تفاهمنامه بین وزارت ارتباطات ،اقتصاد و کار برای
راهاندازی صندوق سرمایهگذاری دستهجمعی است .به باور برخی کارشناسان مالی ،یکی از حوزههایی که در کنار
این سیاستگذاریها میتواند به ورود سرمایه به اکوسیستم استارتآپی کشور کمک کند« ،بانکها» هستند .اما
اخیراً بخشنامهای از سوی بانک مرکزی به بانکهای کشور ابالغ شده که آنها را از سرمایهگذاری در نهادهای
اقتصادی جدید ،ازجمله «صندوقهای سرمایهگذار خطرپذیر» منع میکند .بخشنامهای که به باور بسیاری از
سرمایهگذاران حوزه فناوری ،میتواند به ضرر شرکتهای استارتآپی کشور باشد.

Page 10 of 236

در همین زمینه نیز آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،در همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای
پرداخت تصریح کرد که بخشنامه جدید بانک مرکزی به بانکها برای جلوگیری از حضور آنها در نهادهای
اقتصادی مالی ،باعث ضررهای زیادی به اکوسیستم استارتآپی کشور میشود؛ چراکه این حوزه نیاز به
سرمایهگذاری جدی و قدرتمند مانند بانکها دارد .او این بخشنامه را مانعی برای رسیدن به اهداف برنامه ششم
توسعه دانست که براساس آن ،ارزش افزوده در بخش فناوری اطالعات باید رشد  ۱۹درصدی داشته باشد و از
بانک مرکزی خواست که درخصوص این تصمیم خود بازنگری کند.

Page 11 of 236

وزیر ارتباطات اعالم کرد:

تخاصم در مجموعه حاکمیتی کار درستی نیست
وزیر ارتباطات در مراسم افتتاحیه هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت ،با اشاره به
فیلترینگهایی که دستور آن از سوی نهادهای گوناگون صادر میشود ،اعالم کرد که تخاصم در مجموعه
حاکمیتی کار درستی نیست و از مسئوالن خواست با گفتمان به یک نقطه تعامل برسند که گرهگشای مسائل
پیش روی جامعه استارتآپی کشور باشند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ،در پنل افتتاحیه هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و
نظامهای پرداخت که در محل سالن همایشهای برج میالد برگزار شد ،محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات،
ولیاهلل سیف رئیس کل بانک مرکزی و ناصر حکیمی معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ،حضور داشتند .این
پنل توسط علی دیواندری ،رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اداره میشد .در ابتدای پنل آذری جهرمی با اشاره به
فیلترینگ کسبوکارها از سوی قوه قضاییه ،گفت« :اینکه بگوییم اشتباه است که قوه قضاییه حکم به توقف
کسبوکاری بدهد ،درست نیست؛ زیرا قانون به او این اجازه را داده و قوه قضاییه براساس چارچوبی که موجود
است ،برخورد میکند .اما من معتقدم که این کار حکم اعدام برای کسبوکارهاست».
او با اشاره به اینکه راهحل این موضوع تنظیم قانون است ،ادامه داد« :در زمانهای گذشته هم که مباحثی
درباره دکمه فیلترینگ مطرح شد ،من گفته بودم که یکبار مقررات را همه با هم بخوانیم و ببینیم قانون
دراینباره چه میگوید .آنچه که درحالحاضر باید مورد مطالبه قرار بگیرد ،یک الیحه جامع درباره این موضوع
است .این الیحه باید درباره تدوین حریم خصوصی و حدود برخورد با موضوعات و چارچوبهایی باشد که
میتواند در قالب دستورالعملهایی ارائه شود .تصویب این الیحه در مجلس میتواند آن را به شکل قانون و
فصلالخطاب قرار دهد ».جهرمی تأکید کرد تا زمانی که مجلس قانونی دراینباره برای حمایت از کسبوکارها
تصویب نکند ،اتفاقی نمیافتد و دراینباره گفت« :ما در دولت الیحهای تنظیم کنیم و هماهنگی لوایحی که به
دستگاه قضا برمیگردد ،سخت است و بهتر است به شکل طرح در مجلس پیگیری شود و این یک چالش جدی
است».
به گفته او درحالحاضر قضات در شهرستانها هم همین برخورد را دارند و دراینباره گفت« :ما با این مسئله
مواجه شدیم که قاضیای در شهرستان به کسبوکاری اعالم میکند که اطالعاتی را به او ارائه دهد و زمانی که
کسبوکار این کار را نمیکند ،قاضی حکم به توقف کسبوکار میدهد .این مسئله نیاز به آموزش دارد و دستگاه
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قضا هم اگر متوجه شود که این دستور توقفها به لحاظ اقتصادی به کشور ضرر میزند ،همراهی میکند .چراکه
دستگاه قضا هم درباره اقتصاد کشور حساسیت دارد».
وزیر ارتباطات معتقد است این مسئله باید مطالبه شود و همین گفتمانهایی که مطرح میشود ،میتواند مؤثر
باشد و دراینباره مثالی را مطرح کرد« :بهعنوان مثال زمانی که کسبوکاری روز چهارشنبه بعدازظهر فیلتر
میشود و پنجشنبه و جمعه هم تعطیل است ،آسیب وارد میشود؛ زیرا اگر این کسبوکار یک ساعت تعطیل
باشد ،کل آن از بین میرود .این رویه باید متوقف شود .این مسئله نیاز به گفتمانسازی دارد .عدد و آمار و
ارقامی در این زمینه باید محاسبه شود که چقدر کشور در این زمینه ضرر کرده است و چقدر صاحبان
کسبوکارها متضرر شدند ».به گفته جهرمی ،مطالبه ،پیگیری و تبدیلشدن لوایح به قانون ،میتواند این مسائل
را حل کند و در ادامه گفت« :ما پیگیر این مسئله بودیم .البته ما معطل قانون نشدیم و یکی از معاونان من
موظف بود با ارتباطاتی که با دادستانی و نیروی انتظامی دارند ،این مسئله را پیگیری کنند .مسئله مهم این است
که نباید یکطرفه به قاضی رفت و باید صحبتهای دستگاه قضا را شنید .این دغدغهها هم مهم است؛ اما راهحل
مسئله است و اصل موضوع راهحل است».
وزیر ارتباطات تأکید کرد« :شما نمیتوانید به دستگاه قضایی بگویید که اگر از طریق زیرساختهای پرداخت
مالی کشور ،توزیع مواد مخدر یا قمار صورت گرفت ،دستور فیلترینگ بدهد؛ زیرا کسبوکاری این وسط معطل
میماند .اما این مسئله هم باید به شیوه مطلوبی که کسبوکار از بین نرود ،حل شود ».او بر این باور است که این
موضوع نیاز به یک نقطه تعادل دارد و با گفتمان هم حل میشود .به گفته او قرار بود کارگروهی متشکل از
پلیس فتا و وزارت ارتباطات و دادستانی و نمایندگان کسبوکارها تشکیل شود که باهم تضریب نظرات و
گفتوگو کنند .جهرمی با اشاره به اختالفاتی در مجموعه حاکمیتی گفت« :این سو یا آن سوی میز نشستن و
تخاصم باهم ،در مجموعه حاکمیتی کار مطلوب و درستی نیست .اینکه ما از دستگاه قضایی مطالبه کنیم و
دستگاه قضا از دولت ،و این روال ادامه داشته باشد ،کار درستی نیست .با این روال برای کسبوکار اتفاق ویژهای
رخ نمیدهد و مسئله او پابرجا میماند».
او معتقد است باید از جمع این گفتوگوها استفاده و تأثیرات منفی این حوزهها را اطالعرسانی کرد و موارد را
مطالبه و دوستانه باهم صحبت کرد .به گفته او« :باید همدیگر را به رسمیت بشناسیم و درنهایت مسئله را حل
کنیم؛ زیرا چالش ،چالش بزرگی است ».جهرمی در پایان گفتههایش در پنل ،به جلسات اخیرش با استارتآپها
اشاره کرد و گفت« :در یکی از جلساتی که ما با استارتآپها داشتیم ،میگفتند که با شماره تلفن Private
 Numberبه آنها زنگ میزنند و از آنها اطالعاتی میخواهند .سؤال من این است که اگر فردی از خارج از
کشور زنگ زد و اطالعات خواست ،تکلیف این استارتآپ چیست؟ این موضوعاتی است که باید به آن فکر شود و
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مسائلی است که باید طرح و عنوان و مطالبه شود و امیدواریم با مطالبه آنها ،مسئله حل شود؛ چراکه این
مسائل تأثیرگذار و مهم است».

تأمین هزینه بانکها با افزایش نرخ تسهیالت بانکی
در ادامه پنل ،دیواندری بهعنوان مجری برنامه با مطرحکردن این بحث که حجم سرمایهگذاری که بانکها
درزمینه آیتی انجام میدهند و خدماتی که ارائه میکنند ،باعث کاهش هزینه مشتریان شده است ،از ولیاهلل
سیف ،رئیس کل بانک مرکزی خواست به این سؤال پاسخ دهد که بانک مرکزی درباره کارمزدها چه برنامهای
دارد و مدل کارمزدی به چه شکل است؟ سیف در پاسخ به این سؤال گفت« :من سال گذشته اشاراتی داشتم که
ما نیاز به اصالح جدی در ساختار بانکی کشور داریم و نیاز به یک طبقهبندی در این زمینه داریم .من برای
شناسایی این چالشها همیشه سه عنوان را گفتهام ».او در ادامه به بیان این سه چالش پرداخت .به گفته او
درحالحاضر نبود تعادلهایی وجود دارد که باید اصالح شود .سیف در توضیح این مطلب گفت« :یکی از این عدم
تعادلها ،عدم تعادل در درآمدها و هزینههای نظام بانکی کشور است ».به گفته او بانکهای ما در ورود خود به
مبحث آیتی بنا به شرایطی که در بازار وجود داشته ،با نگاه رقابتی که جذب بازار وسیعتری شوند ،در مقطع
شروع و در مسیر بازاریابی مبحث اقتصادی بودن ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی را مدنظر قرار ندادند.
سیف تأکید کرد که در این زمینه سرمایهگذاری وسیعی انجام شد و در ادامه گفت« :این مطلب در دیگر
خدماتی هم که بانکها ارائه میکنند ،کامالً مشهود است .در دنیا برای بررسی و ارزیابی ساختار یک بانک ،یکی
از نسبتهایی که مورد دقت قرار میگیرد این است که چه میزان از هزینههای جاری یک بانک از محل
درآمدهای کارمزدی آن بانک تأمین میشود .اگر بانکی بتواند شرایطی را ایجاد کند که بتواند هزینههای
جاریاش را با کارمزدهایی که دریافت میکند ،تأمین کند ،به معنی یک بانک باثبات و با ساختار مناسب است و
فعالیتهای آن در ارتباط با واسطهگری وجوه ،هزینهای را بر اقتصاد تحمیل نمیکند .در حقیقت تسهیالتی که
این بانک پرداخت میکند ،خیلی درست یا نزدیک به نرخ قیمت تمامشدهای که برای جمعآوری این تسهیالت
دریافت میکند را از گیرنده تسهیالت دریافت میکند .حاال اگر شما این کارمزدها را حذف کنید ،این بانک برای
ادامه حیات خودش مجبور میشود هزینهها را به نرخ تسهیالت بانکی تحمیل کند .بر همین اساس هم خدمات
بانکی در آن کشور گران خواهد شد».
او اعالم کرد که مشکل ما از این باالتر و پیچیدهتر است .رئیس کل بانک مرکزی درمورد چرایی این موضوع
گفت« :زیرا بانکهای ما با مسئله عدم تعادل درآمد و هزینه روبهرو هستند .برای ایجاد تعادل ما باید ساختارهای
کارمزدی نظام بانکی را اصالح کنیم که بتواند شرایط مطلوبی به وجود بیاید .بر همین اساس چه درزمینه
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بانکداری الکترونیکی و چه درزمینه سایر خدمات بانکی ،ما ناگزیر هستیم این مسیر را طی کنیم و اصالحاتی را
در ساختارهای نرخ کارمزد درزمینههای مختلف ایجاد کنیم ».به گفته او ،دیگر عدم تعادلهایی که در بانکها
وجود دارد ،یکی به دارایی و بدهی برمیگردد و دیگری هم عدم تعادل نقدینگی است که در این زمینهها هم
اقداماتی شروع شده و سیف ابراز امیدواری کرد که در آینده بهتدریج وضعیت بانکهای ما شرایط بهتری را
تجربه کند.

فناوری منتظر رگوالتور نمیماند
دیواندری در دقایق پایانی پنل از ناصر حکیمی ،معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی پرسید که چرا
استارتآپها با او مشکل دارند و حکیمی در پاسخ گفت« :من فکر نمیکنم استارتآپها با من مشکلی داشته
باشند و فکر میکنم تنها جایی که استارتآپها را به رسمیت شناخت ،بانک مرکزی بود ».او در ادامه با اشاره به
قوانین جدید که در حوزه فینتکها از سوی بانک مرکزی تدوین شده ،گفت« :واقعیت این است که ما زمانی که
سیاستنامه بانک مرکزی درباره فناوریهای نوین را تدوین میکردیم ،کار سختی را پیش رو داشتیم .زیرا در
یک سازمان رسمی و جاافتاده که روالهایی را برای مقرراتگذاری دارد ،باید ساختارها را تغییر میدادیم و زمانی
که به همایش بانکداری الکترونیک رسیدیم ،اعالم کردم چند استارتآپ هم بیایند که فضای این همایش که
صرفاً برای مدیران بانکی بود را بشکنند ».به گفته او در این همایش همه با کتوشلوار و تحت عنوان هیئت
رسمی وارد میشوند و استارتآپها با حضور غیررسمی خود با شلوار جین ،میتوانند این فضا را بشکنند.
حکیمی تأکید کرد که بانک مرکزی توانسته این گام را بردارد و در بحث شناسایی دغدغهها و نیازمندیهای
استارتآپها گام برداشته و در ادامه گفت« :من بهعنوان رگوالتور بررسی کردم که چه کمکی میتوانم به آنها
بکنم .ما بیش از  ۱۰جلسه برگزار کردیم تا این سیاستنامه تدوین شد و ضوابط تغییر یافت .اما ما به همین
موضوع اکتفا نکردیم و این سیاستنامه را در اختیار دیگران هم قرار دادیم تا روی آن نظر بدهند و نظرهای
خوبی هم دریافت کردیم ».حکیمی معتقد است که آنها به یک الگوی نسبتاً جدید که الگوی بانکهای مرکزی
است ،رسیدند و دراینباره گفت« :زمانی که مقرراتگذاری میشود ،باید مشارکت ذینفع مقررات هم کسب شود
که ببینید آنچه وضع میکنید در عالم واقع منجر بهاتفاق مثبتی میشود یا نه و همه چیز در اتاق آجری
تصمیمگیری میشود و آنسوی این اتاق ،اتفاقی جز ایجاد محدودیتهای اضافی نمیافتد».
او به نکته دیگری در همین زمینه اشاره کرد و گفت« :اگر مقرراتی وضع شد ،نظراتی که دراینباره برای شما
ارسال شد را منتشر کنید و جواب این نظرات را هم بدهید .این الگوی مناسبی است که بگوییم فالن نظر را ما به
این دلیل میپذیریم یا به دلیلی دیگر نمیپذیریم .ما باید در فرآیند مقرراتگذاری شفافیت ایجاد کنیم .ما برای
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اولینبار در بحث سیاست بانک مرکزی درباره فناوریهای مالی درزمینه پرداختیارها و پرداخت بانک که در این
دو روز منتشر میشود ،این سیاست را شروع کردیم .تست این موضوع هم جواب خوبی داده است».
حکیمی تأکید کرد که این موضوع اختراع آنها نبوده و از بانکهای مرکزی که در این پدیده بسیار سیال و
درحال تغییر ،پیشرو هستند ،گرتهبرداری کردند .به گفته حکیمی« :ما با یک پدیده سنتی جاافتادهای که
سالهاست ثبات دارد روبهرو نیستیم و یکی از پدیدههایی است که  ۳یا  ۴ماه یکبار مطالب جدیدی درباره آن
منتشر میشود ».او معتقد است در این فضا باید حالت انعطاف و سیالبودن به رسمیت شناخته شود و خودمان
را با آن تطبیق دهیم و در ادامه گفت« :درغیر اینصورت اگر صلب برقرار کنیم ،ما عقب میمانیم و اتفاقی که
میافتد این است که شما با یک نقصان حاکمیتی روبهرو میشوید .زیرا این راه مسیر خودش را میرود و ما باید
با این روند همراه شویم و با آن جلو برویم که هم آن را تصحیح کنیم و هم خودمان با شرایط تطبیق پیدا کنیم.
ما ممکن است برای این مسیر ایجاد مانع کنیم؛ اما مسیر تکنولوژی پیش خواهد رفت ».او در پایان
صحبتهایش روی این مسئله تأکید کرد که فناوری منتظر رگوالتور نمیماند.
در پایان پنل ،دیواندری با اعالم اینکه« :آقای حکیمی دید بازی داشتند و دوست داشتند فضا چالش باشد و
پیشنهاد خودشان بود که امروز حتماً نمایندگان استارتآپها صحبت کنند» ،ابراز امیدواری کرد که بحثهایی
که مطرح شده منجر به شکلگیری فضای جدیدی برای کارهای استارتآپی و فینتکها شود و گفت« :منجر به
این شود که جوانان ما که نخبگان کشورند ،در همینجا مشغول به کار شوند .نمیشود انتظار داشت که جوانان
نخبه امروز جذب سازمانهای بروکراتیک هرمی بزرگ شوند .فضای سازمانهای بزرگ جوابگوی نخبگان نیست و
فضاهای کوچک و استارتآپها میتوانند فضای خوبی باشند».
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ناصر حکیمی ،معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی:

بانک مرکزی از قالب صلب خارج شده است
سیاست مجوزدهی بانک مرکزی در مقابل فناوریهای مالی متوقف شده است.
این جملهای است که ناصر حکیمی معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در سخنرانی خود در اولین روز هفتمین
همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت ،بر آن تأکید کرد.
او گفت :فناوریهای مختلف و سرویسهای موجود مانند جنگلی از انواع و اقسام سرویسهای پرداخت با
فناوریهای مختلف هستند که همین امر موجب میشود سیاستگذار نتواند مانند گذشته به روشهای سنتی بر آن
نظارت کند.
او با اشاره به اینکه اگر چنین مسیری دنبال شود ،درنهایت هرجومرج ایجاد خواهد شد ،تأکید کرد :در این میان
میزان هوشمندی ما برای هدایت سرویسهای نوآور و فناوریهای جدید حائز اهمیت است.
او به سیاستهای بانک مرکزی در دوره کنونی اشاره کرد و گفت :در گذشته بانک مرکزی سعی میکرد با یک قالب
صلب با فناوریها رفتار کند ،درست مانند روش تونلسازی سنتی هلندی؛ اما هماکنون نیز روش تونلسازیامان را
به روش مدرن هلندی تغییر دادهایم؛ یعنی سعی میکنیم اکوسیستم را بسنجیم و براساس رفتارهای اکوسیستم
جدید حرکت کنیم.
حکیمی با اشاره به اینکه بیشتر فناوران مالی تاکنون بر بستر پرداخت از طریق کارت حرکت کردهاند ،گفت :در اصل
آنها از این بستر که آمادهتر بود ،استفاده کردند و فقط سرویسهای متنوعتر و دسترسپذیری سادهتر را در اختیار
دیگران قرار دادهاند و هنوز سرویس جدیدی معرفی نکردهاند؛ اما به نظر میرسد این مسیر متوقف نمیشود و
بهزودی به سایر بخشها و سرویسها نیز هدایت خواهد شد.
او با برشمردن چالشهایی که در این میان وجود دارد ،گفت :سرویسهایی که تاکنون ارائه شده است ،همانگونه که
به آن اشاره کردم ،از غنای خاصی برخوردار نیست و ما غنای موضوعی در بحث فناوری مالی نداریم.
او اضافه کرد :تاکنون تمام فناوران مالی بر زیرساخت کارت تکیه کردهاند .اما ما امیدواریم در آینده نزدیک،
سرویسهای ترکیبی از سوی فناوران مالی ارائه شود .سرویسهای ترکیبی در حوزه بازار سرمایه و بیمه و بانکها .یا
حتی سرویسهای ترکیبی میان چندین بانک مختلف.
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حکیمی گفت :شاید با پشتیبانی از بانکداری باز بتوانیم از این بخش بگذریم .بانک مرکزی باید سیاستگذاری
شفافتری در این خصوص داشته باشد؛ چراکه با قوانین فعلی ،بانکها برای ارائه اطالعات به فینتکها بسیار
احتیاط میکنند .بانک مرکزی باید اجازه دهد که بانکها با طیب خاطر با فینتکها رفتار کنند .ازهمینرو باید
هرچه سریعتر رگوالتور موضع خود را در این خصوص اعالم کند.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی اعالم کرد :شاید برای توسعه بانکداری باز ،بانک مرکزی باید مجموعهای از
استانداردها و زیرساختهای مورد نیاز بانکها را فراهم کند ،یا یک زیرساخت مشاعی برای این منظور فراهم کند.
درست مانند اتفاقی که بر بستر کارت افتاد .شاید از این طریق امکان حرکت سریعتر بانکها در این بخش فراهم
شود.
او با اشاره به سیاستنامهای که مهرماه گذشته از سوی بانک مرکزی برای فناوران مالی منتشر شد ،گفت :در این
سیاستنامه برنامه و هدف خود را مشخص کردیم .هرچند تا حدودی از برنامه عقب هستیم ،اما تالش میکنیم تا
پایان امسال عالوهبر نهاییکردن پرداختیاران و پرداختسازان سرانجام ضابطهسازان ،پرداختبانها را نیز مشخص
کنیم.
او با اشاره به خصوصیات این سیاستنامه گفت :فناوری مالی بهشدت به نوآوری وابسته است .ازهمینرو رگوالتور
باید از حالت صلب مجوزدهی خارج شود؛ چراکه امکان مجوزدادن در یک دوره زمانی کوتاه وجود ندارد؛ از سویی
چه کسی مجوز بدهد و چه کسی نظارت کند.
او گفت باید روش گسترده را در پیش رو قرار دهیم .یعنی الزم نیست که به تمام بخشها بانک مرکزی نظارت کند؛
بلکه میتواند فقط به بانکها و پیاسپیها نظارت کند .در اصل به همانهایی که مجوز داده است ،نظارت کند و
آنها مسئولیت نظارت به فینتکها و سایر بخشها را داشته باشند.
او ادامه داد :اما نظارتی که روی شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت ،خواهد کرد ،یک نظارت کامل خواهد بود و
باید نوع گزارشدهی و نوع مراودات آنها با فینتکها برای بانک مرکزی مشخص باشد .درنهایت مسئولیت با کسی
است که از بانک مرکزی مجوز گرفته است.
حکیمی گفت :البته آنها نیز میتوانند بخشی از وظایف نظارتی خود را به شرکتهای دیگر واگذار کنند.
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معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه ذات فناوری شفافیت است ،گفت :بالکچین براساس
شفافیت شکل گرفته است .شما نمیتوانید بگویید که من در قالبی بسته حرکت میکنم.
او با اشاره به اینکه فینتکها موظف هستند با مؤسسات دارای مجوز از بانک مرکزی کار کنند ،گفت :وظیفه بانک
مرکزی کنترل فرایند است؛ ازهمینرو یک ساختار و سیستم گزارشدهی شفاف باید ایجاد شود ،از سویی بانک
مرکزی بههیچعنوان به فناوران مالی اجازه خلق پول نمیدهد.
او با اشاره به حضور مؤسسات غیرمجاز و مشکالتی که آنان در اقتصاد کشور ایجاد کردهاند ،گفت :با توجه به این
موارد طبیعی است که رگوالتور بخواهد بااحتیاط در این مسیر حرکت کند .ازهمینرو به هیچ اکوسیستمی اجازه
نمیدهد که برای نیازهای خود کیف پول خلق کند.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی تأکید کرد :یکی دیگر از خطوط اصلی مدنظر بانک مرکزی این است که
تسویه بین بانکی و اینتر بنک همیشه در اختیار بانک مرکزی باقی خواهد ماند .بانک مرکزی از طریق این میتواند
مراودات بانکها را کنترل کند؛ ازهمینرو این بخش بههیچعنوان واگذار نخواهد شد.
او با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای اعالم نظر درخصوص بالکچین گفت :بانک مرکزی تا نیمه سال آتی حتماً
موضع خود را در قبال بالکچین و رمزینهپولها اعالم خواهد کرد.
او گفت :یکی از اهداف بانک مرکزی در دور جدید ،تعامل با تمامی بخشهای درگیر در حوزه است .ازهمینرو ما
برای نهاییکردن هرکدام از این موضوعات تالش میکنیم تا نظر تمام بخشهای درگیر در آن را جویا شویم.

Page 19 of 236

انریکو لوچینتیتی ،رئیس بخش بانکداری حوزه اروپای شرکت مککینزی:

تحول سیستم بانکداری در گرو دیجیتالیشدن است
اگر بخواهیم از تأثیراتی که انقالب اطالعات و ارتباطات و از همه مهمتر ،انقالب فناوری بر ابعاد مختلف
زندگیمان گذاشتهاند ،بگوییم ،شاید در صدر آنها بتوانیم بانکداری دیجیتالی را مثال بزنیم .نوع جدیدی از
بانکداری که در سالهای گذشته با آمدن اینترنت و گوشیهای هوشمند توانست این صنعت را متحول کند؛
اما هنوز در بسیاری از نقاط دنیا به معنای کامل خود اجرایی نشده و با چالشهایی مواجه است.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ،انریکو لوچینتیتی رئیس بخش بانکداری حوزه اروپای
شرکت مککینزی که بیش از  ۲۰سال سابقه فعالیت در حوزه بانکی دارد ،در هفتمین همایش بانکداری
الکترونیک و نظامهای پرداخت ،با اشاره به اینکه روند دیجیتالیشدن بیش از  ۴۰سال است که آغاز شده،
درباره وضعیت تراکنشهای بانکی میگوید« :بیش از  ۵۰درصد تراکنشهای بانکی امروزه بهصورت
دیجیتالی انجام میشود».
رئیس بخش بانکداری حوزه اروپای شرکت مککینزی معتقد است اینترنت و ضریب نفوذ باالی تلفن همراه
در حاصلشدن این میزان از تراکنشهای دیجیتالی ،تأثیر بهسزایی داشته است .او ادامه میدهد« :با
گسترش اینترنت و آمدن پلتفرمهای اینترنتی بانکها و بهدنبال آنها ،اپلیکیشنهای موبایلی پرداخت ،رفتار
مصرفکنندگان نیز تغییر کرده است .بهطوریکه درحالحاضر  ۳۰درصد فروشها دیجیتال شده و کانالهای
دیجیتالی بیش از  ۹۰درصد مشتریان را پوشش میدهند .تنها در کشورهای اسکاندیناوی  ۸۹درصد کاربران
تحت پوشش روندهای بانکداری دیجیتالی هستند .در اروپا  ۶۸درصد ،در آسیا  ۳۵درصد و در سایر کشورها
این رقم  ۷۷درصد است».
هرچند لوچینتیتی معتقد است بانکداری اینترنتی تحوالتی ایجاد میکند؛ اما ضریب نفوذ آن در کشورهای
متفاوت یکسان نمانده است .بهطوریکه در کشورهای اسکاندیناوی تنها  ۳۳درصد ،در اروپا  ۳۴درصد اما در

Page 20 of 236

آسیا  ۱۵درصد ضریب نفوذ پیدا کرده است .او وضعیت بانکداری موبایلی در کشورهای اسکاندیناوی را بهتر
ارزیابی میکند و میگوید« :رشد موبایلبانک بسیار زیاد بوده است .دلیل آن هم رشد ضریب نفوذ تلفن
هوشمند و تعامالت میان افراد است .میزان ضریب نفوذ بانکداری صرفا موبایلی در اسکاندیناوی  ۵درصد ،در
اروپا و سایر کشورها  ۲درصد و در آسیا  ۱درصد است».
او در ادامه با یادآوری اینکه روند دیجیتالی بر مفهوم خرید نیز تأثیر گذاشته است ،درباره ضرورت پیدایش
کانالهای چندگانه تعامل با کاربران توضیح میدهد« :بیش از  ۳۰درصد خریدها با روندهای دیجیتالی انجام
میشوند .اما باید همه بخشهای اکوسیستم پرداخت بتوانند از نقاط فیزیکی و دیجیتالی متعدد به مشتریان
خود متصل شوند .درحالحاضر درزمینه وام شخصی تعداد نقاط اتصال آنالین  ۱.۵و نقاط آفالین  ۱.۱است.
یا برای خدمات کارت  ۱.۴نقطه آنالین و  ۱نقطه آفالین وجود دارد .به همین دلیل مهمترین بانکها بیش از
 ۴۰درصد دیجیتالی شدهاند .بسیاری از آنها برای افزایش سرعت انجام روندهایشان ،کارخانه دیجیتالی
راهاندازی کردهاند».
رئیس بخش بانکداری حوزه اروپای شرکت مککینزی ضمن تأکید بر اینکه روندهای دیجیتالی باید هزینهها
را تا  ۶۵درصد و تا  ۶۳درصد تعداد مراحل دستی را کاهش دهد ،درباره راههای سرمایهگذاری بانکها
درزمینه دیجیتال اعالم کرد« :درحالیکه بانکهای بزرگ ارقام قابلتوجهی در این زمینه سرمایهگذاری
میکنند ،بانکهای کوچک و متوسط نیز میتوانند از طریق مشارکت ،انتخاب بازارهای محدود یا تبدیلشدن
به اپراتور بکآفیس برای سایر بازیگران بانکی در این زمینه اقدام کنند».
به گفته لوچینتیتی« :بااینحال میزان سرمایهگذاری بانکها روی دیجیتال ارتباط چندانی با مقیاس آنها
ندارد .بهطوریکه یک بانک فرانسوی و یک بانک ایتالیایی  ۸۰۰میلیون یورو ،یک بانک آلمانی  ۱میلیارد
یورو و یک بانک اسکاندیناویایی  ۳میلیارد یورو در این زمینه سرمایهگذاری کرده است».
لوچنتیتی در ادامه با شرح  ۵روند دیجیتالی صنعت بانکداری آینده ،شامل روباتیکشدن ،پرداخت دیجیتالی،
دسترسی بیشتر به اطالعات ،فینتک و ظهور بازیگران اعالم کرد« :تأثیر روباتیکشدن بر اقتصاد جهانی به
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اینگونه است که میتواند باعث کاهش دستمزد تا  ۶۵۰میلیارد دالر ،کاهش نیروی کار تا  ۳۲میلیارد نفر،
کاهش ساعات تولید تا  ۶۵درصد در سال شود».
عالوهبر اینها روباتیکشدن میتواند تأثیرات مثبتی بر صنعت بانکداری داشته باشد .رئیس بخش بانکداری
حوزه اروپای شرکت مککینزی دراینباره توضیح میدهد« :ازنظر محاسبه ریسک تجارت ،روباتیکشدن
فعالیتهای تجارت میتواند از  ۱۰روز به  ۲۰دقیقه کاهش پیدا کند .یا مثال روند بهینهسازی نقدینگی از ۶
روز به  ۱۸دقیقه کاهش پیدا کند».
او همچنین درباره جایگاه فعلی فینتکها اعالم میکند« :فینتکهایش از  ۵۰درصد کسبوکارهای دنیا
هستند .هرچند آنها ابتدا تنها در حوزه پرداخت فعالیت میکردند؛ اما حاال وارد حوزههای متنوعی شدهاند و
از خردهفروشی گرفته تا واحدهای تجاری و شرکتهای بزرگ ،از مشتریان آنها هستند .ازجمله حوزه
فعالیت آنها میتوان به بازار سرمایه مالی ،وامدهی و تأمین مالی و همچنین مدیریت حساب اشاره کرد؛ اما
همچنان بیشترین فعالیت آنها در حوزه پرداخت است».
آنگونه که انریکو لوچینتیتی رئیس بخش بانکداری حوزه اروپای شرکت مککینزی میگوید ،اکوسیستم
فینتک در گستره وسیعی شکل گرفته است .او به برخی از فینتکهای چینی اشاره میکند و میگوید:
«ویچت بهعنوان شبکه اجتماعی و کیف پول موبایلی درحالحاضر  ۷۵۰میلیون کاربر ماهانه فعال دارد .یا
ویبانک که خط ارائه وام اعتباری برای SMEهاست ،تاکنون بیش از  ۳۰۰میلیون دالر اعتبار تأمین کرده
است .علیپی نیز بیش از  ۸۰۰میلیون کاربر دارد».
یکی از ویژگیهای اصلی بانکداری در عصر تحوالت دیجیتالی ،کاهش تعداد شعب و انجام بخش زیادی از
فرآیندهای زمانبر بانکی بهصورت دیجیتالی است .بااینحال بسیاری از بانکهای دنیا هنوز نمیتوانند از
رویکرد شعبهمحور خود فاصله بگیرند .رئیس بخش بانکداری حوزه اروپای شرکت مککینزی درباره آینده
شعب بانکی میگوید« :درحالیکه تعداد شعب بانکی در اروپا حدود  ۵۰درصد کاهش داشته است ،بسیاری از
بانکها نیز به ایجاد شعب مشاورهای یا شعب مخصوص خدمات راهاندازی ،اقدام کردهاند».
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لوچینتیتی با اشاره به اینکه درحالحاضر سهم هریک از این نوع شعبهها تغییرات جدی کرده است ،ادامه
میدهد« :درحالیکه در سال  ۹۳ ،۲۰۰۹درصد شعب عمومی بودند ،اما در سال  ۲۰۱۶این میزان به ۲۸
رصد کاهش پیدا کرد .این کاهش به معنی  ۵۰۰۰هزار تعدیل نیرو است».
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در حاشیه همایش بانکداری الکترونیک اعالم شد

تولید اولین محصول بالکچین بانک ملت تا هفت ماه آینده
بانک ملت تا هفت ماه آینده اولین محصول بالکچین خود را تولید میکند .این مسئله ازسوی مسعود نارنجی،
دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت اعالم شد که یکی از نویسندگان مقالهای بود که مطالعه موردی
خود را روی بانک ملت انجام داده بودند و اهدافی را برای توسعه استفاده از تکنولوژی بالکچین در بانکداری
ایران مشخص کرده بودند.
در حاشیه دومین روز هفتمین همایش بانکداری الکترونیکی ،مقالهای با عنوان «استخراج اولویتهای زنجیره
بلوکی با رویکرد نگاشت تجربیات» توسط مسعود نارنجی ،دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ارائه
شد که درواقع بانک ملت را بهعنوان نمونه موردی مورد بررسی قرار داده بود .این مقاله را حسن زادمهر،
مدیرعامل شرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی و مسعود نارنجی ،دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه علم و
صنعت و وحید اسماعیلی ،عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد تهرانغرب و سمیه الهیاری ،دانشجوی دکترای
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت نگاشته بودند.
مسعود نارنجی ،در ابتدای ارائه خود گفت« :در سالهای اخیر ،نوآوریهای حوزه فناوری اطالعات همواره
زیربنای تغییر و تحول در صنعت بانکداری بودهاند .امروزه نیز فناوریهای متعددی همچون زنجیره بلوکی،
اینترنت اشیاء ،تکنولوژی زیستسنجی و ...وجود دارند که آغازگر موج آتی نوآوریها در صنعت مالی بهشمار
میآیند .دراینمیان ،زنجیره بلوکی ،بهعنوان یکی از تأثیرگذارترین انواع فناوریهایی است که در سالهای اخیر
توجه ویژه صنایع مختلف را به خود جلب کرده و شالوده نسل آینده زیرساختهای خدمات مالی را تشکیل داده
است ».به گفته او بانکهای ایرانی بیش از بقیه به این تکنولوژی احتیاج دارند؛ اما استفاده از آن در کمترین حد
بوده که شاید بهدلیل نوبودن این تکنولوژی باشد.
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او اعالم کرد که در این مقاله بااستفادهاز متدولوژی نگاشت ایدهها ،نقش زنجیره بلوکی در کسبوکار بانک ملت،
از  ۷منظر متفاوت شامل :شفافیت ،امنیت ،خودکارسازی ،کارایی ،قراردادها ،ردیابی و پیگیری و مالکیت مورد
بررسی قرار گرفته است .در این رویکرد ،با درنظرگرفتن قابلیتهای زنجیره بلوکی در ذخیرهسازی نامحدود
تاریخچه تراکنشها ،انجام تراکنشهای سریع با هزینه پایین ،افزایش امنیت و یکپارچگی ،ارتقای شفافیت ،بهبود
قابلیت اطمینان و طول عمر باال ،نخست فرصتهای بهبود دررابطهبا هر منظر شناسایی و کارکردهایی که
درحالحاضر موجودند و نسبتبه استفاده از آن در آینده تردیدهایی وجود دارد ،استخراج شدهاند .سپس
کارکردهایی که در هر منظر اثربخش بوده و عالقه زیادی به استفاده از آنها در آینده نیز وجود دارد،
اولویتبندی شده و در ادامه ،محدودیتهایی که در عمل و از منظر کسبوکار بانک ملت وجود دارد نیز لحاظ
شدهاند .درنهایت ،پس از بررسی کامل و همهجانبه همه منظرها ۸ ،مورد از کارکردها ،با بهکارگیری فناوری
زنجیره بلوکی برای بهبود کسبوکار بانک ملت ،شناسایی و معرفی شدهاند.
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مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک عنوان کرد:

راهی طوالنی تا رسیدن به بانکداری دیجیتالی در ایران
در دنیای امروز ما با تکامل فناوری مواجه نیستیم ،با انقالب فناوری روبهرو هستیم .بالکچین ،بیتکوین و تمام
فناوریهایی که وارد بازار میشوند ،بانکداری را متحول میکنند .این تغییر و تحوالت بهسرعت نیز رخ میدهد و
در صنایع مختلف وارد میشوند .اوبر صنعت حملونقل را گسترش داد ،بدون اینکه صاحب تاکسیرانی باشد.
 airbnbصنعت هتلداری را دچار تغییر و تحوالتی کرد ،بدون اینکه حتی یک بانک داشته باشد .حال سؤال
اینجاست :آیا در این روزگار بانکداری بدون بانک نیز ممکن است؟
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ،سید ابوطالب نجفی ،مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در
سخنرانی خود با عنوان «روند بانکداری دیجیتالی» در اولین روز هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و
نظامهای پرداخت ،این سؤال را مورد بررسی قرار داد.
نجفی بانکها را بهمثابه دایناسورها در عصر مدرن میداند که نسل آنها درحال انقراض است .نجفی درمورد
جلوگیری بانکها از انقراض گفت« :فشارهای بسیاری روی بانکها و مؤسسات مالی وارد است .اگر آنها خود را
با فشار منطبق نکنند ،منقرض خواهند شد».
به گفته مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک فیسبوک ،اپراتورهای موبایلی و حتی تولیدکنندگان گوشی
موبایل نیز میتوانند رقیب شبکه بانکی باشند.
اما برای برونرفت از این فشارها ،راهحلهایی نیز وجود دارد .نجفی دراینخصوص گفت« :بانکها باید محصوالت
خود را با محصوالت غیربانکی ترکیب کنند و سرویس ارائه دهند .این فعالیتی است که در شبکه بانکی ما رخ
نمیدهد .بانکها باید سبک زندگی مشتری را مدنظر قرار دهند و براساس آن ،به مشتری سرویس و پکیجهای
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خاصی ارائه دهند .در دورهای هستیم که تحلیل دادهها و مدیریت ریسک نیز وجود دارد و بانکها باید در داخل
مجموعه خودشان این موارد را مدنظر قرار دهند».
او ادامه داد« :بانکها مشتریان خود را مدام رصد میکنند .مشتری از وقتی متولد میشود و بعد دوران نوجوانی و
سپس وارد دانشگاه میشود و ازدواج میکند ،در تمام مراحل بانکها و مؤسسات مالی ترند فرد را در نظر
میگیرند و به مناسبتهای مختلف مانند تولد ،ارتقا شغلی یا ازدواج ،سرویسهای مخصوص را به او ارائه
میدهند».
درمقایسهبا بانکهای دنیا ،در ایران به سبک زندگی مشتریان توجه چندانی نمیشود .نجفی در این مورد بیان
کرد« :در ایران مشتری فقط پیامکی دریافت میکند که  ۱۰هزار تومان بابت ارسال پیامک در سال از او کسر
میشود .پیامک دیگری دریافت میکنیم درمورد اینکه سیستم بانکی با اختالل مواجه است و صبور باشید .هیچ
زمان بهخاطر تولد یا ارتقا شغلی سرویس خاصی به مشتری ارائه نمیشود .در بانکهای اروپایی تمام سوابق
تراکنشها را دارند؛ یعنی میدانند شما از چه فروشگاههایی خرید میکنید و فرهنگ نوع خرید شما به چه
صورت است و به استناد آن ،به شما درخواست میدهند .همه فعالیتها در راستای این است که بانکها سرویس
بهتری را به مشتری عرضه و درآمد بیشتری کسب کنند و هزینههای خود را کاهش دهند».
بحث فینتکها موضوع دیگری است که به نظام بانکداری ما فشار میآورند و در نظر نجفی بانکها باید آنها را
سازماندهی کنند .البته در بانکهای دنیا به همین صورت است و مقرراتی نیز درخصوص آنها وضع شده است.
به گفته نجفی ،اتحادیه اروپا در  PSD2مدیران را وادار میکند تا بانکها را باز کنند و  APIبدهند تا فینتکها
با APIها فعالیت کنند.
با بازشدن بانکها ،بحثهای دیگر ایجاد میشود که بانکها باید مورد توجه قرار دهند .نجفی درمورد مباحث
جدید در دنیای بانکداری بیان کرد« :باتوجه به اینکه بانکها خودشان را باز میکنند و بازیگران جدید وارد بازار
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میشوند ،از بانکهای باز استفاده کنند .هزینههای امنیتی افزایش مییابد .بانکها باید دقت الزم را به خرج
دهند .بحث رقابت هم در بازار وجود دارد؛ بهخصوص بازیگرانی که از سایر صنایع وارد بانکداری میشوند ،مانند
اپل پی و گوگل و پی پل که حال وارد حوزه پرداخت شدند و با بانکها رقابت میکنند».
به اعتقاد مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک ،فینتکها افراد باهوشی هستند که سیستمهای بانکداری را
رصد میکنند .هرکجا که این سیستم بهکندی حرکت میکند و چابکی الزم ندارند ،سرویس ارائه میدهند؛ چون
بانکها سازمانهای سنتی هستند که اگر قصد داشته باشند در روشها تغییری ایجاد کنند ،بهانههای بسیاری
دارند؛ اما فینتکها سریع وارد عمل میشود و این موضوع برای بانکها تهدید است.
به نظر میرسد که زمان کسب درآمد بانکها از روشهای قدیمی به پایان رسیده است .از نظر بسیاری از
کارشناسان بانکی ،زمان آن فرا رسیده تا بانکها درآمد خود را از طریق سرویسهای ارزش افزوده افزایش دهند.
اما در بانکهای ایرانی اصطالح کر و ارائه سرویسهای بانکی اشتباه شده است.
نجفی در این مورد بیان کرد« :در شبکه بانکی معضالت زیادی داریم .تعدادی از بانکها از ما سرویسهایی
میخواهند که تمام مشکالت را حل کند .آنها تعریف کر را اشتباه میگیرند .کر تعریف خاصی دارد .در شبکه
بانکی انتظار دارند با گرفتن یک کر ،فرآیندهای سنتی ،قانونگذاری سنتی و سوءمدیریت آنها حلوفصل شود».
در شبکه بانکی ایران عالوهبر مواردی که گفته شد ،مسائل دیگری هم مانع ایجاد بانکداری دیجیتالی میشوند.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک این مشکالت را اینگونه برشمرد« :برای ایجاد بانکداری دیجیتالی منابع
انسانی کم داریم .دادههایمان را نمیتوانیم مدیریت کنیم و سیاست خاص در قبال آنها نداریم و برای تغییرات
مقاومت نشان میدهیم .دو سال از عمر برجام گذشته است و انتظار داشتیم با برجام وضعیت بانکی حلوفصل
شود .سوییفت حل شده است ،کارگزار هم به وجود آمدند و شبکه بانکی هم پیش میبرند؛ اما با روی کار آمدن
رئیسجمهور جدید آمریکا ،کارها سختتر شده است».
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درخصوص مشکالت دیگر نیز نجفی ادامه داد« :هماکنون نیز رئیسجمهور ،وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در
سخنرانیهای خود درمورد اصالح در شبکه بانکی صحبت میکنند .اما این اصالح با حرف درست نمیشود؛
برنامه باید داشته باشیم .البته در این مورد بانک مرکزی نقشه راهی تدوین کرده است .البته با تمام انتقادهایی
که داریم ،ما شبکه بانکی داریم ،تجربه هست ،افراد متخصص هستند و قوانین سنتی وجود دارد؛ اما خود شبکه
بانکی هم باید کمک کند و خودش تحوالتی را در مجموعه خود ایجاد کند تا به شفافیت و بانکداری دیجیتالی
که میخواستیم ،دسترسی پیدا کنیم».
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با روشهای نگداری و حفاظت از اطالعات بانکی آشنا شویم

میراث ماندگار اشعه آبی
از زمانی که بشر یاد گرفت اطالعات خود را ذخیره کند تا به امروز ابزارها و فناوریهای متعددی برای این
کار ابداع کرده است .مزیت این ابزارها و فناوریها زمانی بیشتر میشود که بتواند ضمن حفاظت امنیت
اطالعات ،در درازمدت امکان دسترسی به آنها را فراهم سازد.
در سراسر دنیا بانکها و نهادهای مالی حفاظت از دادهها و تطابق با استانداردها و بهینهسازی در عملکرد را
در دستورکار خود دارند .منظور از حفاظت از دادهها این است که مطمئن شویم دادههای ما که یکی از
بهترین و ارزشمندترین سرمایههای ماست ،در برابر دزدی و نفوذ محاظت میشوند.
در همین راستا کیز ماکیلسون مدیرعامل گروه دیسک هلند در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک به
مرور فناوریهای مربوط به آرشیوسازی پرداخت .ماکیلسون که تحصیالتش در زمینه برق بوده اما در رشته
ریاضیات نیز دکترا گرفته است در یکی از بزرگترین شرکتهای هلند در بیست سال اخیر کار میکند .از
 ۱۹۹۳نیز شرکت خود را تاسیس کرده است.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ،کیز ماکیلسون معتقد است« :ذخیرهسازی و ایجاد آرشیو
نیاز به الزاماتی دارد تا بتوان از آن اطالعات استفاده کرد .اما یکی از معضالت ما در حوزه امنیت پرداخت این
است که ما با  ۲فناوری متفاوت از هر چیزی  ۳کپی به صورت آفالین تهیه کردهایم .راهحل همیشگی ما
همین بوده است .یعنی همه تخممرغها را در یک سبد نگذاشتهایم .اگر یک تکنولوژی از کار افتاد تکنولوژی
دیگری برای ما فایل پشتیبان نگه داشته است .اساسا راهحلهای آرشیو و ذخیرهسازی دوگانه هستند».
او یادآوری میکند« :از مزایای این روش ذخیرهسازی میتوان قابل اعتماد بودن ،سرعت و سهولت استفاده از
آن را دانست» با این حال تاکید میکند« :ما باید به سراغ فناوریای برویم که به فراخور نیازمان برای ما
قابل استفادهتر باشد .بنابراین نمیتوان یک لیست اولویتبندی شده از تکنولوژیها ارائه کرد .البته
استانداردها و تکنولوژیها در حال تغییر دائم هستند .پس باید مطمئن شوید که حتما نگهداری دادهها در
دراز مدت و در امنیت کامل انجام خواهد شد».
مدیرعامل گروه دیسک هلند درادامه با اشاره به انواع فناوریهای مختلف آرشیو کردن همچون ،tape
 Raidو  Blurayادامه داد« :عالوه بر این فناوریهای قدیمی ،ترندهای دیگری همچون دیتاسنترهای سبز
با مزیتهای مختفی وجود دارند .ما معموال به طور متمرکز دادههای خود را نگهداری میکنیم .دیتاسنترها به
دلیل دادههای بسیار حجیم مدام وسیعتر می شوند .راهحلهای سبزی نیز در این سالها شایع شدهاند که
میگویند به ازای هر وات صرف شده برای دیتاسنترها باید همان مقدار یا بیشتر برای استخراج آن انرژی
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استفاده کنیم .عالوه بر این محصوالت و کتابخانههایی هستند که همه آنها به یک شبکه متصل هستند .برای
آنها نیز سیستم امنیتی اهمیت بیشتری پیدا کرده است» .
او ادامه با اشاره به مزیتهای فناوری  Blurayدر زمینه ذخیرهسازی اطالعات ادامه داد« :اگرچه Bluray
 ۳۰سال پیش با سیدی شروع شد اما هنوز در سیستمهای ما قابل خواندن است .برخالف فناوریهای
گذشته که معموال ظرف سه چهار سال از کار میافتند و قدیمی میشوند .هرچند روشهای آرشیو اطالعات
در هر سازمان و بانکی متفاوت است اما با  Blurayتا  ۵۰سال میتوانید اطالعات خود را نگهداری کنید».
در مورد قابلیت فوقالعاده  Blurayدر ذخیرهسازی اطالعات ،کیز ماکیلسون معتقد است« :افزایش شگرفی
که در حجم اطالعات و سرعت رشد آنها ایجاد شده است .در هر دیسکی میتوان  ۶ترابایت داده ذخیره
کرد».
مدیرعامل گروه دیسک هلند با تاکید بر اینکه« :وقتی از سیستم و تکونولوژیای استفاده میکنیم باید
تحقیق کنیم که چقدر در یک بازه زمانی طوالنی قابل استفاده خواهد بود» درباره پروژههایی که در حال
حاضر روی  Blurayکار میکنند ،توضیح میدهد« :نیروی پیشرانی در ارتباط با فناوری  Bluerayدر ژاپن
در حال شکلگیری است و پاناسونیک و سایر برندها روی آن کار میکنند .بنابراین آینده روشنی در این
تکنولوژی وجود دارد .ضمن اینکه ظرف چند سال آینده به سمت ترابایت خواهد رفت».
آنگونه که ماکیلسون میگوید این محصوالت میتوانند در بخش های متنوعی کارایی داشته باشند« :صنعت
بانکداری میتواند از فناوریها و محصوالت به طور گسترده بهره ببرد .عالوه بر بانکها ،هرجایی که داده
نگهداری میکنند یا صنعت پخش برنامه ،رادیو و تلویزیون ،مدیریت اسناد ،حتی موزهها و مراکز اسناد کشور
میتوانند از این محصوالت استفاده کنند .وقتی برای دادهها ارزش قائل باشیم قطعا میتوانیم از آنها استفاده
کنیم .در حوزه پزشکی نیز امکان تجمیع و نگهداری اطالعات و سوابق بیماران در این سیستم وجود دارد.
داده های قضایی و پزشکی قانونی نیز در این سیستم قابل ذخیره هستند».
مدیرعامل گروه دیسک هلند با اعالم اینکه« :برخی از بانکهای ایرانی نیز از محصوالت ما استفاده میکنند».
درباره ضرورت وجود استراتژی در خصوص استفاده از محصوالت مرتبط با آرشیوسازی شرح میدهد:
«فناوری آرشیوسازی یک استراژی درازمدت برای تمام کسانی است که میخواهند یک آرشیوی از ابتدا تا
انتها برای بازه زمانی طوالنی ایحاد کنند .باید ببینیم چه محصولی برای شما مفید است و در این راستا
برنامه سودمندی به شما بدهیم».
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مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی:

مشتریمحوری بزرگترین تحول نظام بانکی دنیاست
بسیاری از صاحبنظران و پژوهشگران حوزه بانکی معتقدند نظام بانکی ما از نظام بانکی دنیا بهدلیل
تحریمها ،تحوالت دنیا و رویکرد آرمانگرایانه آن در تالش برای پیادهسازی سیستم بانکداری اسالمی ،سالها
از نظام بانکداری دنیا فاصله گرفته بود و حاال در مرحله گذار به سر میبرد .دلیل این بهبود وضعیت نه رفع
کامل معضالت گذشته ،بلکه بیشتر ناشی از تغییر رویکرد مدیران نظام بانکی در اهمیتدادن به مباحث
آیتی به نظر میآید.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ،مهرداد سپهوند مدیر گروه بانکداری این پژوهشکده در
هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و در خالل سخنرانی خود درباره «پایش عملکرد بانکها در حوزه
فناوری اطالعات» ،به نکاتی درزمینه جایگاه آیتی در صنعت بانکی کشور و ضرورت توجه به آن پرداخت.
آنگونه که سپهوند میگوید« :جایگاه آیتی در نظام بانکی ما متحول شده است ،قبالً مدیریت آیتی تنها
بخش کوچکی بود؛ اما حاال هر معاونت و بانکی ،برای مدیریت امور آیتی فردی را استخدام کرده است».
سپهوند دررابطهبا پروژه پایش عملکرد بانکها در حوزه فناوری اطالعات نیز اینگونه توضیح داد« :آنچه که
ما در پژوهشکده درحال انجام آن هستیم ،مبناگذاری درزمینه مدیریت آیتی است و سه محور برای این
پروژه تعریف کردهایم :هزینهکرد آیتی ،حکمرانی آیتی ،نظارت بر عملکرد».
برخالف بسیاری از صاحبنظران که تحول اساسی در نظام بانکداری دنیا را در دیجیتالیشدن آن میدانند،
مهرداد سپهوند مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است« :اتفاق بزرگ در بانکداری دنیا
فقط حرکت از سیستم آنالوگ به دیجیتالی نیست؛ بلکه مشتریمحوری است و الزمه آن این است که بانک
در حوزه آیتی پیشتر آمادگی ایجاد کرده باشد تا بتواند مشتری را شناسایی کند و او را از دیگران تمیز
دهد .بعد به او پیشنهادهای ویژه بدهد».
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مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی تأکید میکند« :همه اینها نیاز به چاالکی دارد .معماری شما
باید سرویسمحور یا  SOAباشد ،چیزی که بانکهای ما اآلن آن را در اختیار ندارند .اما بههرحال این
زیرساخت باید تغییر کند».
یکی از مواردی که نهاد نظارتی برای ارائه گزارشها به آن نیاز دارد ،دسترسی به انبار دادههاست .سپهوند
دراینخصوص میگوید« :هنوز این انبار دادهها مشکالتی دارند .درزمینه ریسک و امنیت نیز بسیاری از
سرویسها به کانالهای الکترونیکی وابسته شدهاند .درنهایت همه اینها بهطور مستقیم به حوزه آیتی
مربوط میشوند».
او اهمیت حوزه آیتی را ازاینجهت میداند« :بانک یک فعالیت اطالعاتمحور است و کاربرد آیتی در
بانکداری بیش از صنایع دیگر است .ضمن اینکه مدیران ما برای سرمایهگذاری روی زیرساختها و مدیریت و
کنترل ،به آیتی احتیاج دارند».
مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی با تأکید بر ضرورت مبناگذاری بهطور مستمر ،شرح اهمیت آن
را اینگونه عنوان میکند« :مدیران آیتی باید چراغ راهنما داشته باشند .اگر بتوانیم وضعیت خود را با بقیه
مقایسه کنیم و بدانیم کجا هستیم ،بهتر میتوانیم استراتژی و برنامه بچینیم .این مبناگذاری میتواند برای
یک محصول ،فرآیند ،کسبوکار ،صنعت یا حتی یک کشور باشد .کاری که مککینزی سال گذشته با
مقایسه بانک یک کشور با سایر بانکهای اروپا انجام داد».
سپهوند درباره جزئیات پروژه پایش عملکرد توضیح میدهد« :کاری که پروژه پایش عملکرد انجام میدهد
این است که برای مبناگذاری  ۱۵۰قلم اطالعات واردشده در این پلتفرم را از بانکها میگیریم و براساس
استانداردهای بینالمللی و بر مبنای شاخصهایی چون هزینهکرد فناوری ،نظارت بر عملکرد فناوری و
حاکمیت فناوری ،آنها را در اختیار تصمیمگیرندگان و نخبگان قرار میدهیم».
باتوجهبه اینکه مبحث اطالعات برای بانکها و اساساً هر کسبوکاری بسیار حیاتی محسوب میشود ،به
اشتراک گذاشتن آنها چندان کار آسانی به نظر نمیرسد؛ بااینحال آنگونه که سپهوند اطمینان میدهد:
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«این سایت بسیار امن است و از این نظر سطوح مختلف دسترسی به آن وجود دارد .ما این اطالعات را نه به
همه بانکها ،بلکه فقط در اختیار همتایان ( )Peer Groupآنها (شامل حداقل  ۴بانک) میگذاریم،
بهاینترتیب حتی نمیتوانند حدس بزنند کدام اطالعات مربوط به کدام بانک بوده است».
مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اینکه این Peer Groupها شامل چهار گروه بانک
میشود :بانک کوچک ،بانک متوسط ،بانک تخصصی و بانک بزرگ ،درباره شاخصهای درنظر گرفتهشده برای
پایش اطالعات نیز میگوید« :در این طرح سعی کردیم از استانداردهای بینالمللی استفاده کنیم تا مقادیر
آن قابلمقایسه با بانکهای سایر کشورها نیز باشد».
او درباره نسبت هزینهکرد فاوا به درآمد در بانکها نیز گفت« :این نسبت در سالهای گذشته در ایران افت
کرده است .اما در کشورهای حاشیه خلیج فارس یا در ترکیه این هزینهها رشد داشته است .بااینحال طبق
آمار گارتنر ،از  ۶درصد به حدود  ۵درصد رسیده است».
به گفته سپهوند« :درحالیکه بانکهای تخصصی کمترین میزان صرف هزینه فاوا کردهاند ،اما بانکهای
کوچک و متوسط سهم بیشتری از هزینههای خود را به فاوا اختصاص دادهاند».
مهرداد سپهوند درباره وضعیت پیشرفت پروژه پایش عملکرد ،اینگونه توضیح میدهد« :از دهم دی ماه
بانکها شروع به واردکردن اطالعات خود در سایت ما کردهاند .انگیزهای که ما برای آنها ایجاد کردهایم این
است که اگر بانکی اطالعات خود را وارد سیستم ما نکند ،نمیتواند از آن برای مبناگذاری استفاده کند.
هرچند درحالحاضر این اطالعات در سطح اولیه هستند و بعدها با مشارکت تعداد بیشتری از بانکها تکمیل
خواهند شد ،اما به شما دید کلی از وضعیتتان میدهند».

Page 34 of 236

چقدر بانکها به امنیت اطالعات در سیستمهای خود اهمیت میدهند

مراقب رخنهها باشیم
در عصری که اطالعات و دادهها تبدیل به دارایی شرکتها و سازمانها شدهاند ،موضوع حفاظت از این
دادهها ،به یکی از مهمترین وظایف هر نهاد و کسبوکاری تبدیل شده است .اهمیت این موضوع در حوزه
بانکی بیش از سایر حوزهها احساس میشود؛ هرچند میزان جدیت بانکهای مختلف در این زمینه یکسان
نیست ،دستکم استانداردهایی بینالمللی برای حفاظت از امنیت نظامهای پرداخت وجود دارد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی هارشان شنتا مورتی مدیرعامل شرکت سیسا سنگاپور
متخصص امنیت در نظامهای پرداخت ،بهعنوان یکی از سخنرانان در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و
نظامهای پرداخت ،تجربیات خود درزمینه امنیت اطالعات نهادهای مالی را مرور کرد.
مورتی که از  ۲۰سال گذشته بهعنوان یک بازرس در بانکها و نهادهای مالی مختلف فعالیت میکند ،یکی از
مهمترین مسائل درزمینه امنیت اطالعات پرداخت را ،نیاز ویژه به استانداردسازی درزمینه امنیت اطالعات
سیستم پرداخت میداند و میگوید« :راهحل پیشنهادی ما رعایت استانداردهای امنیتی پرداخت همچون
 PCI PIN ،PA DSS ،PCI DSSو همچنین آموزش امنیت پرداخت به مدیران و کارکنان و
توسعهدهندگان است».
او براساس تحقیقات چندین ساله خود درزمینه آسیبشناسی نظامهای مترتب بر امنیت دادهها بر این باور
است که «همه بانکها و سرویس پروایدرهای پرداخت درزمینه دادههای پرداخت و حفظ امنیت آنها
دغدغه دارند .ایران نیز با چنین وضعیتی روبهروست».
مورتی با اشاره به اینکه مشکالت موجود درزمینه امنیت اطالعات مختص به یک سازمان یا نهاد مالی خاص
نیست ،پیچیدگیهای آن را در کشورهای مختلف متفاوت عنوان میکند و میگوید« :هرچند اقدام فوری در
این زمینه ضروری به نظر میرسد ،اما مهمتر این است که اقدام مناسب و بههنگامی برای آن انجام داد .باید
آسیبپذیرترین نقاط شناسایی شوند».
آنگونه که مدیرعامل شرکت سیسا سنگاپور تأکید میکند ،این آسیبشناسی باید بهصورت مستمر انجام
شود .به باور او« :در بررسی آسیبشناسی زنجیرهای و مستمر ،گام اول بررسی وضعیت نفوذ به پردازشگرهای
سیستمعامل و سرورهای شماست .آنها به اطالعات شما دسترسی پیدا میکنند بدون اینکه شما متوجه آن
شوید .بعد از نفوذ به سیستم ،خود را بهعنوان یک ادمین جا میزنند و قابلتشخیص نیستند».
یکی از نکات جالبتوجهی که در فرآیند این رخنه وجود دارد این است که برخالف تصور رایج ،این فرآیند
در کوتاهمدت پیاده نمیشود .به گفته مورتی« :اینگونه نیست که یک نفر ظرف مدت کوتاهی این کار نفوذ
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را انجام دهد ،مثالا در هند مدت رخنه  ۱۸ماه به طول انجامید و رخنهکنندگان توانستند ماهها در سیستم
حضور داشته باشند .عالوهبراین ،یک بدافزار را روی سرور نصبکردند تا در غیابشان فعالیت خود را ادامه
بدهند».
از ویژگیهای خطرناک این نفوذها ،ناشناختهماندن آنهاست؛ چون  ۱۰۰درصد رخنهها از سیستم هشدار
عبور میکنند .مدیرعامل شرکت سیسا سنگاپور در این زمینه توضیح میدهد« :ما در آسیبشناسی متوجه
شدیم که هیچکدام از این نفوذها سیستم هشدار ما را فعال نکرده بودند .بنابراین نظام هشدار دقیقی وجود
ندارد».
هارشان شنتا مورتی آمار قابلتوجهی درباره وضعیت امنیت اطالعات بانکها ارائه میدهد و میگوید۸۷« :
درصد بانکها خیال میکنند امن هستند و کنترل تمام امور را به دست دارند .باوجوداینکه رخنههایی که به
سیستمهای اطالعاتی بانک میشود ،از طریق هشدار cppها مورد شناسایی قرار میگیرند ،اما تنها
چهارپنجم سازمانها میتوانند به این هشدارها در  ۴۸ساعت بعد از رخنه جواب دهند».
مدیرعامل شرکت سیسا سنگاپور دررابطهبا نحوه برخورد سازمانهای مختلف با این قبیل نفوذها ،به سه نوع
سازمان اشاره میکند« :دررابطهبا امنیت اطالعات سه نوع سازمان وجود دارد -۱ :سازمانهایی که از مورد
نفوذ قرارگرفتن خود اطالع ندارند -۲ ،سازمانهایی که میدانند به آنها نفوذ شده است  -۳سازمانهایی که
اساساا نسبتبه وجود چنین امکانی بیخبرند .اگر نسبتبه این فرآیند نفوذ آگاهی نداشته باشیم ،بهراحتی
مورد حمله قرار میگیریم».
مورتی معتقد است ازآنجاییکه شدت چنین حمالت بسیار زیاد است ،همه باید با یکدیگر علیه آن مقابله
کنند .گاهی بسیاری از بازیگران بازار مورد یک حمله مشترک قرار میگیرند .هریک از آنها باید نقش خود
را ایفا کنند».
مدیرعامل شرکت سیسا سنگاپور تأکید دارد« :در بسیاری از نقاط دنیا راهحل نهایی دراینخصوص ،رعایت
استانداردهای بینالمللی در این زمینه است ،تا بتوان عالوهبر تشخیص نوع نفوذ و محل آن ،به راهکارهای
مشترکی برای آن رسید».
به باور مورتی ،هرچند راهحلهای بسیاری در این زمینه وجود دارد ،اما شاید مهمترین آن را بتوان آموزش
دقیق نظام امنیت سیستم پرداخت و پایش دقیق دورهای دانست .پایش و بازرسی عالوهبر داشتن مرکزیت و
بخش عملیات ،باید دستورالعملی نیز داشته باشد.
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آیا راهی برای کاهش ریسک بانکها وجود دارد

ریسکها را اولویتبندی کنید
مدیریت ریسک بانکها یکی از موضوعاتی است که تاثیر به سزایی در قابل اعتماد بودن آنها دارد .اهمیت این
موضوع زمانی بیشتر به چشم میآید که صحبت از تعامل با بانکها و سارمانهای مالی دنیا در میان باشد.
تامس ریدک مدیرعامل شرکت بیزنس فورنسیکس هلند در سخنرانی خود با عنوان «جدیدترین سیستمهای
اتوماسیون بانکی در اروپا» به ارائه تجاربی که در بررسی وضعیت ریسک بانکهای مختلف داشته است
پرداخت.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ماکیلسون با اشاره به اینکه بخش بانکداری ایران را برای
استانداردهای تطابق و بهبود توانمندیهای مدیریت ریسک آماده میکنیم ،تاکید کرد« :البته قوانین داخلی
و اپلیکیشنهایی که در حال حاضر برای پایش دارید را حفظ خواهیم کرد».
آن گونه که مدیرعامل شرکت بیزنس فورنسیکس هلند درباره چارچوب کاری پروژه خود برای ساماندهی
ریسک بانکها در ایران میگوید« :همان نقشه راهی که بانک مرکزی تدوین کرده را مورد تاسی قرار
میدهیم ،همه پرسنل و رگوالتوری را با استانداردهای بینالمللی آموزش میدهیم و در زمینه الزامهای
مدیریتی مشاوره میدهیم تا بتوانید با نظامهای بینالملللی همراهی کنید و بانکهای بین المللی را برای
ارتباط داشتن با شما متقاعد کنید .یعد از آنکه فرآیندها را برای شما تعریف و بعد اتوماسیون را ایجاد
کردیم ،آن وقت نرمافزارها به کار گرفته خواهند شد».
تامس ریدک معتقد است« :ایران باالترین ریسک  AMLرا دارد چون بانکهای ایرانی هیج دیتای اتوماسیون
شدهای ندارند تا حتی بخواهند از آن محافظت کنند .اما برای این کار هنوز دیر نشده است».
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به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ریدک ضمن معرفی پلتفرم خود برای بانکهای ایرانی
تاکید کرد« :ما بانکهای ایرانی را بررسی کردیم و آمادهایم تا در مورد چگونگی اجرای استانداردهای
بینالمللی به آنها مشاوره بدهیم».
او با اعالم اینکه صنعت بانکی ایران با بیش از ۳۸بانک یک صنعت بسیار بزرگ است بر ضرورت اتوماسیون و
تقویت نرمافزارهای آن تاکید کرد و گفت« :باید از نرمافزارهایی برای پایش دائم ،تعامالت و تراکنشها از آنها
استفاده کنید».
آن گونه که مدیرعامل شرکت بیزنس فورنسیکس هلند میگوید« :الزمه ارائه راهکار در زمینه مدیریت
ریسک این است که ببینیم قوانین مربوط به تطابق و ریسکهای عملیات و مالی شما چگونه است .البته
اخالق کسبوکار و حاکمیتی در داخل سازمان شما نیز مهم است».
ماکیلسون ادامه میدهد« :گام دوم این است که وضعیت فعلی آیتی شما را بررسی کنیم .در حال حاضر
آیتی ،اپلیکیشنها ،کربنکینگ و حتی انبار داده هم دارید .باید بر اساس وضع کنونی خود نیازهای آتی خود
را بازتعریف کنید .ما نیز آنچه را که شما ندارید میسازیم ،با این حال میتوانید در کنار آنها از داشتههای
فعلی خود نیز استفاده کنید .باید به عنوان یک پروژه به آن نگاه کنید».
او به مالقاتهایی که با برخی از بانکهای ایرانی و موضوع مدیریت ریسک آنها داشته است اشاره میکند و
میگوید« :تعدادی از مدیران بانکها را دیدم که میگفتند ما همه دادههایمان را در اختیار نداریم .باید
بگویم اصال مهم نیست .ما کار خود را از آنچه دارید شروع میکنیم و بعد مواردی که میتواند شامل آن شود
و آن را کامل کند را نیز تعریف میکنیم» .
مدیرعامل شرکت بیزنس فورنسیکس هلند یادآوری میکند« :ایران یکی از پرریسکترین کشورها در
ردهبندی آنتی مانی الندرینگ ( )AMLاست .چون نمیدانید اطالعات شما کجاست و دادهای برای ارائه
ندارید تا بتوانید خالف آن را ثابت کنید .بنابراین چنین گام کوچکی ریسک شما را پایین میآورد و رتبه
شما در  AMLبهتر میشود».
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او درباره روند این نظارت توضیح میدهد« :ما شروع به بررسی و آسیبشناسی سیستم شما میکنیم.
نظامهای هشداری که شما تا به حال تعریف کردید را بررسی و برای آن ابزارهای بازرسی تعریف میکنیم.
بسیاری از تراکنشها و مشتریان هستند که می توانند ریسکهای زیادی داشته باشند .بنابراین ما گامهای
میانه را نیز به شما ارائه میکنیم .باید روندی داشته باشید تا ریسکها را اولویتبندی کنید .مثال اگر روزانه
 ۲۰هزار هشدار دارید برای ساماندهی ریسکها باید بدانید کدام مشتری شما بیشترین ریسک را دارد و از
همانجا شروع کنید .اگر در این زمینه تجربه به دست آورید می توانید نظام پایش خود را متحول کنید .به
این ترتیب خواهید توانست ریسک ایران را نیز کاهش دهید ،ارتباط بهتری با بانکهای بینالمللی و
صندوقهای سرمایهگذاری داشته باشد .اینها نشان دهنده قابل اعتماد بودن شما خواهد بود».
ماکیلسون درباره اهمیت رصد تراکنشهای مشتریان در میزان ریسک به تجربهای در این زمینه اشاره
میکند و میگوید« :وقتی تراکنشهای یکی از مشتریان را بررسی کردیم و متوجه شدیم پول زیادی را
صرف شرطبندی میکند ،پس به این نتیجه رسیدیم که این فرد ریسک باالیی برای بانک دارد .به بانک
هشدار دادیم نسبت به این مشتری حواس خود را بیشتر جمع کند».
آن گونه که ماکیلسون میگوید روند نظارتی واحدی برای این کار وجود ندارد و بانکها برای جرایم سایبری،
 ،AMLکالهبرداری و امنیت پرداخت باید سیستم هشدار خاص خود را در سطح سازمانی داشته باشند تا
بتوان حلقه ارتباطی الکترونیکی ایجاد کرد.
مدیرعامل شرکت بیزنس فورنسیکس هلند اهمیت جمعآوری اطالعات به ویژه حجم باالی تراکنشها را در
بهبود تصمیمگیری و چینش استراتژی عنوان کرد و گفت« :اگر مانیتور کردن و جمعآوری اطالعات براساس
هر کاربر باشد ،به شناخت ریسکها و مقابله با آنها کمک خواهد کرد».
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معاون توسعه کسبوکار بانکداری و پرداخت شرکت جمالتو:

 EMVفناوریهای جدید را نیز پشتیبانی میکند
 EMVفقط یک استاندارد برای ایمن نگهداشتن سیستمهای پرداخت نیست؛ بلکه استفاده از آن ،روند پرداخت را
سادهتر میکند.
این نکتهای است که هلن بریسون معاون توسعه کسبوکار بانکداری و پرداخت شرکت جمالتو در ارائه خود در
هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت به آن اشاره کرد.
او در جلسه معرفی  EMVپسازاینکه اشارهای به پیشینه و وضعیت شرکت جمالتو کرد ،به نوآوریهایی که EMV
این روزها در صنعت پرداخت ایجاد کرده است ،پرداخت.
بریسون تأکید کرد که هرچند  EMVدر ابتدای شکلگیری خود بهعنوان مجموعه استانداردهایی شناخته میشد
که پرداختها را ایمن میکند ،اما این روزها این مجموعه استانداردها موجب میشود تا پرداختها به شکل
سادهتری انجام شود و دیگر این استانداردها مخصوص پرداختهای کارتی نیست و میتوان از آنها در پرداختها از
طریق موبایل و ابزارهای پوشیدنی نیز بهره برد.
او با اشاره به اینکه  EMVامنیت داده را در انواع مختلف پرداخت ایجاد میکند ،گفت« :امکان تقلب و کپیکردن از
کارتها و ابزارهای پرداخت را به حداقل میزان ممکن میرساند؛ چراکه با چیپ هوشمندی که در آن قرار میگیرد،
اطالعات بهصورت مرتب تغییر میکند و اگر کپی نیز صورت گیرد ،فایدهای نخواهد داشت».
بریسون تأکید کرد این مجموعه استاندارد به میزان قابلتوجهی برای جلوگیری از کالهبرداری مفید است؛
ازهمینروست که هماکنون در سطح جهان بسیاری از کشورها این استاندارد را بهصورت کامل اجرا کردهاند یا
درحال مهاجرت به سمت آن هستند.
بریسون گفت« :هماکنون  ۷۰درصد کشورها از استاندارد  EMVپیروی میکنند و بسیاری دیگر از کشورها نیز
درحال مهاجرت به این استاندارد هستند .سادگی استفاده از این نوع استاندارد موجب شده است که طرفداران
زیادی داشته باشد».
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او با اشاره به اینکه حدود  ۸میلیارد کارت  EMVدر سطح جهان فعال است ،گفت« :در اروپا فقط  ۳کشور هستند
که زیر  ۵۰درصد کارتهایشان به این استاندارد مجهز نشدهاند؛ البته این کشورها نیز درحال مهاجرت به این سمت
هستند».
بریسون گفت« :یکی از کشورهایی که با تعداد زیاد کارت هنوز به  EMVمهاجرت نکرده است و بهتازگی در این
مسیر گام برداشته ،هند است؛ البته باتوجهبه وسعت این کشور و تعداد زیاد کارتهای صادرشده آن ،انتقال و
مهاجرت به سمت  EMVدر این کشور زمانبر است .کشورهای مستقل مشترکالمنافع نیز از دیگر کشورهایی
هستند که بهتازگی اتصال به این مدل استاندارد را در دستور کار خود قرار دادهاند».
او با اشاره به نوآوریهایی که درزمینه  EMVایجاد شده است ،گفت« :هماکنون  EMVمبتنیبر موضوعات
بایومتریک نیز ارائه میشود و بسیاری از شرکتها از این استاندارد براساس فناوری بایومتریک نیز بهره میبرند».
او با اشاره به اینکه بسیاری از پرداختها درحال انتقال به کارتهای بدون تماس ( )contact lessو پرداختهای
موبایلی است ،گفت« :از  EMVدر این مدل پرداختها نیز استفاده میشود .باید توجه داشت که هرچند پرداختها
به سمت پرداختهای موبایل میروند؛ اما هیچوقت پرداخت از طریق کارت حذف نمیشود؛ اما پرداختهای بدون
تماس در بسیاری از کشورها بهخصوص استرالیا و انگلستان ،توسعه پیدا کرده است و برای پرداختهای خرد از آن
استفاده میشود .در این کشورها تقریباً تمامی این پرداختها برپایه  EMVاست و کارتهای بدون تماس آنها از
این استاندارد تبعیت میکنند .این استاندارد در پرداختهای موبایلی آنها نیز مورداستفاده قرار گرفته است».
او با اشاره به دو نوع مختلف مهاجرت به سمت  EMVگفت« :ژاپن و ویتنام دو کشوری بودند که طی دو سال
گذشته با دو روش مختلف بهسرعت به سمت  EMVمهاجرت کردند .در کشور ژاپن بهدلیل برگزاری المپیک سال
 ۲۰۲۰در آن کشور و افزایش میزان پرداختهای بینالمللی در این کشور ،مهاجرت به سمت  EMVسرعت گرفت
و در یک دوره زمانی کوتاه ،آن را اجرا کردند؛ اما در مقابل در ویتنام این طرح ازسوی بانک مرکزی این کشور
حمایت شد و بهسرعت در آن کشور اجرا شد .در ویتنام پرداختهای بینالمللی موردتوجه قرار نگرفت؛ بلکه تأکید
بانک مرکزی این کشور روی پرداختهای محلیشان بود».
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در نشست  EMVمطرح شد:

بانک مرکزی چارچوب پیادهسازی  EMVرا در سال آینده مشخص میکند
پنلی که میخوانید ،به موضوع  EMVو سیاستگذاری در این حوزه پرداخته است .انگیزه اصلی بحث  EMVدر
دنیا فراد بوده است .اما در ایران دلیل اصلی برای مهاجرت به سمت  EMVموضوع فراد نیست .بزرگترین ریسک
نظام پرداخت ایران در شرایط فعلی ،آنالینبودن تمام تراکنشهاست .در اصل بحث ما برای مهاجرت به سمت
 ،EMVپشتیبانی از تراکنشهای آفالین است .بحث دیگر الزامات مورد نیاز برای پیوستن به شبکههای بینالمللی
است EMV .و PCIدو الزام اصلی در این زمینه به شمار میآیند و  EMVیک ضرورت اجتنابناپذیر است.
مهمترین بحثی که این روزها مطرح میشود ،بحث توسعه سرویسهای نوین مانند پرداخت موبایلی و توکنیزاسیون
در کشور است .تمام این سرویسها در دنیا مبتنیبر استاندارد  EMVاست .خیلیوقتها در کشور وقتی موضوع
 EMVمطرح میشود ،همه ذهنها به سمت تبدیل کارت مغناطیسی به کارت هوشمند میرود؛ اما در شرایط فعلی،
موضوع تغییر کرده است .در این میزگرد بیشتر درمورد سیاستهای کشور در این زمینه بحث شده است .در این
نشست داوود محمدبیگی مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی ،علی سیفی مدیر سیستمهای کارت شرکت
خدمات انفورماتیک ،مهدی رازپوش نظری معاون توسعه محصول شرکت توسن حضور داشتند.

پروژه کارت هوشمند از اواخر دهه  ۷۰در شبکه بانکی طرح شد و حرکتهای پراکندهای انجام شد؛ اما
اتفاق خاصی نیفتاد .سال  ۸۳بانک مرکزی با اعالم نیاز به استفاده از کارت هوشمند با تبعیت از
استاندارد  ،EMVاز بانکها خواست برنامه مهاجرت خود را اعالم کنند؛ متأسفانه این دستورالعمل نیز
جدی گرفته نشد و تعداد کارتهای مغناطیسی از  ۸میلیون در سال  ،۸۳به  ۲۵۰میلیون کارت در سال
 ۹۷رسیده است .با بهوجودآمدن فرصت برقراری ارتباط در مناسبات بینالملل EMV ،باز بهعنوان
الزامات اصلی مطرح شده است .بانک مرکزی بهعنوان قانونگذار چه برنامهای در دستور کار خود دارد؟
داوود محمدبیگی ،مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی :نیازمندیهای هر محصول یا کسبوکار یا
خدمت جدیدی که در شبکه بانکی کشور مطرح میشود ،حائز اهمیت است .سال  ۸۳وقتی بحث مهاجرت به سمت
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 EMVمطرح شد ،میزان آمادگی بازار در این زمینه سنجیده نشد؛ ازهمینرو در آن زمان این موضوع ابتر ماند.
دومین موضوعی که موجب ناقصماندن حرکتهای ما به سمت  EMVشد ،میزان فرادها در شبکه ما بود .همه
 EMVرا بهدلیل کاهش تقلب و فراد اجرا میکردند؛ درحالیکه میزان فراد در شبکه ما بسیار کم بود .اما این
دیدگاه تغییر کرده است EMV.صرفاً یک استانداردی برای برقراری ارتباط کارت هوشمند و پذیرنده و پایانه فروش
نیست .اآلن موارد و موضوعات جدیدی به این استاندارد اضافه شده است که به جای اطالق کلمه استاندارد ،باید به
آن بگوییم یک فریم ورک یا یک چارچوب در حوزه پرداخت کارت بهشمار میآید .نکته دیگر اینکه شرایط کشور
عوض شده است؛ بهرغم اینکه در حوزه پرداختهای برخط خیلی خوب به مشتری سرویس میدهیم ،نتوانستیم
برخی از نیازمندیهای مشتری را در حوزه پرداختهای آفالین پوشش دهیم .درصورتیکه بسیاری از هزینهها از
دوش بانکها با مهاجرت تراکنشها به سمت تراکنشهای آفالین برداشته میشد .این نوع تراکنشها نیازمند
استاندارد  EMVاست .همچنین در مذاکراتی که با کشورها برای اتصال شبکه بانکی خود با آنها داشتهایم ،این نوع
استاندارد موضوع خیلی جدیای در مذاکرات بهشمار میآمد.
در اصل پیشران پیادهسازی  EMVدر کشور تغییر کرده است .دیگر موضوع فراد و تقلب مطرح نیست؛ بلکه
موضوع سرویسهای جدید و ارتباط با کشورهای دیگر است .در نقشهراهی که در سال  ۹۴ازسوی بانک مرکزی
تدوین شد ،این موضوع در نظر گرفته شد و از همان زمان برنامهریزی آغاز شد .براساس برنامههایی که داریم ،در
نیمه اول سال آینده باید بتوانیم چارچوب پرداخت خودمان را براساس این استاندارد با لحاظکردن یکسری
مالحظات ،نهایی کنیم .در اصل اصالً قرار نیست وابستگی ایجاد کنیم ،باید مطمئن باشیم که چارچوب عمومی مورد
استفاده خاص خودمان است .چون شرایط کشور ما خاص است و چالشهای ما در مهاجرت به سمت  EMVبا دیگر
کشورها متفاوت است .همچنین در این زمینه بانکها نیز باید بسیار فعال عمل کنند.

سال آینده اقدام خاصی درزمینه  EMVخواهیم داشت؟
محمدبیگی :قطعاً در سال آینده با برنامهریزی که شده است ،در تیرماه و مردادماه چارچوب و دروننمای بومی
کشور برای  EMVترسیم میشود .قاعدتاً براساس برنامهریزیها از نیمه دوم سال آینده ،پیادهسازی در حوزه
شرکتهای پرداخت آغاز میشود.
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در کشور مهاجرت به سمت  EMVرا بیشتر تبدیل کارتهای مغناطیسی به هوشمند میشناسند؛
عالوهبر بحث تغییر کارتها ،ما شاهد تغییرات چه اجزایی در مهاجرت به سمت  EMVدر سیستم
پرداخت خواهیم بود .گذر به سمت  EMVبه چه شکل خواهد بود و چه تغییراتی را تجربه خواهند کرد؟
علی سیفی ،مدیر سیستمهای کارت شرکت خدمات انفورماتیک :اگر بخواهم بهصورت خالصه بگویم ،ابتدا
باید قوانین بهوجود بیاید ،بعد نهادهای مرتبط با آن بهوجود بیایند .هماکنون تعدادی از این نهادها وجود دارند و
تعدادی از این نهادها نیز هنوز شکل نگرفتهاند .پیادهسازی  EMVدر کشورهایی در حدود اندازه ما ،چند سالی
طول کشیده است؛ بهطور مثال در ترکیه مهاجرت به سمت  EMVتقریباً  ۷سال طول کشید؛ ازهمینرو یک پروژه
زمانبر است .اگر همین امسال هم اجرای این طرح را شروع کنیم ۲ ،سال آمادهسازی زیرساختهای آن طول
میکشد و آمادهکردن بخشهای مختلف نیز به فراخور هر بخش مختلف است .سامانههای شاپرک و شتاب باید به
فراخور آن تغییر کند .بیشاز  ۵۰درصد پایانههای فروش باید تغییر کنند؛ چنین وضعیتی شامل حال خودپردازها و
کیوسکهای بانکی نیز میشود؛ ازسویی برخی از استانداردهای کربنکینگ ازنظر سختافزاری و نرمافزاری نیز باید
تغییر کنند .در بخشی دیگر نهادهای ناظری باید ایجاد شود که این استانداردها را بررسی کنند و به آنها
گواهینامه صالحیت بدهند .برخی از این نهادها در شرایط فعلی اصالً وجود ندارد.

منظور از نهادها چیست ،منظورتان همان اعتبارسنجی این شبکههاست؟
سیفی :تأییدگرفتن کارت هوشمند بهسادگی کارت مغناطیسی نیست .شاید شما در داخل کشور بتوانی یک
تأییدیه ساده بگیری؛ اما اگر قرار است  EMVرا در همان کالمی که در بینالملل از آن استفاده میکنند ،بهکار
ببرید ،نیازمند داشتن همان نهادهایی هستید که در کشورهای دیگر وجود دارد.
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هزینههای مهاجرت به سمت  EMVهمیشه ازسوی صاحبنظران مطرح میشود .این هزینهها در کشور
شامل چه هزینههایی میشود ،آیا تخمینی در این زمینه دارید؟ آیا این هزینهها دفعتی است یا
تدریجی؟ آیا وقتی مهاجرت به سمت  EMVمطرح میشود ،همه کارتها باید عوض شوند؟
مهدی رازپوش نظری معاون توسعه محصول شرکت توسن :مهاجرت به سمت  EMVبیگبنگ و دفعتی
نیست؛ بلکه با امکانات در کشور ،تدریجی کار را جلو میبریم .نه در شروع پروژه و نه در ادامه ،نیاز نداریم که کلیه
ابزارهای کارتی از حالت مغناطیسی خارج شود .بهطور مثال الزم نیست کارتهای هدیه تغییر کنند .ما باید
بهگونهای هزینه کنیم که مفید باشد ،که کدامیک از انواع کارت را به سمت کارت هوشمند مهاجرت بدهیم و
کدامیک را روی مغناطیسی نگه داریم .درمورد هزینههای مهاجرت نیز باید بگویم براساس تغییراتی که ما انجام
میدهیم ،این هزینه محاسبه میشود؛ چون قرار نیست کار دفعتی انجام شود .پس الزم نیست سرمایهگذاری
هنگفتی نیز در این بخش به یکباره انجام شود؛ بلکه مانند هر پروژه دیگری ،بهتدریج این سرمایهگذاری صورت
میگیرد .طبیعی است که این سرمایهگذاری هم ازسوی بانکها و هم ازسوی pspها باید انجام شود.

برای ارائه سرویسهای نوین برای پرداختها ،زیرساخت  EMVضروری است .توضیح دهید.
هلن بریسون ،معاون توسعه کسبوکار بانکداری و پرداخت شرکت جمالتو :شما در استفاده یا پیادهسازی
 EMVباید با یک فلسفه جدیدی از آن آشنا شوید EMV .دیگر فقط برای امنیت نیست .بسیاری از تراکنشها و
سرویسهای جدید بر بستر آفالین ارائه میشود و طبیعی است که برای بهرهبرداری از آنها و ارائه این سرویسها
برپایه آن باید از این استاندارد بهره برد .امروزه در انگلیس ،فرانسه و کشورهای نظیر آن ،که سرویسهای نوین
بانکی بر پایه موبایل ارائه میشود ،بهدلیل استفاده از زیرساخت  EMVدر بستر بانکی آنهاست .تمام سرویسهایی
که بر پایه سرویسهای بدون تماس میخواهید ارائه دهید ،باید طبق این استاندارد باشد .برای اجرای این استاندارد
باید آموزش کارکنان بانکها ،پذیرندگان و حتی دارندگان کارتها را نیز مدنظر قرار داد.
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در یک سال گذشته اقداماتی در مذاکره برای ارتباط با سوئیچکارتهای آنها انجام شده است .نبود
استاندارد  EMVآیا تأثیری در این بحثها داشته است؟
محمدبیگی :یک توضیحی بدهم درمورد صحبتهای آقای نظری ،کل سرمایهگذاری بانکها و شرکتهای پرداخت
برای ایجاد این زیرساختهای فعلی بانکداری الکترونیکی ،حدود  ۸هزار میلیارد تومان است .سالیانه میزان
تراکنشها حدود  ۲۰تا  ۳۰درصد اضافه میشود ،اگر بخواهیم شبکه را به همین وضعیت نگه داریم ،باید ساالنه ۲
هزار میلیارد تومان در آن سرمایهگذاری کنیم .از نظر تعدادی  ۵۰درصد تراکنشهای ما زیر  ۱۰۰هزار تومان است.
اگر بتوانیم فضایی ایجاد کنیم که پرداختهای برونخط خود را بدون استفاده از شبکه برخط انجام دهند ،مانند آن
است که  ۵۰درصد ظرفیت شبکه موجود را ارتقا دادهایم ۵۰ .درصد شبکه موجود ،یعنی  ۴هزار میلیارد تومان
سرمایهگذاری .در حوزه  EMVنیاز به سرمایهگذاری است؛ اما باید توجه داشت وقتی در این بخش سرمایهگذاری
صورت گیرد ،در قبالش خدمات و محصوالت جدید ارائه میشود که از محل آن درآمد کسب میشود .ازسوی دیگر
ما راهحلی غیر از این نداریم .درمورد سؤال شما در یک سال گذشته با  ۳کشور بهصورت جدی وارد مذاکره شدیم.
در ابتدای مذاکره وقتی شبکه خود و میزان تراکنشهای درون آن را ترسیم میکردیم ،مورد استقبال قرار
میگرفتیم؛ اما وقتی بحث استانداردها به میان میآمد ،ما قدرتمان را در چانهزنی از دست میدادیم .در اصل عدم
انطباق ما با استانداردها موجب میشد تا مجبور به پذیرش ریسک انجام تراکنشها شویم و ما سعی میکردیم با
محدودکردن سقف تراکنشها ،این ریسکها را پوشش دهیم.

اشاره شد بانک مرکزی باید چارچوبی در این زمینه ارائه دهد .این مستند فنی است یا کلی است و کدام
بخشها را شامل میشود؟
سیفی :استانداردهایی که قرار است تعریف شود ،خصوصیات خود کارت ،نحوه صدور کارت و پذیرندگی و
مشخصات شبکه پرداخت را مشخص میکند .خروجی مشخصات  EMVمجموعه مستنداتی است که براساس این
مستندات میتوانید محیط  EMVرا ترسیم کنید تا بتوانید براساس آن فعالیتهای پرداختی انجام دهید .طبیعی
است که این مجموعه مستندات شامل تمامی بازیگران پرداخت میشود.
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به نظر شما اهمیت کارت باتوجهبه روند فعلی به چه صورت است .آیا در آینده کارت حذف میشود؟
نظری :تراکنشها را بخواهیم تقسیم کنیم ،هم تراکنشهای مبتنیبر کارت داریم ،هم تراکنشهای بدون کارت.
نمیتوانیم بگوییم که یکی جایگزین دیگری میشود .هرکدام اجزای سیستم هستند و به این زودیها نمیتواند کل
تراکنشهای شبکه را تراکنشهای موبایلی در بر بگیرد.
سیفی :برای پیادهسازی  EMVنیاز به پیشران مناسب داریم .برگزاری این همایشها نمیتواند پیشران مناسبی
برای پیادهسازی  EMVباشد .از بانک مرکزی میخواهم که ابزارهای دیگری را پیشبینی کند و جاذبههای دیگری
را در شبکه ایجاد کند تا این حرکت سریعتر اتفاق بیفتد .همانطورکه در ژاپن مسابقات المپیک بهعنوان پیشران
در پیادهسازی  EMVمطرح شده است ،باید موضوع جذابی برای آن در نظر گرفته شود.
نظری EMV :بهعنوان راهکاری برای امنسازی تراکنشهای پرداخت مطرح شده است؛ پس الزام است و ما باید
سراغ آن رویم .درمورد امنیت ما به آن بهعنوان موضوع لوکس نباید نگاه کنیم؛ بلکه نیاز است قبل از اجبار دیگران،
سراغ آن برویم .موضوع بعدی ،ما همیشه در ایران در شرایط خاص هستیم و باید تالش کنیم از استانداردها و
راهحلهای بینالمللی استفاده کنیم و تا جای ممکن ،انحراف ایجاد نشود.
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ماتیاژ استروورسینک ،مدیر پروژه  S&Tاسلوونی

میتوانید نسخه خودتان از بانکداری باز را داشته باشید

مدیر پروژه  S&Tاسلوونی معتقد است ایران میتواند نسخه خود را در بانکداری باز داشته باشد.

ماتیاژ استروورسینک ،مدیر پروژه  S&Tاسلوونی در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت،
پیشاز پنلی با موضوع بانکداری باز ،سخنرانی کرد .او سخنان خود را بر لزوم داشتن استانداردها در ارائه محصول
آغاز کرد و گفت« :چرا ما به استاندارد نیاز داریم؟ بهخاطر اینکه مشتری باید گزینه داشته باشد .اگر استاندارد
نداشته باشیم ،نمیتوان دو خدمت و محصول را باهم مقایسه کرد .همچنین باوجود مقررات و قوانین ،ما
میتوانیم دولت را موضوع و عالقهمند کنیم .استانداردها مزایای کسبوکار هستند .بهخاطر اینکه گستره مهم
است و استانداردها نوآوری را تشویق میکنند».
او ادامه داد« :انواع و سطوح مختلفی از استاندارد داریم .برخی استانداردها برای صنایع مختلف هستند و برخی
دیگر در قارهای خاص رعایت میشوند .برخی از استانداردها هم هستند که ممکن است در دنیا رعایت شوند.
مثالً  ۱۰سال پیش همه نرمافزارهای تحت وب IE ،را پشتیبانی میکردند .بهخاطر اینکه  ۹۵درصد کامپیوترهای
خانگی و اداری را شامل میشد و خودبهخود یک استاندارد به حساب میآمد .اما از طرف دیگر ،شما میتوانید
سطوح مختلف یک استاندارد را داشته باشید .باالترین سطح ،حقوقی است و یک سطح پایینتر ،رویهها و
خدمات را داریم».
او سپس به موضوع بانکداری باز پرداخت و گفت« :بانکداری باز در بریتانیا و بین مؤسسات مالی و بانکهای این

کشور شروع شد .این را  OBIخواندند و کارش این بود که  APIرا برای بانکداری باز طراحی کند .سعی
میکردند دستورالعملهایی را برای کسانی که از آن استفاده میکردند ،تعریف کنند .بدینترتیب آنها
میتوانستند روشهای مختلفی را برای انجام یک کار داشته باشند و اگر مشکل بزرگی به وجود بیاید ،به آنها
راهنمایی میکند که باید چه کنید و همچنین مسئولیت درستکردن یک فرآیند برای مدیریت تعارضها و
شکایتها را به عهده دارد».
استروورسینک افزود« :اما  )Payment Services Directive 2( PSD2درواقع ،دستورات پرداخت ۲

است PSD2 .استانداردی حقوقی برای اتحادیه اروپا است و آنهایی که از خارج با این اتحادیه کار میکنند .این
استاندارد را باید همه کشورهای عضو اتحادیه رعایت کند و همچنین بر شرکتهایی که بیرون از اتحادیه هستند
و میخواهند با شرکتهای داخل اتحادیه کار کنند ،تأثیر دارد PSD2 .به شما میگوید انتقال پول از بیرون
اتحادیه به داخل یا برعکس را چگونه باید انجام بدهید PSD2 .اجباری است و همه کشورها باید آن را رعایت

کنند .این تفاوت بانکداری باز و  PSD2است».

مدیر پروژه  S&Tاسلوونی در توضیح چرایی حرکت اتحادیه اروپا به سمت  PSD2گفت« :بانکها باید بتوانند

از TPPها استفاده کنند .این قوانین بر این اساس نوشته شدند که بانکها در نوآوری برای سیستمهای پرداخت،
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مقداری کند هستند و افرادی از بیرون باید بیایند و به بانکها کمک کنند و خدمات ویژهای به آنها بدهند تا
بتوانند بازار و کل آن کشور را با رشد مواجه سازند».
او ادامه داد« :مشکل بانکداری باز این است که اجباری نیست و گستره آن خیلی محدود است .اگر درباره
بانکداری باز صحبت میکنید ،این موضوع در انگلستان و جاهای دیگر دنیا فرق میکند .مثالً اگر شما بخواهید

 PSD2را در قوانین ایران رعایت کنید ،به این معنی است که شما نسخه خودتان را از بانکداری باز به وجود
میآورید».

وی افزود PSD2« :قانون و مقرراتی است که درحالحاضر با پیامها و  APIکاری ندارد .حتی درباره امنیت هم-
که میگویند خیلی باال است -تعریف کاملی انجام نشده و فکر میکنم شبیه چیزی میشود که  ۱۰سال پیش در

نسخه اولیه  PSDوجود داشت و کمکم آن را بهروز کردند و به شکل فعلی درآوردند».
او در پایان گفت« :استانداردها برای صنعت بسیار مهم هستند .بهخاطر برگزیت ،استانداردهای بریتانیا خیلی
تأثیرگذار نیستند .بهطورکلی باید بگویم استاندارهای بانکداری باز میتوانند به زندگی ادامه بدهند ،اگر در
 PSD2آنها را رعایت کنیم».

 S&Tیکی از پیمانکاران بانک مرکزی اروپا در حوزه  PSD2است .همچنین نخستین نسخه از سیستم «پایا»
در ایران با حضور ماتیاژ استروورسینک نگاشته شد.
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پنل بانکداری باز با حضور کارشناسان و مدیران پرداخت کشور برگزار شد

بانکها راهی جز پذیرش قواعد جدید ندارند
شرکتکنندگان در نشست «بانکداری باز» که در هفتمین همایش پرداخت الکترونیک برگزار شد ،تاکید کردند
که بانکها ایران باید هرچه زودتر خود را با شرایط جدید کسبوکار و بانکداری باز تطبیق دهند و در غیر
اینصورت دچار مشکالت شدیدی خواهند شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ،میزگرد «بانکداری باز» با حضور سیدمهدی حسینی عضو
هیات مدیره بانک سپه ،ولیاهلل فاطمی صاحبنظر در نظامهای پرداخت ،سیدمحمدسعید طباطبایی مدیر
سیستمهای پرداخت شرکت خدمات انفورماتیک و نیما امیرشکاری ،مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده
پولی و بانکی با مدیریت حامد قنادپور ،مدیرعامل شرکت ارتباط فردا برگزار شد.

آیا بانکها موضوع بانکداری باز را بهعنوان یک بحث لوکس میبینند یا معتقدند این موضوع میتواند
به کسبوکارشان کمک کند .اگر حالت دوم است ،چرا کمتر گام عملیاتی از بانکها در این زمینه
دیدهایم؟
سیدمهدی حسینی ،عضو هیات مدیره بانک سپه :بانکها فرصتی برای اینکه به بانکداری باز بهعنوان یک
بحث لوکس نگاه کنند ،ندارند .بانکها با واقعیتی روبرو هستند که به شدت با مدلهای قبلی بانکداری ،تنه به
تنه میزند و اگر نخواهند ویژگیهای این مدل جدید را درک کنند و خودشان را با آن تطبیق بدهند ،عمال
بازنده خواهند بود .با ورود فینتکها مدل کسبوکار آینده بانکها دگرگون میشود و اگر از فینتکها با الفاظی
مانند چالشگر ،تحولآفرین و تحولگرا نام برده میشود ،اصلیترین چالش و تحولی که ایجاد میکنند در مدل
کسبوکار بانکها است .وقتی درباره مدل کسبوکار بانکی حرف میزنیم ،بحث زنجیره ارزش بانکی مهم است.
در این زنجیره ۵ ،مفهوم کلیدی وجود دارد اگر این موضوعات را نام ببریم ،متوجه میشویم که بانکداری باز چه

Page 50 of 236

تاثیری بر آنها دارد و بانکها ناچار هستند به صورت جدیتر و عمیقتر به این موضوع بپردازند .این  ۵زنجیره
عبارتند از :دسترسی مشتری ،مشاورههای مالی ،توسعه محصوالت و خدمات ،فرآیندها یا فرآیندسازی تراکنشها
و واحدهای پشتیبان.
با توجه به این نقشها ،بانکی موفق خواهد بود که بتواند مشاور معتمدی برای مشتری باشد؛ رهبر محصول باشد؛
قهرمان تراکنشها باشد و ارائهدهنده راهحلهای معتبر و جامع باشد و در یک کالم بتواند بانکداری جامع را
پیاده کند و بیتردید ورود به این فضا کار بسیار جدیای است و جدیتر از آن نقش بانک مرکزی و وزارت
اقتصاد و دارایی است که باید خودشان را با این ویژگیها خیلی سریعتر تطبیق بدهند و نقش خودشان را ایفا
کنند و به تبع آن بانکها هم خودشان و ساختارهای سازمانشان را با این فضا هماهنگ کنند.

اگر این نگاه وجود دارد ،پس چرا در این زمینه تا حاال اتفاقی نیفتاده؟
سیدمهدی حسینی :خالهای اساسی در این زمینه وجود دارد -۱ .رگوالتوری یا سیاستگذاری در این حوزه.
 -۲موضوعات مربوط به معماریها و پلتفرم APIها  -۳مالکیت دادهها

بانکداری باز مبتنی بر ارائه دسترسی به اطالعات مشتریان به فینتکها است .آیا برای این موضوع
باید به سراغ رگوالتور رفت یا با استفاده از مدلهای جهانی میتوان به نتیجه رسید؟
ولیاهلل فاطمی ،صاحبنظر در نظامهای پرداخت :اگر نظام بانکی ما در یک الیه استانداردی این سرویس را
به صورت تمامعیار به فینتکها ارائه نکند ،عمال یک پای نوآوری ،لنگ خواهد بود و نمیتواند با سرعت مناسب
حرکت کند و مجبور است برای تنوع سرویس در بانکهای مختلف ،مدام تغییرات ایجاد کند.
سال  ۸۵در اداره کل نظامهای پرداخت بانک مرکزی ،موضوع تدوین استاندارد برای کارت  EMVدر دستور کار
بود .آنجا من پیشنهادی دادم که مورد پذیرش قرار گرفت .خواهش من این بود که تا جایی که میشود،

Page 51 of 236

استاندارد حرکت کنیم .بعد از چند جلسه که درباره انواع استانداردها صحبت شد ،یک استاندارد را بانک مرکزی
ابالغ کرد.
اجازه بدهید از طرف شما این پیام را به بانک مرکزی بدهم که اگر استاندارد  PSD2مورد قبول همه است،
دیگر الزم نیست وقت زیادی صرف کنیم؛ میتوانیم خیلی سریع این استاندارد را به همه ابالغ کنیم.
ما متاسفانه در ایران در تله فناوری گیر میکنیم .اصل چالش بانکداری باز در حوزه نظام بانکی و تغییر مدل
کسبوکار بانکها است و آن چیزی که اقتصاد دیجیتال بهعنوان انقالب چهارم به ما تحمیل میکند این است
که نمیتوانیم به روشهای سنتی پاسخگوی این تحوالت باشد .دیگر هیچ کدام از ما انتظار نداریم که مدل
کسبوکار ما در شعبه ،یک پرداخت و دریافت ساده ،وصول چک یا حواله باشد .اینکه بانک ما صرفاً یک مانده از
حساب مشتری یا عملیات انتقال را بهعنوان محصول معرفی میکند ،در اقتصاد دیجیتالی دیگر اثرگذار نیست.
در یک معامله خیلی ساده نظام بانکی میتواند با ارائه سرویس به فینتکها اطالعات غیر مالی مشتریان را
دریافت کند .در نظام بانکی بدون هوش مصنوعی ،بدون تحلیل عمیق دادهها بدون بزرگداده از اطالعات مشتری
دیگر نمیتواند سرویس بدهد یا سرویسهایش اثربخش نیست .من بهعنوان بانک ،چه چیزی در اختیار دارم؟
یک مانده ،یک گردش و انتقال وجه .حداکثر اطالعاتی که در سیستم بانکی نگهداری میکند چیست؟ از کی به
کی .این چه اطالعاتی برای تحلیل دارد؟ من در نظام بانکی نیاز دارم از طریق پلتفرمهایی که آماده است ،بتوانم
به اطالعات سایر خدمات غیر مالی مشتری دسترسی پیدا کنم .ما در ایران عادت داریم هر وقت میخواهیم به
اطالعات به دست بیاوریم ،فینتک میخریم؛ اما مالکیت ،دیتا میآورد؟ این فرهنگی است که باید عوض شود.
اینجا استاندارد به ما کمک میکند.
شما وقتی وکیل یک نفر باشید و دارایی او را برای مدتی در اختیار داشته باشید ،اگر دارایی ارزش افزوده داشت،
این ارزش مال کی است؟ برای مشتری .بانکها وکیل مشتری هستند .من وقتی داراییام را در اختیار بانک قرار
میدهم ،وکالت میدهم که در بهترین راهها استفاده شود و به من بهترین سود و بهترین خدمت را به من بدهد.
این دارایی در طول زمان شامل اطالعاتی میشود که به آن چسبیده است .اتحادیه اروپا  ۱۰سال پیش اعالم کرد
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که مالک این دیتا ،صاحب سپرده است .ولی ما هنوز دستورالعملهای ناقض این موضوع داریم .ما خواهشمان
این است که بانک مرکزی در این زمینه ورود کند و روندی که دیگر کشورها رفتهاند را بررسی کند و در یک
روند خیلی ساده ،اطالعاتی که در بانکها برای سپرده مشتری وجود دارد ،با درخواست مشتری بتوانند در اختیار
فینتکها و TPPها قرار بگیرد.

سیدمحمدسعید طباطبایی مدیر سیستمهای پرداخت شرکت خدمات انفورماتیک :استاندارد PSD
تقریبا همزمان با فعالیتهایی که در کشورها ما در حوزه پرداخت شروع شد ،ارائه شد؛ و وقتی االن نگاه
میکنید ،چشماندازی که بانک مرکزی مشخص کرده بود ،تقریبا محقق شده .وقتی سامانههایی که آن موقع
مطرح شده بودند ،به غیر از یکی دو تا االن همه را داریم؛ یعنی  PSDکه در سال  ۲۰۰۷در اتحادیه اروپا منتشر
شده را تقریبا محقق کردهایم .وقتی  PSD2را نگاه میکنیم دقیقا به نقطهای رسیدهاند که موضوع این نشست
است؛ مثال یکی از اهداف آن بحث فینتکها است و اینکه آنها بتوانند به راحتی به اکوسیستم پرداخت وصل
شوند .به راحتی منظور این نیست که بحثهای فنی و امنیت را نبینیم اما آنقدر هم مقررات سختی نگذاریم که
نتوانند وارد شوند.
 PSD2بیشتر روی سامانههای متصل به حساب هدفگذاری کرده و خیلی در حوزه کارت وارد نشده است .در
اروپا دنبال این هستند که اکوسیستم جدیدی مبتنی بر حساب بهعنوان آلترناتیوی برای سیستمهای مبتنی بر
کارت ایجاد کنند .موضوع بعدی که در  PSD2مورد توجه قرار گرفته ،امنیت است که میتوان گفت  ۵۰درصد
بحثها در این زمینه است.
من هم موافقم که  PSD2استانداردی است که میتوانیم روی آن حساب کنیم و در اروپا روی آن مطالعات
زیادی روی آن انجام شده.
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در این زمینه میتوان دو رویکرد داشت .یکی اینکه بانک مرکزی اصال ورود نکند و بانکها خودشان وارد شوند و
دیگری اینکه یک پلتفرم واحد داشته باشیم که همه ذیل آن حرکت کنند .تا جایی که من میدانم هنوز هیچ
چیز نهایی نشده است .ولی نظر من این است که اگر بتوانیم یک پلتفرم با یک استاندارد مشخص داشته باشیم،
شاید با هزینه کمتری بتوانیم این کار را انجام بدهیم.

نیما امیرشکاری ،مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی :نظام بروکراتیک و
پیچیدهای که در حال حاضر در بانکهای ما وجود دارد ،ایجاب میکند یک قالب از باال به پایین به صورت
بخشنامه به آنها صادر شود تا کار انجام شود .کما اینکه در اروپا هم بانک مرکزی اتحادیه اروپا تقریبا همین کار
را کرد.
مسیر حرکتی فعلی بانکها در دنیا چه الزاماتی را برای استاندارد شدن فضای بین بانک و فینتک ایجاب
میکند .مسیری است که به  4Dمعروف است و پیشبینی میشود این اتفاق رخ دهد،Digitalization .
 .Disintermediation ،Decompositioning ،Disruptionحاال با این وجود ،شما نقشتان
بهعنوان یک بانک چه خواهد بود؟ اگر نیایید و با این  4Dدست و پنجه نرم نکنید ،چگونه میخواهید در صنعت
بانکداری باقی بمانید .آنهایی میتوانند در این عرصه باقی بمانند که فضا را درک کنند .فینتکها امروز تا کنار
رختخواب ما (از طریق تلفن همراه) آمدهاند و کدام بانک است که تا آنجا ،شعبه داشته باشد؟ چه کار میخواهیم
بکنید که همچنان انتخاب اول مشتریان باشید؟

فاطمی :اگر بانکهای ما از ترس فینتکها این همزیستی را شروع نکنند ،مشکالتشان زودتر اتفاق میافتد.
پس به صالح بانکهای ما است که تا مدتی فعالً فینتکها را زیر بال خودشان بگیرند و بانک مرکزی هم دوباره
وسط فینتک و بانک قرار نگیرد .من مشخصاً با این ایده که بانکهای ما از نظر امنیتی و کسبوکار توانمندی
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ندارند که خودشان مسائلشان را با فینتکها حل کنند ،مشکل دارم .بانکهای ما نسبت به  ۱۰سال قبل به
توانمندی و بلوغ رسیدهاند.

حسینی :مهمترین موضوعی که ما باید مورد توجه قرار بدهیم ،استانداردسازی است .استاندارد به شما دیکته
نمیکند که در کدام پلتفرم و با کدام بانک کار کنید؛ بلکه به شما میگوید در چه چارچوبی کار کنید .من فکر
میکنم اگر بانک مرکزی چارچوبهای استاندارد را تهیه و ابالغ کند ،اهمیت دارد.
وقتی یک مفهوم جدید به وجود میآید ،همه بازیگران باید مسئولیت و پاسخگویی به نسبت آن را بپذیرند .اینکه
ما صرفاً فضایی را برای فینتکها فراهم کنیم و بعد فقط بانکها بخواهند پاسخگوی مسائلی باشند که ایجاد
میشود ،خیلی جالب نیست.
موضوعی که آقای فاطمی اشاره کردند ،باید بگویم ما در بانکها طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا وکیل
سپردهگذاران هستیم در نحوه بهکارگیری سپردههایشان .ما طبق قانون وکیل سپردهگذاران در نحوه بهکارگیری
و انتشار دادههایشان نیستیم .این موضوع ،منع قانونی دارد .طبق  PSD2هر شرکت فینتک که با بانکها
همکاری میکند ،میتواند تقاضای دسترسی به تمام دادههای مشتری را داشته باشد و بانک هم باید امکان
دسترسی به آن دادهها را فراهم کند .این در کشور ما بستر مقرراتی معینی ندارد .به همین دلیل است که خیلی
وقتها از  PSD2بهعنوان قانون نام برده میشود.

طباطبایی :از دید کاربر نهایی مهم نیست که یک پلتفرم وجود دارد یا چند پلتفرم .برای من مهم این است که
اگر امروز با بانک  Xکار میکنم و فردا میخواهم با بانک  Yکار کنم ،پیادهسازی جدیدی انجام ندهم؛ که از هر
دو روش میتوان به این نتیجه رسید.
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مدلهای یادگیری چه کمکی به کسبوکار بانکها میکنند

کالهبرداریها را با مدلهای آماری شناسایی کنید
مدلهای یادگیری در بانکها و مؤسسات مالی بهلحاظ بررسی گذشته اموال و داراییها و پیشبینی و
برنامهریزی برای افزایش درآمد در آینده ،از اهمیت باالیی برخوردار هستند .سید مصطفی مصطفوی مدیر ارشد
بخش تحلیل مالی شرکت ایوالوزرو لندن نیز در حاشیه هفتمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیکی و نظامهای
پرداخت ،در کارگاهی به نام «کاربرد مدلهای یادگیری در بانکها» به بررسی این مدلها در امور بانکها و
مؤسسات مالی و حیطه کاربردهای آنها پرداخت.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ،سید مصطفی مصطفوی درمورد کاربردهای مدل کمیسازی
در امور مالی گفت« :این مدل در مبحث قیمتگذاری قراردادهای خیلی پیچیده ،ریسک اعتباری ،معامالت
الگوریتمی ،ریسک نقدینگی ،ریسک تطبیقی و مدیریت سرمایه کاربرد دارد».
هریک از این موارد در حیطههای گوناگون کاربردهایی دارند که مدیر ارشد بخش تحلیل مالی شرکت ایوالوزرو
لندن توضیحات کوتاهی درمورد آنها ارائه داد.
به گفته مصطفوی ،مدلهای قیمتگذاری مدلهای ریاضی هستند و مدلهای آماری نیستند .برای مدلهای
مشتقات اعتباری ،مشتقات سهام ،مشتقات کاال ،سوآپهای نرخ بهره و مشتقاتهای روی نرخ ارز ،کاربرد دارد.
او درمورد هریک از موارد فوق ،مثالهایی هم بیان کرد.
در نظر مصطفوی اگر بانکها بخواهند قراردادهای مالی بفروشند یا شرکتهای مدیریت سرمایه قصد داشته
باشند از درست یا غلطبودن خرید مشتقاتهای ( )derivativesخود آگاه شوند ،از این مدل استفاده میکنند.
همچنین این مدل برای داللهایی که ریسک قراردادهای خود را بررسی میکنند نیز کاربرد دارد .در شرکتهای
بیمه هم که برای برخی از قراردادها قیمتگذاری میکنند ،از این مدلها استفاده میشود.
مدل بعدی ،مدیریت ریسک است که براساس گفتههای مصطفی مصطفوی این مدل بررسی میکند که در
بدترین حالت چه ضرری به بانک و شرکتهای مدیریت سرمایه یا کارگزاریها میرسد یا سهام شرکتها در
بدترین حالت چه اتفاقی برایشان میافتد.
مدیریت نقدینگی یکی دیگر از کاربردهای مدل کمی است و در حیطه پیشبینی داراییهای شرکتها و بانکها
به کار گرفته میشود.
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مصطفوی درمورد این مدل بیان کرد« :بهعنوان مثال میخواهید بفهمید که وام شرکت یا بانک چگونه دیرکرد
کرده است یا کارت اعتباری چطوری دیرکرد داشته است .در این مدل ،اطالعات صورتحساب گذشته مشتری
بررسی میشود و بعد براساس اطالعات گذشته ،آینده را پیشبینی میکند .به همین خاطر به این مدل ،مدل
رفتاری هم میگویند».
این مدل در بانکها بسیار مورد استقبال است؛ چون همیشه باید جریان نقدینگی سودی که گرفته میشود ،به
جریان نقدینگی سودی که پرداخت میشود ،باهم تطابق داشته باشد .به گفته مصطفوی این مدل در شرکتهای
بیمهای هم مورداستفاده قرار میگیرد؛ زیرا این شرکتها باید پیشبینی کنند که قراردادهایشان تا چه میزان
تغییر خواهد کرد و براساس آن ،فعالیتهای موردنظر را انجام دهند.
ریسک اعتباری از دیگر مدلهای آماری هستند که در بانکها و شرکتهای مدیریت سرمایه و شرکتهای بیمه
کاربرد دارند.
مصطفوی درمورد این مدل گفت« :درمورد ریسک اعتباری نیز بانکها بهخاطر سه نوع سناریو ،از این مدل
استفاده میکنند .اول مشتری بهخاطر اینکه نتوانسته وام خود را پرداخت کند ،بانک چه میزان ضرر کرده است.
دوم ریتینگ مشتری پایین بیاید و سوم حادثه غیرمترقبهای رخ دهد».
مدیریت ریسک از جنبههای دیگر هم کاربرد دارد .مدیر ارشد بخش تحلیل مالی شرکت ایوالوزرو لندن در این
مورد بیان کرد« :بانکها ریسک اعتباری را برای این به کار میبرند تا سود خود را افزایش و ضرر خود را کاهش
دهند و دوم اینکه مقررات بانکها باید برای ریسک اعتباری مناسبسازی شود .بهدلیل این دو موضوع،
اندازهگیری و مدیریت ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است».
مدیر ارشد بخش تحلیل مالی شرکت ایوالوزرو لندن در ادامه با نشاندادن اسالیدهای گوناگون ،معامالت
الگوریتمی را توضیح داد« :این معامالت آماری گذشته بازار را نگاه میکنند .شرکتهای مدیریت سرمایهگذاری و
کارگزاریها براساس دادههای گذشته ،تصمیمگیری میکنند که چه زمان بخرند و بفروشند».
یکی از مدلهایی که در تشخیص کالهبرداریها مؤثر است ،ریسک تطبیقی بانک است .مصطفوی در این مورد
گفت« :در ریسک تطبیقی ،بانک میتواند با مدلسازی آماری تراکنشهای عجیب را کنترل کند .در بانکها یا
مؤسسات مالی کالهبرداریهایی رخ میدهد و این مدل کالهبرداری را شناسایی میکنند .مدیریت سرمایه هم
یکی دیگر از مدلها است که هم آماری و هم ریاضی است .در این مدل ریسک سرمایه روی مسائل مختلف را
داریم ،سود هم داریم و میخواهیم سبد را بهگونهای بچینیم که بهترین باشد؛ یعنی بهترین سود را داشته باشیم.
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یکی دیگر از کاربردهایش پیشبینی قیمت است که مدل آماری است .شما رفتار قیمت گذشته سهامهای
مختلف را بررسی میکنید ،براساس آن میتوانید مدل آماری بسازید تا قیمتها را پیشبینی کند».
بانکها برای بهکارگیری این مدلها در فعالیتهای گوناگون ،ابتدا باید اعتبارسنجی کنند .مصطفوی
دراینخصوص گفت« :در بانکها بخشی به نام مدلهای اعتباریابی موجود است؛ یعنی وقتی توسعهدهندهها
مدلهایی میسازند ،ابتدا باید اعتبارسنجی کنند که آیا مدل کارایی دارد یا نه».
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برت کینگ آینده بانکداری در جهان را پیشبینی کرد:

حذف تعامالت انسانی از تجربه بانکی
مهمترین تغییری که روند بانکداری جهانی با آن روبهرو خواهد بود ،ازبینرفتن لزوم تعامل انسانی برای انجام
هرگونه عملیات بانکی است .این سخنی است که شاید امروز غیرممکن به نظر برسد ،اما همچنانکه ده یا پانزده
سال گذشته کسی به ذهنش خطور نمیکرد که با اطمینان بتواند اطالعات کارت خود را در فضای مجازی وارد
کرده و آنالین خرید کند ،امروز هم باید با چنین اطمینانی از تغییراتی که در سیستم کسبوکار پدید میآید،
سخن گفت.
در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت ،برت کینگ ،آیندهنگر و نظریهپرداز بانکی ،در
کارگاهی که با عنوان «روندهای بانکداری در جهان» برگزار شد ،از ملزومات ورود به جهانی گفت که برای
طراحی هر کسبوکار و انجام هرگونه عملیات بانکی دیگر نیازی به اصطکاک انسانی و همچنین استفاده از
روندهای اداری و کاغذبازی نیست.
نویسنده مجموعه کتابهای «بانک  »۰.۳و «بانک  »۰.۴که درباره تغییرات بانکداری در دهپانزده سال آینده
سخن میگفت ،با اشاره به مشاهدات خود در تجربیات بانکداری نزدیک به صد کشور مختلف در سراسر جهان
گفت« :منظور من از بیان این نکته که در آینده هرگونه اصطکاکی برای انجام عملیات بانکی از بین خواهد رفت،
به این معناست که دیگر نباید بین قصد شما برای انجام یک عملیات و انجام آن ،چیزهایی مثل لزوم حضور در
شعبه ،گفتوگو با مسئول بانک ،پرکردن انواع و اقسام فرمهای بانکی و از همه مهمتر لزوم امضای کاغذی ،فاصله
بیندازد».
او که به اصطالحی چون تجربه روزمره بانکی اشاره میکرد ،گفت« :منظور من تنها دیجیتالیکردن امور بانکی
نیست که البته این بخش بزرگی از چنین نتیجهای خواهد بود .من از چرخشی مفهومی سخن میگویم که اصول
بانکداری به شیوه سنتی را با تغییراتی بنیادین مواجه خواهد کرد .تغییراتی که اگر همگام با آنها پیش نرویم،
کسبوکارمان به نتیجه مطلوب نخواهد رسید».
برت کینگ به حضور همهجا حاضر هوش مصنوعی در زندگی روزمره اشاره کرد که به جای هوش انسانی ،به
تمامی تعامالت زیسته و روزمره ما سرعت و دقت باالیی میبخشد« :بانکداری سنتی کاربر را مجبور به عبور از
سیلوها و دروازههای مختلفی میکند که در نظام نوین بانکی از بین خواهند رفت« .رمزینهپول»ها که امکان
تعامالت بانکی را بدون واسطه اداری و جغرافیایی فراهم میکنند ،راهی برای از میان برداشتن همان سیلوها و
دروازههای دست و پاگیری به شمار میروند که دستیابی به نتیجه را به تعویق میاندازد».
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کینگ که معتقد است فرایند احراز هویت مشتریان بانکها در سالهای آینده هیچ شباهتی به امروز نخواهد
داشت ،با اشاره به تجربه موفق انگلستان در دستیابی به اطالعات هویتی مشتریان بانکی اضافه کرد« :در آینده
تأیید اطالعات هویتی مثل امروز اتفاق نخواهد افتاد .این دادهها نه در کاغذ و دفترهای مرسوم که در زنجیره
بلوکی ()block chainهایی ذخیره خواهند شد که شناسایی و احراز هویت در آنها با سرعت و دقتی غیرقابل
مقایسه با جهان امروز اتفاق خواهد افتاد».
برت کینگ که پشتیبانی از فعالیت استارتآپها را در عملیات بانکی به ایران پیشنهاد میداد ،تأکید کرد:
«درحالحاضر مهمترین کاری که نظام بانکی ایران باید انجام دهد ،این است که دست از سرمایهگذاری بر
شعبات سنتی برداشته و تالش کند که نیرو و انرژی خود را صرف هماهنگسازی آنها با جهان جدید فینتکها
کند».
سخنران هفتمین همایش بانکداری الکترونیک که معتقد بود بانکها باید خود را با اپلیکیشنهای موبایل
هماهنگ کنند ،به این نکته تأکید کرد که هزینه حضور در شعبات بانکها در سالهای آینده بهمراتب بیشتر از
امروز خواهد بود و رویکردی بهصرفه به شمار نخواهد آمد .کینگ پیشبینی کرد که تا چند سال آینده
فناوریهای صدامحور در بانکداری حرف اول را بزنند« :یکی از مهمترین رویکردهای بانکداری الکترونیک در
آینده حرکت به سمت فناوریهای صدامحور ()voice and lotها به شمار میرود .به این معنا که حتی برای
انجام عملیات بانکی الزم به پرکردن فرم یا کلیک بر گزینه خاصی نباشد .با دستور صوتی مشتریان بانک،
عملیات بانکی برایشان انجام میپذیرد ».او معتقد بود که در آینده این فناوری جایگزین کیبورد در بانکداری
خواهد شد.
نویسنده کتاب «بانکداری  »۰.۴با بیان این مطلب که عرصه بانکداری الکترونیک در آینده میدان رزم و نبرد
خواهد بود ،به این نکته تأکید کرد که بانکهای سنتی که فرهنگ استفاده از فینتکها را در خود ترویج
نمیکنند ،بدون شک جایی در جهان آینده نخواهند داشت« :کودکان امروز ما که ستارههای مجازی را الگوی
کار و زندگی خود انتخاب کردهاند ،در آینده نسلی را تشکیل خواهند داد که غیرممکن است برای انجام هرگونه
عملیات بانکی بخواهد حضور انسانی در شعبه را تجربه کند».
او که سخنرانیاش را با اشاره به پیشرفتهای فناورانه در جهان آینده به پایان میبرد ،گفت« :پیشازاینها هویت
هر انسانی با کار و شغل او مشخص میشد .مثالً کسی راننده بود ،دیگری کارگر و یا کارمند بانک .باتوجهبه
کارآمدی روزافزون زندگی روباتیک و توانایی رباتها در انجام کارهای روزمره انسان ،دیگر بعید میدانم کسی
بتواند هویت خود را با شغل خود شناسایی کند .شاید در آینده کار بهجایی برسد که انسانها مجبور باشند با
سرگرمیها و اوقات فراغتشان بین خود و دیگری تمایز ایجاد کنند».
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در کارگاه مبارزه با پولشویی در بانکداری الکترونیک و فینتک مطرح شد:

انگیزه جهانی برای مبارزه با پولهای کثیف
براساس گزارش بانک جهانی ،میزان شستوشوی پول بهطور متوسط در سال 5 ،درصد از تولید ناخالص داخلی
را شامل میشود که در برابر با  ۸۰۰میلیارد دالر تا  ۲هزار میلیارد دالر در سطح جهان است .این میزان از
پولشویی ،ابتدا درزمینه جرائم سازمانیافته و بهمرور زمان ،درزمینههای قاچاق انسان ،کودکان ،اسلحه،
گونههای درحال انقراض حیوانات ،تروریسم و غیره صورت گرفته است.
رولند گونو عضو هیئت مدیره مؤسسه اوساکو فایننشال در کارگاهی که با عنوان «مبارزه با پولشویی در
بانکداری الکترونیک و فینتک» برگزار شد ،به مسئله پولشویی و نقش فینتکها در مبارزه با آن پرداخت.
مؤسسه اوساکو فایننشال بهطور ویژه بر ایران ،بازار و مؤسسات خصوصی ایران ،بانکهای دولتی و غیره تمرکز
دارد و به آموزش ،مشاوره و ارائه خدمات درزمینه بانکداری ،تطابق و جرائم مالی میپردازد .اوساکو از سال
 2017دفتری در تهران دارد و طی همکاری با بانک مرکزی ایران ،سعی در آموزش متخصصان دارد.
نوک کوه یخ
پولشویی تبدیل سود حاصل از خالفکاری و فساد به داراییهای بهظاهر مشروع است .در فرایند پولشویی ،پول
حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی میشود که در ظاهر از راههای قانونی بهدست آمده است و
به این طریق «پول شستهشده» وارد اقتصاد میشود .براساس کلیات الیحه «مبارزه با جرم پولشویی» مجلس
شورای اسالمی ،هرگونه تبدیل یا تغییر یا نقلوانتقال یا پذیرش یا تملک دارایی با منشا غیرقانونی ،بهطور عمدی
و با علم به آن برای قانونی جلوهدادن دارایی یادشده ،بهعنوان جرم پولشویی محسوب میشود.
پولشویی مراحل مختلفی دارد ،اما مراحل معمول پولشویی بهاینترتیب است:
 -1جایگذاری ( :)placementتقسیم پول به قسمتهای کوچکتر و جایگذاری آن در سیستم مالی.
 -2الیهگذاری :الیههای مختلف فعالیتها بهمنظور پنهانکردن ماهیت اصلی منبع پول (خریدوفروش
اوراق قرضه و غیره)
 -3یکپارچگی :همه پولها دوباره یکجا جمع و استفاده میشوند( .خرید ملک ،هلیکوپتر و غیره).
بهطورکلی پولشویی به این دلیل انجام میشود که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند .فرار مالیاتی هم
میتواند دلیل دیگری برای آن باشد .پولشویی بهطور عمده یک جرم فرعی برای رد گم کردن درآمد حاصل از
جرم اصلی است .پولشویان اغلب کسانی هستند که از قاچاق مواد مخدر ،اختالس ،رشوه و سایر راههای
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غیرقانونی کسب درآمد کردهاند و به دنبال «تمیزکردن» پول هستند .گونو« ،رسوایی اسناد پاناما» (Panama
 )Papersدر سال  2016را مثال میزند ۱۱٫۵ :میلیون سند محرمانه از دفتر وکالت موساک فونسکا ،توسط
منبعی ناشناس به روزنامه آلمانیزبان زوددویچه تسایتونگ رسیدند .این اسناد که دورهای  ۴۰ساله را پوشش
میدهند ،شامل  ۲۱۴۰۰۰سند درارتباطبا پولشویی ،فرار مالیاتی و دورزدن تحریمهای بینالمللی هستند .اسناد
یادشده نشان میدهند که چگونه این شرکت به مشتریان خود کمک میکرده تا پولشویی کنند ،تحریمها را دور
بزنند و مالیات نپردازند .درواقع ،پولشویی فقط مسئله جرائم کوچک نیست ،مسئله تجاوز ،قاچاق کودکان و
دامنه گستردهای از فعالیتهای مجرمانه است .از این افشاگری بهعنوان «بزرگترین افشای فساد مالی
سیاستمداران جهان» یاد شده است .مسئلهای که اینجا مطرح میشود ،بحث شرکتهایی است که تأسیس
میشوند و مشخص نیست چه کسی آنها را کنترل میکند ،آیا این شرکتها ،قانونیاند یا ساختاری از شرکتها
هستند که هدفشان پنهانکردن رویهها است .مسئله مهم این است که باید در حوزه مالکیت سودآور نظارت
وجود داشته باشد.
رولند گونو تأکید دارد« :معموالً منابع مالی تروریستی از فرایندها و عملیات غیرقانونی به دست میآید و هدف
افرادی که با پولشویی تروریستها را تأمین میکنند ،مشابه است؛ یعنی همه این افراد میخواهند منبع پولها
را پنهان کنند ،هدف اصلی فرد پولشور ،پنهانکاری است ».او در ادامه اضافه میکند« :در جهان امروز ،سطح
همکاری باالیی برای فعالیتهای ضدپولشویی وجود دارد و جهان ،انگیزه قوی برای تطابق جرائم مالی دارد تا به
مؤسسات کمک کند که با پولشویی مبارزه کنند».
فینتکها :ناجی یا قاتل
درمجموع ،امکانات مختلف پرداخت ،راهکاری برای نقلوانتقال پول قانونی و غیرقانونی پول هستند؛ درواقع
ارتباط خیلی مهمی بین مسئله پولشویی و فینتکها وجود دارد .مؤسسات جدید مالی یا فینتکها از
سازمانهایی هستند که میتوانند ازلحاظ پولشویی برای کالهبرداران جذاب باشند؛ زیرا هر سه مرحله
پولشویی را میتوان در این مؤسسههای جدید ،انجام داد؛ همچنین از طریق فینتکها ،میتوان به سیستمهای
مالی دسترسی داشت و از خدمات بانکداری خصوصی استفاده کرد .ازسوی دیگر ،دنبالکردن ردپای مجرمین در
سطح بینالمللی بهدلیل مشکالت و چالشهای فعلی درزمینه ارتباطات بینالمللی ،دشوارتر است .عالوهبراین،
فینتکها بهدلیل تنوع محصوالت و خدمات بینالمللی ،برای پولشویان جذاب هستند .بنابراین بحث بانکداری
الکترونیکی و فینتکها آسیبپذیری بسیار باالیی دارد.
رولوند گونو با اشاره به وضعیت وخیم پولشویی در جهان ،به ریسکهایی میپردازد که فینتکها با آنها مواجه
هستند ،ریسکهایی ازجمله اینکه روابط آنها با مشتری ،رودررو نیست و محدودیتهای جغرافیایی وجود دارد.
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همچنین محدودیت استفاده ،روشهای فاندینگ ،بخشبندی و تقسیم انواع سرویسها ،از دیگر ریسکها است.
به نظر او «فینتکها حتماً باید مالحظات ضدپولشویی را مدنظر قرار دهند .باید روششناسی مشخصی داشته
باشند ،افرادی را در حوزه پولشویی آموزش دهند ...فینتکها باید بتوانند با استفاده از مکانیزمهای الکترونیکی
هویت مشتری را بهطور شفاف تشخیص دهند و تراکنشهای آنها را شناسایی کنند .آنها همچنین باید بر مبدأ
و مقصد پول نظارت داشته باشند».
از رنج تا گنج
به نظر گونو ،چالش مهم فینتکها در شرایط فعلی ،این است که چشمانداز شرکتها و خدمات نوین آنها،
چندان شناختهشده نیست و به همین خاطر فینتکها آسیبپذیری باالیی دارند .شرکتهای فینتک گاه بیشتر
از اینکه با مشکالت نظارتی مواجه باشند ،با مسئله فرهنگی مواجهاند .مسئله فرهنگسازی بسیار مهم است و
باید از سویی این افراد متخصص را به کار گرفت و از سوی دیگر باید بر مسئله نظارت و رگوالتوری تمرکز داشت.
رولوند گونو با تأکید بر مسئله فرهنگ ،به چالش فرهنگسازی اشاره میکند .به نظر او باید مطمئن بود که
متخصصان فناوری و افراد خالق در فعالیتهای ضدپولشویی مشارکت دارند .باید فضا را برای این افراد فراهم
آورد که بتوانند صادقانه فعالیت کنند ،آنها باید بتوانند به سهامداران و ذینفعان توضیح دهند و به آنها
اطمینان دهند که هراسی از فیلترشدن ،جریمهشدن و غیره نداشته باشند .همچنین فینتکها باید با مشتریان
ارتباط خوبی داشته باشند و مسائل را به آنها توضیح دهند .همچنین آنها باید بتوانند مشتری خود را
بشناسند .در ادامه ،رولوند گونو فهم صحیح مسئله پولشویی و مدیریت رگوالتوری ،مشتری و سهامدار را از دیگر
چالشهای فینتکها میداند.
گونو با اشاره به نقش مهم فینتکها در مبارزه با پولشویی ،دو مسئولیت را برای آنها مطرح میکند :اول بحث
پیشگیری ،نظارت بر پرداختها و بررسی مستمر ،آموزش و رقابت است .دوم مسئله گزارشدهی است ،فینتکها
باید مسئله مشکوک را به مقامات و پلیس گزارش دهند و با آنها همکاری کنند.
به نظر گونو چهارچوب بسیار گستردهای در این مسیر پیش روی ما قرار دارد که سازمانهای مختلفی را در
برمیگیرد .عموماً بهاشتباه فکر میکنیم مؤسسات نظارتی فقط مالیاند (شرکتهای بیمه ،بانکها و غیره)؛ اما
این نیاز مبرم وجود دارد که بر بخشهای مختلفی ازجمله بازیها ،حسابداریها ،ارائهدهندگان خدمات،
حوزههای ورزشی و غیره حتی نظارت شود .همچنین باید این مسئله را در ذهن داشت که منظور از سرویسهای
مالی بانکها ،شرکتهای بیمه ،داللها ،تأمینکنندگان خدمات پرداخت ،پول و ارزهای الکترونیک و غیره است.
درواقع ،با تعداد مختلف و گستردهای از نقاط آسیبپذیر مواجهیم .بنابراین تأمینکننده خدمات پرداخت باید
بداند که آیا این پولها قانونی و مشروع هستند ،یا نه .به نظر گونو ،کسانی که درارتباطبا پرداختهای نوآورانه
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هستند ،میتوانند از راهنماییهای  FATFاستفاده کنند .گروه ویژه اقدام مالی ( )FATFیک سازمان بین دولتی
است که در سال  ۱۹۸۹با ابتکار جی ۷باتوجهبه سیاستهای توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شده است.
این سازمان در سال  ۲۰۰۱به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت FATF .به کشورها کمک
میکنند ،همچنین وارد چهارچوب نظارتی میشوند .مؤسسه بازل نیز راهنماییهایی در این زمینه ارائه میدهد.
این نکات را میتوان برای کنترل فرایندهای پولشویی در نظر داشت.
امروزه روشهای جدید و نوآورانهای برای پشتیبانی از پرداختها ارائه میشوند .درواقع روشهای پرداخت بهمرور
زمان متحول شدهاند و تغییر کردهاند .امروزه ،بعضی از امکانات جدید مثل اینترنت برای راحتترکردن
نقلوانتقال پول استفاده میکنند ،برخی دستی پول را انتقال میدهند ،با کارتهای اعتباری و کارتهای نقدی
بهآسانی میتوان نقلوانتقال را انجام داد ،پرداختهای همراه یا موبایلی نیز جزء این روشهای جدیدند .ازسوی
دیگر ،گمنامبودن ،سرعت تراکنش ،امکان عملکرد فراتر از مرزها و دسترسی به پول نقد توسط فرد دیگر از طریق
کارت ،از ریسکهای سرویسهای جدید است .بنابراین کشورها باید به فناوریهای مالی جدید مجهز باشند .اما
باید توجه داشت ،این مؤسسات صرفاً تهدید نیستند ،بلکه راهحلی برای امنیت هستند .از جنبه جرائم مالی،
وقتی نقلوانتقاالت بهصورت الکترونیکی انجام میپذیرد ،ثبت و ضبط میشود و بهتر از این است که پول نقد
دستبهدست شود .اینها راهحلهایی برای بهبود وضعیت مدیریت مالی هستند.
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در کارگاه پلتفرم ارائه یکپارچه خدمات در نقطه سرویس عنوان شد:

 POS2راهکاری برای کسبوکارهای کوچک
صنعت خردهفروشی و پرداخت الکترونیکی درحالحاضر در فروشگاههای کشور درحال انجام است و این حوزه در
داخل فروشگاه تفکیک شده و در شکلی کلیتر تجارت الکترونیکی در خارج از این فروشگاههای خردهفروشی در
جریان است .سرپرست تولید نرمافزار ترمینالهای پرداخت شرکت توسن تکنو تأکید میکند که ترکیب این دو با
هم منجر به پلتفرمی میشود که ارائه یکپارچه خدمات در نقطه سرویس با رویکرد نوآوری باز را به همراه دارد و
در اصطالح POS2،نامیده میشود.
الهام عارفنیا ،سرپرست تولید نرمافزار ترمینالهای پرداخت شرکت توسن تکنو در حاشیه هفتمین همایش
بانکداری الکترونیکی در کارگاهی با عنوان پلتفرم ارائه یکپارچه خدمات در نقطه سرویس با رویکرد نوآوری باز
)(POS2به معرفی این نرمافزار پرداخت.
او در ابتدا زنجیره تأمین را برای شرکتکنندگان در کارگاه توضیح داد و دراینباره گفت« :زنجیره تأمین به این
معناست که مؤسسه چگونه با مشتریان نهایی ارتباط برقرار میکند و در آن سه جریان اصلی وجود دارد که
شامل جریان کاال ،جریان اطالعات و جریان مالی میشود .جریان کاال به معنای مواد خام موجود است .جریان
اطالعات به معنای دادههای تقاضا ،ارسال سفارش و برگشتی سفارشهاست و جریان مالی به معنای پرداختهای
نقدی و غیرنقدی است».
به گفته او زنجیره تأمین با چالشهای متعددی روبهروست که برخی از آنها عبارتند از :عدم اطالع دقیق از
رفتار شبکه مصرف ،نیاز به هماهنگی میان تعداد زیادی از واحدها در داخل و خارج سازمان ،عدم دسترسی به
اطالعات در هر نقطه و هر زمان ،عدم همخوانی موجودی انبار با رفتار شبکه مصرف ،سطح باالی موجودیها،
هزینههای باالی تأمین و ارسال کاال.
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عارفنیا بر این باور است که برای رفع این چالشها باید زنجیره تأمین را مدیریت کرد و مدیریت زنجیره تأمین
باعث میشود که انتقال مواد ،اطالعات و پول که سه جز اصلی زنجیره تأمین هستند ،با بهرهوری باالتر انجام
شود و درنتیجه هزینه مؤسسه و ریسکهای آن کاهش یابد و خدمات بهتری به مشتریان ارائه دهند.
عارفنیا تأکید کرد که مدیریت الکترونیکی زنجیره تأمین باعث میشود نیاز مصرفکننده مشخص باشد و
تولیدکنندهها هم بدانند نیاز به تولید چه محصولی است و موجودی انبار هم شناسایی میشود .به گفته او در
پلتفرم نوآوری باز به اشتراکگذاری اطالعات صورت میگیرد و بهترین روش برای این کار ،فضای ابری است.
فضای ابری مکانیزمی را فراهم میسازد که مشتری روی حساب مالی خود مدیریت داشته باشد و درعینحال به
فروشگاه هم دسترسی داشته باشد.
عارفنیا در ادامه از روند رشد خدمات برای شرکتکنندگان در این کارگاه گفت و اعالم کرد پیشرفت فناوری
باعث شد شرکتهای خدماتی پرداخت با توسعه خدمات خود روی بستر اندرویدی و گوشیهای تلفن همراه
رضایت بیشتری از سوی مشتریان خود کسب کنند .بر همین اساس هم ترمینالهای پرداخت باید توسعه
مییافت و چون توسعه ترمینالهای سنتی کاری سخت بود که از عهده افراد کمی ساخته بود ،ترمینالهای
پرداخت اندرویدی وارد بازار شدند.
مدیریت الکترونیکی زنجیره تأمین هم اتفاقی است که میتواند از طریق به اشتراکگذاری اطالعات در بخشهای
مختلف از طریق فضای سامانه ابری رخ دهد .عارفنیا در ادامه درباره خدمات مبتنیبر فناوری ابر توضیح داد و
گفت« :نگهداری اطالعات ،گزارشگیری پذیرنده در فضای امن ،ارائه گزارش تحلیلی از رفتار مصرف مشتری،
ارائه پیشنهادهای مختلف خرید کاال و خدمات ،ایجاد هماهنگی میان انبار و فروشگاه و نیاز مشتری ،ارتباط با
شبکه تأمین بهصورت هوشمند و امکان ثبت سفارش کاال برای تأمینکننده ،ازجمله مزایای خدمات مبتنیبر
فناوری ابری است».
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فضای ابری در نقطه فروشگاهی هم خدماتی را ارائه میدهد که شامل مدیریت تمامی کاالهای موجود ،ذخیره
امن اطالعات ،امکان فروش اینترنتی ،ساختن فضای مجازی به دلخواه مشتری ،سیستم حسابرسی آسان و
بسیاری خدمات دیگر است.
او در ادامه درباره خدمات ارزش افزوده سامانه ابری برای توسعه شبکه فروش گفت« :ازجمله این خدمات
بازاریابی ایمیلی ،گراف اطالعات مشتریان ،امکان اطالعرسانی به مشتریان از طریق زیرساخت شبکه اجتماعی،
امکان صدور کارت هدیه ،امکان ایجاد طرحهای حراج و تخفیف ،خدمات وفاداری مشتری ،دسترسی در لحظه به
اطالعات مربوط به آیتمها ،فروش کارمندان و پرداخت و واریز است».
سرپرست تولید نرمافزار ترمینالهای پرداخت شرکت توسن تکنو اعالم کرد این سامانه برای مالکان کسبوکار،
فینتکها و شرکتهای پرداخت و درنهایت خریدار سودمند خواهد بود .در این سامانه روند انتقال برنامههای
کاربردی به سامانه با عبور از چهار مرحله امکانپذیر خواهد بود .در ابتدا باید عضویت در شبکه همکار تجاری
ثبت شود .پسازآن یکپارچهسازی نرمافزار با پلتفرم پرداخت انجام میشود و در مرحله سوم ،نرمافزار ارائهشده
اعتبارسنجی میشود و درنهایت به سامانه منتقل میشود .تأمین امنیت نرمافزارها با استفاده از مکانیسم امضای
نرمافزار رخ خواهد داد.
او در پایان تأکید کرد که این راهکاری برای فروشگاههای کوچک است و اگر درحالحاضر در فروشگاههای
زنجیرهای یا بزرگ اجرایی میشود ،مزیتی محسوب نمیشود.
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در کارگاه امنیت زیرساخت ابر خصوصی بانکها مطرح شد:

شبکههای مجازی بانکی نیازمند مدلهای امنیتی نوین
ورود فناوریهای نوین به حوزه بانکداری ،باعث تحوالت قابلتوجهی در این حوزه شده است .بانکداری
الکترونیکی در سال اخیر بهخاطر انجام کارهای بانکی در سریعترین زمان و با کمترین هزینه ،محبوبیت
قابلتوجهی نزد شهروندان پیدا کرده است .در کنار راحتی که بانکداری مدرن در مقابل سنتی به همراه خود
داشته ،حفظ اطالعات و دادههای بانکی به یکی از چالشهای اصلی این حوزه تبدیل شده است .به سرقت رفتن
اطالعات کارت بانکی صدها کاربر ،نفوذ یا هک حساب کاربران بانکها و ...ازجمله خبرهایی است که بارها و بارها
شنیدهایم.
بر همین اساس توجه به مقوله امنیت در کنار بهروزرسانی زیرساختهای شبکه بانکها ،به یک موضوع اساسی
در حوزه بانکداری تبدیل شده است .در حال حاضر ساالنه بودجههای مشخصی برای افزایش امنیت در شبکه
بانکها در نظر گرفته میشود تا از این طریق میزان خسارت بهجامانده از سرقت اطالعات یا نفود به شبکههای
بانکی کاهش پیدا کند .اما در ایران تا چه حد امنیت شبکههای بانکی براساس فناوریهای روز این حوزه ارتقا
پیدا میکند و مدیران بانکی تا چه میزان از مدلهای امنیتی نوین برای حفاظت از شبکه بانکی خود بهره
میبرند؟
در حاشیه اولین روز از برگزاری هفتمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت ،کارگاههای
گوناگونی برگزار شد .یکی از این کارگاهها درخصوص امنیت زیرساخت ابر خصوصی بانکها بود .بابک حقطلب،
مدیر طراحی راهکار شرکت سرورایانه مسئول برگزاری این کارگاه تخصصی بود.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ،بابک حقطلب در این کارگاه با اشاره به دیجیتالیشدن
بخشهای مختلف گفت« :دیجیتالیشدن اتفاقی است که تمام صنایع به سمت آن رفته و در واقع تمام حوزهها
به فراخور تجارت خود ،در حال انتقال کسبوکارشان به سمت دیجیتالیشدن هستند .بنابراین به تبع این تغییر
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و کوچ از روشهای سنتی به روشهای دیجیتالی ،باید زیرساختهای امنیتی دادهها نیز با تغییرات جدی همراه
شوند».
او با اشاره به راهاندازی مراکز داده مبتنیبر نرمافزار افزود« :ترندی که در دنیا در بخش زیرساخت دادهها اتفاق
میافتد ،کنار گذاشتن الیه سختافزاری و رفتن به سمت الیه نرمافزاری در مراکز داده است .این اتفاقی است که
شرکتهای ابری بزرگ دنیا مانند آمازون و ...هم به سمت آن رفته و انجام دادهاند».
حقطلب همچنین به مجازیسازی در الیه منابع پردازشی اشاره کرد و گفت« :مجازیسازی در الیه منابع
پردازشی امکانات گوناگون و کاربردی قابلتوجهی در اختیار مدیران میگذارد که از جمله آن میتوان به کپی و
پاککردن سریع ،انتقال سریع از یک هارد ور به هارد ور دیگر Restor ،و ...اشاره کرد».
حقطلب در ادامه به لزوم نگرش جدید در امنیت سرویسهای ابری تأکید و اعالم کرد« :مجازیسازی امکانات
بیشمار و قابلتوجهی را در اختیار صاحبان یک تجارت گذاشته است؛ از جمله که از هر نقطه و با هر دستگاه
دیجیتالی که باشند ،میتوانند به اطالعاتی که میخواهند دسترسی داشته باشند .اما همین شرایط ،اجرای
امنیت برای حفاظت از دادهها را با چالش اساسی همراه کرده است».
به باور وی مجازیسازی و دسترسی به اطالعات در هر نقطهای که کاربر میخواهد ،شرایط پیچیدهای را به وجود
آورده که با مدلهای قدیمی امنیتی نمیتوان جوابگو حفاظت از دیتا بود.
او بر لزوم تغییر نگرش نسبتبه باالبردن امنیت شبکههای مجازی تأکید کرد و گفت« :در حال حاضر در دنیا
شرکتها هزینه زیادی برای افزایش امنیت شبکه مجازی خود و جلوگیری از نفوذ به آن انجام میدهند و
جالبتر اینکه همزمان با افزایش هزینه برای باالبردن امنیت ،حمله و خسارت ناشی از نفوذ به شبکه نیز افزایش
پیدا میکند .متأسفانه در ایران بهدلیل آماده نبودن ،در بخش زیرساختهای امنیتی حمالت گوناگونی اتفاق
میافتد؛ اما کار جدی صورت نمیگیرد».
حقطلب با توجه به افزایش حمالت امنیتی در این کارگاه تأکید کرد که بانکها با توجه به کوچ به سمت
سرورهای مجازی ،باید برنامه جدی برای باالبردن امنیت شبکههای امنیتی خود داشته باشند.
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حقطلب در پایان با اشاره به چالش امنیت شبکه ابر بانکها گفت« :دیگر تنها کنترل امنیت شبکه ورودی به
مراکز داده برای محافظت از انتشار حمالت سایبری کفایت نمیکند .در حال حاضر با تغییر در نحوه نگهداری
دادهها نمیتوان برای محافظت از آنها از  ۵۰فایروال کمک گرفت ».او تصریح کرد که محافظت از دادهها در
محیط مجازی نیازمند استفاده از راهکارهای امنیتی بهروز و نوین است.
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مدیرمسئول شرکت ارنست اند یانگ عنوان کرد:

بانکداری الکترونیک شیوههای سرمایهگذاری را دگرگون میکند
در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت ،آندریاس اسکوبال مدیرمسئول شرکت ارنست اند
یانگ در آفریقا ،خاورمیانه و هند بانکداری دیجیتال را روند طبیعی حرکت نظامهای بانکی در جهان عنوان کرد
که تغییرات عمدهای در شیوههای سرمایهگذاری ایجاد کردهاند .او با اشاره به سهولت انجام عملیات بانکی در
گستره دیجیتال ،بیان کرد« :واقعیت این است که مصرفکننده در جهان دیجیتال به سادهترین شکل ممکن
امکان دستیابی به محصول را خواهد داشت .چیزی که در جهان سنتی تجارت به این سهولت امکانپذیر نخواهد
بود».
اسکوبال به این نکته اشاره کرد که بانکداری دیجیتال امکان برقراری تعامالت انسانی را در لحظه فراهم کرده و
موانع ارتباطات سنتی را پیش رو نخواهد داشت« :مصرفکننده اطالعات مشخص میخواهد ،چیزی که بانکداری
دیجیتال امکان آن را فراهم میکند .باید متوجه باشیم که مصرفکننده چه میخواهد و سادهترین راه برای
بهدستآوردن آن چه خواهد بود».
او به تجربه حضور گسترده تلگرام در فضای اجتماعی ایران اشاره کرد و گفت« :از آمار و ارقام اینگونه به نظر
میرسد که تلگرام در ایران  ۴۲میلیون کاربر دارد .همین عدد است که آن را به پلتفورمی جذاب برای انجام
هرگونه کسبوکاری ،تبدیل کرده است».
او که تلگرام را بهعنوان بازاری جذاب برای سرمایهگذاری در ایران معرفی کرد ،در ادامه گفت« :البته نباید
فراموش کنیم که کسبوکارهای مدرن امروزی همگی کماکان از تجربیات کسبشده در بازارهای سنتی بهره
میبرند .فقط نکته اینجاست که امروز باید به قابلیتهای تجارت در جهان مجازی که با مشتریمداری ،تکنولوژی
بهروز و معماری گشوده پیوند خورده ،بیش از هر زمان دیگر اعتماد کرد».
اسکوبال از تجربیات شرکت خود در طراحی پلتفورمی با نام  Y-BANKINGیاد کرد که سرعت و شتاب در
انجام امور بانکی از مشخصترین ویژگیهای آن به شمار میرود« :مطالعات نشان میدهد که امروزه نزدیک به
 ۶۴درصد از مشتریان بانکها به سمت بانکداری دیجیتال حرکت کردهاند و پنج درصد آنان نیز درصورت اعتماد
به این سیستم و همچنین فراهمشدن امکانات ،از تمایل خود به مهاجرت در این عرصه سخن گفتهاند».
او  Y-BANKINGرا سیستمی مبتنیبر فضای مجازی عنوان کرد که در بند جغرافیا نیست و بدون هیچ
ساختار و تعامل فیزیکی ،عملیات بانکی از طریق گوشیهای موبایل در آن به انجام میرسد« :اولین چیزی که در
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این عرصه باید به آن فکر کنیم این است که چگونه عملیات بانکی را تا اندازه ممکن سادهتر کنیم؛ چراکه برای
مشتریان تنها کارکردن با محصوالتی که از آن سر در میآورند ،جذاب خواهد بود».
او در ادامه گفت« :باید تالش کنیم تا سر حد ممکن ،تعامالت دیجیتال را با تعامالت انسانی در این شکل از
بانکداری ترکیب کنیم؛ چراکه که بانکداری دیجیتال جایگزینکردن مطلق تعامالت انسانی با تعامالت دیجیتالی
نیست .بانکداری الکترونیک بهطورقطع به معنای امکان انجام تعامالت انسانی و تجاری در لحظه است».
اسکوبال درباره ایجاد امنیت در انجام عملیات بانکی در حوزه بانکداری دیجیتال بیان کرد« :عملیاتی که بدون
حضور انسانی اتفاق میافتد ،شناسایی هویت و تمایز ژنتیک آن باید خیلی سریعتر و دقیقتر انجام پذیرد .اینجا
دیگر دلیلی برای ارائه مجموعهای از اطالعاتی که ممکن است در طوالنیمدت به کار نیایند ،نیست .در بانکداری
الکترونیک میدانیم که دقیقاً چه اطالعاتی الزم داریم و برای پیداکردن پاسخ همانها اقدام کنیم .مهم این است
که بتوانیم به مشتریان خود کمک کنیم و پیچیدگیهایی که معموالً در عملیات بانکی و مالی برایشان به وجود
میآید را به حداقل برسانیم».
او بازار ایران را بازاری آماده برای تغییرات دیجیتال عنوان کرد و در ادامه گفت« :برای مصرفکننده این نکته که
طی چه عملیات بانکی میتواند به هدف خود برسد ،چیز چندان مهمی نیست .تنها هدف اوست که برایش
اهمیت دارد .ازاینروست که باید راههای رسیدن به هدف را برای او کوتاهتر کنیم .کاری که نظام بانکداری
دیجیتال از عهده آن بر خواهد آمد؛ چراکه باید بدانیم اینکه پول چگونه در عملیات بانکی قرار میگیرد ،ربطی به
مصرفکننده ندارد».
اسکوبال در ادامه سخنان خود به دستهبندی مجموعه راهبردهایی پرداخت که برای رسیدن به نظام بانکداری
دیجیتال باید مدنظر قرار گیرد« :مسئله اساسی این است که بتوانیم راهبردهای خود را به این سمتوسو تغییر
دهیم و برای تغییر راهبردها ،باید از تغییر جزئیات آغاز کنیم .واقعیت این است که اکوسیستم بانکداری خود را
باید براساس بانکداری الکترونیک از نو بازتعریف کنیم .اینکه بدانیم برای تغییر شکل بانکداری خود از تجارتی
سنگین ،خمود و مبتنیبر فضا و جغرافیا و البته با ریسک کمتر چگونه میخواهیم به تجارتی سبک ،چابک،
مبتنیبر عدد و رقم و البته ریسکپذیر مهاجرت کنیم؟ تا چه اندازه حاضریم ریسکهای احتمالی این مهاجرت را
بپذیریم؟»
او به این نکته تأکید کرد که باید سیستمهای خود را به سمت بانکداری باز هدایت کنیم« :ببینید وقتی از
بانکداری دیجیتال صحبت میکنیم ،منظورمان این است که از مشتریان متفاوت ،جایگاه متفاوت و عملکرد
متفاوت سخن میگوییم .از شناخت دقیق چیزی که برای مشتری مهم است و آسانترین شیوة ارائه آن».
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اسکوبال کلید طالیی مفهوم  Y-BANKINGرا فهم نیاز مشتری دانست و ادامه داد« :ما برای دستیابی به فهم
درستی از این موضوع چندین کار پژوهشی مبتنیبر مصاحبههای عمیق و متمرکز با مشتریان بانکها صورت
داده و از نتایج آنها در طراحی این پلتفورم بهره بردیم .براساس نتایج این تحقیقات ،فارغ از طراحی فضاهای
جغرافیایی که در میان هر ده تا  ۱۵شعبه فیزیکی امکان انجام عملیات الکترونیک بانکی را فراهم میکنند،
طراحی چندین نرمافزار مشخص موبایل برای انجام عملیات بانکی نیز در دستور کار این پلتفورم قرار گرفته
است».
او در پایان سخنانش با اشاره به اهمیت حضور فینتکها در این بازار جدید به این نکته اشاره کرد که تکنولوژی
مبتنیبر Y-BANKINGدر بازارهای آینده میتواند خیلی چابک ،مقرونبهصرفه و کارآمد باشد.
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در نشست ارزهای رمزی مطرح شد:

رگوالتور درحال تماشای بازار است
موضوع ارزهای رمزنگاریشده یکی از موضوعات اصلی مطرحشده در هفتمین دوره همایش بانکداری الکترونیک و
نظامهای پرداخت بود .تعداد زیاد مقاالت ارائهشده دراینخصوص و همچنین اشاره تقریباً تمام سخنرانان به زنجیره
بلوکی و رمزینهپولها ،همه نشاندهنده اقبال مردم و کارشناسان به این فناوری است .بااینکه هنوز رگوالتور کشور
نظر قطعی خود را درمورد ارزهای رمزنگاریشده اعالم نکرده است ،اما بهصورت تلویحی به فعاالن این حوزه اعالم
کرده است که میتوانند در این فضا فعالیت کنند .دراینخصوص در روز اول همایش نشستی با عنوان ارزهای رمزی
با حضور ناصر حکیمی ،معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ،ولیاهلل فاطمی فعال حوزه بانکی ،مصطفی امیری
بنیانگذار زرینپال ،محسن قادری مدیرعامل شاپرک و آشتیانی کارشناس حوزه رمزینهپولها با مدیریت رضا قربانی
سردبیر ماهنامه تراکنش برگزار شد.

شما بهعنوان مقام ناظر و رگوالتور ،چگونه به ارزهای رمزنگاریشده نگاه میکنید؟ و آیا این ارزها را به
افراد نیز توصیه میکنید یا خیر؟
ناصر حکیمی ،معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی :ما چه توصیه کنیم و چه توصیه نکنیم ،افراد این ارزها را
میخرند .درباره ارزهای رمزنگاریشده حتی در دنیا نیز به یک جمعبندی واحد نرسیدهاند و این موضوع نیز بهدلیل
گیجی رگوالتوری است؛ بنابراین دررابطهبا ارزهای رمزنگاریشده رایج مانند بیتکوین ،اتریم ،ریپل و چند ارز دیگر،
هیچ اظهارنظر ،حمایت و یا مقاومت خاصی بروز نمیدهم و اجازه میدهم تا بازار جایگاهش را خودش پیدا کند و در
بهترین حالت ممکن سکوت میکنم .فشار زیادی نیز روی بانک مرکزی وجود دارد که میگویند درباره ارزهای
رمزنگاریشده اظهارنظر مستقیمی کنید و این انتظار بهدلیل این است که حاکمیت ما در داخل کشور عادت کرده
است که هروقت با پدیده جدیدی مواجه میشود ،سریع واکنش نشان دهد و اظهارنظر کند و وقتیکه خالف این
موضوع انجام میشود ،غیرمنتظره است؛ زیرا واقعاً نیازی نیست سریع واکنش نشان داد؛ بلکه به نظر بنده باید کمی
صبوری کرد .ولی درکل بهدلیل نوسانات قیمتی باالی آنها ،این ارزها بسیار ریسکی هستند.
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ولیاهلل فاطمی ،فعال حوزه بانکی :باید قبول کنیم که این تکنولوژی بسیار جوان است و خیلی نیاز به تجربه دارد
و شرکتهای تکنولوژی ،اقتصاددانها و بانک مرکزی و بقیه بازیگران این صنعت باید در یک محیط آزمایشگاهی
تمام اجزای این تکنولوژی را بررسی کنند .شاید یکی از کاربردهای تکنولوژی زنجیره بلوک در فضای عدم اعتماد
باشد و خیلی نمیتوانیم انکار کنیم که در شرایط اقتصادی موجود و در شرایط فعلی حاکمیتی درزمینه دسترسی به
اطالعات ،به عدم اعتماد نرسیدهایم؛ ولی شاید فناوری زنجیره بلوک راهی برای رسیدن به اعتماد باشد و استفاده از
این فناوری در پروژههای ملی میتواند به حفظ امنیت اطالعات کمک کند .سالیان سال است که دولت ما بحث
کوچکسازی را در دستور کار خود قرار داده است .هماکنون به نظر میرسد فناوری بالکچین میتواند زمینهای
برای تحقق این هدف باشد .باتوجهبه مسائلی که امروز داریم ،تقریباً راههای دیگر بسته شده است .امیدواریم بتوانیم
در قالب سند باکس وارد موضوع این مدل فناوری شویم و فینتکها وارد این بحث شوند و پیشنهادهای خود را
ارائه دهند تا بتوانیم محیط تستی فراهم کنیم تا بتوانیم تمام ابعاد این را یاد بگیریم.

ما چیزی در فضای ارزهای رمزنگاریشده شکل گرفته به نام ریپل و سودای رقابت با سوییفت را در سر
میپروراند .آیا میشود سراغ ریپل رفت؟
محسن قادری ،مدیرعامل شاپرک :بله .به نظر میرسد مسئله را کوچکتر از واقعیت میبینیم .این یک فناوری و
پارادایم است و نمیتوان آن را کنار گذاشت .بحث فقط ارز نیست .بحث زنجیره بلوکی است .یک شاهراهی ساخته
شده است که ارز هم یکی از آنهایی است که در این شاهراه به حرکت درآمده است .بالکچین است که واقعاً کل
پارادایم سیستمی شناختهشده برای ما را تغییر میدهد .این فناوری برای ما ناشناس است  IBMهماکنون  ۶صنعت
را هدفگذاری کرده است .بیمه سالمت سیستم بانکی و … ما باید تمرکز را روی تغییرات بگذاریم .موجی که
درحال آمدن است ،موج زنجیره بلوکی است .ریپل هماکنون مطرحشده و در کنارش دش هم درحال فعالیت است.
در شرایط فعلی دش برای پولشویی استفاده میشود؛ یعنی هویت استفادهکننده از آن را تضمین میکند .طبق
تحقیقی که از سوی دانشگاه کمبریج انجام شده است ۵۷ ،درصد کشورها قوانینی دراینخصوص تدوین کردهاند؛
هرچند هنوز آن را اجرا نکرده باشند ،حدود  ۳درصد مخالف رمزینهپولها هستند ۱۴ ،درصد کشورها گفتهاند ارز
است؛ درحالیکه این هم ارز است و هم کاال .در ایران میخواهیم برویم سراغ بیتکوین ،ارزی که  ۷۵درصد
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ماینرهای آن در چین است .بله درست است باید سراغ رمزینهپولها رفت .باید برای آن سند باکس ایجاد کرد و
گروههای متخصص را دور هم جمع کنیم و ببینیم که رمزارزها تأثیرشان بر تورم چیست .طبق مطالعهای که من
کردم ،این رمزارزها میتوانند تورم منفی ایجاد کنند .یعنی میتواند مانع رشد اقتصادی شود .درمورد تولید
رمزینهپول ملی هم در برخی از کشورها مانند ونزوئال تجربههایی وجود دارد؛ اما موفق نبوده است .اما رمزارزی نیز
هست که یک به یک با پشتوانه دالر موفق شده است .این موجی است که باید سوار آن شویم ،اگرنه غرق میشویم.

بانکدار ایرانی عادت کرده به مدلهای سنتی بانکداری و بیشتر مدل تمرکز؛ اما اآلن فناوری بالکچین
این تمرکز را برهم زده است.
قادری :من نگفتم من مخالف عدم تمرکز هستم .شما باید یک ریسکی را بپذیرید .باید وارد اتاق تاریکی شوید که
چیزی در آن مشخص نیست .آیا شما پولتان را در بانکی میگذارید که روی پول شما ریسک کند .شما چنین کاری
نمیکنید .مخالف تغییر نیستیم .باید سوار این موج شویم و باید روی این کار کنیم .بسیاری از کشورها که هنوز
تصمیمی درمورد رمزینهپولها نگرفتهاند ،اما برنامه مشخصی برای استفاده از زنجیره بلوکی دارند.

استفاده از رمزینهپولها و زنجیره بلوکی چه ابعاد اقتصادی دارد؟
آشتیانی ،کارشناس حوزه رمزینهپولها :بسیاری از کشورها برای اینکه درمورد زنجیره بلوکی به نتیجه
مشخصی برسند ،پروژههای ملی تعریف کردند و تمام بخشهای کشور را درگیر این موضوع کردند .ما کارشناسان
زیادی در این حوزه داریم؛ اما ممکن است نتوانند بهصورت کامل راهحلهای خود را مطرح کنند .ما باید بررسی
کنیم که چرا ژاپن با آغوش باز بدون رگولیتکردن چیزی به سمت رمزینهپولها رفت و چین آن را محدود کرد .چرا
آمریکا قوانین خاصی برای آن داد و قوانین مالی را بر آن حکمفرما کرد .تجربه بقیه کشورها در این زمینه چیست؟
خیلی خوشحالم که سخنان مدیران نشان از پشتیبانی از زنجیره بلوکی میدهد .به نظر من اجراکردن پروژههای
دولت الکترونیکی میتواند طبق فناوری زنجیره بلوکی پیش رود؛ اما همچنان تحت کنترل دولت هم باشد .آقای
ترامپ دو ماه پیش به نهادهای امنیتیاش دستورالعملی داده بود که مواظب باشید تا ایران ،کره شمالی و روسیه

Page 76 of 236

عالقهمند و جذب رمزینهپولها نشوند .اگر بالکچین خوب است ،ارزهای رمزنگاریشده یکی از محصوالت زنجیره
بلوکی است و ما نمیتوانیم بهصورت کامل چشم خود را روی آن ببندیم.
مصطفی امیری ،بنیانگذار زرینپال :ما در کشور نسبتبه نوآوری ،از قدیم موضع داشتیم .تقریباً  ۷۱۲روز پیش
ما سعی کردیم برای همین همایش اسپانسر شویم؛ زمانیکه پژوهشکده خواست ما را بررسی کند ،گفت شما کجای
این بازار قرار دارید .اآلن همهجا از استارتاپ صحبت میکنند ۲ .سال قبل مدیرعامل قبلی  PAYPALمیگفت تا
زمانی که رگوالتور با شما کاری ندارد ،فرصت عیش و نوش شماست .هرکاری دوست دارید انجام دهید .یا رگوالتور
تصمیم میگیرد برای شما دیوار بسازد و آجر روی آجر میگذارد و دیواری میسازد تا مانع شما شود ،شاید اگر از
اآلن حرکت کنید وقتی به دیوار رسیدید بتوانید از روی دیوار بپرید .شاید هم آنقدر سرعت گرفته باشید که دیوار
را خراب کنید .واقعیت این است که امروز رمزینهپولها و زنجیره بلوکی از رگ گردن به دولت و حاکمیت نزدیکتر
است و آینده را دگرگون خواهد کرد .همین اآلن باید به آن فکر کنیم و راهکاری برای آن بیابیم و از ظرفیتهای
موجود بهره بریم .ما باید کسبوکاری را راهاندازی کنیم ،بعد بهتدریج در کشور جا میافتد .اگر بخواهیم در جلسات
متمادی کلی اقتصاددان را دعوت کنیم ،کلی از قوه قضاییه بخواهیم بیایند ،مطمئن باشید که در انتهای آن به
چیزی نمیرسید .واقعیت این است باوجود موانعی که داشتیم و باوجود فیلترشدنها ،توانستیم از موانع عبور کنیم.

حفاظت از دارایی مردم وظیفه دولت نیست؛ اما دولت باید قوانینی برای حفاظت از آن تنظیم کند.
درمورد بیتکوین و ارزهای رمزنگاریشده ،عدد است و اگر دزدی صورت گیرد ،مشخص نیست چه
چیزی دزدی شده است .مفهوم انتزاعی است .اآلن حاکمیت دراینخصوص چه موضعی باید بگیرد.
حکیمی :امنیت یک کاالی عمومی است و حاکمیت یک وظیفهای درمورد آن دارد .اما میزان ورودش اهمیت دارد.
اگر به موضوعی کلمه ملی اضافه شد ،یعنی دیگر نمیتوان آن را اجرا کرد .حاکمیت یک تعامل دوجانبه است.
هیچکس از فضای بازی مطلع نیست .کل داستان این است که باید تجربه کنیم؛ اما برخی از تجربیات قیمت
سنگینی دارد .اگر بهصورت ناگهانی یک تصمیم سفتوسخت بگیری ،شکست آن موجب میشود که کل یک پروژه
از بین برود .برای همین شما باید اجازه دهید برخی در حوزههایی فعالیت کنند و هرجا که فضا مناسب بود ،حرکت
کنند .اما اگر خرابکاری شد ،باید جلویش را گرفت .سیاستگذار نباید تند حرکت کند .اآلن فشار زیادی روی بانک
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مرکزی هست تا درمورد بیتکوین اظهارنظر کند؛ اگر قیمتش باالتر میرفت ما حتماً باید اظهارنظر میکردیم؛ اما
نکته اینجاست که رگوالتور کشور عادت کرده است بهمحض اینکه با یک قضیه روبهرو شد ،سریع به وسط میدان
بپرد .اینکه شما عادت بدهید که من بهعنوان رگوالتور ایستادهام و درحال نظاره بازار هستم ،در فضای حاکمیتی
امروز خیلی شناختهشده نیست .بنابراین بزرگترین نکته این است که نباید سریع واکنش نشان داد .اآلن بانک
مرکزی از جامعه کمک میخواهد که جلوی این تجربه را نگیرند .بگذارند این اتفاق بیفتد و براساس تجربه بانک
مرکزی واکنش نشان دهد .من به موضوعی اشاره کنم :وقتی قماربازها دیگر چیزی برای قمارکردن ندارند و
دستشان خالی است ،روی زوج یا فردبودن شماره ماشینهایی که در خیابان هم رد میشوند ،شرطبندی میکنند.
شما نیاز دارید بگویید بیتکوین درست است یا خیر .اگر موضوعی پیدا نکنند بر سر آن شرطبندی میکنند .هیچ
ربطی به ماهیت بیتکوین ندارد .مگر شما میتوانید بگویید پالک ماشینها را قایم کنید که حاال ارزهای
رمزنگاریشده را پنهان کنید .داستان دیگر اینکه ما تمرکزمان تاکنون روی جایگزینی پرداخت بوده است .واقعیت
این است که پرداخت آنالین شما خوب کار میکند ،ما باید نقطه شروع را بشناسیم .مطمئناً نقطه شروع رمزنگاری
برای ما پرداخت نیست .ما مشکلی در سطح جامع داریم که  ۱۰سال است حل نشده و آن مشکل ریشه است .هنوز
معلوم نیست ما میخواهیم یک ریشه داشته باشیم یا چند ریشه .احتماالً این دعوا در آینده هم وجود خواهد داشته
باشد .مشکل اینجاست که هیچکس حاضر نیست زیر چتر دیگران برود .شما میبینید که دستگاهی میرود از
مجلس قانونی میگیرد و دستگاه دیگر میرود یک قانون دیگر میگیرد .نکته اینجاست که ارتباطات بین دستگاهها
را میتوان با فناوری بالکچین بازتعریف کنیم.
فاطمی :شما در خیلی از تعامالت در سالهای گذشته همواره نوآوری را سرلوحه خود قرار دادهاید ،اما یک ترس در
ذهن همه وجود دارد و آن این است که چه میشود کرد که زنجیره بلوکی شبیه کارت اعتباری نشود؟ اگر کسی
روی زنجیره بلوکی کار کند ،تضمینی وجود دارد که بانک مرکزی آن را ممنوع نکند؟
حکیمی :نه هیچ تضمینی وجود ندارد .منتها نکتهای وجود دارد ،بعضی مواقع یک پنجرههایی باز میشود که
میتوان برخی از طرحها را از طریق آن پنجرهها اجرا کرد .وقتی یک پدیدهای در کشور تبدیل به یک پدیده عمومی
میشود و استقبال میکنند ،حاکمیت دیگر ریسک نمیکند تا آن را تعطیل کند .مثالً موضوع تلگرام اگر این اقبال
عمومی را نداشت شاید تعطیل میشد مانند فیسبوک .فرض کنید بانک مرکزی پنجره باز کرده است که شما

Page 78 of 236

هرکاری دوست دارید انجام دهید و من شما را نگاه میکنم ،پس باید از این فضا استفاده کرد .وقتی پنجره باز
میشود ،موضع وابسته به نفر تصمیمگیر در آن حوزه است .شاید نفر دیگر آن را ببندد؛ اما ممکن است آنقدر کار
خوبی در آن زمان انجام گیرد که دیگر نفر بعد نتواند آن را تغییر دهد؛ مانند اتفاقی که برای سامانههای پرداخت
افتاد .اگر کاری پیش رود دیگر عادت میشود که شما را به رسمیت بشناسند .من قائل به این نیستم که بانک
مرکزی پروژه تعریف کند.
آشتیانی :آقای حکیمی خیلی شفاف اعالم کردند که فعالیت درزمینه زنجیره بلوکی آزاد است.
قادری :یادتان باشد ما در ایران هستیم و مردم درنهایت از بانک مرکزی انتظار دارند که پولشان را پس دهد.
درست مانند مؤسسات اعتباری .روزی  IOTمیآید و در یکپارچگی با بالکچین همهچیز تغییر خواهد کرد .آینده
درخشانی روی زنجیره بلوکی وجود دارد.
حکیمی :من امیدوارم .این فناوری بیشتر از اینکه من دنبال عدم تمرکزش باشم ،دنبال این هستم که آدمها را از
حاکمیت خارج کنم .فریدمن درمورد بانک مرکزی میگوید ازنظر من بانک مرکزی بهینه یک ربات است؛ یعنی
قواعدی دارد و طبق آن عمل میکند .به نظر من حاکمیت بهینه یک حاکمیت ربوتیک است و فناوری بالکچین
بهترین فرصت را فراهم میکند تا شما بتوانید فرایندهایی را بهتدریج و موذیانه به یک فرایند رباتیک تبدیل کنید.
من امیدوارم این اتفاق در حاکمیت بیفتد.
امیری :چیزی که من احساس میکنم در زنجیره بلوکی اتفاق خواهد افتاد ،تغییر ذهنیت است .دولت نمیتواند ابزار
بالکچین را براساس سلیقه خودش تغییر بدهد.
فاطمی :پروژه کاداستر را تقریباً  ۲۵سال است درحال انجامش هستیم و میلیاردها تومان برای آن هزینه شده است.
تقریباً  ۲۰درصد اطالعات تاکنون وارد آن شده است .اما استرالیا توانست ظرف  ۳سال از طریق زنجیره بلوکی آن را
بهصورت کامل اجرا کند .بنابراین باتوجهبه بیپولی کشور ما ،این فناوری میتواند پروژههای چندینساله باقیمانده
در کشورمان را به کمک منابع مردم اجرایی کند .حاکمیت هم سود خواهد برد .مهمترین دارایی مردم پول است.
اگر قدرت این فناوری بتواند روی سرمایه مردم خودش را خوب نشان دهد ،قطعاً برای همه صنایع مفید خواهد بود.
به نظر من ارزهای رمزنگاریشده بهترین صنعت برای اثبات توانمندی بالکچین خواهد بود .اگر صنعت بانکی در
یک فناوری پیشرو باشد و بهخوبی از آن استفاده کند ،سایر بخشها نیز از آن استفاده خواهند کرد.
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اعظم احمدیان در نشست ارائه مقاالت ارائه کرد:

مقابله با پولشویی با شناسایی حسابهای مشتریان بانکی
پدیده پولشویی مشهورترین تقلب در سطح بینالمللی است و مسئوالن سعی کردند دراین زمینه فعالیتهایی
انجام دهند .در حوزه پدیده پولشویی در صنعت بانکداری نیز بانکهای دنیا براساس تجزیه و تحلیل درمورد
معامالت مشکوک درحال مقابله با این پدیده هستند .اما تجزیه و تحلیل عملیات بانکی جهت کشف تقلب
پولشویی توسط مؤسسات مالی ،به زمان طوالنی نیاز دارد.
اعظم احمدیان ،عضو هیئت علمی گروه بانکداری ،پژوهشکده پولی و بانکی ،در مقالهای با عنوان طراحی سیستم
کشف پولشویی ،راهکاری برای جلوگیری از پدیده پولشویی ارائه داده است .به گزارش روابط عمومی
پژوهشکده پولی و بانکی ،در حاشیه اولین روز هفتمین همایش بانکداری الکترونیکی ،اعظم احمدیان در این
مقاله از سیستمی نام برد که جهت شناسایی جرم پولشویی در شبکه بانکی کشور طراحی شده است .در نظر
این عضو هیئت علمی گروه بانکداری ،طراحی این مکانیسم بانکها را قادر خواهد ساخت قبل از وقوع جرم،
احتمال وقوع آن را شناسایی کرده و مانع از رخداد پدیده پولشویی شوند.
احمدیان درمورد این سیستم بیان کرد« :مکانیسمی که قادر به شناسایی جرم پولشویی باشد ،دارای اهمیت
است .سیستم فازی طراحیشده میتواند تمام حسابهای کاربران را پس از شناسایی ،در قالب سه گروه کم،
متوسط و زیاد دستهبندی کند».
او در ادامه عنوان کرد« :ادعای پولشویی که در گروه کم قرار میگیرد ،میتواند مورد چشمپوشی قرار گیرد.
مواردی که در گروه متوسط قرار میگیرند ،نیازمند بررسی مشخصات مشتری صاحب حساب در چارچوب
مقررات شناسایی مشتریان است و آن دسته از مواردی که در گروه زیاد قرار میگیرند ،نیازمند ارائه گزارش به
واحد پولشویی جهت رسیدگی بیشتر است».
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در ادامه ارائه این مقاله ،اعظم احمدیان به بانکها پیشنهاد کرد تا هر بانک سیستم ضدپولشویی هوشمند
طراحی کند تا این سیستم قادر به دریافت اطالعات از واحد اطالعات مالی و تجزیه و تحلیل پروفایل مشتریان و
تجزیه و تحلیل حسابهای مشتریان بدون نیاز به هویت آنها باشد.
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عبداهلل عشقی در ارائه مقاله گفت:
مدل ترکیبی نیمه با نظارت راهی برای جلوگیری از تقلب
میزان استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی در  ۳سال گذشته ،رشد قابل توجهی داشته است و بهتبع آن،
آمار تقلبها و کالهبرداریهای صورتگرفته از این مجرا نیز رشد نگرانکنندهای داشته است .به همین دلیل
بسیاری به دنبال راههایی برای جلوگیری از این تقلبها هستند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی عبداهلل عشقی ،دانشجو دکتری مهندسی فناوری اطالعات،
دانشگاه تربیت مدرس با همکاری مهرداد کارگری ،استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای دانشگاه
تربیت مدرس ،مصطفی جاویده ،کارشناسی ارشد مهندسی نرمافزار ،حامد میرشک ،کارشناسی ارشد مهندسی
فناوری اطالعات ،کاسپین و علی محمد نادری ،کارشناسی ارشد هوش مصنوعی ،دانشگاه آزاد اسالمی قزوین،
مقالهای با عنوان «ارائه مدلی ترکیبی مبتنیبر خوشهبندی و قواعد انجمنی برای شناسایی رفتارهای متقلبانه در
تراکنشهای بانکی» ،در هفتمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت ارائه داد.
عشقی با اشاره به مسئله تقلب در تراکنشهای بانکی ،از ارائه یک مدل ترکیبی نیمه بانظارت ،با استفاده از
الگوریتمهای خوشهبندی و تحلیل انجمنی برای کشف تقلب و رفتارهای مشکوک در تراکنشهای کارتی بانکی
گفت.
عبداهلل عشقی درمورد مبنای تحلیل این پژوهش گفت« :مبنای تحلیل ،تراکنشهای نرمال و غیرمتقلبانه
مشتریان بوده است .با استفاده از تحلیل انجمنی الگوهای پرتکرار در رفتارهای مشتریان بانکی استخراج شده
است .از این الگوها بهعنوان قواعد نرمال استفاده شده است که هر تراکنش باید حداقل با یکی از این الگوها
مطابقت داشته باشد».
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به گفته عشقی در این تحقیق از دادههای تراکنشهای کارتی یکی از بانکهای خصوصی ایران استفاده شده
است که دادههای متعلق به  ۱۰۰۰کارت در طول دوره یکساله از اسفند  ۱۳۹۴تا اسفند  ۱۳۹۵مورد بررسی و
تحلیل قرار گرفته است .مجموعه داده متشکل از حدود یک میلیون تراکنش است.
او نتیجه این تحقیقات را اینگونه بیان کرد« :باتوجهبه اینکه کشف تقلب فرایند پیچیدهای است و تعداد
تراکنشهای متقلبانه بسیار کمتر از تعداد تراکنشهای غیرمتقلبانه است ،استفاده از تنها یک روش یا الگوریتم،
قادر به کشف همه موارد تقلب نخواهد بود و الزم است که از روشهای ترکیبی در سیستمهای کشف تقلب
استفاده شود؛ دراینصورت استفاده از روشهای ترکیب نتایج و گواهها ،یکی از موضوعاتی است که در تحقیقات
آینده کشف تقلب الزم است بیشتر مورد توجه محققان قرار گیرد».
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بررسی سیاست کشورها در برار پولهای رمزی

آزاد ،ممنوع ،نامشخص
زهره فامیلدشتی ،کارشناس ارشد و ترانه عروجی ،کارشناس پژوهشهای فناوری و نوآوری شرکت خدمات
انفورماتیک ،مقالهای با عنوان «رگوالتوری و پول رمزی» نوشتند که در حاشیه اولین روز هفتمین همایش
بانکداری الکترونیک آن را ارائه کردند .آنها در این مقاله تأکید کردند که هدف از رگوالتوری در حوزه پولهای
رمزی ،کاهش تقلبها ،جلوگیری از پولشویی ،حفاظت از مشتریان و احترام به تحریمهای اقتصادی است.
زهره فامیلدشتی که این مقاله را ارائه داد ،در ابتدا گفت« :ارز رمزی مبتنیبر بالکچین فرصتهای بسیاری
برای نوآوری ،افزایش کارایی سیستم نقلوانتقال پول و افزایش شفافیت ایجاد میکند .همچنین چالشهای
جدیدی در زمینه چارچوبهای مقرراتی و مکانیسمهای نظارتی مرتبط با این فناوری جدید مورد توجه قرار
میگیرد .واردکردن مهارتها و تخصصهای مرتبط با این فناوری جدید به درون نهادهای مقرراتی و نظارتی،
مسئله مهمی در روند تکامل پیشروی فناوریهای مالی است».
به گفته او« :از آنجا که پولهای رمزی یک پدیده اقتصادی بسیار ویژه است و امکان دورزدن مقررات تطبیقی
بدون شناسایی کاربران را فراهم میکند ،رگالتورها در مواجه با این فناوری تحولآفرین با مشکالتی مواجهاند .در
مبحث پولهای رمزی اولین گام از رگوالتوری ،تعیین قانونیبودن استفاده از پول رمزی است که دراینخصوص
تعداد کمی از کشورها بهطور شفاف مخالف آن هستند .این رویکرد کشورها درخصوص پولهای رمزی به قانونی،
غیرقانونی و محدود تقسیم میشود».
او تأکید کرد« :از آنجا که هیچ قانونی در رابطه با استفاده از پولهای رمزی در تجارت بینالمللی وجود ندارد،
مهم است که کشورها و سازمانهای بینالمللی نظرات و افکار خود را در این حوزه مطرح و به یک رویکرد واحد
درخصوص این روش نوین پرداخت بینالمللی برسند».
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او در ادامه اعالم کرد که سیستمهای رگوالتوری درحال رشد هستند و رویکردهای متفاوتی توسط دولتهای
مختلف ارائه شده است .هدف از رگوالتوری در حوزه پولهای رمزی کاهش تقلبها ،جلوگیری از پولشویی،
حفاظت از مشتریان و احترام به تحریمهای اقتصادی است .به علت عدم بلوغ و رشد پولهای مجازی ،دادههای
حاضر در حوزه رگوالتوری پولهای رمزی کم و موضوعات مرتبا در دست تغییر است .شرایط قانونیبودن
پولهای رمزی در هر کشور متفاوت است و در بسیاری از کشورها همچنان نامشخص است.
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تعیین معیارهای مقرراتگذاری در ارزهای رمزینه

فراتر از سیاستهای پولی دولتها
هما منفرد ،کارشناس ارشد و مهشید شاهچرا ،استادیار و فاطمه نوربخش ،کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و
بانکی ،مقالهای با عنوان «تعیین معیارهای مقرراتگذاری در ارزهای رمزینه» نوشتند که در حاشیه اولین روز
هفتمین همایش بانکداری الکترونیکی آن را ارائه کردند .آنها در این مقاله تأکید کردند که ارز رمزینه یا
پولهای مجازی ،ابزارهای مبادله دیجیتالی هستند که توسط افراد یا گروههای خاصی ایجاد و مورد استفاده قرار
میگیرند .این پولها درواقع ابزارها و واسطهایی هستند که در خارج از محدوده و مرز سیاستهای پولی دولت
قرار میگیرند.
در این مقاله که توسط مهشید شاهچرا ارائه شد ،آنها اعالم کردند که« :ارزهای رمزینه باعث گسترش طیف
وسیعی از گزینهها برای سیاستهای پولی میشود .پیادهسازی پول دیجیتال میتواند امکان بهکارگیری ابزارهای
جدید سیاست پولی را فراهم کند .درصورتیکه پول دیجیتال بهطور کامل جایگزین وجه نقد فیزیکی شود ،این
امر میتواند باعث شود که نرخهای بهره به زیر مرز صفر کاهش یابد .ارزهای رمزینه میتوانند امنیت بیشتری در
سیستم مالی ایجاد کند .پول دیجیتال برای افراد ،شرکتهای بخش خصوصی و مؤسسات مالی غیربانکی امکان
تسویه مستقیم به پول بانک مرکزی (به جای سپردههای بانکی) را فراهم میکند که این امر بهطور چشمگیری
تمرکز نقدینگی و ریسک اعتباری در سیستمهای پرداخت را کاهش میدهد».
آنها بر این باورند که ارزهای رمزینه با فراهمکردن یک جایگزین بدون ریسک برای سپردههای بانکی ،جهش و
انتقال از سپردههای بانکی به پول دیجیتال ،نیاز برای ضمانتنامههای دولتی روی سپردهها را کاهش داده و
منشا ریسک اخالقی را از سیستم مالی حذف میکند .براساس دادههای پژوهشهای گردآورندگان مقاله ،ارز
رمزینه میتواند رقابت و نوآوری در سیستمهای پرداخت را تشویق کند و چارچوب مقرراتی ،بهطور قابل
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مالحظهای ارائه حسابهای پرداخت برای واردشوندگان جدید به بخش پرداختها را تسهیل کرده و برای
بانکهای موجود رقابت را ایجاد میکند.
شاهچرا در ادامه ارائه خود اعالم کرد که« :براساس نتایج بهدستآمده ،عوامل اجتماعی وزن نسبی بیشتری
نسبتبه عوامل اجتماعی دارند که گویای اهمیت نسبی باالتر معیارهای اجتماعی درزمینه بهکارگیری ارزهای
رمزینه نسبتبه نرمافزاری از دید خبرگان بانکی است .به گفته او اهمیت معیارهای اجتماعی را باتوجهبه
زیرمعیارهایی همچون سودآوری و شفافیت میتوان توضیح داد که از نظر خبرگان اهمیت بیشتری داشته و بر
اهمیت نسبی عوامل اجتماعی نیز افزودهاند».

Page 87 of 236

رئیس گروه توسعه نرمافزار شرکت خدمات انفورماتیک تأکید کرد:

سامانههای پرداخت نیازمند طراحی بهینه با کارایی ویژه
«طراحی بهینه سامانههای پرداختی در شرایطی که نقلوانتقال بانکی با افزایش قابلتوجهی همراه شده ،اهمیت
فناوری دارد ».مصطفی رستگار ،رئیس گروه توسعه نرمافزار شرکت خدمات انفورماتیک ،با بیان این موضوع در
نشست ارائه مقاالت هفتمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت ،با اشاره به رشد سامانه
های پرداخت گفت« :استقبال از سامانههای نظام پرداخت نظیر ساتنا ،چکاوک و پایا در دهه اخیر ،به شکل
فزایندهای همهگیر شده است؛ چراکه انتقال وجه بین بانکی همواره پایهترین نیاز هر نظام بانکی است .بنابراین با
ظهور این سامانهها ،بهدلیل افزایش سرعت نقلوانتقاالت از یکسو و کاهش چشمگیر هزینههای آن ازسوی
دیگر ،حجم تراکنشهای انتقال بین بانکی بهشدت افزایش یافت .به همین خاطر طراحی بهینه این سامانهها
ازنظر کارایی از حساسیت ویژهای برخوردار است».
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ،مصطفی رستگار با ارائه مقالهای با عنوان «معماری جامع برای
مقیاسپذیری و افزایش بهرهوری و ثبات سامانههای پرداخت» ،به چالشهای سیستمهای پرداختی کشور در این
همایش پرداخت.
رستگار با اشاره به استقبال از سامانههای نظام پرداخت ،اعالم کرد« :برای افزایش کارایی ،یا بهعبارتدیگر،
افزایش سرعت پردازش تراکنشها ،یک راهحل عمومی ،تولید سامانههای مقیاسپذیر است .درواقع منظور از
مقیاسپذیری ،توزیعپذیری سامانه در سرورهای مختلف است .بهگونهای که هریک از آنها مسئولیت بخشی از
کسبوکار سامانه را برعهده دارد ».به گفته وی ،تاکنون همه طراحیهای سامانههای مقیاس بزرگ پرداخت،
مبتنیبر پایگاه داده رابطهای بوده که اغلب محدودیتهایی درزمینهٔ سرعت ،مقیاسپذیری و پایداری در کنار
هم را به همراه دارند .از طرفی ،در سامانههای نظام پرداخت بهدلیل بار مالی تراکنشها ،همواره پایداری سیستم
حائز اهمیت است که بهنوعی با مقیاسپذیری و سرعت در تناقض است.
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رستگار با اشاره به مطالعهای که از سوی تیم او انجام شده ،خبر از ارائه طرحی میدهد که براساس آن ،در
سامانههای نظام پرداخت پایداری در کنار مقیاسپذیری و سرعت به همراه داشته باشد .او در توضیح این طرح
میگوید« :این طرح شامل مؤلفههای مختلفی نظیر پایگاه داده رابطهای جهت ثبات ،پایگاه داده درون حافظهای
مبتنیبر  NoSQLبرای سرعت و پردازشهای موازی در بستر توزیعشده برای مقیاسپذیری ،است ».براساس
اظهارات وی اما چالش اصلی در این طراحی ،هماهنگی بین مؤلفههای مذکور است؛ هرچند رستگار در پایان و
براساس اطالعات مقاله خود تصریح کرد که در این مطالعه با ارائه راهکارهایی برای چالشهای مذکور ،طرح
نهایی در قالب سامانه شبیهسازیشده نظام پرداخت ،مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان داده شد که نتایج مطلوب
حاصل خواهد شد.
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در نشست ارائه مقاالت همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت عنوان شد:

ضرورت تغییر در مدل درآمدی بانکها با ورود کسبوکارهای نوپا
تغییرات بهوجودآمده در نظام پرداختی کشور که بهواسطه شرکتهای استارتآپی فعال در این حوزه ،یعنی
«فینتکها» رقم خورده ،باعث شد تا بخش قابلتوجهی از برنامههای هفتمین همایش ساالنه بانکداری
الکترونیک و نظامهای پرداخت ،به تأثیرات فناوریهای نوین روی سیستم پرداخت و لزوم تغییر در این سیستم
اختصاص پیدا کند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ،در نشست ارائه مقاالت این همایش ،سید مهدی حسینی،
عضو هیئت مدیره بانک سپه ،در مقاله خود به ضرورت تغییر مدل کسبوکار در راستای متنوعسازی ساختار
درآمدی بانکها پرداخت .او با اشاره به تحوالتی که کسبوکارهای نوپا در نظام پرداخت ایجاد کردهاند ،میگوید:
«باتوجهبه تحوالت روزافزون حوزه فناوری و حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال ،سرعت تغییر در مدلهای
کسبوکاری سازمانها شتاب بیشتری به خود گرفته است .این تحوالت در حوزههای مالی و اقتصادی نیز بسیار
چشمگیر بوده و بهتبع آن ،اکوسیستم بانکداری را نیز تحتتأثیر قرار داده است ».حسینی در ادامه میافزاید:
«اگرچه تا چندی پیش بحث نوآوری تدریجی به معنای انجام نوآوری در سیستمها و پشتیبانی و بهبود عملکرد
در کسبوکارهای موجود ،از اولویتهای صنعت بانکداری در کسب مزیتهای رقابتی بهشمار میرفت؛ اما امروزه
با ظهور بازیگران جدید در این حوزه ،نقش بانکها بهعنوان تنها ارائهدهندگان خدمات بانکی و حوزه پرداخت،
تغییر یافته و مدلهای جدیدی از کسبوکار بانکی درحال شکل گرفتن است که در آن استارتآپهای فعال در
حوزه فینتک و سایر کارآفرینان مرتبط با عرصههای مالی ،جایگاه ویژهای را به خود اختصاص دادهاند ».به باور
وی این شرایط بانکها را با پارادایم نوآوری جدیدی مواجه ساخته که از آن بهعنوان نوآوری ساختارشکن تعبیر
میشود.
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او تأکید میکند که با ظهور مدلهای نوین کسبوکار ،انتظار میرود ساختار درآمدی بانکها نیز متنوعتر شود و
از تمرکز بر درآمدهای تسهیالتی به کسب درآمدهای کارمزدی جدید از محل ورود به عرصههای جدیدی از
فعالیتهای مالی تغییر یابد.
به باور وی به دنبال تأثیر اختاللگرهای دیجیتالی بر هریک از حوزههای فعالیت بانکی ،میتوان اظهار داشت که
مدل بانکداری سنتی بهشدت درحال تغییر است .حسینی در توضیح این امر اعالم میکند« :در حوزه پرداخت،
پرداختها مستقلتر از بانکها خواهند شد که درنهایت میزان ارتباط بانکها با مشتریان در این حوزه کمتر شده
و مشارکت با بازیگران جدید صنعت مالی اهمیت پیدا خواهد کرد .در حوزه سپردهها و وامدهی نیز باوجود
گستردگی پلتفرمهای مختلف که از طریق تازهواردان صنعت مالی ارائه میشود؛ تقاضا برای محصوالت
سرمایهگذاری و سپردههای سنتی کاهش خواهند یافت .همچنین در حوزه مدیریت سرمایهگذاری ،برونسپاری و
خودکارسازی فرایندهای مربوطه باوجود راهحلهای سرمایهگذاری دیجیتال ،سفارشیتر خواهد شد .درخصوص
افزایش سرمایه نیز تقاضا برای ورود به حوزههای جدید مالی افزایش خواهد یافت و پیشبینی بازار نیز با کاهش
نقش انسانها و استفاده از الگوریتمهای هوشمند پیشبینی ،شفافتر خواهد شد».
او همچنین با اشاره به این چالشها و خروج بانکها از این بحران ،تصریح کرد که ادامه حیات بانکها در قالب
مدل سنتی کسبوکار امکانپذیر نیست و بانکها باید بهمنظور بقای خود در اکوسیستم جدید بانکی ،بر الگوهای
نوین کسبوکار تمرکز کنند .به باور وی با تغییر در الگوی کسبوکار و حرکت به سمت استقبال از فناوریهای
مالی ،مدلهای درآمدزایی بانکها نیز تغییر خواهد کرد و از تمرکز بر درآمدهای مشاع و همچنین درآمدهای
غیرمشاعی که مربوطبه بهرهمندی از کارمزدهای متعارف است ،به کسب کارمزدهای ناشی از ورود به حوزههای
جدید کسبوکار جدید حرکت خواهند کرد.
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در مقاله پرداخت برونخطی بلوکی توزیعشده عنوان شد

 ،DOBPیک نظام پرداخت آفالین
هرچند برخی بانکها درزمینه خدمات شهری و کارتهای بلیت فعالیتهایی میکنند و برخی محصوالت را با عنوان
کیف پول الکترونیکی ارائه کردهاند ،اما به باور عماد ایرانی ،مشکل مشترک آنها این است که عمل تراکنش و انتقال
وجه الکترونیکی باید طی یک سیکل تسویه زمانبر انجام شود.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ،عماد ایرانی در مقالهای با عنوان «پرداخت برونخطی بلوکی
توزیعشده» با نگاه به پرداختهای خرد آنالین در سطح جامعه محصول  DOBPرا بهعنوان یک نظام پرداخت
الکترونیکی آفالین معرفی کرد.
ایرانی در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک درباره این محصول توضیح داد DOBP« :یک نظام پرداخت
الکترونیک وابسته به رسانههای برونخط و نظامهای مدیریت کلید و گواهینامههای دیجیتال و زیرساخت PKI
است».
آنگونه که ایرانی میگوید« :پرداختهای آنالین زمانبر هستند؛ چون طول میکشد تا پذیرنده وجه از آن منتفع
شود .درحالیکه وجه نقد سریعاً به راننده یا فروشنده میرسد .ضمن اینکه اختالالت این سرویسها میتواند بهدلیل
واحدبودن ،مشکلآفرین باشد .مثالً اگر اختاللی در شاپرک یا در سرورها پیش بیاید ،آنها نیز از دسترس خارج
میشوند».
عماد ایرانی مزیت پرداختهای آفالین را اینگونه توضیح میدهد که« :در پرداختهای آفالین یا برونخط ،مزایایی
همچون سرعت باال ،امنیت پرداخت و پایداری دارند؛ ضمن اینکه هزینه کارمزدی را به بانکها تحمیل نمیکنند».
آنگونه که ایرانی درباره ویژگیهای  DOBPمیگوید« :تعداد تراکنشها در ثانیه در  DOBPبیمعنی خواهد بود.
زیرا عملیات بهصورت کوانتومی انجام میشود».
به گفته ایرانی« :برخالف کیف پول الکترونیکی ،عملیات شارژ و دشارژ در آن وجود ندارد و کلیه فرآیندها از طریق
انتقال وجه صورت میگیرد .دریافتکنندگان  DOBPبهصورت برونخط قادر خواهند بود به همان شیوه وجوه
دریافتشده را هزینه کنند ،بدون اینکه نیاز به ارتباط برخط وجود داشته باشد یا خلق پول صورت بگیرد».
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ایرانی با اشاره به اینکه  ۶میلیون پایانه پوز در کشور وجود دارد ،از امکان تجهیز آنها به  DOBPبا کمترین هزینه
و از طریق ماژولهای امنیتی یا ذخیرهسازی تراکنشهای دریافتشده خبر داد و درزمینه امنیت  DOBPنیز
توضیح داد« :امنیت آن در رسانهها از طریق جاوا کارت و سکیور المنت و ...و برای موبایلها از طریق  NFCتأمین
میشود».
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پرداختسازان برای صنعت بانکی فرصت میآفرینند
تحوالت شگرفی در صنعت آیتی درحال وقوع است که مهمترین آنها ،فناوری گوشی هوشمند بوده است .در
همین راستا انتظارات مشتریان نیز با شتاب زیادی تغییر میکند .مدلهای کسبوکاری دچار چالش شده و بانکها
ناگزیر به دورشدن از روشهای سنتی و حرکت به سمت طرحهای نو هستند .در این میان بازیگران جدیدی همچون
پرداختسازان ،به اکوسیستم بانکی اضافه شدهاند تا با طرحهای نوین خود آن را متحول کنند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ،علیرضا لگزایی قائم مقام مدیرعامل بانک ملت در هفتمین
همایش بانکدرای الکترونیک ،به ارائه مقاله خود با عنوان «پرداختسازان ،فرصتها ،چالشها و استراتژیها»
پرداخت .او با اشاره به تحوالت صنعت آیتی و تأثیر آن بر صنعت بانکداری ،بر ضرورت گذار بانکها به روشهای
نوین و فناورانه تأکید کرد و گفت« :پرداختسازان بازیگران جدید این صنعت هستند .هرچند در مراحل اولیه
صنعت ،بانکداری سلطه داشت؛ اما بهتدریج بانکهایی بهصورت کاتالیزور با پدیدههای جدید برخورد کردند و اجازه
ورود بازیگران جدید را دادند».
آنگونه که لگزایی میگوید API ،و موضوع پرداخت در بانکداری دیجیتالی بسیار اهمیت دارد .از منظر  IBMنیز
پرداختها و عوامل مؤثر بر صنعت پرداخت ،جایگاه اختصاصی در مدل بانکداری دیجیتالی دارد.
لگزایی با یادآوری روندها و تحوالت بانکداری ،به روندهای بانکداری دیجیتال و روندهای توسعه پرداختسازان اشاره
کرد PSD1« :در سال  PSD2 ،۲۰۰۷در سال  ۲۰۱۶و اصالحیه آن در سال  ۲۰۱۷ایجاد شدند».
به گفته لگزایی« :ازجمله اهداف توسعه پرداختسازان میتوان به مواردی چون افزایش امنیت ،سهولت دسترسی و
کاهش هزینهها اشاره کرد .مشتری به جای اینکه با بانکهای مختلف سروکار داشته باشد ،با پرداختسازان مثالً با
اپ بانکها سروکار دارد».
او در ادامه ضمن اشاره به انواع مختلف مواجهه با پرداختسازان ازجمله تهدید ،انتظار و مشاهده و کاتالیزور ،به
دستورالعمل بانک مرکزی دررابطهبا پرداختسازان که در تاریخ  ۲۵خرداد  ۹۶تصویب شد ،پرداخت و گفت:
«پرداختسازان بهاینترتیب ازسوی بانک مرکزی و نظام بانکی به رسمیت شناخته شدند».

Page 94 of 236

آیا مالزی هاب فینتک منطقه خواهد شد؟

با آغوش باز پذیرای فناوری هستیم
فینتکها یکی از حوزههای پرطرفدار فناوری شدهاند ،فناوریهایی که برای تسهیل امور مالی ما خلق
شدهاند و هر روز سرویس جدیدی به ما ارائه میکنند؛ اما میزان رشد آنها در کشورهای مختلف بهدلیل نوع
سیاستگذاری مالی آن کشورها ،متفاوت بوده است.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ،جینا هوی چینگ یکی از طراحان عمده اکوسیستم
فینتک در مالزی ،از سخنرانان اصلی هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت بود .چینگ
در سخنرانی خود ضمن شرح الگوی فینتکها در مالزی ،باتوجهبه دستاوردهایی که این کشور در
چابککردن نظام بانکداری مطابق با استانداردهای بینالمللی و بانکداری اسالمی داشته است ،درباره قوانین و
مقررات صنعت بانکداری درزمینه فینتکها صحبت کرد.
جینا هوی چینگ از سازمان اقتصاد دیجیتالی مالزی آمده بود .سازمانی دولتی که وظیفه راهبری اقتصاد
دیجیتالی را برعهده دارد .آنگونه که چینگ میگوید این سازمان به دنبال قهرمانانی از افراد و
کسبوکارهای به هم مرتبط است تا مالزی را برای یک آینده دیجیتالی آماده کند .به گفته او« :تمرکز
سازمان اقتصاد دیجیتالی بر چهار حوزه است -۱ :مدیریت سرمایهگذاری (داخلی و خارجی)  -۲ایجاد تعداد
زیادی از قهرمانهای تکنولوژی داخلی شامل شرکتهای بزرگ ،استارتآپها و کسبوکارهای رشد
پیداکرده ( -۳ )Scale-upsایجاد اکوسیستم فینتک  -۴شمولیت دیجیتالی (»)Digital inclusivity
نفع تکنولوژی باید برای مردم باشد
آنچه جینا هوی چینگ درباره شمولیت دیجیتالی میگوید ،موارد متعدی را میتواند شامل شود؛ اما خودش
دراینباره توضیح میدهد« :شمولیت دیجیتالی درباره این است که مثالا چگونه شرکتها و راهکارهای
فناورانه به مردم نفع خواهند رساند؟ ما در مالزی بازار هدفهای متعددی داریم که میتوان به سراغ آنها
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رفت .حاال باید ببینیم مردم چگونه از راهکارهای فناورانه و فینتک برای بهبود کسبوکار خود استفاده
خواهند کرد .بنابراین اینها مواردی است که ما در مالزی بر آنها تمرکز کردهایم».
رویکردی که چینگ و همکارانش در مالزی برای تحقق اقتصاد دیجیتالی به سراغ آن رفتهاند ،ایجاد
اکوسیستم است .او در این زمینه میگوید« :وقتی درباره اقتصاد دیجیتالی صحبت میکنیم ،شامل مواردی
همچون اینترنت اشیا ،بزرگ دادهها ،سیستمهای ابری ،فینتک و تجارت الکترونیک ،پلتفرم و اقتصاد
مشارکتی میشود .ما یک اکوسیستمی را از دو سال پیش در مالزی ایجاد کردهایم که رگوالتورها و
سیاستگذاران ،سرمایهگذاران خطرپذیر ،بازیگران صنعت ،انجیاوها در آن حضور دارند».
تمرکز مالزی بر فینتک است
آنگونه که چینگ در سخنرانی خود اشاره میکند ،آنها تمرکز بر فینتکها را از دو سال پیش آغاز کرده و
به سطح بسیار باالیی از تنظیم مقررات رسیدهاند .براساس اظهارات چینگ ،نحوه تمرکز مالزی بر فینتکها
به این ترتیب است که مالزی نیز مانند ایران ،نگاهی به بانکداری اسالمی دارد .این دو کشور در سطح جهان
در صدر قرار دارند .اساساا وقتی به ساختار اقتصادی یک کشور نگاه میکنیم ،باید به گذشته آن برگردیم و
ببینیم در چه زمینهای عملکرد خوبی داشته است .نقطه مشابه دیگر در اقتصاد این دو کشور این است که
بسیاری از مردم آن ،درآمد متوسطی دارند .البته وقتی بانکها و شرکتهای ایرانی بازار هدف خود را
مشخص میکنند ،متوجه میشوند به استراتژی و راهکارهای متفاوتی نیاز دارند .یا ممکن است به سراغ بازار
هدف متفاوتتری بروند .بر همین اساس ،مالزی به دنبال این است تا هاب فینتک و فایننس منطقه شود.
تنظیم مقررات فینتکها در مالزی
اگر بخواهیم درباره نحوه تنظیم مقررات فینتکها در مالزی بگوییم ،باید به دو مورد اشاره کنیم .طبق
گفتههای جینا هوی چینگ ،یکی از نهادهایی که در این زمینه فعالیت دارد ،کمیسیون امنیتی مالزی است
که از سال  ۲۰۱۴به سراغ فینتکها رفته است .چینگ در شرح کارکردهای این نهادها میگوید« :کمیسیون
امنیتی به سراغ بازار سرمایه و بانک مرکزی نیز به سراغ پرداختها و بیمهها رفته است .این کمیسیون
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امنیتی  ۳چارچوب برای تنظیم مقررات فینتکها تعیین کرده است -۱ :تأمین مالی جمعی که درحالحاضر
شش ارائهکننده خدمات مجوز آن را دریافت و برای سرویسهای مختلفی سرمایه جمعآوری کردهاند .این
شرکتها از کشورهای مختلفی هستند که در مالزی فعالیت دارند -۲ .تأمین مالی  ،P2Pدر این حوزه نیز
شش شرکت درحال ارائه خدمات در مالزی هستند -۳ .سرمایهگذاری دیجیتالی که برای اپراتورها و
سرویسهای فعلی امکان دیجیتالیشدن را فراهم میکند .عالوهبراینها ،این شرکتها میتوانند وارد حوزه
زنجیره بلوکی نیز بشوند و پروژههای خود را پیش ببرند .اهمیت این موضوع از آن منظر است که برخالف
انتظار ،رگوالتور بهجای متوقفکردن زنجیره بلوکی ،میخواهد فناوری را با آغوش باز پذیرا باشد».
عالوهبر کمیسیون امنیتی ،دیگر نهاد مقرراتگذار درزمینه مالی ،بانک مرکزی مالزی است که اهمیت بسیار
زیادی دارد و مسائل را فراتر از بازار سرمایه و از منظر پرداخت و بیمه نگاه میکند .بانک مرکزی مالزی گروه
فینتک خود را راهاندازی کرده است .این به معنی وجود دو تیم مجزای نوآوری در هر دو رگوالتور است.
زمین بازی رگوالتورها برای همه بازیگران داخلی و خارجی باز است .به نظر میرسد رگوالتورهای مالزی راه
متفاوتی را در پیش گرفتهاند ،شفافیت و گزارشهای بیشتری از خود ارائه کردهاند .آنها پیش از تنظیم
مقررات ،از مردم درباره آن نظرخواهی میکنند .بنابراین کمیسیون امنیتی مالزی ،بانک مرکزی این کشور و
یکی دیگر از بازیگران آن بهطور مشترک اقتصاد دیجیتالی و فینتک مالزی را راهبری میکنند.
کمیسیون امنیتی همانند یک شرکت ،تکنولوژی درون خود را ایجاد کرده و به دنبال زنجیره بلوکی و هوش
مصنوعی است .این همان نقطه تمایز رگوالتوری در مالزی است که نهفقط به دنبال تنظیم مقررات برای
تکنولوژی است ،بلکه میخواهد تکنولوژی را فرابگیرد.
جینا هوی چینگ ادامه میدهد« :درزمینه رگوالتوری باید به دو موضوع اشاره کنم -۱ :رگتک که درواقع
برآوردن الزامات رگوالتوری است -۲ .چگونه رگوالتورها از فناوری برای برآوردن نیازهای خود استفاده
میکنند .رگوالتورها اساساا دو کاربرد دارند -۱ :تنظیم مقررات برای کسانی که خارج از سازمان آنها
هستند؛ یعنی بانکها و مؤسسات مالی -۲ .استفاده از تکنولوژی در داخل سازمان تا بهتر بتوانند اطالعات را
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در لحظه جمعآوری ،ریسک تقلب را زودتر کشف و بهطورکلی نهادهای خارج از سازمان را بهتر رگولیت
کنند».
سرمایهگذاری تخصصی
جینا هوی چینگ درباره اهمیت سرمایهگذاری در حوزه فینتکها معتقد است« :بهطورقطع نیاز به سرمایه
همیشه وجود دارد؛ اما مهم این است که چه کسی میتواند بهصورت تخصصی روی فینتکها و تکفینها
سرمایهگذاری کند؟ اگر تخصصی در این زمینه نداشته باشد ،نمیتواند به توسعه کسبوکار شما کمک کند.
سرمایهگذاران باید فناوری را درک کنند .در مالزی سرمایهگذارانی مخصوص فینتکها داریم .ضمن اینکه
درحال راهاندازی فضایی برای فینتکها هستیم که دارای آزمایشگاهها و تیمهای نوآوری خواهد بود.
بحثهای آزاد در آن شکل خواهد گرفت .رگوالتورها نیز میتوانند به ارائه کارگاههایی در آن بپردازند و با
استارتآپهای فینتک از نزدیک آشنا شوند .شتابدهندههای مخصوص فینتکها نیز سال گذشته در
مالزی راهاندازی شدهاند .سال گذشته توانستیم  ۱۰۰اپلیکیشن فینتک را از  ۳۰کشور دنیا به مالزی
بیاوریم».
بانکداری باز
درحالیکه ایجاد شتابدهندهها یک راهکار کوتاهمدت است ،به نظر میرسد همکاری رگوالتورهای این
اکوسیستم میتواند راهکارهای بهتر و طوالنیمدتتری باشند .البته آنگونه که چینگ میگوید روشهای
طوالنیمدتتری هم وجود دارد و آن ایجاد  APIبانکی و رفتن به سمت بانکداری باز است که زمینه بسیار
مناسبی برای فعالیت فینتکها فراهم میکند .به گفته او« :آنچه از تجارب بسیاری از کشورها به دست
میآید این است که اگر رگوالتورها به دنبال راهکار طوالنیمدتتری هستند ،باید به این سمت پیش بروند».
تفاوتی که میان زمین بازی صنعت و زمین بازی رگوالتوری وجود دارد این است که صنعت هیچگاه تنظیم
مقررات را تغییر نمیدهد؛ بلکه تنها میتواند بهمثابه بانکی باشد که برخی از فناوریهای خود همچون API
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را باز میکند و میگوید تیم فناوری ما میتواند به شما کمک کند .اما در زمین بازی رگوالتوری شما در
تعامل و همکاری با رگوالتور قرار میگیرید؛ پس بهنوعی میتوانید رگوالتوری را تحت تأثیر قرار دهید».
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برت کینگ ،آیندهپژوه و نظریهپرداز بینالمللی:

بانکداری آینده دیگر نیازی به شعبه ندارد
وقتی درباره سرمایهگذاری در فینتکها ،زنجیره بلوکی و هوش مصنوعی حرف میزنیم ،درواقع از بازاری
بالغبر صدها میلیارد دالر صحبت میکنیم .حاال سؤالی که مطرح میشود این است که این سرمایهگذاری و
توجه به فناوریهای جدید چه میزان قرار است روی سیستم بانکداری آینده ما تأثیرگذار باشد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ،برت کینگ آیندهپژوه و نظریهپرداز بینالمللی که موضوع
سخنرانیاش در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت« ،بانک  ۴.۰بانکداری در همهجا و
بدون حضور در بانک» بود ،ابتدا به پیشینه بانکداری در دنیا اشاره کرد و گفت« :اگر به  ۷۰۰سال پیش،
یعنی بهجایی که قدیمیترین بانک در سیهنای ایتالیا ایجاد شد بازگردیم ،میتوانیم قدیمیترین شکل یک
شعبه بانکی را ببینیم ،شکلی که شعب بانکی ایران نیز تفاوت چندانی با آن ندارند».
آغاز تحوالت
آنگونه که برت کینگ میگوید« :از دهه  ۱۹۵۰میالدی بود که تغییرات بانکداری شروع شد و
تکنولوژیهای جدید وارد آن شدند .این تغییرات از مینفریم در  ۱۹۵۳در بانکینگ امریکا شروع شد .درواقع
این شروع دیجیتالیشدن چرخه بانکداری بود».
بااینحال این پایین دگردیسی بانک نبود .برت کینگ ادامه میدهد« :در دومین دوره ،بهکارگیری فناوریها
گسترش پیدا کرد .این دوره از دهه  ۱۹۸۰و آمدن دستگاههای خودپرداز شروع شد و تا اواسط دهه  ۱۹۹۰با
آمدن اینترنت ادامه پیدا کرد .اهمیت آن دوره بهدلیل هلدادن فرآیند بانکداری به خارج از ساختمان بانک
بود .با آمدن  ATMو اینترنت ،دیگر نیازی به مراجعه حضوری به شعب فیزیکی نبود».
در همین دوره و با آمدن اینترنت بود که همه توانستند به خریدوفروش آنالین بپردازند .به گفته کینگ:
«بانکها در این میان صورتحساب بانکی را آنالین کردند و این اولین نسخه اینترنت بانک بود».
یک نگاه متفاوت
باوجود این تحوالت ،برخی از سرویسهای بانکی سراغ خدمات متفاوتی رفتند .برت کینگ توضیح میدهد:
«آنها میخواستند بانکداری قابلحمل و متناسب با شرایط و نیازهای مختلف مخاطبان باشد .کاری که
استیو جابز با آیفون کرد؛ اما این پایان نبود».
این نگاه متفاوت محدود به جابز و اپل نمانده است .تا جایی که حاال میتوانیم حساب بانکی خود را با موبایل
چک کنیم .برت کینگ تأکید میکند« :هرچند فینتکهای چینی نحوه استفاده از پول را تغییر دادهاند؛ اما
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تغییر اساسی دیگری هم در راه است ،آن هم با آمدن هوش مصنوعی و تکنولوژیهایی همچون کنترل صدا،
عینکهای واقعیت افزوده ،که همگی بانکداری را موقعیتی کردهاند».
آنگونه که این نظریهپرداز بینالمللی میگوید« :بانکداری با شما زندگی خواهد کرد و به شما در هر جا که
نیاز داشته باشید ،کمک خواهد کرد .در آفریقا ،چین و هند در هفت سال گذشته بیش از  ۱.۲میلیارد نفر از
طریق موبایل وارد سیستم سرویسهای بانکداری شدهاند .اغلب این افراد در طول زندگی خود حتی یکبار
هم شعبه بانک را ندیدهاند .تا سال  ۲۰۳۰بیشتر افراد برای افتتاح حساب به شعب مراجعه نخواهند کرد».
طراحی مدرن و کارآمد
به باور کینگ اساساً دو نوع رویکرد در مواجهه با نوآوریهای بزرگ وجود دارد :اعمال تغییرات و پیشرفت
تدریجی یا اعمال تغییرات بزرگ که همان رویکرد طراحی اصول اولیه است؛ یعنی بهجای طراحی مجدد یک
گاری ،ماشین نیرومندی طراحی و تولید کنیم .مشابه کاری که استیو جابز با اختراع آیفون کرد .تا قبل از
آیفونها ،گوشیهای موبایل تاشو یا صفحهکلیددار بودند؛ اما جابز تلفن هوشمندی را به بازار عرضه کرد که
صفحه آن لمسی بود ،آیپاد و موتورهای جستوجو و اپلیکیشنها را یکجا برای شما عرضه میکرد.
این رویکرد برای حوزه بانکداری نیز به کار برده شد و برهمزنندگیهای تازهای خلق شد .کارتهای بانکی
پالستیکی با راهاندازی اپلپی به داخل آیفونها راه پیدا کردند .دیگر نیازی به کارتهای فیزیکی یا  ۱۶رقم
روی آنها نیست.
یک پله فراتر
هرچند این تحوالت بهخودیخود بسیار برهمزننده بودند؛ اما آنگونه که برت کینگ میگوید ،همه اینها
برای رقابت با علیبابا کافی نبودند .برت کنیگ در این زمینه به جمالتی از جک ما ،بنیانگذار علیبابا اشاره
میکند« :جک ما در پاسخ به این سؤال که در  ۱۰سال آینده کدامیک بیشترین فروش را خواهند داشت:
علیبابا یا والمارت؟ علیبابا را در صدر بازار میبیند و میگوید اگر به دنبال جذب  ۱۰هزار مشتری جدید
برای والمارت هستید ،شما نیاز به انبار و فروشگاههای جدید متعددی خواهید داشت؛ اما علیبابا تنها به دو
سرویس و دو کامپیوتر نیاز خواهد داشت».
به گفته کنیگ« :علیبابا بیش از  ۱۸۰میلیارد دالر ذخیره دارد .این یعنی علیبابا موفقترین ذخیره
محصوالت را در تاریخ بانکداری خرد دارد .بعد از علیبابا ،مؤسسه مالی جیپی مورگان با  ۱۵۰میلیارد دالر
ذخیره قرار دارد».
برت کینگ با تأکید بر اینکه این رویکرد ،همان طراحی اصول اولیه است که به دنبال سریعترین راه جذب
مشتری و رسیدن به ذخیره از یک پلتفرم است ،درباره تغییر سیاست بانکداری میگوید« :در گذشته
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رگوالتورها معتقد بودند برای بهدستآوردن ذخیره شما نیاز به شعبه دارید؛ اما حاال رویکردها و رفتارهای
مشتری با آمدن موبایلها تغییر کرده و بانکها سعی دارند مردم را دوباره به شعب بازگردانند».
این آیندهپژوه و نظریهپرداز بینالمللی ،راهحل را در طراحی شعب جدید و تکنولوژیک نمیداند .دلیل آن را
نیز اینگونه توضیح میدهد« :مردم به شعب بازنمیگردند؛ چون بهراحتی میتوانند از موبایل خود گردش
مالی و صورتحساب خود را چک کنند و پول جابهجا کنند .مشکل مربوط به طراحی نیست .رفتار مشتری
تغییر کرده است .باید متناسب با این تغییر رفتار ،بانکداری آینده را طراحی کنیم».
آنگونه که کینگ تحلیل میکند ،بزرگترین شعبه بانکی ،اپلیکیشن بانکی موبایل است .او درزمینه
کاربردهای جدید تکنولوژی در حوزه پرداخت ،به تجربه اوبر اشاره میکند و میگوید« :اوبر در آمریکا با
محدودیتهایی برای رشد خود مواجه بود ۳۰ ،درصد رانندگان آن در نیویورک و شیکاگو ،از سیستم
کسبوکار تاکسیهای زرد آمده بودند ،سیستمی که همهچیز آن با پول نقد انجام میشود .آنها اصالً کارت
اعتباری نداشتند .این در حالی بود که سیستم اوبر مبتنیبر پرداخت الکترونیکی بود .اوبر با Bank of
 Wells Fargo،Americaبرای حل این مشکل وارد مذاکره شد؛ اما پاسخ این بانکها دعوت از رانندگان
به شعبات بانکی برای افتتاح حساب بود .راهکاری که اوبر به دنبال آن بود ،حل مشکل در لحظه بود .همین
مسئله اوبر را به شراکت با یک فینتک به نام  GoBankکه متعلق به شرکت گریندات بود ،واداشت.
حاصل این همکاری ایجاد یک کارت اعتباری برای راننده اوبر بود که میتوانست هر لحظه اعتبار آن را برای
هر مصرفی خرج کند».
توصیههای هوشمند
کینگ بهعنوان یک آیندهپژوه معتقد است« :تکنولوژی به سمت توصیهدادن به شما درمورد هزینهها متمایل
شده است ،توصیهای مبتنیبر ترکیبی از پلتفرم بانکداری ،هوش مصنوعی و بزرگ داده .مشابه کاری که اآلن
الکسای آمازون انجام میدهد .این نوع تجارت صوتی ،همان نحوه خرید و تجارت ما در ۱۰سال آینده خواهد
بود».
برت کینگ تأکید میکند« :برای بازطراحی سیستم بانکداری فردا ما نیاز به خالصشدن از انسانها داریم؛
چون آنها توانایی ما برای ارائه سود ،توصیه و سرویس به مشتریانمان را کاهش میدهند .اگر میخواهید
رشد کنید ،باید شرکایی انتخاب کنید که نه دیدگاه شعبهمحور ،بلکه دیدگاهی مبتنیبر طراحی اصول اولیه
داشته باشد .این نقطهای است که فینتکها با نوآوریهای خود وارد فضای سرویسهای پرداختی میشوند و
امور را سریعتر و ارزانتر از بانکها پیش میبرند».
آنگونه که کینگ پیشبینی میکند ،تا سال  ۲۰۲۵بزرگترین بانک دنیا هیچیک از بانکهای سابق نخواهند
بود؛ بلکه انت فایننشال ،یعنی شرکت مادر علیپی در چین خواهد بود .او توضیح میدهد« :هدفگذاری
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آنها  ۳میلیارد مشتری ،داشتن بزرگترین ذخیره محصوالت در دنیا بدون حتی یک شعبه است .بنابراین
بزرگترین بانک دنیا مبتنیبر تفکر اصول اولیه طراحی شده است».
به گفته این نظریهپرداز بینالمللی« :بانکهای آینده نه با اچاسبی سی یا دویچه بانک ،بلکه با شرکتهای
فناورانه رقابت خواهند کرد ،شرکتهایی که میلیاردها دالر روی هوش مصنوعی و طراحی رابط کاربری
سرمایهگذاری میکنند».
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مدیرمسئول شرکت ارنست اند یانگ در حوزه خدمات مالی در آفریقا ،هند و خاورمیانه:

پیادهسازی کربنکینگ یک پروژه کسبوکاری است
سیستم یکپارچه بانکی یا همان کربنکینگ درواقع به ارائه محصوالت و خدمات بانکی و عملیات راهبری آنها از
طریق دسترسی به یک پایگاه داده مشترک و متمرکز اطالق میشود .هرچند برای پیادهسازی آن الزامات متعدد
و شاید سختی وجود دارد؛ اما برخی از کشورها توانستهاند به تجربیات موفقی در این زمینه دست پیدا کنند و با
پیادهسازی معماری باز برای این سیستمها ،خدمات متنوعی را در لحظه ارائه کنند.
به گزارش ستاد خبری پژوهشکده پولی و بانکی ،پل سامرین ،شریک و مدیرمسئول شرکت ارنست اند یانگ در
حوزه خدمات مالی در آفریقا ،هند و خاورمیانه ،یکی از کسانی است که تجارب قابلتوجهی درزمینه سیستمهای
یکپارچه بانکی دارد و ازهمینرو در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت ،به شرح این
تجارب پرداخته است.
عصر تحوالت پرشتاب
او درباره وضعیت فعلی خدمات مالی گفت« :درحالحاضر بازار خدمات مالی بر کاالسازی بانکداری ،گسترش
بانکداری بدون شعبه و ارائه خدمات مبتنیبر تقاضای مشتریان ،تمرکز کرده است .ضمن اینکه با آمدن آیفون،
تحوالتی انقالبی درزمینه اطالعات به وجود آمده است».
به باور سامرین« :ازآنجاییکه بانکها هنوز در این زمینه با دغدغههایی مواجه هستند و بهراحتی اطالعات خود را
در اختیار سایرین نمیگذارند ،بنابراین این تحوالت را خود مشتریان رقم زدند .کسبوکارها نیز باید حول
تقاضای مشتریان ،خدمات خود را طراحی و آنها را مدیریت کنند .الزمه این کار ،ایجاد یک شبکه ارزش،
شخصیسازی خدمات و همچنین ایجاد دفتر کاری است تا در آن بتوانند همه امور را در لحظه مدیریت کنند».
باوجود چنین الزاماتی ،آنگونه که سامرین میگوید« :ساختار معماری فعلی بسیاری از بانکها به آنها اجازه
پشتیبانی از برخی تغییرات و تحوالت همچون زنجیره بلوکی و بیتکوین را نمیدهد».
نوآوری بانکداری با سرعت زیادی درحال تغییر است .شریک و مدیرمسئول شرکت ارنست اند یانگ درخصوص
این تغییرات توضیح میدهد« :این تغییرات حول چهار محور تکنولوژی و کربنکینگ ،پلتفرمها و تنظیم مقررات
رخ داده است .اینکه شما تحوالت تکنولوژیکی همچون زنجیره بلوکی را چگونه مدیریت کنید ،میتواند نقطه
تمایزسازی برای شما شود تا مشتریان خود را جذب و حفظ کنید .بازارهای نوظهوری درزمینه فرآیند وامدهی
ایجاد شدهاند ،بانکها درحال تبدیلشدن به یک اکوسیستم هستند ،سیستمهای تجمیع پرداخت نیز در کانون
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توجه قرار گرفتهاند .علیبابا یک اکوسیستم شده که درحال ورود به سرویسهای مالی است .نحوه واکنش شما به
تمام این تحوالت و مدیریت آنها میتواند بسیار حائز اهمیت باشد».
آمادگی برای پشتیبانی
درزمینه تنظیم مقررات نیز تغییراتی درحال رویدادن است .به گفته سامرین« :زنجیره بلوکی ،بیتکوین،
رِگتک ،بانکداری باز PSD2 ،و بهطورکلی تمام اکوسیستم بانکداری ،آماده تنظیم مقررات هستند .اما نکته
قابلتوجه در این میان این است که آیا هسته و معماری بانک ،آماده پشتیبانی از بانکداری باز است یا نه .در
شرایطی که همه به سمت پرداخت موبایلی و راهکارهای موبایلی رفتهاند ،آیا سیستم فعلی بانکداری توان
مدیریت این تراکنشها را دارد؟ بسیاری از بانکها بهعنوان مثال در انگلستان به سراغ استارتآپهای حوزه ابری
رفتهاند تا کربنکینگ را روی ابر پیاده کنند».
سامرین درخصوص حرکت به سمت معماری باز و نمونههای موفق آن توضیح میدهد« :یکی از نمونههای موفق
حرکت به سمت معماری باز ،اقدام گرینبانک و ارائه خدمات بانکی مجازی برای اوبر است .پیشنهاد من حرکت
به سمت معماری باز است».
شریک و مدیرمسئول شرکت ارنست اند یانگ تأکید میکند« :قابلیتهای دیجیتالی و تمام اجزای اکوسیستم
باید بتوانند با سیستم شما یکپارچه شوند .به همین دلیل است که بسیاری از بانکهای مطرح دنیا همچون
سیتیبانک و ولز اند فورگو سالهاست روی میراث معماری کار میکنند .اکثر آنها یک سازمان جانبی برای امور
دیجیتال ایجاد کردهاند؛ درحالیکه چندان با استراتژی کلی بانک هماهنگ نیستند».
پل سامرین با اشاره به اینکه در بسیاری از مناطق دنیا از قبیل آفریقا و خاورمیانه ،بهرغم دیجیتالیشدن
سرویسها ،هنوز بسیاری از امور همچون روند ثبتنام کارت اعتباری بهصورت دستی و از روی کاغذ انجام
میشود ،درباره عامل کلیدی در طراحی معماری کربنکینگ معتقد است« :طراحی معماری کربنکینگ نه
متناسب با تکنولوژی ،بلکه حول خواست و نیاز مشتریان باید انجام شود تا بتوانید سرویس مناسبی را به آنها
پیشنهاد بدهید ،آنها را جذب و در آینده حفظ کنید».
او با تأکید بر اینکه یکی از کارکردهای اصلی کربنکینگ مدیریت اتوماسیون پردازشهای بسیار زیادی است که
مرتبط با کسبوکار شما هستند ،درباره سرمایه الزم برای پیادهسازی کربنکینگ میگوید« :اجرا و پیادهسازی
کربنکینگ نیاز به سرمایهگذاری بسیار قابلتوجهی دارد :رقمی معادل  ۵۰تا  ۷۰میلیون دالر».
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شریک و مدیرمسئول شرکت ارنست اند یانگ بر این باور است که کر یا هسته نماینده آن چیزی است که شما
انجام میدهید .به همین دلیل باید اکوسیستمی داشته باشید که از این هسته پشتیبانی کند .بسیاری از
سازمانهای بانکها روی فناوری کر تمرکز کردهاند تا الزامات و استراتژی آینده آن را شناسایی کنند.
کُر بهمثابه کسبوکار
پل سامرین که تاکنون تجربه حضور در  ۵پروژه تغییر استراتژی کربنکینگ را داشته ،به نکاتی در این زمینه
اشاره میکند« :پیادهسازی کربنکینگ نه یک پروژه تکنولوژیک ،بلکه یک پروژه کسبوکاری است .باید همگام با
استراتژی کسبوکاری باشد .باتوجهبه سرمایهگذاری قابلتوجهی که روی آن میشود ،باید برای آینده
توانمندسازی شود .باید استراتژی مشخصی داشته باشد ،باید بدانید آیا میخواهید تعداد شعب را افزایش دهید یا
کاهش ،آیا قصد توسعه کسبوکار در سطح جهانی را دارید یا نه».
او در ادامه درباره کوچککردن کر میگوید« :بهتر است برنامه مشخصی داشته باشید که آیا میخواهید کر خود
را به سیستم تراکنش خود تنزل بدهید و آن را به اکوسیستمی از شرکا بسپارید یا نه .استراتژی خود را بهخوبی
مشخص کنید تا بتوانید در راستای آن با سایرین همکاری کنید».
هرچند او معتقد است پروژه پیادهسازی یک سیستم کر ،پروژهای بزرگ است؛ اما تحقق آن را غیرممکن نمیداند
و میگوید« :موفقیت این نوع پروژهها به نحوه واکنش ما و مواجه با مشکالت بستگی دارد .اینجاست که
ارتباطات با افراد مختلف اهمیت پیدا میکند ،اگر درصورت بروز مشکل بتوانید با آنها صحبت کنید ،حل مشکل
برای شما راحتتر میشود».
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معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات اعالم کرد:

عقبماندن از تکنولوژیهای نوین بانکداری و ضررهای استراتژیک به اقتصاد
ایران
«بانکداری در دنیا تحت تأثیر تکنولوژیهای جدید درحال دگرگونی است؛ اما در ایران بهدلیل عدم ورود به این
حوزهها ،کشور در بخش بانکداری نوین بسیار عقب است .این عقبماندن به اقتصاد و سیاست کشور خسارت
جبرانناپذیری وارد میکند ».این بخشی از اظهارنظر نصراهلل جهانگرد ،معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات
در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت است .او در این سخنرانی نسبتبه عقبماندن ایران
از تغییر و تحوالت دنیا هشدارهای جدید داد و تأکید کرد هماهنگنشدن با این تغییرات ،ضررهای استراتژیکی
متحمل کشور خواهد کرد.
غفلت از اکوسیستم جهانی
عقبماندن از تکنولوژیهای روز دنیا ،کشور را با چالشهای جدی روبهرو کرده است .به گزارش روابط پژوهشکده
پولی و بانکی ،نصراهلل جهانگرد ،معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات دراینخصوص
میگوید« :ما در یک اکوسیستم جهانی زندگی میکنیم؛ اما از اتفاقات آن غفلت داریم .فکر میکنیم وجود یک
حاکمیت در ساختار جغرافیای ایران برای اعمال مدیریت بر منابع و فرصتهایمان کافی است ».او با اعالم اینکه
درحالحاضر اصرار جهانی بر این موضوع است که نقش دولت در تصمیمگیریها با نقش شرکتهای مختلف
مشترک باشد ،به تأثیرات عقبماندن ایران از تصمیمات جهان اشاره کرد و افزود« :ایران در حوزه جغرافیایی
بسیار پرتحرکی زندگی میکند که اگر حواسمان به همسایگان منطقهای نباشد ،تحوالت و تغییرات در این
کشورها میتواند بهراحتی به اقتصاد و امنیت کشور ضربه وارد کند».
جهانگرد در ادامه سخنرانی خود در این همایش ،به تغییرات گسترده قلمرو پولی اشاره و با ذکر مثالی ،به
تأثیرات عقبماندن ایران از تحوالت دنیا ،اعالم کرد« :بین سالهای  2000تا  2002جورج سوروس،
سرمایهگذار بزرگ آمریکایی در  4کشور آسیای جنوب شرقی یعنی تایلند ،فیلیپین ،مالزی و کره جنوبی رفتار
بورسی خاصی در بازار ارز این کشورها اجرا کرد .نتیجه این رفتار نیز باعث شد او در عرض دو سال ،بهطور
متوسط  20میلیارد دالر از این کشورها خارج و باعث شود اقتصاد این  4کشور سقوط سنگینی داشته باشد».
براساس اظهارات جهانگرد ،مسئوالن این کشورها عامل رخدادن چنین اتفاقی را درکنکردن تغییرات جهان در
داخل کشورهایشان عنوان کردهاند .او با بیان این مثال تصریح کرد که ایران نیز با درکنکردن تحوالت و
تغییرات جهانی در حوزه پولی و مالی و عدم برنامهریزی دقیق ،متحمل خسارات فوق استراتژی خواهد شد.
گرفتن قیف سروته
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درحالحاضر ورود تکنولوژیهای جدید مانند بالکچین ،بیتکوین و ...به حوزه بانکی ،این بخش را با تحوالت
جدی روبهرو کرده است .تاجاییکه هر یکی از کشورها با برگزاری جلسات مختلف ،تعیین سیاستگذاریهای
مشخص ،در تالش هستند به کمک این تکنولوژیها در نظام بانکی خود ،به اقتصاد کشورشان رونق ببخشند؛ اما
آنطورکه نصراهلل جهانگرد میگوید ،در ایران مدیران و تصمیمگیران بانکی در استفاده از این تکنولوژیهای
جدید بسیار عقب هستند .او دراینخصوص میگوید« :در ایران قیف استفاده از تکنولوژیهای نوین را سروته در
دست گرفتهایم .باوجود تغییرات بزرگی که در دنیای بانکی درحال رخدادن است ،مدیران بانکی کشور هنوز در
فکر تهیه سامانه یکپارچه بانکی ( )banking Coreهستند ».او در ادامه میافزاید« :عقبافتادن از فهم
تحوالت جهانی موجب ضررهایی به اقتصاد کشور میشود که بهراحتی نمیتوان جبران کرد؛ چراکه سرعت
تغییرات تکنولوژی در دهه حاضر فراتر از تغییرات در دهه  60است .برای نمونه اگر همین حاال به فکر تعیین
سیاست برای پولهای رمزی در کشور نباشیم ،فرصتی که این نوع پول میتواند برای اقتصاد کشور به همراه
داشته باشد ،تبدیل به ضرر خواهد شد .چراکه نداشتن برنامه در این زمینه ،منجر به خروج میلیاردها دالر ارز از
کشور میشود».
جهانگرد همچنین به  4تکنولوژی آینده بازار اشاره و اعالم کرد که در آینده اینترنت اشیاء ،بیگدیتا ،نسل پنجم
موبایل ،شبکه ابری و بالکچین تمامی حوزهها را با تحوالت شگرفی روبهرو خواهند کرد .معاون فناوری و
نوآوری وزارت ارتباطات با بیان این موضوع میگوید« :بالکچین کمتر از ده سال است که به دنیا آمده و درواقع
منطق اصلی آن در شبکه مخابراتی وجود داشته است .در نظام بانکی ورود بالکچین و بسترشدن آن برای
بیتکوین ،نقش واسطهگری بانکها را حذف و فعالیتهای بانکی را به یک دفتر کل گسترده تبدیل کرده؛ یعنی
با این تکنولوژی ،ارتباط و مبادله پولی در یک میز مشترک جهانی اتفاق میافتد .حاال این دفتر کل گسترده چه
تأثیری بر معادالت و کنترل مدیریت پولی کشور ما دارد؟ به اعتقاد من چون ما نسبتبه این تکنولوژی هیچ
شناخت و آمادگی نداریم ،این تحوالت تنها ما را از اکوسیستم جهانی دور میکند ».او با اشاره به بهروزنبودن
سیستم بانکداری کشور میافزاید« :درحالحاضر حتی شرکتهای فینتکی هم از شکل پلتفرم امروز بانکی کشور
تنفس میکنند؛ یعنی بهخاطر خللی که در حوزه بانکی وجود دارد ،توانستهاند پا به عرصه گذشته و ارائه سرویس
کنند .این به معنی این خواهد بود که درصورت برطرفشدن این خللها ،فعالیت شرکتهای فینتکی دیگر
معنایی ندارد».
جهانگرد همچنین به استفتا برخی از علما درخصوص ( Miningعمل استخراج در فناوری مربوطبه بیتکوین)
و داشتن احتیاط در این زمینه اشاره کرده و میگوید« :اخیراً برخی از مراجع درخصوص اینکه ورود به این حوزه
احتیاط دارد یا خیر ،سؤال کرده که برخی مراجع هم گفتهاند حرام است .این بسیار خطرناک است؛ چراکه
خودمان درخصوص این موضوع اطالع دقیقی نداریم و با انتقال اطالعات نادرست به مراجع هم باعث میشویم
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اعالم شود که ورود به حوزههای جدید بانکی حرام است ».او بهروزنبودن نسبتبه تحوالت جدید بانکداری دنیا را
عامل جدی عقبماندن اقتصاد کشور دانسته و هشدار میدهد که این عقبماندن داستان جلوگیری استفاده از
کارتهای اعتباری در کشور را تکرار خواهد کرد .به گفته وی سالهاست که استفاده از کارت اعتباری بهخاطر
نوع نگرش خاص در کشور ممنوع شد که نتیجه آن هم عدم استفاده مزیتهای این کارت در اقتصاد کشور بود.
جهانگرد تأکید میکند که یکی دیگر از ضربههای عدم استفاده از کارتهای اعتباری رایج در دنیا این بود که در
ده سال گذشته صدها محصول برمبنای همین کارت اعتباری در اختیار کاربران دنیا قرار گرفته و این درحالی
است که نظام بانکی کشور در ده سال اخیر یک ابزار مدرن و جدید در اختیار جامعه نگذاشته است.
برای خروج از بحران چه باید کرد؟
اما چگونه میتوان از بحران بهوجودآمده به دنبال عقبماندن از تحوالت بانکی دنیا خارج شد .نصراهلل جهانگرد در
پایان سخنرانی خود ،مجموعه پیشنهادهایی را به جامعه مدیران بانکی کشور برای هماهنگشدن با تحوالت دنیا
در حوزه بانکی ارائه کرد .او اولین پیشنهادش را برگزاری همایشهای تخصصی مانند همایش بانکداری
الکترونیکی و نظامهای پرداخت اعالم کرد .به باور او ،چنین همایشهایی و برگزاری کارگاههای جانبی آن به
اطالعرسانی ،آگاهی و آشنایی با مقوالت جدید دنیای بانکداری بسیار مؤثر است.
جهانگرد معتقد است که مدیران و تصمیمگیران بانکی کشور باید درک درستی نسبتبه فناوریهای نوین
بانکداری داشته باشند تا با تدوین قوانین و ضوابط حقوقی ،توانایی تغییر ساختار بانکی کشور براساس تحوالت
روز این حوزه دنیا را داشته باشند.
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات همچنین بر این باور است که شرکتهای بزرگ بانکی کشور مانند
شرکت ملی انفورماتیک ،توسن و ،...با راهاندازی شتابدهندههای مخصوص فینتکها میتوانند شرایط برای
موضوعات جدید بانکی مانند پول دیجیتال را فراهم کنند .او همچنین تأکید میکند که در این زمینه وزارت
ارتباطات نیز بهعنوان متولی بخش ارتباطات و فناوری اطالعات کشور ،پاسخگوی هر خواسته و کمکی به این
شرکتها خواهد بود .جهانگرد در پایان تصریح میکند که رگوالتوری بانکی کشور باید هرچه سریعتر با شناخت
پولهای دیجیتال ،تصمیمات مهمی در این زمینه اتخاذ کند و با درنظرگرفتن فرایندهای الزم در این زمینه ،از
خسارات احتمالی در این بخش جلوگیری کند.
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محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت در کارگاه بانکداری دیجیتالی مطرح کرد:

بانکداری دیجیتالی ضرورتی برای صنعت بانکداری آینده
بانکداری الکترونیکی برای استفاده مشتریان از خدمات بانکی بهصورت شبانهروزی ،بدون نیاز به حضور فیزیکی
در شعبهها راهاندازی شده است؛ اما به عقیده برخی از کارشناسان ،به جای بانکداری الکترونیکی باید بانکهای
خود را در قالب بانکداری دیجیتال مشاهده کنیم؛ زیرا بحث هوشمندسازی در بانکداری دیجیتال مهمتر میشود؛
اما این نوع از بانکداری نیاز به فناوریهایی دارد که محمد بیگدلی ،مدیرعامل بانک ملت در دومین روز از
هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت در کارگاه بانکداری دیجیتال به این موضوعات
پرداخت.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ،بیگدلی فناوریهای نوینی که در صنعت بانکداری اثرگذار
هستند را نام برد .این فناوریها عبارتند از :اینترنت اشیا ،رایانش ابری ،رایانش شناختی ،بانکداری هوشمند
بازاریابی دیجیتال ،شعبه هوشمند و بانکداری دیجیتال.
مدیرعامل بانک ملت معتقد بود که در تمام این موارد باید پرورش نیروهای انسانی را مدنظر قرار داد؛ زیرا
فناوریهای نوظهور پروفایل قابلیتها و مهارتهای نیروی کار را کاملا تغییر دادند و منجر به افزایش قابلتوجه
نیاز به توانایی علمی ،فناوری ،مهندسی و ریاضی شدند .در این مورد پیشنهادهایی نیز به بانکها داده است .او در
این مورد گفت« :دستیابی به فناوریها نیازمند به تغییر استراتژیهای جذب و توسعه نیروی انسانی است.
ازاینرو بانکها نیازمند سرمایهگذاری برای پرورش مهارت نیروهای انسانی خود و همکاری با مراکز آموزشی و
پژوهشی در راستای تأمین مهارتها خواهند بود».
بیگدلی در ادامه ،به تعریف کلی از این فناوریها پرداخت و کاربردهای آنها را در صنعت بانکداری نام برد.
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در ابتدا اینترنت اشیا را مورد بررسی قرار داد .به گفته بیگدلی براساس پیشبینی  ۳ ،IDCهزار و  ۱۷۹میلیارد
دالر درآمد صنعت اینترنت اشیا در سال  ۲۰۱۶است که این مقدار در سال  ۷ ،۲۰۲۰هزار و  ۶۵میلیارد دالر
خواهد شد .مدیرعامل بانک ملت در مورد میزان ارزش این فناوری در صنعت بانکداری بیان کرد« :در آینده
صنعت بانکداری  ۱۱درصد ارزش اقتصادی اینترنت اشیا را به خود اختصاص خواهد داد».
با اینترنت اشیا به مشتریان میتوان خدمات بیشماری ارائه کرد که بیگدلی در مورد این خدمات عنوان کرد:
«پیادهسازی همراهبانک روی ساعت هوشمند ،امکان چت ویدئویی در کیوسکهای شهری ،خودپرداز سیار
قابلردیابی ،امکان پرداخت با تماس کارتبانک بدون واردکردن رمز ،امکان رؤیت وضعیت حساب و در آخر ،ارائه
نرمافزار مدیریت مالی شخص ،از خدماتی است که اینترنت اشیا میتواند در اختیار ما قرار دهد».
هوشمندی کسبوکار از دیگر فناوریهایی است که در بانکداری کاربرد فراوان دارد .در تعریف آن آمده است:
«عبارت شخصی است که شامل برنامههای کاربردی ،زیرساخت و روشهایی است که جمعآوری ،یکپارچهسازی،
تحلیل و ارائه اطلعات کسبوکار در هر زمان و مکان را تسهیل میکند و داده را به اطلعات قابل اقدام برای
پشتیبانی از تصمیمگیری و بهبود عملکرد تبدیل میکند».
به اعتقاد بیگدلی ،بانکها با بخش اعتباری سروکار دارند و باید بتوانند این بخش را کنترل کنند و این
هوشمندسازی به این بخش کمک بسیاری میکند.
دیگر کاربردهای هوشمندی کسبوکار از نگاه بیگدلی ،عبارتند از :مدیریت ریسک اعتباری ،فروش محصول به
مشتریان ،بخشبندی مشتریان ،مدیریت ارزش چرخه مشتری ،بهینهسازی فرآیندها ،جلوگیری از جعل و تقلب،
مدیریت ریسک تطبیقی ،تحلیلهای پیشرفته مالی.
بازاریابی دیجیتال نیز در ایجاد بانکداری دیجیتال کاربرد بسیار دارد .هماکنون بسیاری از بانکها و مؤسسات
مالی بازاریابیهای سنتی را کنار گذاشته و به این بازاریابی دیجیتالی روی آوردند؛ زیرا به گفته بیگدلی باعث
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افزایش جذب مخاطب هدفمند میشود ،مشتریان بهخوبی از برند آگاه میشوند ،نرخ تبدیل کاربر عادی افزایش
مییابد و در کیفیت داده بهبود حاصل میشود.
مدیرعامل بانک ملت در ابتدای ارائه خود از شعبههای هوشمند بهعنوان فناوریهای نوین در صنعت بانکداری نام
برده بود .او در این مورد گفت« :از دیدگاه مؤسسه کپچمینای شعب همچنان کانال اصلی فروش محصوالت با
ارزش افزوده باال باقی خواهد ماند؛ اما باید از طریق ترکیب عناصر و ابزارهای دیجیتال متحول شوند».
بیگدلی در  ۴بخش ابعاد اصلی شعبه هوشمند را نام برد .در مورد این ابعاد عنوان کرد« :ترغیب مشتریان به
استفاده از کانالهای دیجیتال ،شناسایی نیاز مشتری و شخصیسازی خدمات ،تقویت فروش و ارائه مشاوره
تخصصی ،بهبود چیدمان شعبه و جریان کاری و حرکت در شعبه ،اتوماسیون فعالیتهای با ارزش افزوده پایین،
استفاده بیشتر از رنگ و طراحی برای برندینگ و جذب مشتری در شعبات هوشمند است».
رایانش ابری هم فناوری نوینی در صنعت بانکداری است که به گفته بیگدلی در حوزههای تحلیل داده ،خدمات
کسبوکار ،مشارکت و ایجاد امکان دسترسی تمامی کارکنان شعب به سیستمهای بانکداری و تبادل تجاری از
طریق زیرساخت غنی و ایمن و توسعه ظرفیت زیرساختی بانک و تأمین ذخیره قابل توسعه برای تضمین تأمین
نیازهای پردازش داده همزمان کاربرد دارد.
رایانش شناختی از دیگر فناوریهای نوینی است که در ایجاد بانکداری دیجیتالی تأثیر دارد .این تکنولوژی قصد
دارد بااستفادهاز علوم شناختی و علوم رایانه ،رفتار و تفکرات انسان را در یک مدل کامپیوتری شبیهسازی کند.
به گفته بیگدلی ،شرکت دیلونت در سال  ۲۰۱۵بیان کرد که تا سال  ۲۰۲۰اثر فناوریهای شناختی بر سازمانها
رشد قابلملحظهای خواهد داشت .او در این مورد بیان کرد« :رهبران سازمانها در تمامی بخشها باید بدانند
که آیا در بهکارگیری فناوریهای شناختی سرمایهگذاری کنند یا خیر و چگونه و کجا باید این کار را انجام
دهند».
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در پایان بیگدلی به ضرورت بانکداری دیجیتالی در صنعت بانکداری اشاره کرد .او در این مورد گفت« :بانکداری
دیجیتالی لزوم آینده صنعت بانکداری خواهد بود و در دستور کار بانکهای جهانی قرار گرفته است .این نوع
بانکداری فراتر از بهکارگیری فناوری در سرویسهاست؛ بلکه باید در استراتژیها و رویهها نیز لحاظ شود».
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عابد آفتابی ،مدیرعامل شرکت ایران ارقام مطرح کرد:

شعب بانکها باید سودده باشند
لزوم وجود شعب بانکی در عصر حاضر و با توسعه بانکداری الکترونیکی ،یکی از موضوعات مورد مناقشه مسئوالن
صنعت بانکداری است .بسیاری اعتقاد دارند که عمر شعب پایان یافته است و برخی نیز خالف این نظر را دارند.
اما به اعتقاد عابد آفتابی مدیرعامل شرکت ایران ارقام ،این موضوع مهمی نیست که بگوییم عمر شعب خاتمه
یافته است یا خیر .شاید در آینده ترندهای جدیدی ایجاد شود که به شعبه نیاز باشد .آنچه این زمان اهمیت
دارد ،تغییر و تحول در ارائه خدمات است.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ،عابد آفتابی در دومین روز از هفتمین همایش بانکداری
الکترونیک و نظامهای پرداخت ،در کارگاهی با نام «تحول شعب و تأثیر آن بر هزینههای عملیاتی» به وضعیت
شعبههای بانکی در ایران و جهان پرداخت.
آفتابی در ابتدا  ٣پارامتر پول نقد ،جایگاه شعبهها در بانکها و جایگاه مشتریان را در تحوالت شعب و بانکداری
مورد بررسی قرار داد.
به گفته مدیرعامل شرکت ایران ارقام ،عادات مردم درحال تغییر است و به روشهای نوین عالقهمند هستند؛ اگر
به سرویسی عالقهمند شوند ،آن را به یک مطالبه تبدیل میکنند .این تحوالت در نوع پرداخت نیز رخ داده است.
آفتابی در این مورد گفت« :در چین حتی متکدیان با ویچت درخواست پول میکنند و این واقعیت است که
ذائقه مردم تغییر کرده است».
او آماری درمورد تحوالت پرداختهای نقدی ارائه داد و گفت« :در آمریکا و کشورهای اروپایی  ٢٧درصد
پرداختها بهصورت نقدی است و در آسیا این عدد  ۵۵درصد است».
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آفتابی درمورد راهحل جایگزین پول نقد ،گفت« :به جای پول نقد ،راهحلهای کارتمحور جواب میدهند .البته
به این صورت نیست که حذف پول نقد بالفاصله صورت گیرد؛ بلکه در مدتزمان طوالنی رخ میدهد».
دومین پارامتری که آفتابی بررسی کرد ،شعب بانکها بود.
او در این مورد گفت« :درحالحاضر در دنیا تعداد شعب با روش و شکل قبلی درحال کاهش هستند .براساس
آمارها ،شعبهها در آمریکا و اروپا به تعداد قابلتوجهی درحال کاهش است .این موضوع هم باید بررسی شود .ما
معتقد هستیم ایجادنکردن تحول در شعبهها ،یکی از دالیل کاهش آنها شده است».
 Costیکی از موضوعاتی است که در نظر مدیرعامل شرکت ایران ارقام در تحول شعب تأثیر دارد .آفتابی
درمورد این مسئله بیان کرد« :موضوع اصلی در شعب موضوع  Costاست .به نظر من در کشور تغییر و تحوالت
بسیاری ایجاد شد و مدرنسازی هم رخ داده است؛ اما به لحاظ کسبوکاری و هزینهای ،شعب باید تغییر کنند.
شعبهها بهمثابه یک بنگاه اقتصادی باید سودده نیز باشند؛ همانطورکه سوپرمارکت بدون سوددهی نمیتواند به
فعالیت خود ادامه دهد ،شعب هم باید سودده باشند وگرنه نمیتوانند ادامه دهند».
عالوهبر مدرنیزهکردن ،جلوگیری از تقلب و کالهبرداریها در تحول شعب تأثیر دارند .به اعتقاد آفتابی ،تقلب در
کشور ما بسیار جدی است .میتوانیم با چندین میلیارد هزینه بهسادگی تجربه خوبی از سرویس را برای مشتری
ایجاد کنیم و همچنین از زیانهای چندصد میلیاردی جلوگیری به عمل آوریم.
بحث سوم ،تجربه مشتریان است که در نظر آفتابی ما با این بخش بیگانه هستیم؛ چون خدماتی ارائه میدهیم و
مشتری باید در همان قالب عمل کند .درصورتیکه در کشورهای دیگر سرویسها را براساس درخواست مشتری
ارائه میدهند و روشهای سنتی در بازار بانکی جهان تغییر کرده است.
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مدیرعامل شرکت ایران ارقام درمورد عملکرد شرکتهای بزرگ در ارائه خدمات گفت« :شرکتهای بزرگ متوجه
تغییرات شدند و ماشینها را متناسب با آن میسازند .سرویسهایی ارائه میدهند تا مورد پسند مشتریان باشد.
تجربه مشتری در تمام تصمیمگیریها و فرآیندهای ما در الیههای مختلف باید حضور داشته باشد».
به اعتقاد آفتابی در شعب نباید تغییر چیدمان مدنظر ما باشد؛ بلکه تغییر سرویس و خدمات از اهمیت بیشتری
برخوردار است .تغییر ماشین و تغییر برنامه نتیجه کار است؛ اما ارائه خدمت باید در اصل قرار بگیرد.
آفتابی در توضیح بیشتر این تغییرات بیان کرد« :مهم این است که شعبه ،بانک و نقطه سرویس خود را طوری
ارائه دهیم که مشتریمحور باشد تا اگر جریانی در جهان به راه افتاد که مخالف دیجیتالیشدن بود ،ما خودمان
را با این موضوع تطبیق دهیم .درحالحاضر نیازمند به این تغییرات هستیم».
تغییر و تحوالت رخ نمیدهد مگر اینکه صنعت بانکداری بهسوی بانکداری باز برود .به اعتقاد آفتابی ،بحث
بانکداری باز هنوز جایگاهی در کشور ما پیدا نکرده؛ اما با سرعت و پیشرفت فینتکها و استارتآپها نیازمند آن
هستیم .موبایل هم که چه بخواهیم چه نخواهیم حضور دارد و این واقعیت است.
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فرهاد فائز معاون شرکت خدمات انفورماتیک مطرح کرد:

بانکها سرویسهای رایگان ارائه ندهند
بانکها در ابتدا برای رقابت در بازار ،خدماتی مانند پیامک تراکنشهای بانکی را بهصورت رایگان در اختیار
مشتریان خود قرار میدادند؛ ولی با گسترش مشتریان بانکی و افزایش استفاده از خدمات ،این موضوع به معضلی
بدل شد .بسیاری معتقدند زمان آن فرا رسیده تا از مشتریان بابت خدمات پولی دریافت شود؛ اما این موضوع با
استقبال مشتریان همراه نیست .در همین حین بانکها با چالشهای زیادی نیز روبهرو هستند.
در دومین روز از هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت ،فرهاد فائز معاون شرکت خدمات
انفورماتیک ،درکارگاهی با عنوان مدل کسبوکارهای بانکها در جهان ،به چالشهای بانکهای ایران و نحوه
درآمدزایی بانکهای خارجی پرداخت.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ،فائز در این کارگاه در ابتدا به چالشهای عمومی و چالشهای
کمتر دیدهشده در نظام بانکداری ایران پرداخت .او در این مورد گفت« :من چند روز در خبرگزاریها مشکالت و
مسائل بانکداری را بررسی کردم و جمعبندی من به این صورت است که بانکها در بخش نرخ دستوری و
تسهیالت تکلیفی ،مطالبات سنگین از دولت ،تنگنای اعتباری و کمبود نقدینگی و بنگاهداری ،با چالشهایی
روبهرو هستند».
اما عالوهبر آنچه فائز نام برد ،بانکها چالشهایی دارند که کمتر به آنها پرداخته شده .به گفته معاون شرکت
خدمات انفورماتیک ،رقابت ناسالم در جذب منابع ،تعداد باالی شعب ،اصرار بر ارائه سرویسهای رایگان ،ورود
بانک به مقولههای غیرتخصصی و نبود انگیزه مادی کافی برای مدیران ارشد ،از اینگونه چالشها است.
باوجود این چالشها ،اما بانکها باید مدام خود را ارزیابی کنند؛ زیرا هرآنچه که قابل ارزیابی و سنجش نباشد،
قابل مدیریت نیست .در بانکهای خارجی و بهتبع آن در بانکهای ایران ،راهحلی به نام کارت اعتباری متوازن
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وجود دارد که توسط آن بانکها مورد ارزیابی قرار میگیرند .فائز در توضیح بیشتر این راهحل بیان کرد« :این
روش در بانکهای خارجی قدیمیتر است و هماکنون چند بانک در ایران نیز از این سیستم بهره میبرند.
مقولههای متفاوت فعالیت بانکها را مورد سنجش قرار میدهد .کارت اعتباری متوازن نیز ورژنهای مختلف دارد
و مدام درحال رشد و توسعه است .یکی از آخرین ورژنهایی که دارد ،سازمان را براساس مالی ،مشتری،
فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری ارزیابی میکند .برای هرکدام از محورها شاخص تعیین و ابتدا دوره و انتها
دوره آنها را ارزیابی میکند و براساس اطالعات بهدستآمده ،پسرفت یا پیشرفت بانک را میسنجد یا چند بانک
را باهم مقایسه میکند».
درآمدهای غیرمشاع الزمه بانکهای ایرانی
درآمد بانکها به دو دسته مشاع و غیرمشاع تأمین میشود .در دنیای امروز و در بانکهای جهان درآمدهای
غیرمشاع بسیار مورداستفاده قرار میگیرند .فائز نیز معتقد است بانکهای ایرانی هم باید به سمت این نوع از
درآمدها بروند .در این مورد همچنین آماری نیز ارائه داد .او دراینخصوص گفت« :درآمدهای غیرمشاع
درآمدهایی هستند که از طریق کارمزدها و کارتهای اعتباری به دست میآید .بانکها باید بهزودی بر درآمد
غیرمشاع متمرکز شوند .در بانکهای پیشرو حدود  ۴۵درصد از درآمدها ،درآمدهای غیرمشاع هستند و در ایران
این مقدار به  ۱۰تا  ۲۵درصد میرسد».
فائز با اشاره به اینکه اتکا به درآمدهای مشاع اثراتی در پی خواهد داشت ،بیان کرد« :تمرکز بیشازاندازه بانکها
بر درآمدهای مشاع ،باعث ورود آنها به فعالیتها و سرمایهگذاریهای پرریسک ،ارائه تسهیالت کالن با
اعتبارسنجی نامعتبر و درنهایت افزایش حجم معوقات در سالهای اخیر شده است .در ایران درصد معوقات ۱۱
درصد شده است؛ درحالیکه در کشورهای دیگر  ۲تا  ۳درصد است».

Page 118 of 236

در نظر او بانکها باید در قبال ارائه خدمت ،از مشتریان کارمزد دریافت کنند و دریافتنکردن کارمزد اشتباهی
بود که از ابتدا نباید انجام میشد .دراینخصوص نیز در میان بانکها ،بانک ملی یکی از نمونههای موفق اخذ
کارمزد است .دریافتنکردن کارمزد از پذیرندگان فروشگاهی ،نمونه ناموفق اخذ ناموفق در بانکهای کشور بود.
در ادامه فرهاد فائز آماری از سایت  WORLD Bankارائه داد و وضعیت تجهیزات نرمافزاری و سختافزاری در
ایران را مورد بررسی قرار داد .او در این مورد گفت« :براساس این سایت تا پایان سال  ۲۰۱۶در جهان به ازای هر
دو هزار و صد نفر ،یک خودپرداز وجود دارد .این عدد در ایران هزار و  ۳۹۰گزارش شده است که این تعداد
بسیار باال است .به نظر من در سرویسهای ارائهشده  VTMابزاری لوکس و پرهزینه است و خرید آن توسط
بانکها غیرضروری است .در تجهیزات دیگر همه بانکها عالقه عجیبی دارند تا کر خریداری کنند و این اتالف
منابع است .مهاجرت و تغییر مدام کر نیز در بانکها وجود دارد که عادت خوبی نیست».
فائز همچنین با بیان اینکه بانکها نباید وارد کارهای غیرتخصصی شده و تنها به بانکداری بپردازند ،عنوان کرد:
«در فضای فعلی این تصور وجود دارد که موبایل و اینترنت خیلی مورد توجه است؛ ولی همچنان بیشتر کارهای
بانکی مردم از طریق دستگاههای کارتخوان بوده و باید این روند نیز تغییر کند».
او در پایان پیشنهاد کرد تا بانکهای ایرانی از خروجی مدلهای کسبوکاری بانکهای خارجی استفاده کنند و
کاری کنند تا فاصله زیادی با استانداردهای جهانی نداشته باشیم و بانکها سرویسهای رایگان نیز ارائه ندهند و
به خاطر ارائه سرویسها کارمزد دریافت کنند.
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ولیاهلل فاطمی ،صاحبنظر در نظامهای پرداخت مطرح کرد:

دیتا سرمایه است
دادهها در دنیای فناوری اطالعات امروزه نقش مهمی را ایفا میکنند .بسیاری از کارشناسان داده را ثروت و
سرمایه یک کشور میدادند و مسئوالن در کشورها نیز سعی در مدیریت و کنترل این دادهها دارند .یکی از
راههای مدیریت داده ،بهرهگیری از فناوری زنجیره بلوکی است .در این فناوری باوجود کاربران متعددی که
بهطور همزمان دادههایی را ثبت و اصالح میکنند و ممکن است که آن دادهها باهم تداخل داشته باشند ،شبکه
قادر به حفظ یکپارچگی محتوای پایگاه داده است .به گفته ولیاهلل فاطمی ،صاحبنظر در نظامهای پرداخت ،این
فناوری بسترساز اقتصاد دیجیتالی است.
فاطمی در دومین روز از هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت ،در کارگاهی با عنوان
صاحبنظران در نظامهای پرداخت ،به فناوری زنجیره بلوکی در اقتصاد دیجیتال و اهمیت داده پرداخت.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ،ولیاهلل فاطمی در این کارگاه با اشاره به اینکه فناوریهای
موجود و پیشرفتهای صنعتی رفتهرفته اثربخشی خود را از دست میدهد و فناوریهای دیگر جایگزین
میشوند ،بیان کرد« :امروزه فناوریهای جدید بهسرعت جایگزین فناوریهای دیگر میشود .هماکنون با حجم
زیاد دادهها نمیتوان برخی سرویسها را ارائه کرد و سیستمهای متمرکز نمیتوانند مدیریت کنند».
به گفته فاطمی ،اقتصاد دیجیتالی پایهگذار انقالب چهارم است و در این انقالب دانش و دیتا پایههای اصلی
هستند .او در این مورد بیان کرد« :اگر بتوانیم درست و بهموقع وارد بانکداری دیجیتال شویم ،عقبافتادگی خود
را در انقالب دوم و سوم جبران خواهیم کرد .در اقتصاد دیجیتالی مهمترین موضوع ،تغییر مفهوم مدیریت دادهها
است».
فاطمی در توضیح بیشتر نقش دیتا در جهان امروز بیان کرد« :دیتا یک سرمایه و مفهوم جدی است .اما در
کشور ما تولید دیتا و بسترسازی برای جمعآوری آن ایجاد نشده است و از این لحاظ در دنیا عقب هستیم و باید
مدیریت شوند».
صاحبنظر در نظامهای پرداخت ادامه داد« :برای نگهداری حجم زیاد از اطالعات و ارتباطات الزم است ساختار
ذهنی ما در طراحی و ایجاد سیستمهای اطالعاتی تغییر کند».
او معتقد است در دنیای جدید راهکار مدیریت این حجم از اطالعات ،دیجیتالیکردن مدیریت فیزیکی و
نیمهفیزیکی ،هویتها و داراییها است.
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هماکنون درمورد مدیریت دادهها در اقتصاد دیجیتالی ،رویکرد جدیدی ایجاد شده است .فاطمی در این مورد
گفت« :رویکرد جدید در مدیریت داده بهصورت واگذاری مدیریت به هر عضو است؛ یعنی هرکس بهطور مستقل
به خودش اجازه حرکت اطالعات خود را میدهد و هر عضو شبکه همه اطالعات شبکه را نزد خود نگه میدارد».
اما این دادهها باید مدیریت شوند تا بهصورت بهینه بتوان از آنها بهره برد .فاطمی فناوری زنجیره بلوک را
بهعنوان راهکاری برای مدیریت داده میداند .به اعتقاد فاطمی ،این فناوری در محیط بدون اعتماد باعث ایجاد
اعتماد میشود .او در ادامه گفت« :در محیطی که اعتماد نباشد ،بهدلیل عدم تعریف دقیق حریم شخصی ،افراد
سعی در مخفیکردن اطالعات از دولت هستند و بهطورکلی از کنترلشدن بیزار هستند .در این محیط انبوه
اطالعات و آمار قابلاتکا باعث افزایش هزینههای مدیریت ریسک میشود».
در نظر فاطمی فناوری زنجیره بلوکی باعث میشود دیتاها تغییرناپذیر شوند؛ چون تولیدکننده دیتاها در این
زنجیره دیگر دسترسی به دیتاها ندارند و حاکمیت نیز نمیتواند به آن دسترسی داشته باشد.
به گفته فاطمی این فناوری در ثبت امالک ،کاهش قاچاق ،صنایع کشاورزی و غیره کاربرد دارد.
در پایان ،ولیاهلل فاطمی پیشنهاد کرد تا مسئوالن در بحث هوشمندسازی و مقرراتگذاری در این بخش اقدام
کنند و براساس پیشبینیهای او ،درصورت همراهی دولت و بخش خصوصی در خلق یک رویکرد صحیح و
همهجانبه به مقوله اقتصاد دیجیتالی و بهکارگرفتن فناوری زنجیره بلوک ،میتوانیم تا سال  ۱۴۰۰به ارزش
افزودههای زیادی دست یابیم.
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مدیرعامل شرکت توسن تکنو اعالم کرد:

بانکداری دیجیتال فرایندهای بانکی را تغییر میدهد
بانکداری دیجیتال میتواند بهرهوری را در بانکهای ایران افزایش دهد.
محمد مظاهری در سخنرانی خود با عنوان بانکداری دیجیتال ،در روز دوم هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و
نظامهای پرداخت گفت« :در پیادهسازی بانکداری دیجیتال باید توجه کنیم که چه کارهایی را میتوانیم بهصورت
دیجیتالی انجام دهیم».
مدیرعامل شرکت توسن تکنو گفت« :آمار نشان میدهد که میزان بهرهوری بانکهای ایران بسیار باالست .بهترین
بانک در ایران بانک ملت است که آمار آن نیز درمقایسهبا بانکهای دنیا بسیار باالست .بانکهای اروپایی و امریکایی
با پیادهسازی بانکداری دیجیتالی توانستهاند بهرهوری خود را به میزان قابلقبولی افزایش دهند».
او اضافه کرد« :در اصل بانکهای دنیا وقتی سراغ بانکداری دیجیتال رفتند که دچار بحران مالی شدند .در سال
 ۲۰۰۸وقتی با بحران حاشیه سود روبهرو شدند ،بهصورت هماهنگ سعی در ایجاد بانکداری دیجیتال کردند تا
بتوانند حاشیه سود خود را افزایش دهند».
او با مقایسه تعداد شعب ایران و ترکیه گفت« :ترکیه طی سالهای گذشته توانسته است بانکداری دیجیتال را
گسترش دهد .طبق برآوردها و آماری که اعالم شده است ،طی چند سال گذشته تقریباً توانسته بانکداری دیجیتال
را  ۴۵درصد توسعه دهد .ازهمینرو تعداد شعب بانکی در این کشور  ۱۲هزار شعبه است؛ این در حالی است که
تعداد شعب در ایران  ۲۲هزار شعبه است».
او ادامه داد« :تعداد باالی شعب روی میزان بهرهوری بانکها تاثیر مستقیم دارد .انگلستان اقتصاد  ۲هزار میلیارد
دالری دارد .با  ۹هزار و  ۷۰۰شعبه این نشان میدهد که ما یک تغییر اساسی نیاز داریم».
او ادامه داد« :تغییر رفتار مشتریها یکی از المانهای تغییر در روش بانکدرای در ایران است .هرم سنی در ایران
جوان است .نسل دیجیتالی درحال ورود به اقتصاد هستند .طبق تحقیقی که در توسن تکنو انجام دادیم ،مشخص
کرد که طی  ۵سال آینده میزان مراجعه مردم به شعب بانکی  ۴۴درصد کاهش مییابد».
مظاهری گفت« :اگر به هرم جمعیتی اشاره کنیم مشخص میشود که مردم در آینده بانک خود را براساس
سرویسهای بانکداری دیجیتالی که ارائه میدهند ،انتخاب خواهند کرد».
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او گفت« :بانکداری باز میتواند دراینخصوص کمک بهسزایی به بانکها بکند و فینتکها میتوانند در این زمینه
کمک بهسزایی به بانکها کنند».
او با اشاره به وضعیت بانکداری دیجیتال در ایران گفت« :بانکهای ایران در وضعیت سلفسرویس قرار دارند .هنوز با
مرحله نهایی و تغییر در مدلهای کسبوکاری فاصله بسیار زیاد است .باید یک ویژن و استراتژی دیجیتالی داشته
باشیم .برای این منظور باید تغییر ساختار ذهنی ایجاد کنیم.
یکی از دغدغههای بانکداری دیجیتال این است که شما وقتی تمام سرویسها را دیجیتالی کردید ،چگونه ارتباط با
مشتری را حفظ کنید .ارتباط با مشتری نباید از بین برود .ازهمینرو میتوان اشاره کرد استفاده از ویدئو در
بانکداری دیجیتال بسیار حائز اهمیت میشود».
او ادامه داد« :در دنیای دیجیتال از هر کار و فرصتی میتوان فرصت بیزینسی را فراهم کرد».
او با بیان اینکه روند جهانی تحولسازی در صنعت بانکداری بهسرعت درحال شکل است ،گفت« :این روند
تحولساز ،بانکها را برای مدل سبک و کار خود به چالش میکشد و آنها مجبور به انطباق با سایر فناوریها
هستند».
مظاهری ادامه داد« :هماکنون در کشور خود بیستودو هزار شعب دیجیتال داریم و نسبتاً در منطقه از وضعیت
خوبی برخورداریم؛ اما باید ما به سراغ مشتری برویم و هر روز خود را نسبتبه فناوریهای دیجیتال بهروز کنیم».
مدیرعامل شرکت توسن تکنو با بیان اینکه چرا باید بانکداری دیجیتال برای ما کسب درآمد داشته باشد ،افزود:
«شانزده هزار تا بیست میلیارد هزینه شبکه شعبهای بانکهای ایران است و از آنجایی که فضای بانکداری دیجیتال
گسترده است ،باید سرویسهایی را خارج از بانک به مشتریان ارائه دهیم».
مظاهری با اشاره به اینکه کر باید از شعبه بانکها مهاجرت کند ،گفت« :باید مأموریت جدیدی برای شعب تعریف
کنیم».
او گفت« :در بانکداری دیجیتالی فرایندها تغییر میکند .بانک دیجیتال باید ببیند کدامیک از بخشهای خود را
حذف کند؛ ازهمینرو میتوان پیشبینی کرد که میتوان بخش کلر یا تحویلدار را به صورت کامل حذف کرد».
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مدیر بخش مشاوره مدیریت شرکت یاس ارغوانی:

بانکداری دیجیتال تجربه مشتری را تغییر میدهد
 ۱۲مؤلفه برای پیادهسازی بانکداری دیجیتال باید در دستور کار بانکها قرار گیرد.
مدیر بخش مشاوره مدیریت شرکت یاس ارغوانی ،با بیان این مطلب در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و
نظامهای پرداخت گفت« :برای شناختن این  ۱۲مؤلفه ابتدا یک مفهوم کلی بانکداری دیجیتالی را برای شما معرفی
میکنم».
مسعود عسگریمهر گفت« :ما در فضای کسبوکار با تغییرات بسیار عمدهای مواجه هستیم .بحث فناوریهای جدید
مانند اینترنت اشیاء و کالن داده و ریسکهای امنیتی ،فضای کسبوکار را تغییر داده است».
او با اشاره به اینکه رفتار مشتریان ما تغییر کرده است و به سمت استفاده از ابزارهای دیجیتال میروند ،گفت:
«استفاده از ابزارهای دیجیتالی وارد زندگی خصوصی افراد شده است .تقریباً تمام مردم در همه گروههای سنی ،به
استفاده از موبایل تمایل دارند و رقابت شدید در این عرصه شکل گرفته است .هماکنون بازیگران جدید وارد عرصه
شدهاند و همه اینها ما را وارد فضای رقابتی جدیدی کرده است و اگر فکر اساسی برای این حوزه نکنیم ،در چند
سال آینده با چالش بزرگی مواجه خواهیم شد و درنهایت منجر به حذف بانکها میشود».
او گفت« :از همین روست که در تمامی تعاریف بانکداری دیجیتال ،توجه ویژه به تجربه کاربری در بانکداری
دیجیتال ،از اهمیت ویژهای برخوردار است».
عسگریمهر با اشاره به یکی از تعاریف مطرح در سطح جامعه جهانی ،گفت« :طبق این تعریف ،بانکداری دیجیتال
برابر با حذف شعبه نیست؛ بانکداری دیجیتال تغییر ماهیت شعب از تراکنشمحوری به مشاورهمحوری است .در
اصل حذف کامل شعب فیزیکی در دستور کار نیست؛ تغییر ماهیت شعب از اهمیت برخوردار میشود و باید به
سمت مشاورهمحوری حرکت کنند».
او به تعریف  PWCاز بانکداری دیجیتال اشاره کرد و گفت« :طبق این تعریف ،بانکداری دیجیتال یعنی غنیسازی
سرویسها .یعنی سرویسهایی که بهصورت سنتی ارائه میشود ،با مفاهیم دیجیتال باید غنی شوند و ارزش افزوده
برای مشتریان ایجاد کنند».
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او اضافه کرد« :در تعریف دیگر ،بانکداری دیجیتال به معنای دیجیتالیکردن تمام فعالیتها و فرایندها و ابزارها
است؛ یعنی تمام اتفاقها در سیستم بانکداری سنتی را بر پایههای بانکداری دیجیتال ببینیم».
او با جمعبندی از تمامی تعاریف ارائهشده برای بانکداری دیجیتال ،اعالم کرد« :بانکداری دیجیتال به معنای
دیجیتالیکردن تمام فعالیتها و فرایندها با هدف بهبود تجربه مشتری است .پس باید از تفکر شروع کنیم .تفکر
دیجیتال را شکل دهیم».
او با انتقاد از مدیران بانکی گفت« :کمتر مدیران ما تفکرشان دیجیتالی شده است و کمتر از ابزارهای دیجیتالی
استفاده میکنند .بیشتر با تلفن جلسه هماهنگ میکنیم ،هنوز از کاغذ استفاده میکنیم .باید تفکر تغییر کند و به
سمت ابزارهای دیجیتالی برود».
او با اشاره به مفاهیم حائز اهمیت در بانکداری دیجیتالی ،گفت« :تجربه و نیاز مشتری بسیار حائز اهمیت است؛
همچنین بحث موبایل و رفتن به سمت سرویسهایی بر بستر آن ،از اهمیت شایانی برخوردار است .از سوی دیگر،
شبکههای اجتماعی و رسانههای اجتماعی هر روز درحال پررنگشدن است و شبکه بانکی نمیتواند بدون توجه به
آن حرکت کند».
عسگریمهر گفت« :از دیگر واژههای بااهمیت در بانکداری دیجیتال ،مفهوم کسبوکارهای نوپا مانند فینتکها و
استارتاپهاست .از سویی ،بانکداری باز و نوآوری باز در این راستا از اهمیت ویژهای برخوردار است».
او ادامه داد« :باید در نظر گرفت که مفهوم داده بهصورت کامل تغییر میکند و کالندادهها از اهمیت ویژهای
برخوردار میشوند .نمیتوان دیگر بدون داده مشتریان را تحلیل کرد».
او اضافه کرد« :بانکها برای ارائه خدمات خود باید بر بستر یکپارچه حرکت کنند و برقراری امنیت در
سرویسهایشان از اهمیت ویژهای برخوردار است .موضوع ارائه سرویس نیز از طریق کانالهای مختلف در بانکداری
دیجیتال حائز اهمیت است».
او با اشاره به اینکه مفهوم کربنکینگ در بانکداری دیجیتال بهصورت کامل تغییر کرده است ،گفت« :با
کربنکینگهای فعلی نمیتوانیم سراغ بانکداری دیجیتال برویم».
عسگریمهر گفت« :باید ریسکهای امنیتی را مجدد تعریف کنیم .در این حوزه ریسکهای مربوطبه فناوری
اطالعات را باید مدنظر قرار دهیم .دیگر این روزها بدون فناوری اطالعات و ارتباطات نمیتوان هیچ کاری کرد».
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در نشست بانکداری دیجیتال مطرح شد:

چارهای جز اجرای بانکداری دیجیتال نداریم
در میزگرد بانکداری دیجیتال که در حاشیه هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت مطرح شد ،به
چگونگی پیادهسازی بانکداری دیجیتال در ایران و مشکالت بانکها در این زمینه پرداخت .در این میزگرد محمد
مظاهری مدیرعامل شرکت توسن تکنو ،مهران محرمیان معاون شبکه شرکت خدمات انفورماتیک و محمد
گرکانینژاد مشاور معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی و محمد عسگریمهر مشاور مدیریت و فناوری اطالعات
شرکت یاس ارغوانی در این جلسه حاضر بودند .مدیریت جلسه برعهده مرتضی ترک تبریزی مدیر امور فناوری
اطالعات بانک ملت بود .متن کامل این نشست را در زیر میخوانید:

ما میخواهیم بانک دیجیتال بسازیم ،ما بانکها مرغ عزا و عروسی هستیم .از دهه  ۷۰به ساختوساز
سیستمهای مختلف پرداختیم .بسیار کار کردیم و حاال میگویند بانک دیجیتال درست کنیم .برای آن
باید ماژولهای متفاوت راهاندازی کنیم .بانکداری باز را ایجاد کنیم .دیتاهایمان را شناسایی و مدیریت
کنیم و بانکداری اجتماعی را اجرا کنیم .تمام اینها برای بانک هزینه دارد .آقای مظاهری میگوید بانک
دیجیتال هزینهها را کاهش میدهد ،آیا واقعاً بانکداری دیجیتال هزینهها را کاهش میدهد و درآمدمان
بهتر میشود؟ ما که هرکاری کردیم وضعمان بدتر شده است.
محمد مظاهری ،مدیرعامل شرکت توسن تکنو :چندتا عدد میگویم ،ما  ۲۲هزار شعبه بانکی داریم .اگر
خودمان را با کشورهای منطقه هم مقایسه کنیم ،مشخص است که تعداد شعب ما بسیار زیاد است .شعبه گرانترین
کانال بانکداری است که از  ۳۰۰سال پیش درست شده است .هزینه برآوردشده برای شبکه شعب در ایران ،بین ۱۶
هزار تا  ۲۰هزار میلیارد تومان است و در  ۱۰سال یا  ۱۸سال گذشته نیز باوجود سرویسهایی که درست شده،
بهطور جدی شبکه شعب ما کاهش پیدا نکرده است .بانکداری دیجیتال موجب باالرفتن بهرهوری میشود و
صرفهجویی در هزینهها میشود؛ اما این در شرایطی است که بانکدارهای ما حاضر به کاهش شعبه شوند .اما باوجود
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تالشهایی که شده است ،هنوز تعداد شعب کاهش نیافته است .به نظر من تفکر دیجیتال الزم است .این شکل تفکر
باید عوض شود و نیاز به فرهنگسازی دارد و در اکثر بانکها بهدلیل مشغلهها کمتر به این موضوع اشاره کردهاند.

همه بانکها تالش میکنند که تعداد شعب خود را کاهش دهند؛ بهطور مثال بانک ملت  ۲هزار شعبه را
تبدیل به هزار و  ۵۰۰شعبه کرده است .اما اآلن هزار و  ۵۰۰شعبه شلوغ داریم .در اصلِ فرهنگ ،مردم
رشد پیدا نکردهاند؛ پس ناگزیر هستیم که سرویس شعبه داشته باشیم .شاید هم حاکمیت نظرش حضور
شعبه در برخی مناطق است .ازهمینرو از آقای گرکانینژاد میخواهم دیدگاه حاکمیت در این زمینه را
مشخص کند و مدلهای درآمدی مدنظر حاکمیت را نیز شفاف بیان کنند.
گرکانینژاد ،مشاور معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی :به نظر من موضوع این نیست که باید برای بانکداری
دیجیتال هزینه بکنیم یا نکنیم! یا هزینه ما را کاهش میدهد یا خیر؟ شاید هزینه را باال ببرد .به نظر من ورود به
بانکداری دیجیتال اجتنابناپذیر است .درک اتفاقی که در بانکداری درحال وقوع است ،بسیار حائز اهمیت است .این
تغییر اجتنابناپذیر است و اگر بانکی این تغییر را متوجه نشود ،حذف میشود و از بین میرود .چند سال پیش
امپراتوری نوکیا با درکنکردن اسمارت فون و سیستمعاملی که روی آن تأکید میکرد ،شکست خورد و تمامی سهم
خود از بازار را از دست داد .آنجا نقطه عطف سیستم بود .در سیستم بانکداری باتوجهبه اتفاقاتی که در حوزه
بانکداری میافتد به آن نقطه عطف رسیده است که باید تصمیمگیری کند .همین اآلن همه ما میدانیم که در شبکه
اجتماعی که کار میکنیم ،دوست داریم پول منتقل کنیم .وقتی شبکه اجتماعی وارد خانوادهها شد ،نیاز برای مردم
ایجاد میشود .اآلن نیاز جامعه است که در شبکه اجتماعی که کار میکند ،همانطورکه احوالپرسی میکند ،پولش
را هم پرداخت میکند.
ازنظر من پیادهسازی بانکداری دیجیتال یک ضرورت است .مطمئن هستم که تفکر ما در سطح بانکدار و رگوالتور
باید تغییر کند و یک بیزینس مدل برای آن باید پیدا کنیم .یک سؤالی هم ذهن مرا مشغول میکند .بحثی در تغییر
مدل کارمزد نیست .بدون شک باید این مسیر اصالح شود؛ اما در همین فضا فینتکها آمدهاند .جایی که زور
بزرگترهای بازار نرسید کارمزد بگیرند ،سرویسهایی میدهند که از آن درآمد کسب میکنند و کارمزدشان را
میگیرند .صنف فکر میکند چون پول من در بانک است ،برای این نباید کارمزد بدهد؛ اما به نظر میرسد بانکها
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میتوانند با اضافهکردن سرویسهای ارزش افزوده برای سرویسهایی دیگر ،پول بگیرند .من فکر میکنم با تجربه
شخصیسازیشده منطبق بر نیازهای روزمره آدمها چه در الیه  retailو چه در الیه بنگاهداری ،باید کاری را انجام
دهیم تا افراد متقاعد و عالقهمند به سرویس شوند و حاضر باشند پول آن سرویس را نیز بدهند.

هزینهای داریم با عنوان نیروی انسانی .اگر شعب را کم کنیم ،نیروی انسانی را کجا ببریم؟
مظاهری :اگر شما یک گزینه دیگر به افراد بدهید ،شاید آنها بابت یکسری مسائل ،دیگر به شعبه نروند .ما امروزه
 ۵۰هزارتا دستگاه خودپرداز داریم و زمانیکه در سال تقریب میزنیم ۱۰۰ ،هزار میلیارد تومان پول نقد دارد توزیع
میکند و پول نقد دیگر آخرین سنگر بانکداری سنتی است که فناوری زنجیره بلوک آن را هدف گرفته است .این
پول چگونه به خزانه برمیگردد؟ غیر از این است که از طریق شعب این اتفاق میافتد؟ آیا ما تاکنون گزینه دیگری
ایجاد کردهایم که مردم دیگر به شعبه نیایند؟ ما میگوییم که این شعب را  Transformکنیم ،کاهش ندهیم و
کلر باید از شعب بانک مهاجرت کند؛ بنابراین اگر به تمام این موضوعات فکر کردیم و به سمت آنها رفتیم ،میشود
نشست و درباره منابع انسانی نیز فکر کرد.

به نظر میرسد مردم عالقهمندی به دادن کارمزد به سرویسهای بانکی ندارند ،برای تغییر این روند باید
فرهنگسازی صورت گیرد .یکی از موضوعاتی که در بانک دیجیتال تغییر میکند ،فرایندهای داخل
سازمانی است .ما در حوزه دیتا باید کار زیادی در بانکها انجام دهیم .در حوزه فرآیند داکیومنتشدن
همه فرایندها در بانکها شبهه دارد.
مهران محرمیان ،معاون شبکه شرکت خدمات انفورماتیک :بحثهایی مثل کربنکینگ فرایندها و سازمان
سنتی امسال به حاشیه رفته است .بحث اصلی این است که دیجیتال بنکینگ آمده است .چیزی که اآلن دوست
داریم پیشبینی کنیم ،تخریب بانکداری دیجیتال است .در حوزه حملونقل اوبریزیشن اتفاق افتاد .در ایران هم آمد،
تخریب اتفاق افتاد و بعد همه یکدفعه بیدار شدند که آژانسها ورشکست شدند .سؤال این است که تخریب بانکی
چه زمانی اتفاق خواهد افتاد .موضوع زلزله تهران است .ما درمورد چیزی مثل زلزله تهران صحبت میکنیم میدانیم
که میآید ،باید خودمان را آماده کنیم .هر از چند گاهی یک لرزهای اتفاق میافتد ،همه درمورد آن صحبت
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میکنیم؛ اما بعد از مدتی فراموشش میکنیم .اگر ما خانهای در بافت فرسوده داریم ،این خانه را باید نوسازی کنیم.
ما هنوز درگیر این هستیم که این بازسازی خرج دارد یا خیر .فردا با بولدوزر از روی بانک رد میشوند و از بانک
چیزی نمیماند .در دنیا بین  ۶تا  ۹درصد درآمد بانکها صرف حوزه فناوری میشود .در ایران این عدد بین  ۲تا
حداکثر  ۳درصد است .همین اآلن از میانگین جهانی عقب هستیم .صحبت اینجاست که آیا بانکها میتوانند این
تغییر را ایجاد کنند ،میتوانند خود را با فرایند روز سازگار کنند و با بحثهای دیجیتال جلو ببرند .اگر نمیتوانند
درهایشان را باز کنند بانکداری باز را اجرا کنند و بگذارند فینتکها این کار را برای آنها انجام دهند .بانکها باید
فضا را باز کنند ،کارمند سنتی را محدود کنند و اجازه دهند در این فضای جدید جلو برود و فضای دیجیتال ایجاد
شود .بحث فرایند تغییرات زیادی میخواهد .این تغییرات دردآور هستند .از کارمندی که سالها عادت کرده است
یک مدل کار کند تا مدیر .همه باید تغییر کنند .حوزه بانکی یک جراحی نیاز دارد تا به سمت دیجیتالیشدن
حرکت کند.

بهعنوان شرکت مشاورهای اگر بخواهید برای اجرای بانکداری دیجیتال مشاوره بدهید ،به چه موضوعاتی
اشاره میکنید؟
محمد عسگریمهر ،مشاور مدیریت و فناوری اطالعات شرکت یاس ارغوانی :دغدغه اصلی ما در دو حوزه
است :یکی تفکر مدیران است که باید تفکر مدیران تغییر کند و اگر این تفکر تغییر نکند ،هیچ ایده و پروژهای
اجرایی نخواهد نشد و دومی نیز حوزه فرهنگ است .ما فرهنگ پذیرشمان باال نیست .در کل من معتقد هستم که
چارچوبهای سفارشیسازیشده خیلی میتواند ما را کمک کند .درحالحاضر مشتریان مسن نیز به سمت استفاده
از شبکههای دیجیتال حرکت کردهاند؛ بنابراین تحلیل هوشمند دادههای مشتری بسیار مهم است و شبکه بانکی
اکنون باید نیازهای مشتریان را بداند و براساس آن برنامهریزی کند .نکته مهمی که وجود دارد این است که اگر فکر
جدیدی نداشته باشیم و به دیجیتالیشدن همه حوزهها فکر نکنیم ،در آینده با چالش بزرگی مواجه خواهیم شد و
درنتیجه حذف خواهیم شد؛ درنتیجه بانکها باید درجهت افزایش رضایتمندی مردم پیش روند و صنعت بانکداری
نیز باید به سمت قویسازی سرویسهای استاندارد حرکت کند.
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در کارگاه فینتکها و بانکداری باز اعالم شد:

افزایش درآمد بانکها با همزیستی مسالمتآمیز در کنار فینتکها
باید قبول کرد که ورود کسبوکارهای فینتکی به حوزه بانکداری باعث شده تا در چند سال اخیر نظام پرداختی
و خدمات بانکی کشور با تحوالت گوناگونی همراه شود .شاید همین شرایط هم باعث شده تا حوزه بانکی کشور
به فینتکها بهعنوان رقیبانی نگاه کند که میخواهند بازار را از دست آنها خارج کنند .اما آنطورکه کارشناسان
متخصص حوزه بانکی اعالم میکنند ،فعالیتهای مسالمتآمیز و همکاری بین بانکها و فینتکها میتواند نتایج
اثربخشی در اقتصاد کشور ایجاد کند.
به گزارش روابط عمومی پولی و بانکی ،در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت ،کارگاههای
متنوعی برگزار شد که هرکدام به بخشهایی از بانکداری نوین ،چالشهایی که تکنولوژی برای صنعت بانکداری
کشور به همراه دارد ،پرداختند.
فینتکها و تأثیرات آن بر حوزه کار بانکداری سنتی ،ازجمله مسائلی بود که در اکثر کارگاهها توسط کارشناسان
به آن اشاره شد.
پیام حنیفیزاده ،دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی ،در کارگاه خود در این همایش به موضوع فینتکها و
بانکداری باز توجه داشت.
حنیفیزاده با اشاره به تأثیر شگرف فینتکها در حوزه بانکداری ،میگوید« :فینتکها تحت تأثیر بازیگرانی که
این فضا را برایشان به وجود آوردند ،یعنی بانکهای سنتی ،پا به عرصه گذاشتهاند و بهواسطه خدمات نوینی که
در اختیار مشتریان میگذارند ،از خیلی جهات از بانکها نیز پیشی گرفتهاند».
وی در ادامه میافزاید« :یکی دیگر از دالیل اصلی ارائه خدمات راحتتر از سوی فینتکها این است که یا
دراینخصوص از سمت دولت برای آنها قانون وجود ندارد و یا قوانین بسیار سادهتری هستند ».او بر این باور
است که تکنولوژی به نوبه خود فرصتآفرین است .حجم زیادی از دیتایی که ما در شبکههای اجتماعی و با
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مکالمه افراد مختلف ردوبدل میکنیم ،میتواند یک کالنداده عظیم ایجاد کند که با پردازش آن میتوان بسیاری
از رفتارهای پنهان مشتری را پیشبینی کرد .در نهایت براساس این پیشبینی نیز سرویسهای مشتریمدارانه
خاصی را با توجه به رویدادهای اجتماعی فردی ،ملی و بخشی به آنها ارائه کرد.
این دانشیار دانشگاه معتقد است دلیل رشد فینتکها در دنیا به این خاطر است که یا دولتها از گذاشتن قوانین
در این حوزه عقب افتادهاند و یا قوانین سادهای برای فعالیت فینتکها در نظر گرفتهاند و آنها بدون اینکه تحت
تاثیر کار بانکها یا بانک مرکزی کشورشان قرار بگیرند ،فعالیت خود را گسترش دادهاند.
حنیفیزاده با اشاره به اینکه بانکها دارای مزیت بسیاری بزرگی هستند که از آن استفاده نمیکنند ،اعالم
میکند« :یکی از بهترین مزیتهایی که در اختیار بانکها قرار دارد ،اطالعات یا دیتای کاربران است .حجم
دادههای کالن در این بخش آنقدر زیاد است که میتواند فرصتی تازه برای واردشدن شرکتهای جدید به این
بخش باشد تا از این طریق خدمات ارزش افزوده ویژهای به مشتریان بانکی بدهند».
این استادیار دانشگاه در ادامه با تأکید بر اینکه مشتریان تحت تأثیر تکنولوژی ،تجربیات لذتبخشی را به دست
میآورند که توقعشان را از دریافت خدمات باالتر میبرد ،میگوید« :سرویسیهایی مانند تاکسییابهای آنالین
توقع کاربران را از سیستم حملونقل کشور بسیار باال بردهاند؛ اما متأسفانه بانکها درزمینه تکرار تجربه
لذتبخش به کاربران از طریق تکنولوژی بسیار عقب افتادهاند .البته در این زمینه فینتکها وارد شدهاند؛ اما
متأسفانه با مشکالتی هم همراه هستند».
حنیفیزاده در این کارگاه تأکید کرد که بانکها باید بدانند که فینتکها هووی آنها نیستند؛ بلکه سرویسهایی
هستند که میتوانند راهگشای گسترش حوزه کاری آنها باشند.
او تأکید میکند که بانکها هنوز برای واردشدن به حوزههای جدید برمبنای فناوری نوین ،با احتیاط عمل
میکنند و این در حالی است که باید بدانند ورود به حوزههای جدید به معنی افزایش منافع مالی آنها خواهد
بود.
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این دانشیار دانشگاه یکی از برگهای برنده همکاری بانکها و فینتکها را واگذاری بخشهایی میداند که
بهدلیل نبود فرصت کافی مدیران بانکی و گستردهبودن خدماتشان ،به فراموشی سپرده شده است .درواقع او بر
این باور است که واگذاری بخشهایی از کار بانکها به فینتکها باعث میشود تا ارائه خدمات ارزش افزوده از
سمت بانکها افزایش پیدا کند و کارها با سرعت و هزینه کمتری انجام شود.
حنیفیزاده در پایان پیشنهاد داد که بانکها میتوانند با بازیگران جدید بانکداری که به کمک تکنولوژیهای
نوین دست به ارائه سرویس زدهاند ،همکاری داشته باشند و با یک همزیستی مسالمتآمیز ،میزان درآمد خود را
نیز افزایش دهند.
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مدیر کل سامانههای الکترونیک نهاد ریاستجمهوری:

حوزه بانکی نیازمند اصالح قانون و فرایندها است
آنچه که در اکثر کارگاهها و پنلهای تخصصی هفتمین همایش بانکداری الکترونیکی و نظامهای پرداخت بارها
به آن اشاره شد نقش سیستم پرداخت کشور در همه حوزهها با وجود تغییر و تحوالت به واسطه تکنولوژیهای
روز بود .به باور بسیاری از کارشناسان با توجه به اهمیت سیستم پرداخت در بانکداری نوین نیاز است که این
بخش با توجه به فناوریهای نوین با اخرین تغییرات تکنولوژی هماهنگ شود.
از جمله موضوعاتی که در کارگاههای تخصصی هفتمین همایش بانکداری الکترونیکی و نظامها پرداخت به آن
اشاره شد ،لزوم تغییر قانون و اصالح فرایندها برای بهرهگیری از فناوریهای نوین در سیستم بانکی و مالی کشور
بود.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ،علیرضا گلریز ،مدیر کل سامانههای الکترونیک نهاد ریاست
جمهوری ،در کارگاه برگزار شده در این همایش نیز به صورت مشخص به موضوع نوآوری در صنایع مالی
پرداخت.
او با اشاره به تغییراتی که فناوری نوین در نظامها پرداخت ،سرمایهگذاری ،ارائه وام و ...ایجاد کرده میگوید« :با
وجود تغییراتی که نوآوری در بحثهای اصلی نظام بانکی داشته؛ اما هنوز در بخشی جنبههای مالی نتوانسته
خیلی از مشکالت را حل و حتی به آن حوزهها ورود پیدا کند .برای مثال در حوزه بیمهای هنوز نوآوری نتوانسته
بسیاری از مشکالت این حوزه که بیشتر مربوط به بخشهای اخالقی میشود را حل کند .بنابراین نیاز است در
برخی حوزهها مطالعات و پژوهشهای بیشتری صورت گیرد».
گلریز بر این باور است که در بخش مدیریت سرمایهگذاری بحث شبکههای اجتماعی بسیار مهم است و آینده
بحث سرمایهگذاری در حوزه نوآوری شکبههای اجتماعی خواهند بود .او تاکید میکند که شبکههای جدیدی
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راهاندازی خواهد شد که این شبکههای باعث جذب سرمایهها میشوند .این شبکهها باعث میشوند افراد دور هم
جمع شوند و به بحث و تبادل نظر بپردازند و با این کار سرمایههای خودشان را مدیریت کنند.
او با اعالم اینکه به دنبال نوآوری تغییرات به سرعت زیادی در حوزه بانکداری در حال رخ دادن است افزود« :باید
با تغییر ساختار و فرایندها سرعت بانکها در ارائه سرویسهای نوین افزایش پیدا کند .هوش مصنوعی به زودی
فضای مالی کشور و دنیا را در برخواهد گرفت .دیگر شما با یک آدم در بانکها طرف نخواهید بود بلکه این هوش
مصنوعی است که پاسخ شما را میدهد .در حال حاضر پیشبینی میشود که تا سال  ۲۰۲۵و به دنبال رشد
هوش مصنوعی  ۳۰درصد کارمندان بانکها کنار بروند به همین خاطر ما نیز باید هرچه سریعتر با انجام تغییرات
زیربنایی خود را با تحوالت جهانی همانگ کنیم».
گلریز در ادامه با اشاره به نوآوریهایی که بانکها در سال  ۲۰۱۸آن را تجربه میکنند ،اعالم کرد« :بانکها در
سال  ۲۰۱۸آنالینتر خواهند شد .بحث استفاده از موبایل برای پرداختهای مالی نیز در این سال به شکل
فزایندهای افزایش پیدا خواهد کرد».
براساس اظهارات او رشد استفاده از منشیهای هوشمند مانند سیری ،کورتا و ...برای دریافت خدمات بانکی،
گسترش اپلیکیشنهای متنوع بانکی ،ورود واقعیت مجازی به حوزه خدمات بانکی و ...از جمله دیگر روندهایی
است که در سال  ۲۰۱۸در حوزه بانکی و مالی اتفاق خواهد افتاد .او همچنین به رشد فعالیت فینتکها اشاره
میکند و بر این باور است که دنیای آینده دنیای شرکتهای فینتکی است .دسترسی آزاد به اطالعات مشتریان
بانکها نیز از دیگر روندهاییاست که براساس اظهارات گلریز در دنیا در حال رخ دادن است .تا جایی که حتی از
ژانویه سال  ۲۰۱۸در انگلستان بانکها ملزم شدهاند تا اطالعات مشتریان خود را به اشتراک بگذارند تا بازرگانان
و در واقع تمام کسب و کارها با کمک این اطالعات سرویسهای ارزش افزوده نوین در اختیار کاربران بگذارند.
گلریز با اعالم این موضوعات میگوید« :اگر بانکهای کشور به سمت این مسیر نروند حتما محکوم به شکست
خواهند بود .برای رفتن به این مسر نیز نیازمند افزایش تغییرات به روش ساده هستیم .این تغییرات به دنبال
خود سرویسهای ارزش افزودهای را به همراه خواهند داشت که به نفع جامعه و اقتصاد کشور است».
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او همچنین در پایان این کارگاه تاکید کرد که برای ورود نوآوری به سیستم مالی و بانکی کشور باید مجموعه
قوانین این حوزه نیز به روز شود چرا که قوانین دست و پاگیر و قدیمی در بسیاری از مواقع باعث شد فعاالن
بانکی با چالشهای زیادی در ارائه خدمات نوین خود مواجه شوند.
مدیر کل سامانههای الکترونیک نهاد ریاستجمهوری ،نیز همچون دیگر کارشناسان و مدیران حاضر در این
همایش سیاستگذاری برای بهره بردن از فناوری بالکچین را برای کشور الزم و ضروری دانست و تصریح کرد
که اگر هرچه سریعتر به این حوزه وارد نشویم از مزایایی و فرصتهای این تکنولوژی بهره نخواهیم برد و تنها
ضررهای آن نصیب اقتصاد کشور میشود.
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مدیرعامل شبکه راه پرداخت:

فینتک فقط به معنی پرداخت از طریق گوشی موبایل نیست
«برخی فکر میکنند فینتک تنها به معنی راههای پرداخت از طریق گوشی تلفن همراه است؛ اما باید بدانیم که
فینتک مساوی با پرداخت از طریق گوشی نیست .بلکه فینتکها کسبوکارهایی مالی هستند که با توجه به
زمینهای که حوزه بانکداری برایشان فراهم کرده میتوانند سرویسهای ارزش افزوده مفیدی به کاربران خود ارائه
دهند ».این گفتهها بخشهایی از اظهارات رضا قربانی ،مدیرعامل شبکه راه پرداخت در کارگاه است که در
هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ،رضا قربانی در این کارگاه با ارائه جزئیاتی به معرفی حوزه
کاری فینتکها در دنیا و ایران پرداخت .او در ابتدا با اشاره به ابهاماتی که اکوسیستم فینتکها در ایران با آن
روبهرو هستند میگوید« :صحبت کردن از اکوسیستم فینتکهای ایران خودش به تنهایی همراه با ابهاماتی
است .به اعتقاد من در مورد هر سه کلمه که به آن اشاره کردم میشود ساعتها صحبت کرد .وقتی در مورد
ایران صحبت میکنیم یک تصویر از فضای جغرافیای آن در ذهنهایمان نقش میبندد .یکی از چالشهای
فینتکهای ایران هم این است که تنها میتواند محصولی تولید کند که در محدوده جغرافیایی کشور مورد
استفاده قرار بگیرد».
براساس اظهارات وی در حال حاضر مجموع فینتکها فعال در کشور به حدود  ۷۰شرکت میرسد که با کمک
فناوریهای نوین سیستم مالی کشور را متحول کردهاند .قربانی در این کارگاه تاکید کرد که فینتک فراتر از یک
استارتآپ است .او بر این باور است که وقتی از استارتآپ صحبت میکنیم خودمان را محدود به یک جامعه
 ۷۰شرکتی میکنیم؛ اما باید دانست که فینتکها شرکتهایی هستند از روی کاغذ خارج شدهاند و اتفاقات
مالی قابل توجهی را در کشور رقم زدهاند .قربانی با اشاره به تعریف سادهای که از فینتک وجود دارد میگوید:
«فینتک یعنی کاربرد نوآورانه فناوری در ارائه خدمات مالی .خدمات مالی هم یعنی بانک ،بورس و بیمه .این
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یعنی در این سه حوز صدها خدمات میتوان ارائه داد .خدماتی که بانکها به دلیل ارائه سرویسهای متنوعی که
ارائه میکنند در بیشتر مواقع فرصت فکر کردن و ارائه آن را ندارند».
قربانی با اعالم اینکه فعالیت فینتکها در دنیا به  ۹رشته مختلف و متنوع تقسیم میشوند ،میافزاید« :در حال
حاضر و در دنیا فینتکها در حوزه های مختلفی مانند پرداخت ،بانکداری روزمره ،سرمایهگذاری و تامین مالی
دست جمعی ،بورس ،بیمه ،حسابداری مالی و ...فعالیت میکنند اما در ایران به دلیل محدودیتهای که عموما به
خاطر پیچیدگیهای قانونی و البته انحصاراتی به وجود آمده عمده فینتکهای کشور در حوزه پرداخت کار
میکنند».
به باور وی آنقدر این حوزه متورم و بزرگ است که وقتی صحبت از فینتک میشود خیلیها فکر میکنند
فینتک یعنی پرداخت از طریق موبایل و در واقع فکر میکنند تمام فینتک ایران همین شرکتهایی است که
بیشتر آنها در بخش پرداخت فعالیت میکنند .قربانی همچنین به انتخاب نام ایرانی برای عنوان فینتک در
ایران اشاره میکند و میافزاید« :پرداختیار اسمی است که بانک مرکزی روی بعضی از استارتآپهای حوزه
مالی گذاشته است برای اینکه بتواند روی آنها تنظیم مقررات انجام دهد .در همین زمینه نیز با توجه به کاری که
برخی شرکتهای فینتکی انجام میدهند اسم برخی را پرداختساز و ...گذاشته است .این تقسیمبندیها باعث
شده که تنها نام چند شرکت فعال در این حوزه مورد توجه قرار بگیرد و همه فکر کنند فینتکهای ایرانی
همین سرویسها هستند».
او در ادامه به نظرسنجی که از طریق تیم او و از  ۱۰۰۰کاربر در خصوص فینتکها صورت گرفته اشاره و اعالم
کرد« :در این نظرسنجی  ۸۰درصد مردم فکر میکنند فینتک یعنی پرداخت از طریق موبایل .از سوی دیگر به
کمک این نظرسنجی مشخص شد که هنوز بسیاری از مردم نمیدانند که فینتکها در چه حوزههای دیگری
میتوانند فعالیت کنند .این نظرسنجی مشخص کرد که هنوز  ۸۰درصد مردم نسبت به برنامهای که بتواند به
آنها با توجه به دادههای بانکیشان چشماندازی از آینده مالیشان بدهد ،بیاعتماد هستند .در واقع بسیاری از
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مردم ترجیح میدهند برای حسابداری مالی از برنامههای مشخص بانکها استفاده کنند نه برنامههای واسطهای
که حتی مورد تاید بانکها هم هستند».
قربانی در این کارگاه تأکید کرد که هنوز بخشی از مردم در این زمینه به اطالعرسانی از طریق صداوسیما اعتماد
دارند و به همین خاطر بهتر است صداوسیما با تغییر برخی رفتارهای خود به معرفی سرویس شرکتهای
فینتک ایرانی کمک کند.
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مدیرعامل شرکت نبض افزار:

سیاستهای پولی بانکی کشور باید اصالح شود
«توسعه نامتوازن ابزارها و کانالهای پرداخت بانکی و اثرات آن در شاخصهای کالن اقتصادی» از جمله
موضوعاتی بود که در کارگاهی ویژه با حضور مدیران و تصمیمگیران بانکی کشور در هفتمین همایش بانکداری
الکترونیکی و نظامهای پرداخت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ،محمدرضا جمالی ،مدیرعامل شرکت نبض افزار ،در این کارگاه
با اعالم اینکه متاسفانه در کشور در استفاده از فناوریهای نوین و توجه به سرویسهای جدید روندی پیش
گرفته شده که منجر به بهبود شرایط اقتصادی کشور نشده در خصوص تاثیرات نابرابری ابزارها و کانالهای
پرداخت بانکی در کشور سخن گفت.
او با اشاره به روندهای پرداختی در ایران و مقایسه آن با جهان میگوید« :متاسفانه با وجود اینکه سالها از
استفاده کارت اعتباری در دنیا میگذرد اما همچنان استفاده از این کارتها در نظام مالی ایران جایی پیدا نکرده
و در عوض آن استفاده از کارتهای نقدی رشد قابل توجهی داشته است .با تمام تحوالتی که تکنولوژی در دنیا
به همراه داشته اما اکثر کشورها برنامههای مشخصی برای استفاده از فناوری در فرایندهای مالی خود در نظر
گرفتهاند و اینگونه نبوده که استفاده از فناوری به صورت بیش از حد به صنایع مختلفشان ضربه بزند».
او در ادامه با ذکر مثالی میافزاید« :همین حاال که من با شما صحبت میکنم  ۱۶میلیون اسکناس یک دالری
در آمریکا چاپ میشود .شاید با خودتان فکر کنید چرا کشوری که از نظر پیشرفت تکنولوژی از ما جلو است
نباید از کارت به کارت کردن استفاده کند .پاسخ این است که این کشورها برنامه و سیاست مناسب در استفاده
از تکنولوژی دارند .حتی این کشور در استفاده از بیتکوین نیز با روشهای خاص وارد عمل میشود به صورتی
که حاال استفاده از این ارز دیجیتالی روی افزایش قیمت دالر تاثیر گذاشته و باعث شده سود قابل توجهی به این
کشور تعلق بگیرد».
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او با اشاره به نظام بانکداری پرداخت تاکید میکند که فلسفه این نظام ایجاد جریان نقدینگی الزم برای
بنگاههاست و این فلسفه نباید به هیچ بهانهای زیر سئوال برود چرا منجر به ضربه به اقتصاد کشور میشود.
جمالی در ادامه به مشکالت نظام پولی و بانکی در کشور اشاره میکند و میافزاید« :سیاستهای پولی و بانکی
در کشور در جایگاه مناسبی قرار ندارند و رگوالتور این حوزه هم هیچ اهرمی در این زمینه در اختیار ندارد .در
تمام دنیا سعی میشود با پول نقد و مسترکارت یک تعادل در نظام پولی خود ایجاد شود اما در ایران میبینیم
که سیاستهای غلط در نظام پولی پایهگذاری شده و در جاهایی که به مشکل برخورد میکنیم با دستور سعی
میکنیم مشکل را حل کنیم».
براساس اظهارات جمالی ایاالت متحده آمریکا ،آلمان ،آفریقای جنوبی و سنگاپور نمونه کشورهای موفق در زمینه
بانکداری و نظامهای پرداخت هستند .به باور وی دلیل موفقیت این کشورها این بوده که ابزارهای سنتی را کنار
نگذاشته و در کنار همین ابزارها به سمت استفاده اصولی از فناوریهای نوین در سیستم بانکداری خود رفتهاند.
جمالی تصریح میکند که متاسفانه رگوالتور کشور روی ابزارهای جدید بانکی مطالعات خوبی انجام نداده است و
همین شرایط باعث شده تا کسبوکارهای جدید این حوزه جایگاه خودشان در این بخش را پیدا نکنند.
او در پایان خاطرنشان میکند تا زمانی که سیاستهای پولی بانکی کشور تصحیح نشود نمیتوانیم انتظار داشته
باشیم که تغییر و تحوالت فناوریهای نوین باعث بهبود وضعیت اقتصاد کشور شود.
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چشمانداز صنعت پرداخت ،مدل کسبوکار و ارتباط با صنعت بانکداری

صنعت پرداخت با بحران روبرو است
شرکتکنندگان در نشست «چشمانداز صنعت پرداخت ،مدل کسبوکار و ارتباط با صنعت بانکداری» بر این
نکته تاکید کردند که با توجه به مدل کنونی کارمزدها ،صنعت پرداخت کشور با بحران روبرو است و تا چند سال
آینده به کلی از بین میرود.
به گزار روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ،در این نشست ،علیرضا لگزایی قائم مقام بانک ملت ،محمدرضا
روشننژاد معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک ،عبدالعظیم قنبریان مدیرعامل تجارت الکترونیک پارسیان،
صادق فرامرزی مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش و امیرحسین داوودیان معاون شرکت پرداخت
الکترونیک سداد حضور داشتند .این پنل با مدیریت مینا ساعتچی ،دبیر سرویس خبری ایبنا برگزار شد.

علیرضا لگزایی قائم مقام بانک ملت :علت سرمایهگذاری شگفتانگیز سیستم بانکی در صنعت پرداخت،
کاهش هزینه بود .بانکها با این نیت شروع به سرمایهگذاری در صنعت پرداخت کردند؛ ولی حدود  ۶میلیون و
 ۵۰۰هزار دستگاه کارتخوان فیزیکی حداقل فعال شده و از اینکه چه تعداد بدون استفاده است ،عبور میکنیم.
سهم عمده سرمایهگذاریها متعلق به سیستم بانکی است .به همین دلیل هزینه تأمین و نگهداری این ۶.۵
میلیون کارتخوان نیز به بانکها تحمیل میشود.
نظام تعرفه کارمزد ،علیه سرمایهگذاران صنعت پرداخت تنظیم شده؛ یعنی این صنعت که موسس و بنیانگذار
صنعت پرداخت بود با این نظام کارمزدی نه تنها تشویق نشده بلکه متضرر هم شده است و این نظام بازدارنده
بانکهاست.
نظام فعلی کارمزد ،بانکهای بورسی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و به شدت صنعت پرداخت را تهدید
میکند .مثل تمام اکوسیستمهای صنعت پرداخت در دنیا باید ذینفعان این صنعت متناسب با منفعتی که از آن
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میبرند ،هزینه آن را بپردازند .باید نظامی جایگزین نظام فعلی شود که حکم برد -برد را برای تمام ذینفعان و
سرمایهگذاران این صنعت داشته باشد.

عبدالعظیم قنبریان ،مدیرعامل تجارت الکترونیک پارسیان :موضوع کارمزدها ،مهمترین چالش صنعت
پرداخت است و با انجام اصالحات میتوانیم امیدوار باشیم که شرایط فعلی تغییر کند و شاهد پیشرفت در این
صنعت باشیم .صنعت پرداخت نباید وارد چالش بین مشتریان و بانکها شود .مهمترین چالش در حوزه پرداخت
کارمزد است که بین ذینفعان یک تضاد را شکل داده است.
در حال حاضر منافع  PSPهزینه بانک و منافع بانکها هزینه  PSPمیشود و این دایره بسته باعث شده تا
شاهد یک رقابت آسیبزا باشیم و همه این اتفاقها باعث شده که یک یکترمز جدی جلوی یه گام بزرگ رو به
جلو ایجاد شود .کیک پرداختها در سال  ۹۶حدود  ۳۵درصد نسبت به سال  ۹۵بزرگتر شده و اگر این اتفاقها
شکل نگرفته بود ،بزرگتر میشد؛ اما این ترمز باعث عدم توسعه صنعت پرداخت شده است.
همه PSPها پیشنهاداتی داشتند که از طریق شاپرک به بانک مرکزی ارائه شد اما تا امروز اتفاقی تازهای نیفتاده
است .تنها راه نجات آسیب و مشکالت فعلی اصالح اصولی نظام کارمزدها است .اگر اصولی حل نکنیم آسیبها
گسترش پیدا میکند و به سایر بخشها منتقل میشود.

صادق فرامرزی ،مدریرعامل شرکت کارت اعتباری ایرانکیش :هر سیستم برای فعالیت نیاز به یک بیزنس
مدل دارد .ما معموال دنبال بیزنس پلن هستیم اما بیزنس مدل ،در مرحله قبلتر قرار دارد .اگر یک مدل مشخص
وجود نداشته باشد ،هرکدام از بازیگران براساس مدل خود عمل میکنند و نه تنها به منافع صنعت که شاید به
منافع کشور هم توجه نمیکنند.
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وقتی ما یک نظام کارمزدی درست نداریم ،امکان برنامهریزی استراتژیک از بین میرود .شرکتها حتی برای ۶
ماه آینده خود هم نمیتوانند برنامهریزی کنند .پذیرندگان تا پیش از این ،کارمزد نمیدادند؛ االن کارمزد هم
میخواهند و به تازگی بانکها هم وقتی میخواهند قرارداد ببندند ،کارمزد میگیرند.
با ادامه این وضعیت ،در آیندهای نزدیک دریافتهای  PSPصفر یا احتماالً منفی خواهد شد که بهشدت
خطرآفرین است .افزون بر این ،شکلگیری دامپینگ در بخش PSPها نیز مشکلساز شده است .ما مواردی
داریم که بیشتر از دریافت ،پرداخت شده است .ما بر سر بیشتر ضرر کردن ،دعوا میکنیم.
بر این اساس باید هرچه سریعتر این نظام فعلی اصالح شود تا آسیب و چالشهای فعلی عمیق و بحرانآفرین
نشود و بهتر است شکل جریان پول فعلی تغییر کند .در حال حاضر  ۷۵درصد دستگاههای  POSغیر فعال
هستند و این محصول روند معیوب فعلی است.
رشد تغییرات تکنولوژی باعث شده تا فضای فعلی تغییر کند و باید برای آمادهسازی آن آماده باشیم .اعالم
تصمیمگیری عجوالنه میتواند فرایندهای جدید را تحت تأثیر قرار دهد.

امیرحسین داودیان امیرحسین داوودیان معاون شرکت پرداخت الکترونیک سداد :صنعت پرداخت۴ ،
ذینفع دارد .بانکها که به دنبال منابع ارزانقیمت هستند؛ PSPها که نمیدانم به چه فکر میکنند و چطور
برخی از آنها بیشتر از درآمدشان کارمزد میدهند؛ پذیرندگان که وقتی پول چیزی را نمیدهند ،فکر میکنند از
آسمان آمده .در برخی از مغازهها ،ارزش داراییهای به اندازه ارزش POSهای موجود روی پیشخوان نیست .و
در نهایت بانک مرکزی که اکنون بانکها را مجبور کرده به صنعت پرداخت ،یارانه بدهند.
در دهه  ۷۰و  ۸۰بانکها به صنعت کشور یارانه میدادند و با وارونه شدن اقتصاد ،بانکها زیانده شدند .االن
دارند به صنعت پرداخت یارانه میدهند .در حال حاضر در صنعت پرداخت ،درآمد ما قرضی است یعنی کسی که
از ما خدمت میگیرد اگر تمایل داشت پول ما را میدهد اگر نه هم که چیزی نمیدهد.
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درآمدزایی در این صنعت با تهدید جواب نمیدهد .برای اینکه از این صنعت درآمد به دست بیاوریم باید ابتدا
ذینفعان را شناسایی کنیم ،بانک بهعنوانی یکی از ذینفعها بهطور حتم برای خود سود میخواهد ولی
شرکتهای پرداخت نیز افکار مختلفی دارند یکی از این شرکتها دنبال درآمد است ولی شرکت دیگری بیشتر از
درآمدی که به دست میآورد ،کارمزد پرداخت میکند.
االن  ۸۰درصد پذیرندهها چهار سرویس اصلی شارژ ،خرید ،درخواست موجودی و انتقال وجه را انجام میدهند؛
ولی با این وجود معلوم نیست چگونه برخی از شرکتهای پرداخت درآمدزایی میکنند که بیشتر از درآمدشان به
تراکنشها کارمزد میدهند.
متأسفانه برخی از مواقع استفادهکنندگان نمیدانند که شرکتهای پرداخت چه سرویسی به آنها ارائه میدهند.
همانطور که آقای رئیسجمهور اعالم کردند هر بانکی سود بیشتر دهد نباید مردم سراغ آنها بروند این موضوع
برای شرکتهای پرداخت نیز صدق میکند.

محمدرضا روشننژاد ،معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک :مدل موجود کارمزد ،مدل مناسبی برای
تداوم نیست چرا که این مدل برای شتابدهندگی در نظام بانکی آغاز به کار کرد ولی حاال دیگر به این مدل نیاز
نداریم.
ترکیبی از مدلها برای حل چالش صنعت پرداختها آماده شده که بهزودی به بانک مرکزی اعالم میشود تا
شاهد تغییراتی در این زمینه باشیم .همچنین خارج کردن تراکنشها از شبکه پرداختها یکی از اهدافی است
که به دنبال آن هستیم.
اگر بخواهیم وضعیت صنعت پرداخت را با شرایط ایدهآل بسنجیم ،قطعاً در وضعیت بدی هستیم .اما دولت و
حاکمیت برای اعمال قوانین خود و حمایت از کسبوکارهای مختلف ،سیاستهایی مثل وضع مالیات یا
بخشودگی مالیات را به کار میگیرد .کارمزد همچنین ابزاری بوده که در اختیار بانک مرکزی است و میتواند
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برای حمایت و محدود کردن نظام پرداخت استفاده کند .از حدود  ۳سال پیش تا االن تعداد POSهای در
کشور از  ۳.۵میلیون به  ۶.۵میلیون رسیده که بخش بزرگی از آن در استانهای محروم بوده است.
هزینه بانکها برای جذب منابع ارزانقیمت به خاطر کارمزد نیست چرا که بانک بهعنوان سرمایهگذار شرکتهای
پرداخت ناچار به تأمین تجهیزات و ...هستند که در نتیجه آن هزینههایش باالست .بانکها باید مشخص کنند که
چقدر میخواهند در این حوزه هزینه بپردازند.
غالب بانکها نمیتوانند به این سئوال پاسخ بدهند که چقدر هزینه بابت کسب درآمدهای ارزانقیمت
مقرونبهصرفه است؟

علیرضا لگزایی :در سال  ۹۵سیستم بانکی  ۵۰هزار میلیارد ریال اعم از کارمزد و اجاره پول خرج کرده که در
سال جاری بین  ۷۰تا  ۸۰هزار میلیارد ریال خواهد شد؛ اما آنچه از طریق شرکتهای پرداخت وابسته به بانکها
بر میگردد  ۴۰درصد است و  ۶۰درصد این هزینهها هیچ بازده و برگشتی برای بانکها ندارد.
در تحلیلی که انجام شده ،تراکنشها به سه دسته تا  ۵۰هزار تومان ،بین  ۵۰تا  ۲۰۰هزار تومان و باالی ۲۰۰
هزار تومان تقسیم شدهاند ۷۰ .درصد تراکنشهای کشور کمتر از  ۵۰هزار تومان هستند .در این بررسی مشخص
شده که شبکه بانکی از تراکنشهای زیر  ۵۰هزار تومان در سال گذشته  ۹۴۹۷میلیارد ریال زیان خالص داشته.
از تراکنشهای  ۵۰تا  ۲۰۰هزار تومان در سال گذشته  ۱۳۴۷میلیارد ریال زیان خالص داشته و تنها از
تراکنشهای باالی  ۲۰۰هزار تومان  ۳تا  ۴هزار میلیارد ریال سود داشته است .جمع جبری اینها حدود  ۷هزار
میلیارد ریال زیان خالص نشان میدهد.
این مدل کسبوکار به زیان سیستم بانکی است اما مهمتر به زیان صنعت پرداخت است چون سیستم بانکی تا
مدتی این زیان را تحمل میکند و کمکم از این صنعت خارج میشود و سرمایه جدیدی وارد آن نمیکند.
حداقل زیان این تراکنشها بین ذینفعان توزیع شود .این اتفاق دیر یا زود باید بیفتد در غیر اینصورت هیچ
چشمانداز روشنی برای صنعت پرداخت نمیبینیم .بانک مرکزی هم در این اصالح کارمزدی میتواند کمک کند
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چرا که صرفهجویی بسیار زیادی از محل اسکناس و مسکوک در اختیار گرفته که میتواند در قالب صندوقی
برای تقسیم هزینههای کارمزد مورد استفاده قرار دهد.

عبدالعظیم قنبریان :راه نجات این صنعت از دست بالیایی که گرفتارش شده ،اصالح اصولی سیستم فعلی
است .اصالً هم الزم نیست نبوغ زیادی داشته باشیم .تنها کافی است که مطالعه کنیم و بهترین روش در دنیا را
انتخاب و بومی کنیم .اگر بانک مرکزی بخواهد با یک متن خبری یا بیانیه از مواضع خودش کوتاه بیاید ،هیچ
اتفاقی نمیافتاد و رفتهرفته این شمع (صنعت پرداخت) تمام میشود.
درست است که رگوالتور باید از تراکنشها مبلغی را دریافت کند اما هیچجای دنیا نمیبینید که رگوالتور برای
خودش سود تعریف کند و این موضوع هم نیاز به اصالح دارد.
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چگونه کوهی از دادهها و اسناد بانکی را مدیریت کنیم

فصل یکپارچگی
حجم اسنادی که در سیستمهای اداری و سازمانهای مختلف ذخیره میشود ،گاهی آنقدر افزایش پیدا میکند
که عملا امکان مدیریت آنها از بین میرود .هرچند ذخیره این حجم از اطلعات دیگر نه بهصورت انباری از
کاغذ ،بلکه در سیستمهای اطلعاتی یا دیتاسنترهای عظیم صورت میگیرد ،بااینحال عنصر کلیدی الزم برای
ارزشمندماندن اطلعات ،قابلیت مدیریت صحیح آنهاست.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ،در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک ،مراد ریلد مدیرعامل
گروه شرکتهای  SERآلمان ،در کارگاهی با عنوان «سیستمهای مدیریت اسناد و مدیریت گردش در کار
بانکها» درباره اهمیت اطلعات میگوید« :ارتباطی که بین موبایلها ،خودروها و خودپردازها برقرار میشود،
همگی اطلعاتی حیاتی تولید میکنند .هرکس این دیتا را مدیریت و کنترل کند ،گویی دنیا را مدیریت
میکند».
او درباره حجم عظیم اطلعاتی که تا به امروز تولید شده است و در آینده نیز تولید خواهد شد ،به آمار جالب
توجهی اشاره میکند .به گفته ریلد« :تا سال  ۲۰۲۰میزان تولید ساالنه دیتا به  ۴۵زدابایت میرسد ،این در
حالی است که اگر اطلعات تولیدشده از ابتدای حیات بشر ذخیره شده بود ،حجم آن تنها  ۲زدابایت میشد».
مدیر عامل گروه  SERآلمان با ارائه توضیحاتی درباره سرویسهای مدیریت محتوا ،درباره مزیت این سرویسها
گفت« :این سرویسها پلی برای کسبوکار شما هستند .به کمک آنها چابکتر و مولدتر میشوید».
ریلد در ادامه با شرح معایب فرآیندهای کاغذی در بانکها درباره مزیت پلتفرمهای مدیریت محتوا ،اینگونه
توضیح داد« :بااستفادهاز این پلتفرمها ،ایجاد دسترسی بیشتر به اطلعات تا  ۵۷درصد ،کاهش هزینهها تا ۵۵
درصد و اجرای رگوالتوری تا  ۵۲درصد ۴۰۰ ،درصد بازگشت سرمایه و  ۳۹درصد صرفهجویی در نیروی کار
خواهید داشت».
در ادامه جیل لوریرو مدیر عامل گروه  SERپرتغال و مشاور کامرز بانک آلمان ،به تعریف مدلهای مختلف
 ECMاز گذشته تاکنون پرداخت و گفت« :در مدل اول  ECMهمه فرآیندهای جمعآوری و ذخیرهسازی
اطلعات بهصورت دستی و روی کاغذ انجام میشد و معایبی همچون کندی ،خطر گمشدن و هزینه باال داشت».
لوریرو درباره ویژگیهای  ECMمدل دوم نیز تأکید کرد« :در این روش تمام اطلعات شما با سیستم شعبه
باید تبادل و یکپارچه شود ،الزمه این کار یکپارچهبودن زیرساخت و اکوسیستم آیتی شماست».
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مهمترین ویژگی 3ECMنیز به گفته مدیرعامل گروه  SERپرتغال ،در ایجاد ارزش از درون این اطلعات است.
لوریرو میگوید« :در این مدل به جای اینکه خودمان اسناد و اطلعات را ایجاد کنیم ،مانند بسیاری از بانکهای
اروپایی ،از کاربر میخواهیم تا مثلا چیزی را اسکن کند و برای ما بفرستد .درواقع روشی به نام دریافت هوشمند
مطرح است».
رضا صاحبالزمانی مدیرعامل شرکت سامانه هوشمند آبان ،دیگر سخنران این کارگاه درزمینه رعایت استاندارد
مدیریت اسناد ،به انتقاد از برخی بانکهای ایرانی میپردازد و میگوید« :نسل اول  ECMو سیستم مدیریت را
رعایت نکردهاند .آنها دستکم  ۱۲سال باید اطلعات را نگهداری کنند .برخی از بانکهایی که به کمک
نرمافزارهایی این کار را کردهاند ،بهدلیل باالبودن نرخ تزریق اطلعات ،در مدیریت آنها با سختیهایی مواجه
هستند؛ بنابراین حتی برای نسخه اول  ECMنیز باید زیرساخت مناسب آن را داشته باشید».
صاحبالزمانی بزرگترین مزیت رعایت استانداردهای بینالمللی در مدیریت محتوا را اینگونه توضیح میدهد:
«اگر حجم زیادی از اسناد را به جای آرشیو بانک در سیستمی امن مبتنیبر استانداردهای بینالمللی قرار دهیم،
در آینده میتوانیم دسترسی بهتری به آنها داشته باشیم و میتوانیم آنها را به اشتراک بگذاریم».
او در ادامه با اشاره به اینکه BPMها و مدیریت اسناد و پروژههای یکپارچگی سازمانی جدا از یکدیگر تعریف
میشوند ،ادامه داد« :کاربرد اصلی  BPMاین است که از توان پردازشی انسان و کامپیوتر در آن واحد استفاده
شود .اروپاییها و امریکاییها به سراغ آن رفتند؛ چون اپلیکیشنهای متفرقه و غیرمتصل زیاد داشتند و نیاز به
سیستمی داشتند تا دیتا را بین آنها جابهجا کنند .کاری که آکسا با  ۵۰سیستم انجام داد .بعد از
یکپارچهترشدن ابزارهای  BPMدیتای ساختارمند و غیرساختارمند را باید یکپارچه میکردند».
صاحبالزمانی منظور از دیتای غیرساختارمند را اینگونه شرح میدهد« :همه محتوای شما روی  ECMنسل ۲
قرار دارد ،از پیام گرفته تا ایمیل ،پیام سوییفت ،پرونده پرسنلی یا نامه اتوماسیون اداری .اگر مورد بایم یا مدل
معماری دیلویت برای بانکداری نگاه کنید ،راهکار  ECMرا نه بهعنوان یک ماژول ورتیکال ،بلکه یک ابزار افقی
در نظر گرفته است که زیرساخت خیلی از سیستمها قرار دارد .پرسنلی ،کارگزینی ،اداره پشتیبانی ،مناقصات و
قراردادها و بازرگانی همه اجزای مدیریت اسناد میخواهند».
مدیرعامل شرکت سامانه هوشمند آبان با تأکید بر اینکه« :اگر در فضای بانکی با این حجم از اسناد فعالیت
میکنید ،قطعاا باید یک مدل معماری صحیح برای مدیریت آن داشته باشید» ،درباره ضرروت سیستم مدیریت
یکپارچه محتوا توضیح داد« :اگر چنین سیستمی وجود نداشته باشد ،مثل این است که هر دهی برای خود
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کدخدایی داشته باشد؛ یعنی در هر بخش یک مدیریت اسناد مجزا وجود داشته باشد .مشکل جایی پیش میآید
که بخواهید آنها را یکپارچه کنید».
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در کارگاه معرفی  IFRSعنوان شد:

ایجاد زبان مشترک بینالمللی در عرصه بانکداری
ایجاد شفافیت ،بهرهوری در بازارهای مالی ،رشد بلندمدت و همچنین داشتن زبان مشترک بینالملل در
نظامهای بانکی ،از مهمترین کارکردهای پیوستن به بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی ()IFRS
است که اگر بهدرستی اجرا شود ،بسیار کارآمد و اگرنه ،مثل کابوس برای نظامهای بانکی خواهد بود.
در کارگاهی با عنوان « :IFRSچگونه سیستمهای اطالعاتی و متخصصین فناوری اطالعات را به چالش
میکشند» ،سیدهسائده سعیدیفر ،تحلیلگر ارشد سامانههای مالی شرکت پویا ،ضمن معرفی این استاندارد که
به صورتی بینالمللی توسط  ۱۲۵کشور دنیا پذیرفته شده ،به این نکته اشاره کرد که این استاندارد تحت نظارت
هیئت استانداردهای حسابرسی بینالمللی عمل میکند و در سال  ۱۳۹۴توسط بانک مرکزی ایران نیز برای اجرا
به بانکهای کشور ابالغ شده است .سعیدیفر که در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت
حضور یافته بود ،در ابتدای سخنان خود از اهمیت فرایند استانداردسازی در نظام بانکی کشور گفت« :اگر
استانداردسازی را بهعنوان فرایندی عمومی در نظر بگیریم ،میتوان آن را بهعنوان عاملی برای درک متقابل مردم
و سازمانها ،تسهیلکننده ارتباطات ،تسهیلکننده تولید و تجارت و همچنین ناظر مطمئنی برای ارزشیابی و
تصمیمگیریها در نظر گرفت .این فرایند عمومی وقتی به نظام بانکی کشور برسد ،باعث شفافیت در نظام مالی و
همچنین حذف برخی از محدودیتهای بینالمللی برای ارتباط بانکهای داخلی با بانکهای جهانی خواهد شد».
سخنران این کارگاه با اشاره به اهمیت اجرای این استاندارد ،مزایای آن را اینگونه تقسیمبندی کرد« :فارغ از
اهمیت اجرای  IFRSدر شفافیتبخشی به نظام مالی کشور ،باید به تأثیر آن در خوانایی گزارشها و صورتهای
مالی در سطح بینالمللی و همچنین حذف سودهای موهوم از گزارشهای مالی ،امکان اثبات مبارزه با پولشویی
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و همچنین اثبات عدم حمایت مالی از تروریسم اشاره کرد .کارکردهایی که نهایتاً منجر به ایجاد درک متقابل
میان نقشآفرینان اقتصاد جهانی خواهد شد».
از صحبتهای سعیدیفر اینگونه برمیآمد که پیوستن و اجرای این استاندارد در نظام بانکی کشور ،باعث
میشود که بانکهای داخلی با بانکهای بینالمللی قابل مقایسه شوند« :اجرای این استاندارد درواقع ایجاد زبان
مشترک حسابداری در سطح جهانی است .زبانی مشترک که درواقع ایجادکننده زیرساختهای الزم برای جذب
سرمایههای خارجی است .اما نکته اینجاست که هرچند در کشور ما اجرای این استاندارد الزامی شده است؛ اما
ایجاد چنین الزامی به معنای مهاجرت کامل نظام بانکی کشور نیست؛ چراکه این پروسه به صورتی کامالً
تدریجی و مرحله به مرحله اتفاق خواهد افتاد».
او به این نکته اشاره کرد که« :حتی کشوری چون آمریکا نیز از پیوستن به این استاندارد جهانی تا مدتهای
مدیدی سرباز میزده است ،اما حتی این کشور نیز پس از مدتی به این نکته پی برد که برای حضور و
نقشآفرینی اقتصادی در سطح بینالمللی ،چارهای ندارد که گزارشگریهای مالی خود را براساس این استاندارد
به انجام برساند .پس از این بود که بهتدریج کشورهای کوچک و متوسط نیز این استاندارد را پذیرفتند و براساس
آن گزارشهای مالی خود را در سطح بینالملل ارائه دادند».
سعیدیفر به این نکته اشاره کرد که ورود به این نظام استاندارد بدون شک برای نظام بانکی کشور هزینههایی
دارد که با تصمیمگیریهای درست ،میتوان آنها را به حداقل رساند« :متأسفانه بهدلیل وجود تحریمهای
بینالمللی ،ما ارتباطی با نظام بانکی جهانی نداشتیم که بخواهیم به سمت این استاندارد حرکت کنیم؛ اما حاال
در شرایط رفع بسیاری از این تحریمها ،این امکان برایمان فراهم شده که بتوانیم در حوزة بینالملل نقشآفرینی
کنیم .اما باید به این نکته توجه داشت که در ذات این استانداردها تغییر وجود دارد ،به معنای دیگر متغیربودن
این استانداردها به این معناست که هیچ کشوری نمیتواند بهطور کامل و به یکباره از حضور در این جهان
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استانداردشده سخن بگوید؛ چراکه بهمحض پذیرش مجموعهای از آنها ،ممکن است دوباره دستخوش تغییر
شوند».
او دربارة هزینههای احتمالی پذیرش و اجرای این استاندارد در نظام بانکی کشور گفت« :بدون شک ورود به این
عرصه از هزینههای پیشبینیشدهای برخوردار خواهد بود که از میان آنها میتوان به هزینه نیروی انسانی
متخصص ،هزینه تولید سیستمهای گزارشدهی ،هزینه مدیریت پروژه تغییر استاندارد و همچنین هزینه
بهکارگیری راهحلهای کوتاه و بلندمدت اشاره کرد».
سخنران این کارگاه که درباره «نقشه راه» حرکت به سوی استاندارد  IFRSمیگفت ،آن را به سه مرحله ارزیابی،
تولید ،نصب و راهاندازی و همچنین مرحله اجرا تقسیم کرد که ورود به هریک از آنها نیازمند شناخت محیط و
اجرای دقیق زیرساختهای مورد نظر است« :میتوان گفت مهمترین مرحله ،مرحله ارزیابی است؛ چراکه اگر در
این مرحله ،قابلیت سیستمها بهدرستی شناسایی شوند ،برای هر بار تغییر استاندارد دیگر کابوسی به نظام بانکی
کشور متحمل نخواهد شد».
او درباره مجموعه فعالیتهایی که باید در مرحله ارزیابی به انجام برسد ،گفت« :در این مرحله باید حواسمان به
تغییرات احتمالی در سیستمها و فرایندها ،حسابداری ،مالیات ،مدیریت کسبوکار ،افراد و تغییر فرایندها باشد.
در این مرحله خیلی مهم است که کارشناسان آیتی در کمیتههای ارزیابی بانکها حضور داشته باشند .اما فاز
دوم این عملیات به حصول اطمینان از شناخت نیازمندیها مرتبط میشود و تولید سیستمهای جدید برای رفع
آن نیازها».
این سخنران دربارة فاز سوم این عملیات توضیح داد« :در این فاز انتقال عملیات از حسابداری براساس
استانداردهای جدید اتفاق میافتد ،درواقع مرحلهای است که انتقال عملیاتی از حسابداری اتفاق میافتد و این
خود ابزار و ادوات و همچنین زمان مقتضی را طلب خواهد کرد».
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او که برای هر مرحلهای از توضیحات خود ،به تجربهای ایرانی بهعنوان مثال اشاره میکرد ،دربارة بهینهسازی
هزینههای مهاجرت به این جهان استاندارد گفت« :اگر بانکهای ایرانی برای این اقدام تجهیز نشده باشند،
مشخص است که هزینه مهاجرت به این جهان متغیر استاندارد بسیار زیاد خواهد بود .فقط باید توجه داشته
باشیم که تغییر در استانداردها به واسطه شرایط محیطی صورت خواهد گرفت و تصمیمگیری مناسب در مراحل
گوناگون این مهاجرت ،هزینه احتمالی تغییرات دیگر را به حداقل خواهند رساند».
سعیدیفر از لزوم انعطافپذیری سیستمها بهخصوص در فاز اول مهاجرت گفت که اگر جدی گرفته شود،
تغییرات بعدی بدون شک با هزینههای کمتری اتفاق خواهند افتاد.
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در کارگاه تحلیل پیشرفته شبکههای اجتماعی مالی و سامانههای مدیریت تقلب مطرح
شد:

در جستوجوی ساختارهای مشکوک
جاللالدین نصیری ،رئیس گروه سامانههای مدیریت تقلب شرکت خدمات انفورماتیک ،در کارگاهی که با عنوان
«تحلیل پیشرفته شبکههای اجتماعی مالی و سامانههای مدیریت تقلب» در روز دوم از هفتمین همایش
بانکداری الکترونیکی و نظامهای پرداخت ،برگزار شد ،با اشاره به مسئله تقلب ،به اهمیت تحلیل شبکههای مالی
پرداخت .نصیری گفت« :در هر بانکی ،مجموعهای از شبکههای مالی وجود دارد که تابهحال استفاده بسیار
مفیدی از آنها نشده است .باید دید چه دانشی را میتوان از این ساختار استخراج کرد و به دست آورد ...تحلیل
شبکههای مالی مبحثی است که میتوان براساس الگوریتمهای آن ،فضای بانکی را تحلیل کرد و دید که چگونه
درزمینه تقلب میتوان از آن استفاده کرد ».به نظر نصیری میتوان بهجای جدول در تحلیلها ،از گراف استفاده
کرد و دانش را از ساختار گرافی به دست آورد .این امر شامل شبکههای مالی مختلف میشود ،از شبکه مالی
متمرکز ،سیستمهای کارت گرفته تا شبکههای بینبانکیای مثل شتاب ،شاپرک ،پایا و غیره .تحلیل شبکههای
مالی مبحثی است که میتوان براساس الگوریتمهای آن فضای بانکی را تحلیل کرد و دید که چگونه درزمینه
تقلب میتوان از آن استفاده کرد.
کاربرد شبکههای مالی
پروژه  RFMمشتریان را خوشهبندی کرده و مثالً آنها را به وفادار ،نقرهای ،برنزی و غیره دستهبندی میکند .در
بانکها این مدل پیاده میشود که در آن ،به روابط اهمیت داده نمیشود .مثالً مشتریای که مقدار مانده پول
بسیار پایینی دارد ،اما نقلوانتقاالت بسیاری دارد و اگر از بانک بیرون برود ،دستهای از افراد را بیرون میآورد.
این امر به این معنا است که روشهایی غیر از  data miningو یادگیری ماشین برای یافتن مشتریان
تأثیرگذار وجود دارد .یکی از کاربردهای این الگوریتمهای گرافی این است که میتوان افراد جریانساز در شبکه-
های مالی را پیدا کرد.
از سوی دیگر مبحث  strongly connected componentیا اجزای قویاً همبند مطرح است .ازنظر
تئوری ریاضی گرافهای جهتدار ،گرافی قویاً همبند نامیده میشود که هر رأسش قابلدسترسی از هر رأس
دیگرش باشد .اجزای قویاً همبند در یک گراف جهتدار دلخواه زیرگرافهایی است که خودشان قویاً همبندند.
میتوان قویاً همبندبودن یک گراف یا اجزای قویاً همبند را در زمان خطی بررسی کرد ،مثالً واریزهای مستمر
ماهانه به یک حساب یا مکانهایی که همیشه با آنها در ارتباط هستیم ،مثل خیریه ،دستگاه خودپرداز و غیره.

Page 154 of 236

این گروه همبند را میتوان با الگوریتمهای تحلیل شبکه مالی به دست آورد .فایده این کار چیست؟ روشهای
تقلب ،الگوریتم ندارد ،یادگیری ماشین ندارد ،فقط ازنظر قضایی به این نتیجه رسیدهایم که فرد قاچاقچی است و
پولشویی انجام داده است .بااستفادهاز  strongly connected componentمیتوان تشخیص داد که
فرد موردنظر با چه کسانی در ارتباط است و این افراد را هم بررسی کرد .این امکان تشخیص را فقط دید گرافی،
فراهم میآورد .برمبنای چیدمان افراد در گرا ،میتوان وضعیت تأثیرگذاری آنها را بهراحتی شناسایی کرد.
از کاربردهای دیگر شبکه مالی ،تشخیص افرادی است که اعتبار باالیی دارند ،یا مثالً وقتی میخواهیم پیامی را
به یک دسته خاصی بفرستیم (مثالً دندانپزشکان ،دانشجویان و غیره) میتوان از تحلیل استفاده کرد .همچنین
یکی از سناریوهای موجود در پولشویی ،بهاینترتیب است که معموالً این افراد پولها را خرد و ریز میکنند،
برای تشخیص اینکه چه افرادی در این سناریو دخیلاند ،میتوان از تحلیل گروههای مشتریان استفاده کرد.
یکی دیگر از کاربردهای تحلیل شبکههای مالی ،استخراج ریسک سیستمی است .ریسک سیستمی به معنای
احتمال ایجاد بحران مالی و سقوط ناگهانی در کل یک سیستم مالی و سرایت بیثباتی و آشوب در بازارهای
مالی بهصورت زنجیروار است (مثالً وام  900میلیاردی که فرد نمیتواند پرداخت کند و باعث میشود ریسک به
همه سرایت کند).
روشهای جلوگیری از تقلب
جاللالدین نصیری با اشاره به اینکه روشهای تقلب روزبهروز جدیدتر میشوند ،چهار نوع روش برای جلوگیری
از تقلب در شبکههای مالی را برشمرد:
 )1زیرسیستم مبتنیبر قواعد ( :)rulesبراساس قواعد ،فردی که در کیش است ،نمیتواند در فاصله دو
دقیقه بعد از تراکنش خود در کیش ،در تهران نیز تراکنش داشته باشد .یا مثالً در شبکه پایا نباید باالی پنجاه
میلیون تومان تراکنش انجام شود .درصورت شکستهشدن این قوانین ،سیستم هشدار میدهد .از مزایای این
روش ،سرعت باال و عالی است ،چون نیاز به محاسبات ندارد؛ ولی نسبتبه تقلبهای جدید ،ضعیف است.
 )2زیرسیستمهای مبتنیبر پروفایل :سعی میشود رفتار نرمال هر شخص را به دست آورد و اگر تغییراتی
در تراکنشهای نرمال فرد وجود داشت ،میتواند مشکوک به تقلب باشد .در روشهای مبتنیبر پروفایل ،باید به
ازای هر شخص ،رفتار نرمال ایجاد کرد .مثالً میدانیم تعداد تراکنش روزانه فرد بهصورت میانگین در شش ماه
گذشته چقدر بوده و حداکثر آن ده میلیون تومان بوده است .همچنین از میزان استفاده فرد از کانالهایی مثل
چک ،ATM ،پوز و غیره نیز اطالع داریم .فرض کنیم یکی از تراکنشهای این فرد ،ازنظر موقعیت جغرافیایی و
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میزان جابهجایی پول با رفتار شخص سازگاری ندارد .آیا این واقعاً ( fraudتقلب) است؟ معلوم نیست ،اما وظیفه
ما هشداردادن و چککردن است.
این روش ،نسبتبه روشهای تقلب جدید کارآمدتر است (مثالً در فیشینگ) .همچنین برمبنای خود فرد و رفتار
او ،الگوها پیاده میشوند .سطح پیچیدگی این روش ،متوسط است :چون باید رفتار استخراج کنیم .عیب روش
مبتنیبر پروفایل این است که وقتی رفتار فرد (مثالً میزان تراکنشهای فردی که طی چند سال دانشجو بوده و
بعد شاغل میشود) ،در طول زمان تغییر کرده است ،سیستم این تغییر رفتار را بهمرور زمان درک میکند؛ اما تا
زمانیکه به این ادراک برسد ،مدام هشدار میدهد.
باید دقت داشت که هرقدر اطالعات ما دقیقتر باشد ،هشدارهای سیستم هم دقیقتر خواهد بود .چککردن
بحثهای زمانی ،جغرافیایی و مقدار تراکنش ،کانالهای مورداستفاده و غیره تجمیع میشوند و درنهایت براساس
میزان ریسک تراکنش ،تصمیمگیری میشود.
 )3زیرسیستم مبتنیبر یادگیری ماشین :کل موارد بهعنوان متغیر به سیستم داده میشود .هدف این روش،
استخراج دانش و یادگیری الگوها در دادهها است .در این روش ،دادهها براساس ذات دیتاها شکل میگیرد.
روشهای یادگیری ماشین معموالً به دو دسته تککالسه و چندکالسه تقسیم میشوند.
 )4روش تحلیل شبکههای مالی یا اجتماعی :گاه در برخی موارد تراکنشهایی که متقلبانه هستند ،شبیه
تراکنشهای خود فردند ،مثالً میزان تراکنش یا مکان آن ازنظر جغرافیایی شبیه است .به نظر نصیری ،در
سناریوهایی مثل سرقت اطالعات اینترنت بانک و پولشویی ،نمیتوان به سه مدل اول اتکا کرد ،ولی با مدل
گراف میتوان به نتیجه رسید .در این مدل ،باید به دنبال ساختارها بود.
پایگاه داده گراف در مقابل رابطهای
نصیری با تأکید بر استفاده از گراف دیتابیس در تحلیلهای شبکهای ،گفت« :باید ساختارهای ما متفاوت باشد.
ما در شبکههای مالی به دنبال ساختار هستیم تا ببینیم کدام ساختار مشکوک است و میخواهیم این ساختارها
را در گراف دیتابیس به دست آوریم .درواقع برای تحلیلهای ساختاری بهجای روش رابطهای ،باید از داده گراف
استفاده کرد .بیشترین تقلب در دنیا  Ring Fraudاست :بهاینترتیب که افراد از طریق کارت اعتباری ،اعتبار
کاذب درست میکنند ،وام میگیرند و ناپدید میشوند .این حلقهها را میتوان با تحلیل گراف به دست آورد .مثالً
در ایران باشگاه مشتریان میتواند از مواردی باشد که تقلب میتواند در آن اتفاق بیفتد؛ یعنی براساس امتیاز شما
به شما جایزه تعلق میگیرد .حال ممکن است فردی با دستگاه پوز خود ،خریدهای کاذب انجام دهد که امتیازش
باال برود».
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نصیری گراف دیتابیس  Neo4jرا بهعنوان یکی از انواع گراف دیتابیسهای موجود مثال میزندNeo4j .از
زبان سایفر برای انجام عملیات روی پایگاه دادهها استفاده میکند .از  Neo4jمیتوان برای ذخیرهسازی،
مدیریت و گزارشگیریهای بسیار پیچیده و کاربردی استفاده کرد .این گراف دیتابیس با ذخیرهسازی و حفظ
انواع ارتباطهای موجود بین دادههای شما ،غنی بودن دادهها را حفظ میکند و با استفاده از همین ارتباطها،
گزارشها و اطالعات بسیار ارزشمندی را برای شما تولید میکند .مهمترین کاربردهای Neo4jدر حوزههای
 ،BIتشخیص تقلب CRM ،و غیره است.
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در کارگاه  PSD2عنوان شد:

لزوم بازنگری در زیرساختهای آنالین خدمات حسابی
 PSD2به مجموعه قوانینی گفته میشود که به کمک بازیگران جدید شبکه بانکی آمده و میخواهد
محدودیتهای فعلی سرویسهای پرداخت را برای آنها از بین ببرد .کارآمدی آنها در این عرصه بخش بزرگی
از فشاری که بر شبکه بانکی وارد میشود را کاهش میدهد.
در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت ،سعید طباطبایی در کارگاهی که با موضوع
PSD2ها برگزار شده بود ،با اشاره به حضور بازیگران جدیدی که در حوزه بانکی وارد شدهاند ،گفت« :تحوالت
به این سمت رفته که بازیگران جدیدی مانند فینتکها و استارتآپها وارد حوزه پولی و بانکی کشور شدند که
به شبکه بانکی فشار میآورند و آنچه مسلم است این است که باید برای برطرفکردن این فشار ،در پی کشف
راهکار بود».
مدیر سامانههای ملی پرداخت شرکت خدمات انفورماتیک در ادامه به این نکته اشاره کرد که« :بخش دیگری که
می توان به این بازیگران جدید اضافه کرد ،شاپرک است که نقطه مشترک در میان تمام این بازیگران جدید در
نظام پرداخت ایران و تمامی کسانی است که ذینفع بانک بهحساب میآیند».
او بر این باور است که درحالحاضر شبکه بانکی کشور برای ارائه سرویس پرداخت به این بازیگران با محدودیت
مواجه است و نمیتواند سرویس پرداختهای مناسبی در اختیار آنها قرار دهد .طباطبایی در ادامه گفت:
«هرچند هدف اصلی در طراحی این مجموعه قوانین این است که سرویسهای پرداخت در اختیار این بازیگران
جدید قرار بگیرد ،اما این ماجرا در قدم اول باید در بستر امن اتفاق بیفتد .طبیعتاً شما نمیتوانید امنیت را فدای
هیچ عامل دیگری کنید .نکته بعدی این است که قوانین برای بازیگران جدید باید خیلی ساده باشد؛ چراکه
نمیتوان انتظار داشت همان قوانینی که برای PSDها به کار میبریم ،برای استارتآپها نیز قابل کاربری
باشند .این قوانین باید برای بازیگران جدید ساده و قابلاجرا در محیطی امن باشد».
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او با اعالم این نکته که ورژن اول  PSDکه در سال  ۲۰۰۷در اروپا اجرایی شده بود ،هماکنون در ایران محقق
شده است ،در ادامه گفت« :حقیقت این است که متأسفانه این مجموعه قوانین بههیچوجه پاسخگوی بازیگران
جدید نظام بانکی که بدانها اشاره شد ،نیستند و مسئله اینجاست که درحالحاضر وضعیت پرداخت ما هم
آمادگی گذار به  PSD2را ندارد».
او درباره دالیل این امر توضیح داد« :دلیل این مسئله هم این است که در  PSD1بیشتر تمرکز برروی خدمات
مربوط به کارتهای بانکی بود که اتفاقاً در کشور ما هم بیشتر تجارتها در این حوزه قرار میگیرند؛ اما در
PSD2تمرکز برروی بخشهای مربوط به سرویس پرداخت از جنس حسابی است ».طباطبایی به نبود
زیرساختهای الزم در کشور در این زمینه اشاره کرد و گفت« :در کشور ما یک شکاف اساسی در این حوزه
وجود دارد .بخش حسابی درواقع همان چیزی است که در اتحادیه اروپا به آن  IPمیگویند که یک سرویس
مبتنی بر حساب در فضای آنالین است که در عملیات پرداخت زیر  ۱۰ثانیه انجام میشود».
او تأکید کرد که شبکه بانکی در ایران برای بهرهبرداری از مزیتهای این پارادایم جدید ،نیاز دارد که در حوزه
حسابی بهنوعی زیرساخت شبه آنالین دست پیدا کند و بتواند این سرویس را به فینتکها ارائه دهد« :نکته مهم
در این است که این سرویسها بسیار سادهتر از سرویسهای کارتی هستند .انتقال وجه در این سرویسها سادهتر
انجام میشود و در نقشه راه بانک مرکزی هم انتقال وجه حسابی آنالین وجود دارد و اگر این اتفاق در کشور
بیفتد و این فاصله پر شود ،ما میتوانیم از  PSD2استفاده کنیم و از فواید آن بهرهمند شویم».
در این کارگاه ماتیاژ استروورسنیک مدیر پروژه شرکت  STاسلوونی نیز پارادایم جدیدی که در این عرصه
طراحی و ارائه شده است را بهعنوان راهکاری قابلاعتماد معرفی کرد که در ماههای اخیر در بسیاری از
کشورهای اروپایی بهعنوان رویکرد قالب شناخته شده است« :در گذشته اشکال مختلف قانونگذاری برای
بانکداری با منطق فعلی آن هماهنگ نبود .به این معنا که نمیتوانست راهحلهایی خالقانه برای مسائل جدید
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پیش پا بگذارد .همین باعث میشد که روند پاسخگویی به مشتری خیلی کندتر از حاال که آسانتر انجام
میپذیرد ،به انجام برسد».
ماتیاژ در این کارگاه از کارکرد PSD2ها در بازارهای امروز جهانی گفت و به این نکته اشاره کرد که اگر سیالیت
این قانونگذاریهای جدید نبود ،پلتفرمهایی چون آمازون یا علیبابا نمیتوانستند اینگونه با مشتریان خود به
شکلی ساده در ارتباط قرار بگیرند و بازار خود را ایجاد کنند.
ماتیاژ درباره تجربه  PSD1گفت« :حدود ده سال پیش بود که با طراحی مقرراتی که با این عنوان شناخته شد،
حدود  ۱۶-۱۵کشور اروپایی که تا قبل از آن هرکدام قوانین پرداخت مخصوص به خود را داشتند ،تصمیم
گرفتند که تحت یک مجموعه قوانین مشابه پرداخت حرکت کنند .کاری که عملیات بانکداری را در این مجموعه
کشورها با سرعت بیشتر و البته ارزانتر به انجام میرساند ».او به این نکته اشاره کرد که درواقع ارزانترشدن
انجام عملیات بانکی تحت این قوانین ،پیامد اجرای آنهاست نه هدف اولیه.
او در ادامه صحبتهایش به این نکته اشاره کرد که« :البته باید این مجموعه قوانین براساس کشور موردنظر و
اکوسیستم آنجا طراحی شود .ازاینروست وقتی از ایران حرف میزنیم باید توجه داشته باشیم که نمیتوانیم
قوانینی که درمجموع کشورهای اروپایی اجرا میشود ،در یک کشور نیز به اجرا دربیاید؛ چراکه وقتی ما از
اتحادیه اروپا صحبت میکنیم ،روی صحبتمان با چندین کشور است؛ اما وقتی از ایران حرف میزنیم ،از یک
کشور بهخصوص با قوانین مخصوص به خود سخن میگوییم».
ماتیاژ در توضیح این نکته گفت« :وقتی به مرحله استفاده از PSD2ها میرسیم ،دقیقاً باید مشخص کنیم که
منظورمان از حیطهای که این قوانین در آن قابلاجراست ،کجاست .چراکه این مجموعه قوانین جدید برای ما این
امکان را فراهم میآورد که در حیطهای گسترده و نهفقط با نگاهی محلی به وضع قوانین بپردازیم».
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رولند گونو مدیر اوساکو فایننشال لندن:

 ۸۰میلیارد دالر در رگتکها سرمایهگذاری شده است
تطابقپذیری به زبان ساده به مجموعهای از فعالیتهایی گفته میشود که در میان شرکتهای متفاوت با یکسری
تعهدات و دستورالعملهای مشخص دنبال میشود.
رولند گونو عضو هیئتمدیره اوساکو فایننشال لندن در نشستی که با عنوان «رگتک») (Reg Techدر هفتمین
همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت برگزار شد ،به اعالم این مطلب پرداخت« :اگر شما عضو رگوالتوری
هستید و یا از اعضای فینتک بهحساب میآیید ،بههرحال به فناوری احتیاج دارید تا بتوانید تعهدات خود را به
شکلی هماهنگ به اجرا درآورید».
او گفت« :هدف از رگتکها پیگیری یکسری از قواعد و مقررات است که این قواعد و مقررات در بخش بانکی
بسیار زیاد است».
رولند گونو که درباره سیستمهای تطابقپذیری نظامهای پرداخت صحبت میکرد ،به این نکته اشاره کرد که:
«عملکرد نظامهای پرداخت در بازار داخلی همگی به این نکته بازمیگردد که ما با چه دستورالعملهایی حرکت
کنیم .این دستورالعملها نهتنها در شیوه کسبوکار ما که حتی روشهای پرداخت را نیز تحتالشعاع خود قرار
دادهاند .مسئله اینجاست که هرچند فینتکها در حوزه فناوری به نوآوریهای زیادی دست پیدا کردهاند ،اما نباید
فراموش کنیم که برای موفقیت در عملکرد فینتکها نیز باید از دستورالعملهای هماهنگی پیروی کنیم».
گونو در ادامه صحبتهایش به لزوم دستیابی به دستورالعملهایی یکسان برای مقابله با پولشویی و همچنین
اقدامات تروریستی ،فرار از مالیات در فضای سایبری اشاره کرد و گفت« :در این فضا جمعآوری داده از مهمترین
کارهایی است که باید انجام شود .ما یکسری قوانین حمایت از دادهها را در فضای آفالین طراحی کردهایم که
درارتباطبا فضای سایبری هم باید بتوان از آنها بهرهبرداری کرد».
او با بیان این نکته که حوزه تطابقپذیری در جهان امروز حوزهای بسیار گسترده است که سازمانهای بینالمللی
بسیاری را با خود درگیر کرده ،ادامه داد« :در این حوزه یکی از مهمترین کارهایی که رگتکها دنبال میکنند،
بهروز نگهداشتن اطالعات و توجه به تغییرات قانونگذارانه است .توجه به این تغییرات باعث میشود که آنها بتوانند
مخاطرات تطابقپذیری را مشخص کرده و به تعهدات قانونگذار در مراحل مختلف توجه کنند».
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سخنران این نشست در تعریف شرکتهای رگتک گفت« :رگتکها شرکتهایی هستند که روی فناوریهای
مرتبط با تطابقپذیری کار میکنند و سعی دارند که هزینههای مربوط به این امر را کاهش دهند .نکته اینجاست که
در سالهای گذشته و مخصوصاً در سال  ۲۰۰۸که جهان رکود بزرگ اقتصادی را تجربه میکرد ،شرکتها و
سازمانهای مختلف ،هزینه فوقالعادهای صرف این تطابقپذیری کردند که شرکتهای رگتک تالش میکنند از این
هزینهها بکاهند .البته این شرکتها دربرگیرنده هزینه اصالح این مسائل و مشکالت نیز به شمار میروند».
گونو اعالم کرد« :جمعآوری دادهها خیلی اهمیت دارد و در اروپا موضوعات جمعآوری اطالعات و حمایت از دادهها،
از اهمیت ویژهای برخوردار است .در تمامی این بخشها شرکتهای رگتک میتوانند نقش فعالی داشته باشند».
گونو با اشاره به نقشی که رگتکها میتوانند در حمایت از رگوالتوری بازی کنند ،گفت« :بهتدریج هزینه
تطابقپذیری با قوانین مختلف باال میرود؛ ازهمینرو رگوالتورها از این فناوریهای روز برای تطابقپذیری قوانین
خود با سایر کشورها میتوانند استفاده کنند».
او با اشاره به بررسیهایی که نسبتبه رگتکها صورت گرفته است ،گفت« :میزان سرمایهگذاری که در رگتکها
طی سال گذشته انجام شده ،تقریباً  ۸۰میلیارد دالر بوده است؛ پس من میتوانم پیشنهاد کنم که اگر در این عرصه
کار میکنید ،در همین بازار بمانید و اگر وارد آن نشدهاید ،بهترین فرصت برای آن است».
گونو گفت« :در برآوردی که سال گذشته انجام شده است ،تقریباً  ۱۵۰رگتک در انگلستان فعالیت میکنند».
او با اشاره به اینکه رگتکها میتوانند دادهها را جمعآوری کنند ،گفت« :از این منظر فعالیت رگتکها برای
رگوالتوری بسیار حائز اهمیت است و از آنان حمایت میکند».
او ادامه داد« :بهتدریج هزینههای مدیریت ریسک و تطابقپذیری برای بانکها مشکل خواهد شد؛ ازهمینرو بانکها
میتوانند از شرکتهایی که مجهز به فناوری روز هستند ،بهره برند».
او در پایان سخن ،به حمایت رگوالتور پولی انگلیس از رگتکها اشاره کرد و گفت« :استانداردهای تطابقپذیری
هرروز پیچیدهتر میشود؛ از همین رو هماهنگی با آنها سختتر است؛ ازهمینرو شرکتهای مجهز به فناوری روز
باید در این مسیر حرکت کنند».
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در پنل رگتک مطرح شد:

هدف رگتک تقویت توان نظارتی رگوالتور است
یکی از نیازمندیهای نظارت بر فینتکها و فناوریهای نوین ،شناخت آنها است؛ از همین رو استفاده از
فناوریهای جدید و شناسایی ریسک آن ،از اهمیت قابلتوجهی برخوردار است .آیا زمان آن نرسیده تا شرکتهایی
به کمک رگوالتوری بیایند تا بخشی از وظیفه نظارتی را برعهده گیرند .در نشستی که با عنوان رگتک (Reg
) Techبا حضور داوود محمدبیگی مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی ،نیما نامداری معاون طرح و برنامه
شرکت ارتباط فردا ،محمد کشتهگر فعال حوزه بانکی ،محمدرضا روشننژاد معاون توسعه و نظارت شاپرک با
مدیریت نیما امیرشکاری مدیر گروه بانکداری الکترونیکی پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد ،به همین موضوع
پرداخته است.

سؤال خود در این پنل را با معرفی رگتک از منظرهای مختلف شروع کنم .شما از منظر بانک چه تعریف
و تعابیری از رگتک دارید؟
محمد کشتهگر ،فعال حوزه بانکی :رگتک ( )Reg Techدر یک تعریف ساده ،استفاده از فناوری در حوزه
نظارت است یا به تعبیری میتوان گفت فناوریهای نظارتی .رگوالتور تا قبل از اینکه انحصار خدمات بانک از حوزه
بانک خارج شود و به سمت بازیگرانی به نام فینتک برود ،میتوانست نظارت کاملی در حوزه بانکی اعمال کند؛ اما
در حوزه فینتکها رگوالتور با شرکتهایی مواجه شد که تا دندان به تکنولوژی مسلح بودند .نظارت بر این شرکتها
با ابزارهای ساده و سنتی امکانپذیر نبود .ازهمینرو به نظر میرسد همانطورکه فینتکها انحصار خدمات مالی را
از بانکها گرفتند ،قطعاً رگوالتوری هم از حوزه انحصار یک نهاد متمرکز مثالً بانک مرکزی خارج خواهد شد .بانک
مرکزی برای اینکه بتواند موضوعات نوآورانه فینتکها را پوشش دهد ،باید بتواند رگوالتوری را به دست خود بانکها
بسپارد .اما با توجه به سرعت تغییرات ،بانکها نیز نخواهند توانست انرژی خود را صرف نظارت کنند؛ از همین رو
سراغ شرکایی برای نظارت خواهند رفت تا آنها بتوانند ریسکهای بازار را پیشبینی کنند و برخی از فعالیتهای
نظارت را انجام دهند.
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چه فرقی بین فینتک و رگتک وجود دارد؟
نیما نامداری ،معاون طرح و برنامه شرکت ارتباط فردا :رگتک و فینتک دو فرق اساسی دارند :یکی اینکه
فینتکها بین بانکها و مؤسسات مالی با بازار قرار میگیرند؛ اما رگتکها بین مؤسسات مالی و رگوالتور .یعنی
اساساً در دو جای متفاوت قرار میگیرند .ازهمینرو رگتکها درآمدشان از محل مناسباتشان با بانکها تأمین
میشود .اساساً شکلگیری رگتک بازتاب بحران مالی سال  ۲۰۰۸است .زمانیکه دنیا در یک زنجیرهای از
شکستها و سقوطها در نهادهای مالی گرفتار شده بود و دلیل آن ضعف رگوالتوری در بازار سرمایه و بازار پولی
شناسایی شده بود .نهادهای ناظر تا آن زمان یک نظارت انفعالی داشتند ،رگتک اساساً برای تقویت رگوالتوری
شکل گرفت .رگتک برای تضعیف رگوالتوری نیست .رگتکها شاید اصالً نوآوری را تقویت نکنند .هدف رگتک
تقویت توان نظارتی رگوالتور است با شرایط جدید تا نظارت بهصورت فعال و منعطف و متناسب با نیاز بازار صورت
گیرد .گزارشهای منتشرشده نشان میدهد بین  ۶۰تا  ۱۱۰رگتک نسبتاً بزرگ در دنیا وجود دارد و عمدتاً آنها
در اروپا و لندن و برخی از شهرهای اروپا و آمریکا فعالیت میکنند و در آسیا نیز در سنگاپور متمرکز هستند.
سرمایه جذبشده توسط آن طی دوره کوتاهی که از فعالیتشان میگذرد ،در حدود  ۲تا  ۳میلیارد است ۷۰ ،درصد
رگتکها عمرشان زیر  ۵سال است .در اصل با یک بیزینس خیلی جدید مواجه هستیم ۷۵ .درصد رگتکهای
فعال فقط با بانکها کار نمیکنند و با بیمهها و بازیگران بازار سرمایه و انواع نهادهای مالی نیز کار میکنند .ازجمله
مصادیق کاری رگتک ،کمک آنها به بانکها در تولید گزارشهای درخواستی نهادهای ناظر است .اآلن بهطور
متوسط یک بانک بزرگ در آمریکای شمالی روزانه  ۱۲۵صفحه گزارش به رگوالتور میدهد .از  ۲۰۰۸به این طرف،
بانکهای بزرگ اروپایی و آمریکایی درمجموع  ۳۰۰میلیارد دالر جریمه برای تخلفات خود به رگوالتوری پرداخت
کردهاند .در اصل اگر رگتکی شکل میگیرد ،برای کاهش این میزان جریمه است .رگتکها برای کمک به بانکها
برای تطبیق خودشان با انتظارات رگوالتوری شکل گرفتهاند و بهشدت هم تمرکزشان روی ابزارها و شیوههای تحلیل
داده است.
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ما فینتکهای پرداختی را بهعنوان فینتکهای اصلی در بازار خودمان داریم .نقش شاپرک در این
حوزه چگونه است و چه میزان باید خودش وارد موضوعات نظارتی شود و تا چه حد برونسپاری کند؟
محمدرضا روشننژاد ،معاون توسعه و نظارت شاپرک :اآلن بهجای اینکه نیاز محور توسعه باشد ،قابلیت محور
توسعه است .توسعه فناوری باعث شده بهجای اینکه سکان تغییرات نیاز موجود باشد ،تکنولوژی این محور را در
دست گرفته است .اگر بخواهم سوئیچ شاپرک یا شتاب را مثال بزنم ،باید بگویم اینها یک وظیفهشان
 operationاست .یک کار دیگری هم این سوئیچها میکنند و آن هم فراهمکردن امکان نظارت برای رگوالتوری
است .بخش اول را باتوجهبه توسعه نوآوری میتوانیم جایگزین کنیم؛ یعنی سوئیچبودن شتاب یا شاپرک شاید
دستخوش تغییر شود؛ یعنی الزم نباشد که من برای انجام یک تراکنش از شتاب یا شاپرک استفاده کنم .اما بخش
کنترلی و نظارتی همیشه پابرجا میماند .اینکه همه پذیرندگان باید در سوئیچ شاپرک احراز هویت شوند و
اطالعاتشان ثبت شود ،اینها اتفاق نمیافتد .شاپرک خیلی نزدیک به رگتک است ،با این تفاوت که در یک رگتک
تالش میکنند بخش نظارتی و کنترلی را از بخش عملیاتی و کسبوکاری جدا کنند .بهعبارتدیگر اگر بخواهیم یک
ورژن جدید از شاپرک بدهیم ،حداقل مداخله در کسبوکار را دارد و حداقل مداخله در بحثهای عملیاتی را خواهد
داشت و بیشترین مداخله را در بحث نظارت.

قاعدتاً بانک مرکزی باید از رگتک حمایت کند .حاال موضع بانک مرکزی دراینخصوص چیست؟
داوود محمدبیگی ،مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی :رابطه رگتکها و رگوالتوری که رابطه کامالً
برد-برد است .وقتی صحبت از رگوالتور میشود ،معنی آن بانک مرکزی نیست؛ اما ازآنجاییکه خواستگاه این
شرکتها از نیاز بانکها شروع شد و اآلن در این صنعت آن فضای الزم برای فعالیت وجود دارد ،قاعدتاً اآلن تمرکز
روی موضوعات بانکی است .در حوزه بانکی دلیل اینکه این صنعت شکل گرفته است ،یک دلیل واضح دارد .بحث
انطباق با مقررات است .عدم انطباق با مقررات هزینهاش بسیار بیشتر از انطباق با مقررات است .ما وقتی میخواهیم
یک مفهوم و پدیدهای را وارد کشور کنیم ،چالش اصلی این است که چگونه وارد کنیم .آیا بانکهای ایران بهدلیل
عدم انطباق با قوانین ،جریمهای پرداخت میکنند .اگر بانکها هزینهای برای عدم انطباق ندهند ،آیا ضرورتی دارد
که هزینهای به رگتک بدهند تا بتوانند خودشان را منطبق کنند .در حوزه بانکی به نظر من بانکهای ما هزینه
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میدهند؛ اما هزینه مستقیم نیست .مثالً وقتی بانک ما سراغ یک بانک خارجی برای برقراری روابط کارگزاری
میرود ،هزینه روابط کارگزاری برای انطباق بسیار باالست .ممکن بانکها به رگوالتور بهخاطر عدم انطباق پول
ندهند؛ اما کشور درنهایت این هزینه را میدهد .چالش اصلی رگوالتورهای کشور در صنعت پولی و مالی و بیمهای و
بانکی حتی در صنایع خودرو این است که هزینه عدم انطباق با استانداردها مشخص نیست .در حوزه بانکی بانک
مرکزی  ۴ماه گذشته سیاستنامهای منتشر کرد و پدیده یا موجودیت جدیدی را در صنعت پرداخت معرفی کرد با
نام ضابطهیار .در اصل ضابطهیاران همان رگتکها هستند .اما چالش اصلی بانک مرکزی دراینخصوص باالبردن
هزینه عدم انطباق و تعیین مختصات این هزینههاست .در اصل باید مشخص شود که این هزینهها چیست و باید
چگونه محاسبه شود؟ ما اگر یک همچین مدل و متدی داشته باشیم ،شاید بتوانیم انتظار داشته باشیم شرکتهای
هزینه فایده کنند و این هزینهها را محاسبه و ارزیابی کنند و راهحل به بانکها ارائه دهند و درنهایت بانک مرکزی
نیز مطمئن میشود که بازار در مسیر صحیح خودش حرکت میکند.

بهعنوان یک بانک کجاها قابلیت پذیرش رگتک را در کشور میبینید؟
محمد کشتهگر ،فعال حوزه بانکی :در بازل  ۳تأکید شده است که ما فعالیتهای بانکیمان را براساس ریسک
انجام دهیم .در تمام فرایندهای کاری خود ریسک را محاسبه کنیم .ما هنوز روی بازل یک و در حالتهایی روی
بازل  ۲حرکت میکنیم .اگر روی بازل  ۳حرکت کنیم و این الزام از سوی رگوالتور مطرح شود ،شکلگیری و فعالیت
رگتکها معنا خواهد یافت .یکی از رویکردهای رگتک حرکت از  KYCبه سمت  KYDاست؛ یعنی شناسایی دیتا
اهمیت پیدا میکند .این نیاز از سمت باال ،یعنی از سمت رگوالتور به سمت بانکها اعالم میشود .این مشکل
دیگری است که داریم.

شما با تعداد زیادی فینتک در ارتباط هستید .آیا رگتکی در آنها مشاهده کردهاید .شکلگیری
رگتکها به چه صورت است؟
نامداری :فعالً در ایران رگتک موضوعیت ندارد .علتش هم به فینتکها برنمیگردد .به بخش رگوالتوری
برمیگردد .رگوالتوری براساس  ۳فانکشن اتفاق میافتد .یکی از آنها ضابطهگذاری است .یکی دیگر بازرسی و
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ممیزی و ادیت است و دیگری وظیفه داوری است؛ یعنی اگر کسی نسبتبه یک حکم یا مصداق یابی یا ذینفعی
اعتراض داشت ،با چه پروسهای رسیدگی و داوری میشود .ما در ایران در حوزه پولی و بانکی در بخش فناوری تعبیر
کاملی از رگوالتوری نداریم .این ضعف بانک مرکزی نیست .بهلحاظ حقوقی هنوز به بلوغ بروکراتیک نرسیدهایم.
وضع فعلی بانک مرکزی بسیار بهتر از ظرف قانونی است که در اختیارش گذاشته شده است .ما ضابطهگذاری داریم،
و در حوزه نظام پرداخت بهواسطه شرکت شاپرک سطحی از بازرسی را هم داریم .داوری بهصورت سیستماتیک اصالً
نداریم .اگر این سه رکن در کنار هم نباشد ،شما رگوالتور ندارید ،ناظر خواهید داشت .رگتک جایی شکل میگیرد
که یک بانکی بخواهد در چند نظام بانکی متفاوت خودش را تطبیق دهد؛ اما نظام بانکی ایران یک نظام ایزوله است.
وقتی شما بانکی هستی  ۷۰ساله با یک نظام خاص پولی و بانکی درنهایت خود را تطبیق میدهی .نتیجه آن است
که بانکها کماکان ترجیح میدهند درون خود برای خود ریسک واحدی داشته باشند و واحدهای بانکداری
الکترونیکی نیز تالش کنند تا دادههایی که رگوالتور میخواهد را تولید کنند .وقتی رگوالتور کارش این باشد که
زیرساخت را در اختیار داشته باشد ،دیگر رگتک معنا ندارد .رگتک وقتی شکل میگیرد که زیرساخت دست یکی
و دیتا دست دیگری است .رگتک در این میان قرار میگیرد تا بین این دو بخش هماهنگی و تطبیق ایجاد کند.
البته از وضع فعلی بیشتر از همه بانک مرکزی ناراضی است؛ چراکه باری بر دوشش گذاشته شده است که ظرفیت
حقوقی و منابع موردنیاز برای انجام مسئولیت برای آن وجود ندارد.

برای بالفعلکردن رگتکها چه نیازمندیهایی وجود دارد و شاپرک باید در این زمینه چه اقداماتی را
انجام دهد؟
روشننژاد :اگر فرض کنیم که میخواهیم رگتک داشته باشد ،باید بپذیریم که رگتک خارج از بدنه حاکمیتی
تشکیل شود ،با این رویکرد شاید شاپرک خودش یک رگتک باشد .چراکه عمده سهامش مربوط به بانکهاست .به
نظر میرسد رگتک و فینتک باید همزمان رشد کند .یعنی فینتکی وجود داشته باشد که برای انجام فعالیتهایش
دیگر نیاز نباشد ذیل یک بانک فعالیت کند؛ بلکه خودش فعالیت میکند و رگتکی نیز بهموازات آن ،بحث تطابق با
قوانین را پیگیری میکند.
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بانک مرکزی میخواهد اجازه دهد فضا از انحصار بانک مرکزی خارج شود و از یکسری بازیگر جدید
کمک بگیرد؟
محمدبیگی :در فضای امروز قاعدتاً نمیتوان با مدلهای سنتی قبلی نظارت کنید .بحث پیچیدگی مقررات و
کسبوکارها و ورود بازیگران جدید مطرح است؛ ازهمینرو قاعدتاً رگوالتور باید نگرش خود را در خصوص نحوه
نظارت عوض کند .در مورد پدیده خیلی جدید صحبت میکنیم .در شرایط فعلی نظارت متمرکز به شکل گذشته
شدنی نیست .به نظر میرسد در بانک مرکزی در حوزه ضابطهیار موضوع نظارت سلسهمراتبی و واگذاری بخشهایی
از نظارت -البته فقط نظارت نه مسئولیت -یعنی بانک میتواند بخشی از وظایف نظارتی خود را واگذار کند؛ اما
کماکان مسئولیت با بانک است .یک مقدار اینها باید از هم تفکیک شود .قرار نیست مسئولیت پاسخگویی به بانک
مرکزی را شرکت رگتک داشته باشد .کماکان بانک مسئول پاسخگویی است .مقام ناظر تنها چیزی که برایش مهم
است ،خوب عمل کردن بازار است .ازهمینرو مقام ناظر با ورود تکنولوژی مشکلی ندارد.
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در پنل اینترنت اشیاء مطرح شد

توسعه اینترنت اشیاء در کشور نیازمند قوانین و فرایندهای مشخص است
برگزاری همایش بانکداری الکترونیکی و نظامهای پرداخت فرصت خوبی است تا مدیران و تصمیمگیران بانکی
کشور گرد هم جمع و در خصوص آخرین تغییرات این حوزه به بحث و تبادل نظر بپردازند .یکی از بخشهایی
که هر ساله در همایش ساالنه بانکداری الکترونیک فرصتی ایجاد میکند تا بحث ورود تکنولوژیهای جدید به
بانکداری مورد توجه قرار گیرد ،پنلهای مختلفی است که در این همایش برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ،همچون سالهای گذشته در هفتمین همایش بانکداری
الکترونیکی و نظامهای پرداخت پنلهای تخصصی گوناگونی با رویکرد تاثیر فناوریهای نوین بر بانکداری برگزار
شد .یکی از این پنلها که با استقبال قابل توجه بازدیدکنندگان نیز مواجه شد پنل «اینترنت اشیاء و تاثیر آن بر
نظام بانکداری و تاثیر نظام بانکداری بر گسترش اکو سیستم اینترنت اشیاء» بود .در این پنل رسول سرائیان،
معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطالعات به عنوان نماینده دولت ،محمدهادی شالباف ،معاون
هلدینگ بهسازان فردا به عنوان نماینده بانک ،محمد فرجود ،مدیرعامل سازمان خدمات انفورماتیک شهرداری
تهران ،اسماعیل ثنایی ،مدیرعامل شرکت آریا همراه به عنوان نماینده شرکتهای فناوری و رسول جلیلی ،عضو
هییت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی ،به ارائه نظرات
خود در خصوص تاثیر اینترنت اشیاء بر حوزه بانکداری پرداختند .مدیریت این پنل بر عهده روحانینژاد ،مدیر
فروم اینترنت اشیاء ایران بود .در ادامه نظرات این افراد را با توجه به سواالت مطرح شده در پنل میخوانید:

شرکتهای فناور چه برنامهها و ایدههایی برای گسترش اینترنت اشیاء در بخش بانکداری کشور در
اختیار دارند؟
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اسماعیل ثنایی ،مدیرعامل شرکت آریا همراه :در حال حاضر در وضعیت نسبتا قابل قبولی در این حوزه
هستیم .در چند سال گذشته کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی گوناگونی در خصوص ورود اینترنت اشیاء و تاثیر آن
بر اقتصاد انجام شد .بسیاری از شرکتها در سال جاری در خصوص اینترنت اشیاء برنامه و سیاستگذاریهای
مشخصی داشتهاند .اینترنت اشیاء سر فصل مشخصی در دنیا دارد که سبب تحوالت زیادی در هوشمندسازی
یک کشور در بخشهای انرژی ،شهری ،بانکی و ...شده است .اگر ما برای آن برنامهریزی نکنیم و آن را بومی
نکنیم با مشکل بر خواهیم خورد .اینترنت اشیاء یعنی اتصال میلیونها دستگاه به یکدیگر و انتقال میلیونها دیتا.
از این اطالعات میتوان در حوزه بانکداری دیجیتال برای شناسایی وفاداری مشتری ،شناخت عالیق مشتری و...
استفاده کرد .اینترنت اشیاء به بانکها کمک میکند تا از حالت کالسیک خود خارج و با جمعآوری اطالعات
کاربران و پردازش آن ،سرویسهای جدید و نوینی را در اختیار مشتریانشان بگذارند .در آینده هر دستگاه
هوشمندی میتواند به یک دستگاه پرداخت تبدیل شود .برای مثال به کمک یخچالهای هوشمند افراد
سفارشهای خود را ثبت و همان لحظه نیز هزینهها توسط یخچال پرداخت میشود .یعنی در آینده پرداختها
محدود به انسانها نیست و شیءها نیز میتوانند عملیات پرداخت را انجام دهند .سرعت تغییرات در دنیای
تکنولوژی بسیار باالست .تا سال پیش در همینجا صحبت از رایانش ابری بود اما امروز در حال بحث در خصوص
اینترنت اشیاء و تاثیر آن بر حوزههای مختلف هستیم .شرکتهای فناور باید سعی کنند با توجه با این تغییرات
سرویسهای به روز و کاربردی در اختیار سازمانها ،شرکتها و کاربران نهایی قرار دهند.

فرصتهایی که اینترنت اشیاء در بخش شهرداری میتواند برای نظام بانکداری به همراه داشته باشد
در برگیرنده چه موضوعاتی است؟
محمد فرجود ،مدیرعامل سازمان خدمات انفورماتیک شهرداری تهران :نظام پرداخت در اینترنت اشیاء
نقش تعیین کنندهای دارد .چرا که در این تکنولوژی تمام دستگاههای هوشمند به کمک اینترنت میتوانند

Page 170 of 236

پرداختهای خود را انجام دهند .همانطور که اشاره شد دیگر تنها این انسان نیست که کار پرداخت را انجام
میدهد بلکه در کنار انسان اشیاء نیز کارهای پرداختی را انجام میدهند.
کل  ICTدر شهر تهران برعهده ماست .سازمان فاوا شهرداری تاکنون  ۲هزار  ۴۰۰ساختمان در شهرداری تهران
و نزدیک به  ۱۷۰هزار نود شبکه را به یکدیگر متصل کردهایم .در این شبکه فقط بیش از  ۱۷۰سامانه نرمافزاری
فعال است .به برخی از این سامانهها شهروندان دسترسی دارند و برخی از آنها تنها در اختیار کارکنان شهرداری
قرار دارد .یعنی ما شبکهای گستردهای ایجاد کردهایم که توانایی ارائه خدمات دیجیتال مناسب به کاربران را
داشته باشد.
تالش کردهایم که خدمات نوینی را در اختیار شهروندان بگذاریم اما قبول هم داریم که با توجه به فرصتهایی
که فناوریهای نوین به وجود آورده نتوانستهایم خدمات شهروندی مناسبی را ارائه کنیم .در مدیریت جدید
سازمان فناوری اطالعات شهرداری تصمیم داریم تا با کمک فناوری ارائه خدمات شهروندی نوین را متحول
کنیم.
اینترنت اشیاء به سیستم شهری و بانکی کشور کمکهای شایانی میکند .یکی از بحثهای روز حال حاضر طرح
ترافیک و نحو ورود ماشینها به این طرح است .در حال حاضر به دنبال نظامی هستیم که چگونه در این نظام
شهروند ،خودرو و پالک به صورت کامال شفاف مشخص باشد تا وقتی یک خودرو وارد هر منطقهای میشود به
شکل خودکار عوارض آن خودرو محاسبه و از حساب شهروندی او میزان عوارض کم شود .در همه این مراحل
نظامپرداخت اهمیت ویژهای دارد .در واقع در تمام مراحل تحول دیجیتالی شهری نظام پرداخت نقش پررنگی
بازی میکند .نظام جامع پرداختی به ما در توسعه خدمات دیجیتالی شهری کمک شایانی خواهد کرد .از آنجا که
در این سیستم از پرداخت به کمک تمام اشیاء صحبت میشود یک بحث مهم در این زمینه امنیت است که
دوستان تصمیمگیر در وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی باید برنامهها و قوانین مشخصی برای
حفاظت از اطالعات و حریم خصوصی در چنین نظامی در نظر بگیرند تا با بحرانی به نام سرقت اطالعات و...
روبهرو نشویم.

Page 171 of 236

اینترنت اشیاء در حال حاضر در بخشهای خاصی از خدمات شهری مانند پسماند ،روشنایی شهر به اجرا گذاشته
شده است و اینگونه نیست که دید ما به این تکنولوژی تنها یک افق برای آینده باشد.

اینترنت اشیاء چه نقشی در در سیستمهای مالی میتواند داشته باشد؟
محمدهادی شالباف ،معاون هلدینگ بهسازان فردا :ما در بخش تحقیق و توسعه شرکت سعی کردیم
نمونههایی از کاربردهای اینترنت اشیاء را ارائه کنیم که این دستاوردها در نمایشگاه جانبی همایش بانکداری
الکترونیکی نیز در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت .به صورت کلی در خصوص نقش اینترنت اشیاء در
حوزه مالی و برعکس باید بگویم که ابتدا باید این موضوع را به صورت کامل درک کنیم.
از اینترنت اشیاء به عنوان انقالب چهارم یاد میشود بنابراین نمیتوان به آن نگاه صرف فناوری داشت و آن را در
ردیف دیگر فناوریها قرار داد .وقتی از این تکنولوژی به عنوان یک انقالب یاد میشود باید به اینترنت اشیاء نگاه
مفهومیتری داشت.
با توجه به تغییرات سریعی که تکنولوژی در حوزههای مختلف ایجاد کرده باید در سیستمهای مالی خود آمادگی
الزم را به وجود بیاوریم چرا که یک بخش اصلی اینترنت اشیاء پرداختی است که از طریق دستگاههای مختلف
اتفاق میافتد .حاال باید ببینیم نقش حوزههای مالی بر این تکنولوژیها به چه شکل است آیا حوزه مالی
تاثیرگذار بر این تکنولوژی است یا از آن تاثیر میگیرد.
حوزه مالی در تمامی کسبوکارها نقش اساسی و محوری دارد بنابراین همه تغییر و تحوالت که به کمک
تکنولوژیهای جدید ایجاد شده بر حوزه مالی هم تاثیر خواهد گذاشت .مسیر در حال تغییر است و برخی
مسیرها تغییر و تحوالت بسیار عظیمی ایجاد میکنند .نظام بانکی ما باید خود را متاثر از این موضوع ببیند و
حرکتهای الزم در این خصوص را انجام دهد .واقعیت این است که در حال حاضر نمیتوانیم مدعی باشیم که
خود را برای تغییر و تحوالتی که اینترنت اشیاء ایجاد میکند آماده کردهایم .در حال حاضر عمر فنی  posدر
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دنیا به عنوان یک تکنولوژی روبه پایان است اما ما در ایران تازه در حال بحث بر سر نظام رگوالتوری آن هستیم.
واقعیت این است که در زمینه تاثیر حوزه مالی بر اینترنت اشیاء و برعکس به لحاظ قوانین و مقررات و
چارچوبهای ساختاری دچار مشکالت جدی هستیم اما به لحاظ دانشی شاید بتوان گفت که آمادگی الزم وجود
دارد .اثبات این ادعا هم این است که یکی از بخشهایی که توانسته فناوری را در کسبوکارها به صورت جدی
استفاده کند حوزه بانکی بوده است.

نقش وزارت ارتباطات در حوزه اینترنت اشیاء یکی از نقشهای کلیدی است .برنامه وزارت ارتباطات
برای توسعه این تکنولوژی در کشور چیست؟
رسول سرائیان ،معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و رئیس سازمان فناوری اطالعات :همه
کشورها در راستای تحوالت خود با چهار چالش اصلی از جمله ،افزایش بهرهوری ،ایجاد اشتغال ،محیطزیست و
همچنین تغییر الگوی خلق ثروت از وابستگی به منابع تجدیدناپذیر به سمت اقتصاد دانشبنیان مواجهاند.
فناوری نقش محوری و کلیدی در حل معضالت برعهده دارد .همگرایی صنعت  ITبا دیگر صنایع باعث اثربخشی
مضاعف میشود .در حال حاضر شاخص خانههای هوشمند بهعنوان شاخص توسعه  ICTدر دنیا مطرح شده
است .این فناوری بهسرعت در جهان همهگیر شده و کشورها سعی در افزایش سهم خود در این عرصه را دارند.
سرعت این تحوالت بهگونهای است که تا سال  ۲۰۲۰کشور چین  ۲۲درصد بازار اینترنت اشیاء را با پنج میلیارد
اتصال در دست خواهند داشت .در یک گزارش بینالمللی اعالم شده که صنایع چین در حوزه اینترنت اشیاء
بیش از یک صد و  ۲۷میلیارد دالر سرمایهگذاری کرده است .الیههای دیتا ،آنالیز دیتا ،سرویسها همچنین
اپلیکیشنها و هوش مصنوعی قسمت مهم و استراتژیک اینترنت اشیاء را شامل میشود و سرمایهگذاری در این
حوزهها حاشیه سود و قابلیت خلق ثروت بسیار باالیی دارد.
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یکی از پیشنیازهای اصلی توسعه اینترنت اشیاء در کشور شبکه پایدار در بخش تلفنهمراه برای توسعه اینترنت
اشیاء نیازمند یک شبکه با پوشش و کیفیت باال هستیم که در حال حاضر تمام تالش برای ایجاد این شبکه
پایدار توسط اپراتورهای تلفنهمراه کشور انجام شده است .یکی دیگر از کارهایی که توسط وزارت ارتباطات در
حوزه اینترنت اشیاء در حال پیگیری است قانونگذاری مشخص است که این کار نیز در حال پیگیری و انجام
است.

توجه به امنیت در بخش اینترنت اشیاء با توجه به اتصال میلیونها دستگاه به یکدیگر از اهمیت
باالیی برخوردار است .با توجه به فعالیت شما در بحث امنیت چالشهای اصلی در حوزه گسترش
اینترنت اشیاء در کشور چیست؟
رسول جلیلی ،عضو هییت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و عضو حقیقی شورای
عالی فضای مجازی :برعکس آن چیزی که عنوان میشود در زمینه اینترنت اشیاء از دنیا عقب نیستیم و
همپای کشورهای دیگر در این خصوص حرکتکردهام .بحث امنیت هنوز در جوامع پژوهشی و حرفهای به عنوان
یک بحث ویژه شکل نگرفته است .اگر قرار باشد  ۵۰میلیارد عنصر در نسل پنجم تکنولوژی تا سال  ۲۰۲۰به
همدیگر متصل باشند هر کشوری در این میان سهمی از اتصال دستگاههای دیجیتال در اختیار دارد .برای نمونه
اگر در ایران چند صد میلیون دستگاه به یکدیگر متصل باشند این دستگاهها شناسه میخواهند .همین حاال هم
ما در شناسایی  ۸۰میلیون نفر با مشکل مواجه هستیم نمیدانیم کسی که یک شناسنامه دارد متعلق به خودش
است یا خیر یا اگر پدرش فوت کرده شناسنامهاش را نگه داشته یا خیر .این شرایط را تسری دهید به عدد
بسیاری زیادی که در حوزه  ITخواهیم داشت .رجیستری در حوزه موبایل اجرا شده یک زمانی هم میرسد که
باید رجیستری در حوزه اینترنت اشیاء را مطرح کنیم.
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مسئله اصلی در اینترنت اشیاء مشخص کردن اطالعات و پیامهای رد بدل شدن در بین دستگاههای دیجیتالی
است .در اینترنت اشیاء میلیونها دستگاه به یکدیگر متصل هستند در این بین ممکن است سوءاستفاده و
مشکالتی به وجود آید؛ بنابراین باید مالکیت این دستگاهها به صورت شفاف مشخص شود .این حوزه نیاز به
قانونگذاری دقیق و روشنی دارد که باید از همین االن کار این قانونگذاری روشن شود نه اینکه  ۵سال دیگر و
بعد از توسعه اینترنت اشیاء به فکر قانونگذاری در این حوزه بیافتیم .این موضوع در جلسات شورای عالی فضای
مجازی بررسی و در خصوص آن تصمیمگیری خواهد شد.
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مهدی نصیری در سخنرانی خود تشریح کرد:

سرویسها براساس عالقهمندی کاربران ارائه شود
در سالهای اخیر بانکها سرویسهای متعددی به مشتریان ارائه دادند .برخی بهصورت خاص و برخی دیگر
عمومی هستند .برخی از این سرویسها مورد استقبال مشتریان قرار میگیرند و بعضی دیگر نه .در این میان
بانکها برای ارائه سرویسها هزینههای بسیاری متقبل میشوند؛ پس باید بدانند چه سرویسی ارائه دهند تا
مشتری بهطور حتم از آن استفاده کند .دراینخصوص مدلهای گوناگون وجود دارد که مهدی نصیری عضو
هیئتعلمی دانشگاه شیراز و مدیر واحد علوم داده شرکت آریا همراه در کارگاهی با عنوان «اکوسیستم کالنداده
برای سرویسهای مشتریان» به چالشهای پیش رو پرداخت.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ،مهدی نصیری در این کارگاه در مورد نحوه آگاهی از
سرویسهایی که مشتریان استفاده میکنند ،بیان کرد« :بانکها در ارتباط با مشتری در حوزههای مختلف،
سرویسهای متنوعی ارائه میدهند مانند تسهیالت ،اینترنتبانک و موبایلبانک .بخشی از خدمات در حوزه خاص
است؛ بهعنوان مثال بانک در حوزه تسهیالت عنوانهای متفاوت را با حالتهای زیادی پیشنهاد میدهد؛ اما قصد
دارد بداند کدامیک از این حالتها توسط مشتری استقبال میشود و آنها را عرضه کند .در این حوزه ما
پروفایلی از مشتری و اطالعاتی از آنها و تراکنشهایی که انجام دادند را در اختیار داریم .براساس این موضوعات
ما تصمیم میگیریم که به مشتری چه خدمتی عرضه کنیم».
او ادامه داد« :البته ما قصد داریم بیشترین وفاداری را در مشتری ایجاد کنیم و در مقابل کمترین ریسک را در
قبال پیشنهادی که میخواهیم بدهیم ،داشته باشیم .در این صورت ما میخواهیم از سرویسهایی که مشتری
استفاده میکند کمک بگیریم و سرویسهای دیگری پیشنهاد دهیم و مشتری را جذب خود کنیم؛ اما رسیدن به
این موضوع مشکل است و حل کردن آن بهراحتی نیست».
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یکی از چالشها در این راه وجود دادههای تنک است؛ یعنی تعداد سرویسهایی که مشتریان از آنها استفاده
میکنند ،بسیار کمتر از سرویسهایی است که از آنها استفاده نمیکنند و بهنوعی چگالی دادهها پایین است.
البته مهدی نصیری استفاده نکردن از سرویس را به معنای عدم استفاده از سرویس یا عالقهمند نبودن به آن
نمیداند و در این مورد گفت« :شاید مشتری از سرویسهای مشابه بانکهای دیگر استفاده میکند و شاید اصالً
اطالع ندارد چنین سرویسی وجود دارد .اگر ما بخواهیم در حوزه تسهیالت پیشنهادی داشته باشیم ،از پروفایل
مشتریان اطالعاتی دریافت میکنیم و براساس آن به سرویسهایی که عالقهمند است او را سوق میدهیم؛ البته
باید ریسک آن را نیز در نظر بگیریم؛ یعنی مشتری خوشحساب باشد و بتوانند اقساط را بپردازد».
این اطالع نداشتن از میزان استفاده مشتری از سرویس سبب شد تا موضوع سیستمهای پیشنهاددهنده مطرح
شود .نصیری در توضیح بیشتر این سیستم بیان کرد« :ما نمیدانیم اگر به مشتری سرویسی را پیشنهاد بدهیم،
استفاده خواهد کرد یا خیر .براساس اطالعات بسیار کمی که در مورد مشتری و رفتارهای مشتری داریم ،باید
این موضوع را پیشبینی کنیم .اینجاست که موضوع سیستمهای پیشنهاددهنده مطرح میشود .این موضوع به
دو گروه تقسیم میشود .مشتری و سرویس مختلف داریم .کاربران از یکسری سیستم استفاده میکنند ،میزان
استفاده آنها یا بهرهبردن یا بهرهنبردن آنها از سرویسها را امتیاز میدهیم .سپس ماتریسی ترسیم میکنیم.
روشها براساس محتوا هستند و از پروفایل مشتری مدلسازی میکنیم و خروجیها مشخص میکند که چه
سرویسهایی باید به مشتری ارائه دهیم».
البته این مدل با مشکالتی هم مواجه است و البته راهحلهایی در این زمینه وجود دارد .او در مورد این چالشها
عنوان کرد« :اما اگر سرویسی جدید باشد و مشتری تا اآلن از آن استفاده نکرده باشد ،این مدلها نمیتوانند آن
سرویس را پیشنهاد بدهند .برای همین روشهای دیگری در این کارها استفاده میشود؛ روشهایی با نام پاالیش
مشارکتی که سرویسهای مشابه در میان مشتریان مشابه را بررسی میکند .یعنی کاربران مشابه از چه سرویس
مشابهی استفاده کردند و برای کاربر جذابیت داشته و اآلن استفاده نمیکند .بر این اساس پیشنهاد خود را ارائه
میدهند .عمدتاً هم ترکیبی استفاده میکنند تا چالش تنکی را کاهش دهند».
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در این مدل بحث تنک بودن دادهها نیز یکی از چالشهای جدی است .نصیری در این مورد گفت« :در این
مدلها نباید خطای زیادی وجود داشته باشد؛ بهعنوان مثال پیامهای تبلیغاتیای که برای مشتریان ارسال
میشوند ،نباید انقدر زیاد شوند که دیگر مشتری آنها را نخواند و پاک کند .تا آنجا که امکان دارد این خطا را
باید کاهش دهیم».
او این روش را در مواردی ،مناسب دانست :پیشنهاد محصوالت متناسب به مشتری در راستای وفاداری ،پیشنهاد
سرویس جدید ،مشتریان رویگردان و عرضه محصوالت متناسب به آنها ،بازگرداندن مشتریان گذشته ،جذب
مشتریان جدید و غیرفعال.
به گفته نصیری ،بانکها میتوانند براساس اعتمادی که میان مشتریان وجود دارد یا رفتار مشابهی که دارند،
شبکهای اجتماعی ایجاد و در آن پیشنهادها را مطرح کنند.
او مزایای این طرح را کاهش هزینهها و افزایش کیفیت پیامهای ارسالی به مشتریان دانست.
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فاطمه مهجوریان در کارگاه علمی خود تشریح کرد:

مبارزه با پولشویی با کمک رگتک
مبارزه با پولشویی ،رگتک و  FATFواژگانی هستند که در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای
پرداخت بسیار به آنها پرداخته شد و حتی این روزها هم بسیار به آنها توجه میشود .پیروی ایران از
توصیههای  FATFنیز یکی از موضوعات روز کشور است .این موضوع در یکی از کارگاههای علمی همایش
بانکداری مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ،فاطمه مهجوریان ،کارشناس اداره مبارزه با پولشویی بانک
مرکزی در کارگاهی با عنوان «فناوری نظارتی و استانداردهای  ،»FATFبه تشریح نقش فناوری اطالعات در
مبارزه با پولشویی و موارد کاربردی رگتک پرداخت تا شرکتهای فناوری اطالعات و بانکها به ادبیات
مشترکی برسند.
او در این مورد گفت« :شرکتهای فناوری اطالعات میدانند رگتک چیست؛ اما شاید ندانند ریشه کاری که
انجام میدهند در کدام استاندارد بینالمللی و در کدام مقررات داخلی جا دارد .بانکها هم میدانند چه
میخواهند؛ اما شاید ندانند شرکتهای فناوری اطالعات تا چه میزان میتوانند به آنها کمک کنند .هدف من
این است تا ادبیات مشترک به وجود بیاید و شرکتهای فناوری با دانستن استانداردها و مقررات داخلی سراغ
بانکها بروند .بانک نیز با خیال راحت فعالیت خود را در اختیار شرکتها قرار دهند تا کارشان سریعتر به نتیجه
برسد».
فاطمه مهجوریان در تعریف  FATFگفت FATF« :مهمترین نهاد استاندارد گذار درزمینهٔ مبارزه با پولشویی
و تأمین مالی تروریسم است که در سال  ۱۹۸۹زمانی که درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر افزایش یافته
بود ،شکل گرفت .کشورهای گروه  ۷تصمیم گرفتند تا گروهی موقتی تشکیل دهند تا با خرجکردن این پولها
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مقابله کنند .پس از تشکیل گروه تصمیم گرفتند تا کار خود را تعمیم داده و در سالهای بعد به مقابله با انواع
دیگر پولهای غیرقانونی نیز پرداختند».
او اضافه کرد« :کاری که  FATFمیکند این است که براساس  ۲۰۰کشوری که عضو آن هستند و بازخوردهایی
که دریافت میکند ،ریسکها را در کشورهای مختلف شناسایی کند؛ بهعنوان مثال متوجه میشود در برخی از
کشورها خیریهها برای تأمین مالی تروریسم مورد سوءاستفاده قرار میگیرند .این ریسک شناسایی میشود .در
مرحله بعد به کشورها توصیههایی میدهد که این ریسکها را در نظر داشته باشند .آخرین توصیهها متعلق به
سال  ۲۰۱۲دارای  ۴۰توصیه است؛ شامل مبارزه با پولشویی ،تأمین مالی تروریسم و اشاعه سالح کشتار
جمعی».
به گفته مهجوریان گاه کشورها اعالم میکنند وقوع جرم در خیریهها مربوط به خودشان است و به کشورهای
دیگر مرتبط نمیشود که در این زمینه FATFاین جرمها را فراملی میداند ،چون اگر خیریهای مورد سوءاستفاده
قرار بگیرد ،آثار آن گریبانگیر کشورهای دیگر هم میشود.
او در مورد مقابله با کشورهایی که به توصیهها عمل نمیکنند ،بیان کرد« :این نهاد در مرحله بعدی بر اجرای
این توصیهها در کشورها نظارت میکند و درنهایت اگر کشورهایی این توصیهها را ندیده بگیرند ،آنها را در
لیست سیاه قرار میدهد .هماکنون این توصیهها خیلی فراگیر شدند و در دنیا خیلی مقبولیت یافتند و بانکها
سعی میکنند آنها را رعایت کنند».
به گفته مهجوریان پس از برجام ،هر بانک خارجی که برای همکاری با ایران وارد شد ،از شبکه بانکی در مورد
اینکه آیا توصیههای  FATFرا اجرایی میکنند ،سؤال میکردند.
اما این فشارها به چه خاطر است؟ کارشناس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در این مورد گفت« :اینطور
نیست که بگوییم بانکها حتماً میخواهند با پولهای کثیف مبارزه کنند؛ بلکه بهخاطر جریمههای کالن است.
در این مورد برخی بانکها جریمه شدند ،نه بهخاطر اینکه پولشویی کردند؛ بلکه به این خاطر که براساس نظر
ناظر سیستمهای آنها کافی نبوده و ممکن است مورد سوءاستفاده قرار بگیرند».
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البته تمام توصیههای  FATFمخصوص بانکها نیست .برخی از آنها مربوط به مراجع اعمال قانون و قوه قضاییه
است .یکسری برای مشاغل پرخطر است.
رگتک پیوندی میان فناوری و مقررات
رگتک بحث دیگری بود که مهجوریان در کارگاه به آن پرداخت .او در تعریف رگتک ،آن را پیوند میان فناوری
و مقررات دانست؛ زیرا به اعتقاد مهجوریان رعایت توصیهها و هم جریمهها هزینه دارند؛ اما تکنولوژی به کمک
بانکها میآید تا مقررات را رعایت کنند.
مهجوریان در این مورد بیان کرد« :استفاده از تکنولوژی اگر کمک کند که بانکها  UNESCOخود را پوشش
دهند ،ریسک شهرت و ریسک قانونی بانک ایمن میماند .چون اگر اسم بانکی وارد رسانهها شود ،شهرت آن
خدشهدار میشود .رگتک میتواند کمک کند تا یک رژیم رگوالتوری داشته باشیم که فراتر از تبدیل مقررات به
زبان ماشین است و خیال بانکها آسوده است که با مقرارت مطابقت دارند».
به اعتقاد مهجوریان ،رگتک در  ۵حوزه میتواند به بانکها کمک کند که عبارتند از :شناسایی مشتری ،پایش
مشتری ،پایش تراکنشها ،گزارشدهی و مدیریت اطالعات و ارزیابی ریسکها.
او در مورد هر حوزه تعریف کوتاهی ارائه داد .مهجوریان در مورد شناسایی مشتری گفت« :در حوزه شناسایی
مشتری رگتک میتواند در دو حوزه به ما کمک کند :اول پذیرش مشتری و دوم در طول دورانی که با مشتری
فعالیت انجام میدهیم .ازنظر  FATFشناسایی مشتری از احراز هویت فراتر است .باید اربابرجوع را بشناسید،
سپس مطمئن شوید که خود مشتری از سرویسها استفاده میکند .باید بفهمید کسبوکار مشتری چیست و
این فرآیند باید مستمر انجام شود .فناوری اطالعات در تمام مراحل میتواند یاریکننده باشد؛ یعنی اگر هرکدام
از مراحل باال انجام نشود ،به بانک هشدار میدهد».
پایش مشتری حوزه دیگری است که رگتک به کمک بانکها میآید .به گفته کارشناس اداره مبارزه با
پولشویی بانک مرکزی ،پایش در مورد ریسک مشتری انجام میشود .در این مورد همیشه باید مشتری را مدنظر
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داشته باشند .او در توضیح بیشتر این ریسک گفت« :بانکها مشتری را تقسیمبندی میکنند .آنهایی که ریسک
باال هستند یا متوسط یا ریسک کم .شاخصهایی وجود دارد مانند ریسک مشتری ،ریسک خدمت ،ریسک
جغرافیا و ریسک کانال توزیع .سپس به فرمولی میرسند .وقتی ریسک مشتری باال میرود ،باید زودبهزود کنترل
شود و در این بخش هزینه و انرژی زیادی برای بانک دارد که فناوری اطالعات میتواند به کمک آنها بیاید».
حوزه بعدی ،پایش تراکنش است که عملیات مشکوک را اتومات گزارش میکند .به گفته مهجوریان در ارسال
گزارشها سعی میکنند تا حضور انسان کاهش یابد و البته پرریسک است و در دنیا مطلوب نیست و ترکیب
انسان و ماشین بهتر از همه کمک میکند.
حوزه آخر ،گزارشدهی و مدیریت اطالعات است که مهجوریان در این مورد گفت« :این مرحله به این صورت
است که بدانیم وجوهی که میخواهیم انتقال دهیم ،مبدأ و مقصد آن بخشهای تحریمی نباشد و اگر با ریسک
باال هستند ،باید گزارش دهیم».
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روحاهلل رحمانی در کارگاه علمی خود تشریح کرد

به بیتکوین به عنوان صراف نگاه نکنیم
در حدود هزار و  ۴۰۰ارز رمزینه شده در دنیا داریم که بیتکوین شناخته شدهترین آنهاست .وجود بیتکوین
در ایران در این روزها سروصدای زیادی به پا کرده است .در دنیا هم برخی کشورها بیتکوین را به عنوان واحد
پولی خود برگزیدند و بعضی دیگر با آن مقابله کردند.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی ،روحاهلل رحمانی ،دبیر کارگروه فضای مجازی معاونت عملی و فناوری ریاست
جمهوری در کارگاهی با عنوان «فینتک در ایران» به موضوع بیتکوین و وضعیت آن در جهان پرداخت.
رحمانی بیتکوین را در قیاس با دالر و دیگر ارزهای جهانی مانند طال میداند و در نظر او شباهتهایی بین آنها
وجود دارد .رحمانی در این خصوص گفت« :بیتکوین بیش از اینکه شبیه دالر یا دیگر ارزهای جهانی باشد،
شبیه طال است .چرا؟ مقدار هر دو آنها در دنیا محدود است .طال در دنیا محدود است .البته همه ما هنوز همه
طالهای دنیا را کشف نکردیم ولی میدانیم که مقدار آن محدود است .مقدار بیتکوینهایی که تا االن کشف
شدهاند نصف آن چیزی است که در کل باید باشد .حال کل آن چقدر میتواند باشد؟  ۲۱میلیون بیتکوین
میتواند وجود داشته باشد و بیشتر از این مقدار هم نیست».
او در مورد شباهت دیگر این دو اضافه کرد« :شباهت دیگر با طال این است که شما الزم نیست همیشه یک گرم
یا انس طال را بفروشید ،میتوانید طال را به واحدهای کوچک تبدیل کنید .هر بیتکوین هم میتواند مانند طال
به اجزاء کوچک تقسیم شود .از دیگر شباهتها این است که هیچ دولتی تمام منابع آن را در اختیار ندارد .در
حقیقت بیتکوین منبع طبیعی مصنوعی است که هیچ دولتی روی آن کنترل ندارد».
در نظر رحمانی یک تفاوت میان طال و بیتکوین وجود دارد .وقتی بیتکوین معاوضه میکنید واسطهای برای
این کار وجود ندارد و ردگیری نمیتوان روی آن انجام داد.
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او در ادامه به بررسی وضعیت این پدیده در برخی از کشورها پرداخت و گفت« :در سوئیس در چند سال اخیر
حرکتهای مهمی در قبال بیتکوین انجام دادند .در بخش مالی سوئیس اعتماد پایه مهم پول است یعنی شما
باید اعتماد کنید وقتی یک بیتکوین دریافت میکنید ،باید بدانید که واقعی است و میتوانید جابهجا کنید .آنجا
بیتکوین مهمترین تهدیدکننده سوئیفت است .زیرا خیلی سریعتر ،بدون کارمزد و با امنیت باالتر میتوان
مبادالت بینالمللی را انجام داد .هماکنون در سوئیس  ۳بانک هستند که بیتکوین را به ارزهای بینالمللی
تبدیل میکنند .یعنی به صورت مدیریت اموال به مشتریان خود سرویس میدهند».
او اضافه کرد« :در هند به مدت یک سال است که سوئیفت را کنار گذاشته است و به گفته خودشان از هر
تراکنش  ۴۰دالر صرفهجویی میکنند و موضوع امنیت را نیز که دنبالش هستند ،را پیگیری میکنند .هند از این
طریق رابطه بینالمللی خود را توسط بالکچین انجام میدهد».
به گفته رحمانی در ژاپن از این پول در داخل کشور استفاده میکنند و یکی از برترین کشورها در این حوزه
است .او در خصوص وضعیت بیتکوین در ژاپن بیان کرد« :وقتی این کشور را با کشورهای همسایه مانند کره
جنوبی مقایسه میکنیم میفهمیم این دو کشور دو راه خالف یکدیگر را رفتند .در این کشور  ۲۶۰هزار مغازه
بیتکوین به جای واحد پولی خود قبول میکنند .چگونه توانسته است این کار را انجام دهند؟ یکی از فینتکها
که با دولت رابطه خوبی داشت توسط قوانین جدید و مناسبی که خود دولت اعمال کرده بود ،اپلیکیشن موبایلی
ایجاد کردند که دستگاه کارتخوان است .دستگاههای کارتخوان مغازهها و تعمیرگاهها را توانمند کردند .یعنی با
موضوع پوز بیتکوین را در کشور خود رواج دادند».
او اضافه کرد« :در این میان مشکل فرهنگی هم داشتند و مردم هنوز با بیتکوین آشنا نبودند .گروه موسیقی در
این مورد ایجاد کردند .در مورد بیتکوین و ارزهای دیجیتالی و نحوه استفاده از آنها آهنگهایی خواندند .البته
فقط به بیتکوین تکیه نکردند در آینده نزدیک بزرگترین بانک ژاپن قرار است از اواسط سال جاری میالدی ارز
رمزینه خود را ایجاد کنند تا در کنار ارزهای دیگر داشته باشند».
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عالوه براین کشورها که بیتکوین را پذیرفتند و قوانینی در این حوزه اعمال کردند ،کشورهایی مانند کره جنوبی
نتوانستند قانونی وضع کنند و نمونه ناموفق در حوزه بیتکوین است .رحمانی در مورد وضعیت بیتکوین در کره
جنوبی عنوان کرد« :کشور کره جنوبی در این مورد هم نمونه ناموفق است .اقتصاد آنها مانند ژاپن است اما
سیاستمداران و قانونگذاران کره جنوبی نتوانستند به درستی در قبال بیتکوین برخورد کنند و داللی بیتکوین
را ممنوع کردند .خود آنها بررسی کردند که جمع کردن این ارزها سالها به طول می انجامد .اما چرا با بیتکوین
مخالف است؟ زیرا نتوانستند قانون درست برای بیتکوین ایجاد کنند چون به چشم صراف نگاه میکردند نه به
صورت یک واحد پول .در کره جنوبی فرهنگ صرافی نسبت داده شد اما در هند و ژاپن به عنوان پول بین المللی
به آن نگاه کردند».
او در ادامه پیشبینی از آینده هم ارائه داد که آینده در اختیار اینترنت و ارزهای رمزینه است.
رحمانی در این مورد گفت« :بازاری که ما تا االن در مورد آن صحبت میکردیم که انسان در آن نقش دارد .چه
کسی مشتری بانکها هستند؟ انسانها هستند .ولی همین االن یک موضوع تکنولوژی و موضوع مهم مالی با هم
تطبیق میشوند .آن هم اینترنت اشیا است».
رحمانی ادامه داد« :تا پیش از این آدمها وارد اینترنت میشدند و در اینترنت اشیا ،اشیا در اینترنت هستند .همه
اشیا اطراف ما در اینترنت است .اینترنت اشیا بدون اقتصاد اینترنت اشیا ناکامل است ،پیشبینی شده است که تا
سال  ۲۰۲۰حدود  ۵۰میلیارد اتصال غیر انسانی به اینترنت خواهیم داشت .سرویسهایی که این اشیاء میدهند
یا از آن استفاده میکنند ،همه رایگان نیستند .مثال خودروی بدون سرنشین که وارد محدوده طرح ترافیک
میشود ،باید عوارض بدهد .بدین ترتیب باید این دو بر هم منطبق شوند .به همین دلیل است که مایکروسافت
در این حوزه یک شرکت ایرلندی را خریداری کرده است که در زمینه  IOTو پولهای رمزینه فعالیت دارد و
این دو موضوع را تطبیق میدهد .هرکدام از اشیا از طریق پولهای رمزینه میتوانند حساب داشته باشند و پول
با هم جا به جاکنند و اقتصاد عظیم در آینده نزدیک است».

Page 185 of 236

رحمانی در مورد نحوه برخورد با بیتکوین در ایران بیان کرد« :به بیتکوین مانند یک صراف نگاه نکنیم .اگر
سوئیفت به ما ظلم میکند ،آن را کنار بگذاریم .میتوانیم از واحدهای دیگر پول استفاده کنیم اما در ابتدا باید
قوانین درست وضع شود».
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محمدهاشم بتشکن عنوان کرد:

بر صندوقهای تامین مالی نظارت وجود ندارد
تامین مالی انبوه یا  CROWD FUNDINGروشی برای تامین مالی برای ایدهها و طرحها و
استارتآپهاست .حرکتی که در چندسال اخیر در ایران بسیار مورد توجه قرار گرفته است؛ اما آیا این روش
تامین مالی از طریق بانکها را از میدان به در میکند؟
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ،محمدهاشم بتشکن ،مشاور پولی و بانکی وزیر راه و
شهرسازی در کارگاهی با عنوان «نقشآفرینی بانکها در تامین مالی انبوه» به این سوال پاسخ خواهد داد .او در
این مورد گفت« :ما برای هر نظام تامین مالی یک اصل کلیدی داریم و آن این است که مختصات طرح یا شرکت
یا پروژه که یکی از مهمترین بخش چرخه آن است ،با شیوه تامین مالی آن منطبق باشد؛ اما یکی از معضالت
مالی ما این است که برای هر پروژه یا طرح خاص راه حل تامین مالی را قوارهدوزی نمیکنیم .چون راه حل
ساده ،در دسترس و کمقیمت به نام نظام بانکی وجود دارد و همه به سراغ آن میروند در صورتی که در دنیا
براساس عواملی که گفتم راه حل تامین مالی را طراحی میکنند».
بتشکن در مورد اینکه بانکها در چه حوزههایی نباید وارد شوند ،اضافه کرد« :اگر در طرحی با ریسک باال
مواجه هستیم بانک نباید وارد شود .حجم ریالی آن باال است در این خصوص باید بررسی کنیم که بورس در
اینجا چه نقشی بازی میکند .یا اگر بازدهی کمی داشته باشد معلوم است سرمایهگذار عادی وارد نمیشود شاید
در اینجا بانک توسعهای باید وجود داشته باشد یا افق زمانی بلندمدت را در نظر بگیریم به طور مثال آزادراه
تهران شمال را داریم که شیوه تامین آن ،بانکمحور است؛ اما ماهیت سپردهگذاری نظام بانکی عندالمطالبه است
و نمیتوان برای سپرده کوتاهمدت یک چاه بلندمدت حفر کرد .اگر چرخه یک شرکت را ببینید در کشورهای
دیگر در مرحله اولیه هیچ زمان نظام بانکی وارد نمیشود .سرمایهگذارهای خطرپذیر یا انجلها در این حوزه عمل
میکنند .چون آن کسبوکار زیر نقطه درآمدی مثبت است سرمایهگذارهای خطرپذیر وارد عمل میشوند چون
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ریسک باالیی دارد و وقتی شرکتی به مرحله رشد میرسد میتواند از بانک کمک بگیرد یا وارد  OTCشود و
اوراق منتشر کند».
او افزود« :استارتآپها در مرحله اولیه بیشتر تامین مالی خیرخواهانه و بالعوض دارند .در مرحله بعد تامین
مالی پاداش است که در اینجا بانکها ممکن است ،ورود کنند اما در مرحله بعد که دوران بلوغ استارتآپها
است ،بانکها حتما میتوانند با روش مشارکت ،حضور داشته باشند».
بتشکن سپس تعریفی از تامین مالی جمعی ارائه داد« :این روش به صورت یک فراخوان عمومی است که عموما
از طریق ابزارهای اینترنت صورت میگیرد و منابع مورد نیاز را بدون واسطه مالی به صورت وام ،پاداش یا سهام
به صاحب پروژه تعلق میگیرد .در تامین مالی انبوه پولهای کم و در تعداد زیاد داریم .تامین مالی جمعی ۳
رکن اصلی دارد .کسی که صاحب ایده است ،کسانی که قرار است کمک کنند مانند آحاد مردم و واسطه مالی و
پلتفرم برای تامین مالی .تامین مالی بر پایه وب است .کسی که قصد دارد ایده یا پروژه خود را تعریف کند .اعالم
عمومی میکند و منابع تجهیز میشود».
به گفته بتشکن در سال  ۲۰۱۴از مجموع طرحهایی که از این روش استفاده کردهاند ۴۳ ،درصد مربوط به
کسبوکارها بوده است .بقیه بخشها مانند هنر و علوم اجتماعی موضوعاتی بودند که توانستند از تامین منابع
مالی استفاده کنند.
او در مورد وضعیت تامین مالی جمعی در ایران گفت« :در نظام ما برای تامین مالی جمعی روی وام حسابی باز
نکردیم .از طریق کمک مردم بدون پاداش یا به صورت هدیه و پیش خرید تامین مالی صورت میگیرد .اگر از
طریق سرمایهگذاری باشد ،خرید سهام تامین مالی به شمار میرود».
مشاور پولی و بانکی وزیر راه و شهرسازی سپس به مقایسه تامین مالی انبوه و بانکداری پرداخت و تفاوتهای
آنها را تشریح کرد .او در این مورد گفت« :تامین مالی هم منابع را میگیرد و هم بازخوردها را دریافت میکند
برای اینکه بتواند کار خود را ارتقا ببخشد .اعتبار آن براساس ایدهایست که دارد .در نظام بانکی بیشتر براساس
اعتبار قبلی است .عموما تامین مالی انبوه از راه دور و منقطع است ولی در نظام بانکی به صورت شخصی و
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ارتباطی است .در نظام بانکی بدون ارتباط رودر رو نمیتوانید از تسهیالت استفاده کنید .مهمترین تفاوت در این
قسمت است که در تامین مالی انبوه تصمیم بر طرح کسبوکار و گزارش اعتباری است .در نظام بانکی اگر رتبه
اعتباری نداشته باشید نمیتوانید تسهیالت بگیرید .فرایندهایی که در تامین انبوه مالی است غیررسمی و
ارگانیک است اما در بانک رویه رسمی و سلسله مراتبی است».
بتشکن کشورهای دیگر را نیز مورد بررسی قرار داد و وضعیت را در ایران تشریح کرد .او دراین مورد عنوان کرد:
«در انگلستان رشد تامین مالی انبوه بسیار چشمنواز است .در سال  ۲۰۱۳رشد  ۱۶۱درصدی و در سال ۲۰۱۴
رشد  ۸۰درصدی را تجربه کرد .چین برای تامین مالی انبوه بسیار پرظرفیت است و فرصتهایی که وجود دارد
حدود  ۵۰میلیارد دالر است؛ اما در ایران توسعه کارآفرینی به خصوص در استارتآپهای حوزه فناوری اطالعات
نهاد ناظر تعریف شده و مشخص نداریم .معاونت علمی ریاست جمهوری است که وظیفه راهبری دارد .نهادهای
مالی داریم ،صندوقهایی داریم که فعالیت مالی انجام میدهند اما نظارتی برانها نمیشود .اگر بر صندوقهای
مالی نظارت نباشد ماجرای موسسات مالی غیرمجاز پیش میآید».
بتشکن همچنین سیاستهای کلی نظام درزمینهٔ اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم را ازجمله اسناد
باالدستی دانست که به موضوع تأمین مالی جمعی اشاره کردهاند.
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زنجیره بلوکی چه کارکردهایی در دنیای امروزی دارد؟

از دورزدن تحریمها تا حذف کارمزدها
چند سالی است که فناوری زنجیره بلوکی تبدیل به تغییردهنده بازی و یک فناوری برهمزننده شده است.
بسیاری از کارشناسان حوزه فناوری ،زنجیره بلوکی را در کنار اینترنت اشیاء و واقعیت افزوده بهعنوان
کالنروندهای تکنولوژی آینده قلمداد میکنند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ،حسین یعقوبی در کارگاه «بالکچین و کاربرد آن در صنعت
بانک و پرداخت» که بهعنوان بخشی از هفتمین همایش بانکداری الکترونیک برگزار شد ،به تشریح فناوری
زنجیره بلوکی و کارکردهای مختلف آن ازجمله بیتکوین پرداخت.
آنگونه که یعقوبی میگوید ،در تراکنشهای روزانه نمادهای ثالثی همچون بانک وجود دارند که برای طرفین
تراکنش اعتماد ایجاد میکنند .این نهادهای واسط معایبی هم دارند؛ ازجمله کندبودن ،هزینهبربودن.
به گفته یعقوبی ،برخالف تصور عموم که بیتکوین و بالکچین را با یکدیگر اشتباه میگیرند ،درواقع زنجیره
بلوکی فناوری زیرساخت بیتکوین را تشکیل میدهد .او پس از شرح نحوه کارکرد زنجیره بلوکی درباره یکی از
مزیتهای آن گفت« :تا سال  ۲۰۲۱و از طریق زنجیره بلوکی میتوان به  ۳۰درصد صرفهجویی در هزینه تسویه
بین بانکی رسید».
یکی از معضالت اصلی دررابطهبا انتقال ارزش و پول الکترونیکی ،جعلیبودن هویت و امکان خلق پول است؛ اما
به گفته یعقوبی« :این مشکل با رمزگذاری و  PKIحل شد .در واقع امضای دیجیتالی برای انتقال پول معرفی
شد .هرکس کلید عمومی داشته باشد ،میتواند صحت آن را بررسی کند .درمورد خلق پول نیز بالکچین معرفی
شد؛ یعنی یک دفتر کل همگانی و توزیعشده بین تمام نودهای شبکه که توسط تمام اعضا قابلدسترسی است».
برخالف تصور رایج که زنجیره بلوکی را پدیده و مفهومی جدیدی ارزیابی میکنند؛ اما آنگونه که یعقوبی
میگوید مفهوم جدیدی نیست .او به روستایی قدیمی اشاره میکند که از سنگهای بزرگ ثابتشده روی زمین
بهعنوان پول ثابت استفاده میکردند و برای انتقال مالکیت آنها ،پدر دفاتری آن را ثبت میکردند.
طبق تعریفی که یعقوبی از زنجیره بلوکی ارائه میکند« :بالکچین یک دفتر ثبت از تمام تراکنشهاست که
ارزشی را منتقل میکند ».او بزرگترین مصرفکننده بالک چین را بیتکوین میداند ،یعنی شبکهای توزیعشده
برای انتقال پول که هویت در آن مشخص نیست و از همین رو امکان دورزدن تحریمها و کارمزدها در آن وجود
دارد .عالوه بر این کارمزد اندکی دارد ،سرعت آن باالست و احتمال بلوکهشدن پول در آن وجود ندارد.
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یعقوبی با اشاره به اینکه بیش از  ۲هزار ارز رمزینه ازجمله بیتکوین وجود دارد که از فناوری زنجیره بلوکی
استفاده میکنند ،آمارهایی درباره میزان توجه به این فناوری ارائه داد« :درحالحاضر بیش از  ۱۰۰هزار فروشگاه
بیتکوین را به رسمیت میشناسند .این فناوری در سال  ۲۰۱۷بازدهی  ۱۵۰۰درصدی داشت ۸۰ .درصد
بانکها تا سال  ۲۰۱۷روی این فناوری کار کردند ۱.۴ .میلیارد دالر در دو سال گذشته روی آن سرمایهگذاری
شده است ۹۰ .بانک مرکزی نیز درحال بررسی پروژههایی درارتباطبا آن هستند».
آنگونه که یعقوبی میگوید ،اساس بالکچین در جایی موضوعیت دارد که به بازیگران متعددی که وجود دارد،
اعتمادی وجود ندارد و حذف نهاد مرکزی دنبال میشود .به همین دلیل کاربردهای متعددی برای آن وجود
دارد.
حسین یعقوبی با اشاره به پروژه مشترک  IBMو  MEARSKبرای حذف واسطههای بازرگانی از طریق زنجیره
بلوکی ،میگوید درصورت تحقق این پروژه پیشبینی میشود تجارت جهانی  ۱۵درصد و تولید ناخالص داخلی
در کل دنیا  ۵درصد افزایش پیدا کند.
آنگونه که یعقوبی میگوید« :در معامالت مختلف ،پیگیری کمکهای مردمی ،پیگیری رأی انتخابات ،اثبات
مالکیت ،ذخیره ابری رمزگذاری ،قراردادهای هوشمند و حذف واسطههای بازرگانی میتوان از زنجیره بلوکی
استفاده کرد».
او با یادآوری اینکه بیتکوین توانست  ۲۵درصد بازار وسترن یونیون (بازار حوالههای انتقال پول) را از بین ببرد،
درباره اهمیت توجه به زنجیره بلوکی و شبکههای مبتنیبر آن گفت« :درصورت نادیدهگرفتن آنها ،بانکها و
کسبوکارها نابود میشوند».
بااینوجود یعقوبی تأکید دارد برای ایجاد شبکه زنجیره بلوکی برای بانک یا کسبوکار خود ،باید به ایجاد شبکه
 ،P2Pایجاد دفتر کل همگانی و توزیعشده و فرآیند اجماع توجه کنید .به گفته او« :ضرورت توجه به تمام
جوانب بالکچین از این منظر است که طبق پیشبینی گارتنر تا سال  ۲۰۱۸تمام بانکها به این نتیجه خواهند
رسید که اگر  ۵۰درصد موارد مصرفشده روی بالکچین را بهصورت متمرکز انجام داده بودند ،به نفعشان بود».
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محسن زادمهری مدیرعامل مجموعه مانیکس مطرح کرد:

بانک مرکزی از خود انعطاف بیشتری نشان دهد
در چند سال اخیر فناوریهای بیشماری وارد صنعت بانکداری شدند .عالوه بر آن ،کسبوکارهای بیشماری نیز
مانند فینتکها ایجاد شدند .کیف پول الکترونیک نیز محصول تقریباً جدید برخی از بانکها در جهان است.
مهمترین هدف کیف پول امکان انجام پرداختهای خرد بهصورت سریع و حذف مشکالت در دسترس نبودن
پول خرد است؛ اما در این سالها ایجاد آن در ایران با چالشهای بسیاری روبهرو بوده.
در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت نیز این موضوع مورد توجه بسیاری از سخنرانان
بود .در کارگاهها نیز به این موضوعات پرداخته شده است .در دومین روز از این همایش در کارگاه بانک پرداخت،
محسن زادمهر مدیرعامل مجموعه مانیکس به پرداخت بانکها در جهان و ایران پرداخت.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ،زادمهر تاریخچهای در مورد ایجاد پرداخت بانکها و اولین
پرداخت بانکها در جهان را عنوان کرد .او در این مورد گفت« :در  ١١آگوست  ٢٠١۵بانک مرکزی هندوستان به
 ١١مؤسسه مجوزهای پرداخت بانکها را صادر کرد payTM .دومین شرکتی بود که مجوز گرفت .این شرکت
در هند  ٢۸٠میلیون کاربر دارد .کل تراکنشهای آن در سال  ،٢٠١۶یک میلیارد بوده .روزانه بیش از  ۵میلیون
در هند تراکنش دارد ۵ .میلیون پذیرنده از آن استفاده میکنند .تعداد نصب فعال اپلیکیشن آن هماکنون بیش
از  ١٠٠میلیون است ۹٠ .درصد کاربرها از طریق موبایل از این برنامه بهرهمند میشوند .هر کاربر بهطور متوسط
 ١۸تراکنش در هفته دارد .هماکنون  ۸میلیارد دالر نیز ارزش دارد .مجموعه  ant financialبزرگترین
سرمایهگذاری بود که روی آن سرمایهگذاری کرد .این مجموعه بهنوعی مادر علیپی بهحساب میآید .در حدود
 ۴٠درصد از سهام شرکت مادر  payTMکه  communication ONE97بود را خرید و یکپارچهسازی
بین  payTMو علیپی ایجاد شد .باعث شد بزرگترین شبکه کیف پول در آسیای شرقی به وجود بیاید».
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بااینکه به آنها کیف پول میگویند ،اما از نظر زادمهر این سرویسها را باید از کیف پول جدا کرد؛ زیرا
فعالیتهای آنها فراتر از کیف پول است.
براساس پیشبینیها ،آینده نزد علیپی و  payTMاست؛ زیرا راهحلهایی به وجود آوردند که صنعت بانکداری
را دچار تغییر و تحول اساسی کرد .این تغییرات بهنوعی بانکداری دیجیتال بهحساب میآیند .زادمهر در مورد
دلیل آن بیان کرد« :زیرا این پرداخت بانکها شعبه ندارند .هزینههایی که بانکهای سنتی دارند ،آنها این
هزینهها را ندارند و همچنین شبکه بسیار عظیمی از مشتریان را به وجود آوردند .بهنوعی در تمام زندگی کاربران
هند و چین نفوذ کردهاند».
به اعتقاد مدیر مجموعه مانیکس ،علیپی و  payTMسبب میشوند تا کاربران به معنای واقعی cashless
سفر کنند.
او در مورد اتصال این دو کشور توسط پرداخت بانکها عنوان کرد« :در تمام جایگاههای سوخت و حتی در کنار
دستفروشان  QRcode payTMمتصل شده است .این QRcodeها در چین و هند به هم متصل هستند.
در فرودگاه هند صرافیها پوزهای ویزا و مستر دارند .از شما پولی دریافت و کارتهای  paytmرا شارژ
میکنند .با شبکه عظیمی که دارند ،شما در هند به کمک این سیستم میتوانید به معنای واقعی بهصورت
 cashlessسفر کنید».
او ادامه داد« :با سرمایهگذاری که علیبابا در  payTMانجام داد ،به کمک زیرساختهای کیف پولها آمد و
سوئیچ آنها را به هم متصل کرد و این امکان فراهم شد تا اگر کاربران از هندوستان به چین سفر کردند و
برعکس ،با همان کیف پول  payTMروی QRcodهای علیپی پرداختهای خود را انجام دهند و درواقع در
پشت ،تسویه را باهم انجام میدهند».
تکنولوژیهای برهمزننده
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کیف پولها بهنوعی تکنولوژیهای برهمزننده هستند .به گفته زادمهر فلسفه وجودی این تکنولوژیها این است
که در بازار تغییر و تحول بسیاری به وجود آورند.
او در توضیح بیشتر این تکنولوژیها بیان کرد« :این تکنولوژیها تکاملی یا انقالبی هستند و رشد آنها در دنیا
شیب صعودی زیادی دارد .مثال این تکنولوژیها در ایران مانند اسنپ .وقتی به راه افتاد ،تحوالت اساسی به
وجود آورد .پیشبینی شده است که در سال  ٢٠٢٠تمام صنایعی که هماکنون در حاشیه امن قرار دارند ،امکان
دارد که در آنها تغییری ایجاد شود و دیگر وجود نداشته باشند».
پس بر این اساس پرداختبانکها فینتکهای برهمزننده هستند که از ترکیب و بهینهسازی خدمات بانکی
بهعالوه خدمات الکترونیکی و پرداخت شهروندی به وجود آمدند .درواقع بخشی از فعالیتهای بانکی و پرداخت
را بهصورت همزمان انجام میدهند.
البته با بانک تفاوتهایی هم دارند .زادمهر در مورد این تفاوتها گفت« :در پرداختبانکها ریسک اعتباری را
حذف کردند .شما میتوانید سپردهگیری کنید و  debit cartعرضه کنید و خدمات ارائه دهید؛ اما پرداخت
بانکها نمیتوانند وام و کارت اعتباری بدهند .سقف پرداختشان نیز نسبت به pspها کمتر است .پرداخت
بانکها تمرکز خود را روی پرداختهای خرد گذاشتند .در همین راستا کیف پول الکترونیکی را ایجاد کردند».
در بحث احراز هویت ،نحوه بازکردن حساب نیز با بانکهای سنتی تفاوت دارند .زادمهر در مورد آنها عنوان کرد:
«احراز هویت یکی از مسائل تفاوت است .در بانکها حتماً باید کارت ملی و شناسنامه ارائه دهید؛ اما در پرداخت
بانکها فقط خود را معرفی کنید و کارت نشان دهید ،کافی است ،پرداختبانکها کانالهای متعدد پرداخت
پیش روی شما میگذارند .فرآیند افتتاح حساب در پرداختبانکها آسانتر است ،پرداختبانکها نیازی به رمز
ندارند و  log inکردن کافی است .این موارد باعث میشود مردم از پرداخت بانکها استقبال کنند».
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البته در گسترش فعالیت این پرداختبانکها هم قانونگذاری بیتأثیر نبوده است .زادمهر در سخنان خود از
حمایتهای بانک مرکزی هند از این سرویسهای نوین گفت.
او در این مورد بیان کرد« :بانک مرکزی هند به فینتکها توجه میکند .قوانین را برای آنها تغییر دادند.
مجوزهای الزم را برای آنها صادر میکنند .بانک مرکزی هند سپردهگیری را تا سقفی مشخص بهعهده
پرداختبانکها گذاشت تا سپردهگیری کنند و از روی سپرده دریافتی خدمات ارائه دهند».
زادمهر سپس به عملکرد بانک مرکزی ایران در قبال فینتکها پرداخت.
به اعتقاد زادمهر نباید به مسائل صفر و یکی نگاه کرد و در این مورد گفت« :بانک مرکزی ایران میخواهد ریسک
را صفر کند .نمیخواهد مدیریت کند USSDها روشهای نوینی در پرداخت هستند؛ اما بانک مرکزی مدام
آنها را قطع و وصل میکند .این تصمیمات به شبکه فینتکها ضربه میزند .این کد دستوری تکنولوژی
برهمزننده بود و تحول ایجاد کرد؛ البته فقط برای پرداخت خرد باید به کار گرفت».
در پایان محسن زادمهر امیدوار است بانک مرکزی ایران در برابر فینتکها و روشهای نوین از خود انعطاف
بیشتری نشان دهد.
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علیرضا قدرتی سرپرست امنیت پرداخت و ابزارهای هوشمند شرکت توسن تکنو:

دغدغه اصلی ،داده حساس مشتری است
چالشهای امنیتی از مسائلی بود که در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت مورد توجه
قرار گرفت .علیرضا قدرتی خوشمهر ،سرپرست امنیت پرداخت و ابزارهای هوشمند شرکت توسن تکنو ،در
کارگاهی که با عنوان «بررسی چالشهای امنیتی تراکنشهای باواسطه در پایانههای سیار» برگزار شد ،دغدغه
اصلی امنیت پرداخت و تراکنشها را «داده حساس مشتری» میخواند .قدرتی مهمترین بحث در تراکنشها را
امنیت میداند و برای نشاندادن اهمیت این مسئله در هر جایی که دادههای حساس مشتری جریان دارد ،در
ابتدا سراغ استاندارد  PCIمیرود که مجموعهای از الزامات امنیتی جهت افزایش سطح امنیت اطالعات در
فرآیندها و تراکنشهای مالی است و توسط مؤسسه  PCIمطرح شده است .این استانداردها با هدف تأمین
امنیت اطالعات در مبادالت پولی و بانکی ،این اطمینان را ایجاد میکند که از اطالعات دارندگان کارت محافظت
نماید و رعایت الزامات آن در کلیه شرکتها و سازمانهایی که در پردازش ،ذخیرهسازی و انتقال دادههای
کارتهای پرداخت فعالیت میکنند ،همچون بانکها ،مؤسسات مالی و اعتباری ،شرکتهای  PSPو تجارت
الکترونیک و سایر شرکتهای فعال در حوزه پرداخت الکترونیک کاربرد دارد .استانداردهای  PCIسه حوزه اصلی
را در برمیگیرد ،حوزه اول این استانداردگذاریها ،در نقطه شروع تراکنش  PCI PTSاست که روی سختافزار
پوز قرار میگیرد و به این معنا است که سختافزار صالحیت دریافت داده حساس مشتری را دارد .در نقطه دوم
 PCI PA-DDsاست که اپلیکیشنهایی را که با داده حساس مشتری سروکار دارد ،مثل اپلیکیشن سوئیچ و
غیره را در برمیگیرد .حوزه سوم PCI DSS ،است که مربوط به ارائهدهندگان خدمات ،دیتاسنترها و غیره
است.
نگاهی به رمزنگاری
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قدرتی با اشاره به اینکه در اصول رمزنگاری ،دو نیازمندی مهم یعنی محرمانگی ( )confidentialityو حفظ
تمامیت داده ( )data integrityمطرح است ،استفاده از اصول استاندارد رمزنگاری را اساس و بنیان مبحث
میداند .مسئله اصلی در این میان این است که اطالعات حساس مشتری نباید مورد ریسک قرار بگیرد و باید از
این دادههای حساس حفاظت کرد .یکی از حوزههای جدید که به آن پرداخته شده است ،حوزه point to
 pint Eاست .به چه شکل میتوان از این دادهها حفاظت کرد؟
هدف از رمزنگاری تبدیل پیغام اصلی به پیغامی است که موجودیتهای غیرمجاز قادر به درک آن نباشند .پیغام
حاصل از رمزنگاری را در اصطالح ،پیغام رمزی میگویند .رمزنگاری بر پایه دو عنصر بنا شده است :الگوریتم و
کلید .الگوریتم یک تبدیل ریاضی است که متن اصلی را به متن رمزی تبدیل میکند و برعکس .هر کلید نیز
دنبالهای بیتها است که بهعنوان ورودی الگوریتمهای رمزنگاری در نظر گرفته میشود .براساس نوع کلید
بهکاررفته ،دو روش کلی برای رمزنگاری تعریف میشود :متقارن (سیمتریک) و نامتقارن .با استفاده از کلیدها،
پیغامها را رمزنگاری میکنیم .در روش رمزنگاری متقارن از یک کلید مشترک برای رمزگذاری و رمزگشایی
استفاده میشود .در روش رمزنگاری نامتقارن ،کلید رمزنگاری و کلید رمزگشایی متفاوت هستند ،درواقع دو کلید
داریم :کلید رمزنگاری و کلید رمزگشایی.
در روش متقارن از کلید اصلی یا  Master keyکه همان کلید مشترک است ،استفاده میشود .بیشتر
پیاسپیها ( )PSPدر ایران از روش کلید اصلی ( )Master keys/transaction keysاستفاده میکنند.
در این روش ،سه کلید به ازای هر پوز تولید میشود و با کلید ترمینال رمزنگاری و به پوز فرستاده میشود.
سپس پوز میتواند از این کلیدها استفاده کند .قدرتی تأکید دارد که «هرقدر بیشتر از  Master keyاستفاده
شود ،احتمال شکسته شدنش بیشتر است ».هکرها برای یافتن این کلید تالش میکنند ،با دستیابی به این کلید،
اطالعات دیگر محرمانه نیستند .هرقدر بیشتر از  Master keyاستفاده شود ،احتمال شکسته شدنش بیشتر
است .هکرها این پیامها را نگه میدارند و میتوانند براساس آن عملیات رمزگشایی را انجام دهند .به نظر قدرتی،
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بهترین عملکرد این است که از  Master keyاستفاده نشود و به جایش از کلیدهای یکبارمصرف یا
 Session keyبرای رمزنگاری مورداستفاده قرار گیرد؛ زیرا درصورت شکستهشدن ،سیستم به خطر نمیافتد و
تنها همان کلید موقت ،شکسته شده است .این سیستمها در کارتهای ویزا و مستر پیادهسازی شدهاند.
بهاینترتیب مرکزی که کارت صادر میکند ،یک کلید اصلی برای خودش دارد و براساس دیتای پن هر کارتی،
کلید  sessionرا به هر کارت اختصاص میدهد.
 Session keyکلیدهایی هستند که از  Master keyمشتق میشوند .برای تولید  Session keyدر هر
پیغام ،باید داده مشترکی بین نقطه مثالا  Aو  Bباشد .در این روش ،در صورت هکشدن ،سیستم به خطر
نمیافتد و تنها همان کلید موقت شکسته شده است .غالباا هکرها سراغ سیستمهایی نمیروند که براساس
 Session keyهستند ،زیرا  Session keyفقط در یک جلسه اعتبار دارد Session key .در کارتهای
ویزا و مستر پیادهسازی شدهاند .علیرضا قدرتی تأکید دارد که «صرفاا داشتن  Session keyیا کلید مشترک،
شرط الزم است ،اما کافی نیست ،شرط الزم و کافی ،مدیریت کلید است».
راهی بهسوی امنیت بیشتر
علیرضا قدرتی با اشاره به استاندارد  DUKPTکه از سال  1990به بعد ،با درک خطر Master keys
مورداستفاده قرار گرفته است ،این روش را برای مدیریت امنیت تراکنشها بسیار مفید میخواند .روش
 DUKPTاز جانب  PCI DSSتوصیه شده است .در این روش ،یک کلید بهعنوان کلید بیس در مرکز مدیریت
ترمینال نگهداری میشود .براساس دیتای مرکز ،به ازای هر ترمینال ،کلیدی به اسم  TIKتولید میشد و به
ترمینال ارسال میشود .درواقع تنها کلیدی که در مرکز وجود دارد BDK ،است و نیازی نیست کلیدهای دیگر را
حفظ کرد .بهاینترتیب سه کلید مشتقسازی میشود ،دیتای حساس مشتری با همین کلیدها رمزنگاری می-
شود.
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مسئله مهم در این میان ،تراکنشهای بیواسطه در پوز است .پوز یک پکیج بسته ( )close systemاست و
کل دیتای تراکنش داخل پوز پردازش میشود .ریسک پوزها برای کشف این دیتاها خیلی پایین است ،اما
 mPOSیک پکیج باز است .بین  mPOSو دستگاه merchant ،قرار دارد و ممکن است اطالعات هک
شوند .در  mPOSمیتوان روش  Session keyرا استفاده کرد .ازآنجاکه رمزها ،کلیدهای متفاوتی هستند،
هزینه هک بسیار باال میرود و عمالا امکان هک به صفر میرسد .قدرتی با اشاره به ویژگیهای دستگاه mPOS
ازجمله طراحی سبک و سهولت در حمل و استفاده ،سازگاری با پلتفرمهای اندروید و  ،iOSپشتیبانی از ارتباط
بلوتوث نسخه  4و کابل و غیره ،آن را برای کسبوکارها بسیار مفید میداند .او معتقد است «کسبوکارها همواره
به دنبال این هستند که تراکنشهای انجامشده را بر اساس اپلیکیشن خود انجام دهند .ما نمیتوانیم لزوماا
کسبوکار مشتری را به پوز انتقال دهیم ».به نظر قدرتی  mPOSاز این نظر رو به پیشرفت است و جای خود را
در بازار باز خواهد کرد .همچنین میتوان متد  DUKPTرا روی پوزهای فروشگاهها هم پیاده کرد؛ چون هزینه
مدیریت کلیدها را بسیار پایین میآورد .در این روش ،به ازای هر یک میلیون ترمینال ،میتوان یک کلید
 DUKPTداشت .پس میتوان این روش را تعمیم داد و حتی در پوزهای شعبهای ،از آن استفاده کرد.
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در کارگاه «کشف تقلب در بانکداری» عنوان شد:

جلوگیری از تقلب از کشف آن مهمتر است
راهاندازی سامانههای آنالین کشف تقلب در نظام بانکی کشور هرچند با چالشهایی چون ایجاد ارتباط با
سامانههای عملیاتی بانکی ،موانع قانونی و الزامات آییننامهای روبهروست؛ اما با پیشگیری از تقلب میتواند
چندین قدم جلوتر از سامانههای کشف تقلب در جهان آفالین عمل کند که پس از حدوث تقلب به کار میافتند.
روزبه ترابی در کارگاهی که با عنوان «کشف تقلب در بانکداری» در هفتمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک
و نظامهای پرداخت برگزار کرده بود ،با اشاره به تعاریفی که از تقلب بانکی وجود دارد ،به بیان وجوه تمایز آن با
پولشویی پرداخت« :در توضیحی مختصر میتوان تقلب را کسب مالی عنوان کرد که حق دریافتکنندهاش
نبوده است؛ اما باید توجه داشت که این نکته تفاوت مشخصی با پولشویی دارد و نباید با آن اشتباه گرفته شود.
پولشویی حرکت پول بیرون از بانک به درون آن است؛ اما تقلب بهطور معمول کشف پولی است که از سیستم
خارجشده و یا درحال خارجشدن از سیستم بانکی است .این وجه ممیزه خیلی مهمی است که نباید فراموش
شود».
او در ادامه به این نکته اشاره کرد که باتوجهبه افزایش روزافزون آمارهای تقلب بانکی در سراسر دنیا ،استفاده از
نرمافزارهایی که بتوانند بهجای کشف آن به جلوگیری و پیشبینی آن بپردازند ،از اهمیت ویژهای برخوردار است:
«در سال  ۲۰۱۶در کشور انگلستان به میزان  ۷۶۹میلیون پوند تقلب روی کارتهای بانکی اتفاق افتاده است که
به نسبت سال گذشته آن ،با دو درصد افزایش روبهرو بوده است .در همین سال از  ۱.۳۸بیلیون پوند تقلب
جلوگیری شده است .این رقم نشان میدهد که از  ۶۴درصد تقلبها جلوگیری به عمل آمده است».
ترابی که به انواع و اقسام تقلبهای بانکی اشاره میکرد ،مهمترین آنها را تقلب روی کارتهای پرداخت برشمرد
که اتفاقاً در ایران هم بسیار رایج است؛ اما نظام بانکی چندان تمایلی به رسانهایکردن آنها نشان نمیدهد:
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«دستکاری در دفاتر حسابداری ،تسهیالت غیرقانونی ،تقلب در چک ،جعل هویت و همچنین اختالس را
میتوان بهعنوان نمونهای از انواع تقلبهای ممکن قلمداد کرد؛ اما درمورد تقلبهایی که مختص کارتهای بانکی
است ،میتوان به سرقت کارت ،دزدی هویت ،کپی کارت skimming ،اشاره کرد که هرکدام خود با اشکال
متفاوتی اتفاق میافتند».
سخنران این نشست درباره راهکارهای کشف تقلب در بانکداری سنتی گفت« :در شکل سنتی این عملکرد بیشتر
مبتنیبر گزارشی که توسط مالباختگان به بانک ارائه میشود ،آغاز میشود؛ اما در اشکال دیگر هم معموالً واحد
بازرسی بانک مسئول کنترلهای دورهای گزارشهای مالی بانک است .در این گزارشها معموالً بازرسان به موارد
غیرعادی حساس هستند و براساس تجربههای پیشین خود عمل میکنند».
ترابی به این نکته تأکید کرد که باتوجهبه میزان باالی عملیات روزانه بانکی در کشور ،بهترین راه اتوماتیزه کردن
این نظارت است .او که نتیجه این کار را دستیابی به سامانه کارای کشف تقلب عنوان کرد ،درباره خصوصیات این
سامانه گفت« :در این نظام برخالف شکل سنتی ،همه تراکنشها از منظر تمامی موجودیتها در نظام بانکی
کشور بررسی میشوند .عالوهبراین تمامی زیرسیستمها ازجمله حسابداری ،تسهیالت ،سپرده و همچنین کارت
نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرند؛ چراکه ممکن است مجموع اینها دچار تقلب شوند».
سخنران کارگاه «کشف تقلب در بانکداری» ویژگیهای یک سامانه کارای کشف تقلب را اینگونه خالصه کرد:
«بررسی تمامی تراکنشها ،بررسی تمامی زیرسیستمها و امکان ارائه گزارشهای متنوع و همچنین استفاده از
قابلیتهای تکنولوژی برای مصورسازی .باید توجه داشته باشیم که عالوهبر همه اینها یک سیستم کشف تقلب
کارآمد باید از یک سیستم هشداردهی ( )notificationمناسب نیز برخوردار باشد».
ترابی در ادامه سخنانش به بخشی از گزارشهای تقلبی اشاره کرد که درباره کارتها ،سپردهها و همچنین
تسهیالت در نظام بانکی ایران مشاهده شده است« :راهحل کارآمد برای کشف تقلب استفاده از انبار داده و
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عملیات دادهکاوی است .دادهکاوی به معنای استخراج دانش از دادهها به شمار میرود ،دانشی که غیربدیهی،
غیرصریح و همچنین مفید است».
او در ادامه صحبتهایش که به نیازمندیهای دادهای یک سیستم کارای تقلب اشاره میکرد ،گفت« :دادههای
موردنظر برای چنین سیستمی باید پردازش شده باشند ،نزدیک به کسبوکار و متمرکز بوده و همچنین سابقه
تغییرات در آنها نگهداری شود .برای این امر دادهها باید بهصورت تاریخچهای نگاهداری شوند و بهراحتی قابل
کوئری زدن باشند».
ترابی صحبتهایش را با اشاره به ویژگیهای اصلی سامانههای کشفهای بالدرنگ تقلب به پایان برد« :ازجمله
ویژگیهای این سامانه میتوان به مسدودسازی تراکنشهای مشکوک ،اطالعرسانی لحظهای به مشتری ،قابلیت
اتکا و عمل بالدرنگ اشاره کرد».
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در کارگاه محمدحسین برخورداری مطرح شد:

روشهایی برای مدیریت بهتر کالندادهها در شبکه بانکی
کالندادهها یکی از چالشهای اصلی بانکداری الکترونیکی هستند و شیوه مدیریت آنها یکی از مهمترین
موضوعات مطرحشده در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک است .این مسئله آنچنانکه باید در کشور ما
پرداخته نشده و هنوز هم با چالشهای متعددی روبهروست .بر همین اساس هم در حاشیه همایش ،کارگاهی
ترتیب داده شد تا به چگونگی محلیسازی دادهها در کالندادهها بپردازد .در این کارگاه بحثهایی درباره
چگونگی محلیسازی کالندادهها و روشهای مختلفی که درباره انبار داده وجود دارد و بسیاری موارد دیگر
مطرح شد که مشروح آن در اختیار شماست.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ،در حاشیه دومین روز هفتمین همایش بانکداری الکترونیکی،
محمدحسین برخورداری ،مدیر واحد راهکارهای تحلیلی شرکت نرمافزاری داتیس آرین قشم ،درباره محلیسازی
دادهها در کالندادهها کارگاهی برگزار کرد .او در ابتدا به تعریف کالندادهها پرداخت و دراینباره گفت:
«کالندادهها به دادههای حجیم در درجات مختلفی از پیچیدگی با سرعتهای مختلف و درجات مختلف ابهام
گفته میشود که بهوسیله تکنولوژی و روشهای پردازشی و الگوریتمهای موجود قابلپردازش نباشند ».او در
ادامه در توضیح این مطلب گفت« :اگر دادهای بهوسیله دیتابیسها و روشهای موجود قابلپردازش و ارزیابی و
تحلیل باشد ،به آن کالنداده نمیگویند ».برخورداری اعالم کرد دو نوع معماری پردازش اطالعات وجود دارد که
در اصطالح به آن حافظه اشتراکی میگویند و گفت« :در نوع اشتراکی ،ما تعداد زیادی  NODداریم که همگی
از یک حافظه برای ذخیرهسازی خود استفاده میکنند .نوع دیگری به نام بدون اشتراک وجود دارد که در
کالنداده از این نوع معماری استفاده میشود».
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پس از ارائه این توضیحات ،او به موضوع نگاشت کاهش پرداخت و در توضیح آن گفت« :نگاشت کاهش یک نوع
برنامهنویسی و پیادهسازی برای پردازش کالن داده است که از دو قسمت تشکیل شده است ».به گفته او بهترین
نوع مسائلی که روی نگاشت کاهش قابل حلکردن هستند ،آنهایی است که ازنظر دیتا مستقل باشند و مسئله
را بتوان به شکل مستقل حل کرد .او در ادامه درباره مشکالت ساختارهای توزیعشده توضیح داد و اعالم کرد
یکی از مشکالت ساختارهای توزیعشده این است که اطالعاتی در بخشهای مختلف وجود دارد و برای نتیجه
نهایی باید اطالعات روی این بخشها جابهجا شود تا نتیجه پردازش کامل شود؛ اما دراینباره دو مشکل وجود
دارد که برخورداری درباره آنها گفت« :یک مشکل در شبکه گلوگاه وجود دارد و دیگر اینکه از سختافزار
بهصورت کارا استفاده نمیشود».
در ادامه مدیر واحد راهکارهای تحلیلی شرکت داتیس درباره روشهای حل مسئله برای محیطهای توزیعشده
گفت« :براساس دستهبندی که ژان ژانگ انجام داده ،یکی از این روشها گراف جهتدار بدون دور است و دیگری
نگاشت کاهش و در روشی دیگر هم برخی مسائل از طریق ساختار داده گراف حل میشود .به این معنی که در
این روش دور هم وجود دارد ».او در ادامه گفت« :اگر بخواهیم انواع مسئله را هم براساس شمایی که ژانگ
مطرح کرده تقسیم کنیم ،یکسری مسائل به شکل پرسوجویی است که بهترین نوع مسئله است و برخی دیگر
از مسائل هستند که تعاملی است و نیاز به تکرار دارند .به گفته او مسائل گراف تکرارشونده هستند .برخی از
مسائلی هم که به شکل پرسوجو هستند ،ممکن است نیاز به تکرار داشته باشند .برخی مسائل هم مربوطبه
جریانها هستند که در آنها دادههایی وارد میشود و باید به شکل آنالین پردازش شود و خروجیهای موردنظر
را به دست آورند .به گفته او دیتا براساس آنچه در هر بخش وجود دارد تقسیم میشود ».به گفته برخورداری،
براساس این دستهبندی هرکدام از ابزارهایی که ما میشناسیم ،در یک خانه ماتریس قرار میگیرند .او تأکید کرد
که تقریباً تمام مباحثی که بر پایه نگاشت کاهش هستند ،از حلقهها پشتیبانی میکنند و گفت« :برخی از آنها
بحث بهینهسازی پرسوجوها را انجام میدهند و واسط کاربری هستند و پیچیدگیها را به ابزارها میسپارند.
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یکسری مدلهای دیگر هم وجود دارد که از طریق ارسال پیام میان NODهای مختلف سعی در حل مسئله
میکنند .روشهایی هم برای کاراسازی نگاشت کاهش وجود دارد .در اولین روش باید دید هر  NODچه
دیتایی دارد و پردازش براساس دیتایی که در هر  NODوجود دارد ،انجام میشود .برخی دیگر هم پشتیبانی از
حلقه را دارند و در زمانیکه بهصورت تعریفشده از حلقه حمایت نمیکنند ،آنها با تغییرات ساختاری که ایجاد
میکنند ،حلقه را پشتیبانی میکنند .در روشهای دیگر هم پردازش به شکل آنالین انجام میشود و درنهایت
دسته آخر روشهایی است که دادهها را به نحوی تغییر میدهد که هر  NODپردازش مخصوص به خودش را
انجام میدهد ».برخورداری با این توضیحات سعی کرد یک دید کلی نسبتبه روشهایی که برای پردازش
کالندادهها و حل مسائل مختلف وجود دارد ارائه دهد.
درحالحاضر روشهایی ارائه شده که براساس آن میتوان مسائل مربوط به کالنداده را حل کرد و در همین
راستا برخورداری یک تعریف از محلیسازی دادهها در کالنداده ارائه داد .به گفته او محلیسازی دادهها به این
معناست که دادهها در گرههای مختلف به نحوی قرار داده شوند که هر گره بتواند بهصورت مستقل پردازشهای
مربوط به خودش را انجام دهد و احتیاجی به دیگر گرهها نداشته باشد .او تأکید کرد شرط اولی که برای
محلیسازی دادهها مطرح میشود ،مستقلسازی گرههاست .مدیر واحد راهکارهای تحلیلی شرکت داتیس در
ادامه گفت« :این تصور که ما فکر کنیم بدون درنظرگرفتن محلیسازی دادهها میشود اطالعات را روی
NODها مختلف قرار داد و پردازش کرد ،تصور اشتباهی است .باید این مسئله را در نظر گرفت که زیرساختی
که وجود دارد ،حتماً به شبکه گروه هدف متصل میشود و این اطالعات باعث اتصال به گروه هدف میشود .باید
شرایطی را در نظر گرفت که برای حل هر مسئلهای تا جایی که امکان دارد ،اطالعات محلیسازی شوند».
برخورداری برای مستقلسازی گرهها سه شرط را پیشنهاد کرد و گفت« :شرط اول این است که فرمت دادهها
یکسان شود و هر گره قالب خاص خود را نداشته باشد .شرط دوم زمانی است که مسائل تعاملی و دادهکاوی
است و در این موارد باید محدودسازی حلقهها به نگاشتگرها صورت پذیرد .در این موارد باید اثر متقابل روی
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نگاشتگرها انجام شود و سپس نتیجهگیری شود و شرط سوم اعمالنشدن فیلتر تجمیع روی نگاشتگر است؛ زیرا
صورت مسئله و جوابی که برای مسئله به دست میآید را غلط میکند ».برخورداری به ارائه توضیحاتی درباره
فیلتر تجمیعی پرداخت و گفت« :فیلتر تجمیعی فیلتری است که باید روی کاهنده اعمال شود و اگر بخواهد روی
برنامه اعمال شود ،مسئله را با مشکل مواجه میکند».
بحث بعدی که در این کارگاه مطرح شد ،محدودسازی حلقهها به نگاشتگر بود که برخورداری دراینباره گفت:
«یکی از مهمترین مسئلههایی که با آن مواجهایم و هم بهصورت تجاری وجود دارد و هم در دنیای آکادمیک
روی آن بحثهای زیادی وجود دارد ،حل مسئلههای گراف روی محیط توزیعشده است ».او در ادامه
صحبتهایش به موضوع حل مسئله تشخیص تخلف پرداخت و گفت« :زمانیکه ما یک قالب یکسان برای گرهها
داریم که در آن یک گره مبدأ ،یک گره مقصد و یک گره ارزش وجود دارد و گرافها را به زیرگرافها در سطح
نگاشتگرها تقسیم میکنیم و فیلتر تجمیعی هم برروی نگاشتگرها اعمال نمیشود و به این شکل مسئله
تشخیص تخلف قابل حل است».
مسئله بعدی مورد اشاره برخورداری ،حل مسئله نگهداشت مشتری بود .به گفته او اگر یک بانک میخواهد
سرویسهایی را به مشتری ارائه دهد ،باید بازهم یکنواختسازی دادهها را اجرا کند و در این زمینه باید هرکدام
جامعههای هدف را به شکل یک عدد درآورد و به این طریق هرکدام از این گرهها قوانین را محاسبه میکنند و
خروجی آن را به مشتریان ارائه میدهند .او دراینباره با ذکر یک مثال گفت« :بهعنوان مثال اگر مشتری
اینترنتبانک و موبایلبانک را دارد ،بررسی میشود که آیا میتوان سرویس جدیدی به او پیشنهاد داد».
برخورداری در پایان به مسئله تجمیع منابع داده چندبعدی اشاره کرد و گفت« :در حال حاضر ممکن است انبار
دادههایی روی اوراکل داشته باشیم و این نشاندهنده وجود حجم زیادی از کارهاست که هزینه باالیی هم دارند.
یکی از کارهایی که در آن میشود از روش تجمیع منابع داده چندبعدی استفاده کرد ،این است که اطالعات
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بهصورت خالص نگهداری شود ».او سعی کرد با ارائه این توضیحات روشهای مختلفی که درباره انبار داده وجود
دارد و وابستگی بین NODها وجود دارد را تشریح کند.
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کارستن بارچ:

نقش سنتی بانکها در دنیای دیجیتال بهتدریج کمرنگ میشود
«اکوسیستم نظام بانکداری با ورود فناوریهای دیجیتال به این عرصه بهکلی دگرگون شده و نقش سنتی بانکها
در سراسر جهان بهتدریج رنگ میبازد».
پروفسور کارستن بارچ ،معاون مدرسه اقتصاد در شهر مونیخ که در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و
نظامهای پرداخت درباره «پکبارچهسازی خدمات مالی» در بانکها سخن میگفت ،درباره این مفهوم گفت:
«تاریخچه مفهوم یکبارچهسازی در خدمات مالی به تاریخ تشکیل نظامهای بانکی بازمیگردد .ازاینروی اهمیت
این مسئله کامالً واضح و مشخص است .منظور من از یکبارچهسازی در خدمات مالی ،به معنای طراحی و تولید
پلتفرمهایی است که از طریق آنها بتوان تمام خدمات بانکی در عرصه خردهفروشیها ( ،)retailفروش گسترده
تجاری و همچنین فروش خدمات بیمه را با قوانین و ساختارهایی یکبارچه ارائه داد».
معاون مدرسه اقتصاد شهر مونیخ که این نگاه یکبارچه را در دایره مشتریان بانکی نیز پیاده میکند ،معتقد است
که« :در چنین ساختاری انواع و اقسام مشتریان نظام بانکی ازجمله مشتریان خرد ،مشتریان سازمانی ،مشتریان
تجاری و همچنین مشتریان دولتی تحت حمایت قوانین و قواعدی یکبارچه قرار میگیرند و این ضوابط به شکلی
کامالً شفاف برای تمامی این گروهها عمل خواهد کرد».
او درباره این نظام و ویژگیهای آن گفت« :در نظام یکبارچه بانکی مشتریان و نیازهای آنان بهدرستی شناخته
میشوند و در ادامه بااستفادهاز محصوالتی درست ،خدمات مناسب به آن مشتریان ارائه خواهد شد .به این معنا
مشتری ،نیازها و خدمات متناسب با نیازهای او در یک سمتوسو قرار خواهد گرفت».

Page 208 of 236

این سخنران که معتقد است نظام بانکداری الکترونیک امکانات و محصوالت متفاوتی را در اختیار مشتریان بانک
قرار میدهد ،ادامه داد« :ارائه محصوالت متنوع منجر به ترغیب مشتریان بانک و نهایتاً فروش کاال و خدمات به
آنها خواهد شد .چون تنها در این صورت است که مشتریان به خرید یا دریافت خدمات بانکی رضایت
میدهند».
او که با خوشبینی درباره نتایج ارائه خدمات یکبارچه مالی به بانکها سخن میگفت ،تأکید کرد« :باید باور
داشته باشیم که میتوان از فروش خدمات یکبارچه مدیریت مالی برای بانکها درآمدزایی کرد؛ اما نباید فراموش
کرد که این کار با ریسکهایی هم همراه است که باید در نظر گرفته شوند».
مدرس دروس استراتژی و بازاریابی در دانشگاههای اروپایی ،با یادآوری این نکته که بسیاری از بانکهای
آمریکایی در زمان بحران مالی آمریکا با درنظرگرفتن این سیستم یکبارچه مالی توانستند خود را نجات دهند،
ادامه داد« :نکته اینجاست که باید با بانکداری بدون نوآوری خداحافظی کرد .این روندی که در سراسر جهان
آغاز شده و اگر کشوری با آن همگام نشود ،از امتیازات بسیاری در عرصه جهانی محروم خواهد ماند».
متخصص آلمانی بانکداری دیجیتال در این نشست بر مزایای دیجیتالیشدن جهان بانکداری تأکید کرد و در
ادامه گفت« :سرعت و انعطافپذیری در بانکداری دیجیتال بهگونهای است که بانکهای سنتی قادر به رقابت با
آنها نخواهند بود .مسئله این است که در آینده این امکان وجود دارد که بانکهای واسطه نیز از میان برداشته
شده و مدلهای تجارت بهطورکلی تغییر یابند».
او که پیشازاین از بانکداری سنتی با توصیفی تحت عنوان «عصر دایناسورها» یاد کرده بود ،این عصر را تمامشده
قلمداد کرد که کشورها باید برای تغییرات و ریسکهای طبیعی مبتال به آن آماده باشند« :در این جهان جدید
دیگر در ارزیابی میزان قدرت بانکها تعداد شعب آنها تعیینکننده نیست .در اروپا طی این ده سال اخیر تعداد
شعبات به نصف رسیده و حدود پنجاه درصد از آنها کاسته شده است .مسئله فقط ازبینرفتن شعبات نیست.
بلکه مسئله امکان ارائه خدمات بانکی بدون نیاز به شعبه است».
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بارچ دراینباره ادامه داد« :نکته اینجاست که در نظام بانکداری اروپایی شرایطی فراهم شده که مشتریان بتوانند
ظرف تنها هشت دقیقه و از طریق یک نرمافزار اقدام به افتتاح حساب بانکی کنند .چیزی که تا پیشازاین
باورکردنی نبود؛ اما هماکنون امکانپذیر شده است».
سخنران سالن اصلی مرکز همایشهای برج میالد که در دومین روز از این همایش حضور یافته بود ،درباره
گستردگی ارائه خدمات دیجیتال در عرصههای بانکی گفت« :باید توجه داشت که استانداردسازی با
دیجیتالیشدن رابطهای مستقیم دارد .به این معنا هر چیزی که بتواند استاندارد شود ،از قابلیت دیجیتالیشدن
نیز برخوردار است .ازاینروست که دیجیتالیشدن همچون یک نظام استاندارد میتواند به یکبارچهسازی خدمات
و محصوالت مالی بانکها کمک کند».
او با بیان این مطلب که امروزه نزدیک به نودوپنج درصد فعالیتها و کسبوکارها در کشورهای غربی به سمت
دیجیتالیشدن حرکت کرده است ،از مهمترین مزایای این حرکت را امکان پیشبینی رفتار مشتری در آینده
عنوان کرد« :پیشبینی رفتار مشتریان در سودآوری هر کسبوکاری نقشی تعیینکننده دارد که نظام یکبارچه
مالی از پس آن برخواهد آمد .باید توجه داشته باشیم که در چنین سیستمی این امکان وجود دارد که برای
مشتریان کانالهای جذاب دیجیتال با امنیت باال ایجاد شده و در کمترین و سریعترین زمان ،خدمات مناسب
بانکی به آنها ارائه شود .چیزی که در شکل سنتی بانکداری امکانپذیر نبود».
کارستن بارچ با اشاره به رفع محدویتهای بینالمللی برای نظام بانکی در ایران گفت« :اینطور به نظر میرسد
که در کشور ایران پیشرفتهای شایان ذکری در حوزه بانکداری الکترونیک اتفاق افتاده باشد .ازاینروست که
گمان نمیکنم برای اصالح ساختارهای بانکی در ایران نیاز به سرمایهگذاریهای چندان کالنی باشد .در ایران
نیروی متخصص بااستعداد و تحصیلکرده زیادی وجود دارد که هزینه این تغییر و تحوالت را به حداقل
میرسانند».
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این مدرس آلمانی در پایان صحبتهایش اظهار امیدواری کرد که با توجه به پیشرفتهای ایران درزمینه
بانکداری الکترونیک ،اگر بخواهیم کشوری را بهعنوان مرکز فینتک در منطقه خاورمیانه انتخاب کنیم ،بدون
شک آن کشور ایران است.
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پنل همگرایی بین بانک ،بیمه و بورس برای ارائه سرویسهای جدید

سه ب سرنوشتساز
محور بسیاری از صحبتهای رویداد اخیر فناوریهای مالی ،استارتآپ و فینتکها و مباحثی مانند بالکچین و
زنجیره خدمات بود ولی از دید بسیاری این خواستههای و رویاها جامه عمل نمیپوشید مگر آنکه همگرایی جدی
و متعادل میان سه نظام بزرگ مالی کشور یعنی بانک ،بیمه و بورس وجود داشته باشد.
در آخرین بحث رویداد آرش برهمند ،سردبیر ماهنامه پیوست ،میزبان جمعی از سردمداران این سه نظام یعنی
پیمان قربانی ،معاون اقتصادی بانک مرکزی ،امیر هامونی مدیر عامل فرابورس ایران و اکبر افتخاری عضو هیات
مدیره بیمه ایران بود و از سوی دیگر ناصر حکیمی معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ،ابوطالب نجفی مدیر
عامل شرکت خدمات انفورماتیک ،امید ترابی عضو هیات مدیره شرکت توسن هم قطب فناورانه میزگرد را
تشکیل میدادند .میزگردی که به منافع ،منابع و آینده این همگرای باالدستی و تاثیر فناوری بر آن پرداخت.

از سخنرانی ابتدایی این بخش و البته انبوهی شواهد دیگر میشود اینگونه برداشت که مزیتهای
همگرایی بین بانک ،بیمه و بورس بر کسی پوشیده نیست .چرا این همگرایی در زمینه خدمات،
دادهها و مشتریان تا کنون محقق نشده؟
پیمان قربانی ،معاون اقتصادی بانک مرکزی :اجازه بدهید در ابتدا مقدمهای عرض کنم از نگاه پیشرفتهای
فناورانهای که در این فضا صورت گرفته و بعد اشاره کنم به ارتباطش با همین مسئلهای که شما اشاره کردید.
خب ما همه به خوبی میدانیم بازیگرانی مانند بانک ،بیمه و بازار سرمایه هر سه تالش میکنند متقاضیان منابع
را به نیازهایشان برسانند و در واقع به همین دلیل است که هر چقدر بازار ما به سمت تامین سرمایه حرفهای
پیش میرود یک ترکیبی از هر سه این بازیگران را میتوان در بازار سرمایه دید .نمونههایش هم کم نیست فقط
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یک نمونه جزئیش همین صندوقهای تامین سرمایه است که کارشان را آغاز کردهاند .حرف شما هم درست
است که این میطلبد همکاری و همگرایی بین رگوالتورهای این سه فضا هر چه بیشتر شود.
اگر واقعگرایانه به بازار تامین سرمایه نگاه کنیم تقریبا بیشتر سرمایه مورد نیاز بازار توسط نظام بانکی تامین
میشود که البته حدود  ۱۰بازار را میتوان به بازار سرمایه نسبت داد و صندوقهای تامین سرمایه که البته
حقیقش این است که آنها هم اغلب وابسته با بانکها هستند و پس تحول ساختاری خاصی اتفاق نیفتاده است.
یکی از دالیل شکل نگرفتن این همکاری بین این نهادهای مالی میتواند همین عدم توازن در نقشآفرینی بین
بانکها و سایر بازیگران باشد و هر چه بازار متعادلتر شود و سهم آنها در نظام مالی باالتر رود همکاریها هم
بیشتر میشود.

خب چطور تا حال نشده؟
قربانی :اگر بخواهیم منصفانه نگانه کنیم هیچ همکاری بین اجزای بازار مالی در زمینههای کالنتر مانند
بیکاری ،تورم و سایر موارد هم وجود نداشته و اگر این هماهنگی ایجاد نشود در مواردی هم ضررهای فراوانی
دارد .باز هم ساماندهی به موقع صندوقهای تامین سرمایه نمونه خوبی از این اقدامات است .همکاری بین
دستگاهها و نهادهای مال قطعا به اون درجه خودش نرسیده و شرایط خود کشور باعث شده در این زمینهها
کندتر عمل کنیم .در حالی که در الیه خدمات چون مشتری خودش را با سرویسهای جهانی مقایسه میکند
تحوالت بیشتر و بهتری اتفاق افتاده .بانکداری الکترونیکی به عنوان یک بستر به سایر این بازیگران هم خدمات
میدهد.

آقای افتخاری بگذارید این سئوال را از شما هم بپرسم که چرا در زمینههایی مانند دادهها و مشتریان
فضای فعالیت بین بیمه و بانک وجود ندارد؟
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اکبر افتخاری عضو هیات مدیره بیمه ایران :اگر اجازه بدید من هم یک اشاره کوچکی به مقدمه این موضوع
داشته باشم و بعد اصل سوال را جواب بدهم .اگر قرار باشد یک همگرایی در این صنعت انجام بشود یا حتی بین
این صنعت و بازیگران مهم بیرون از آن انجام بشود مانند اپراتورها باید نوع نگاه به مسئله تغییر کند .این تفاهم
یا کنار همنشینی ناشی از یک جانبهنگری است و میشود آن را به نگاه خاص بانکها به بازار نسبت داد که فقط
از دید خودشان به مفهوم مشتری و خدمات نگاه میکنند .در بازار بیمه و سرمایه هم کم و بیش این سبک از
نگاه حاکم است .همین نوع نگاه است که باعث میشود هرگز این تفاهم صورت نگیرد.
به عبارت دیگر اگر خدمات نه از دید نهادهای مالی و سرمایه که از دید مشتری تعریف میشد پیش از این
همگرایی اتفاق افتاده بود و کار به این شکل پیش نمیرفت .حاال باید این یگانگی و یکپارچگی زودتر اتفاق
بیفتد .ضریب نفوذ بیمه در ایران بسیار پایین است چون نظام بانکی و بیمه به صورت مجزا در پی توسعه بازار
خود هستند پس باید اول تعریف شود که سرویسهای مالی مشترک در بعد ملی کدامها هستند و بعد همگرایی
بین آنها خود به خود با همراهی ذینفعان شکل خواهد گرفت.
ما محصوالت بسیار کمی داریم که بین این سه نظام مشترک باشد .در تایید حرفهای شما مثالهای بسیاری
هست ولی فقط یک مورد را عرض کنم که ما مدتی تالش کردیم بحث اوراق بهادار کردن بیمهها را داشته باشیم
و جلسات متعدد و بسیاری با مدیریت بازار سرمایه داشتیم در نهایت به این نتیجه رسیدیم که نه در مدیریت
بیمه کشور و نه در مدیریت بازار سرمایه کشور آمادگی الزم وجود ندارد .پس اگر نگاه به سمت این برود که نیاز
مشتری را بر حسب نیاز خودمان تعریف نکنیم و واقعا خواست او را ببینیم این همگرایی اتفاق خواهد افتاد
همین حاال هم بعضی از بانکها به سمت این رفتهاند که بیمه و خدمات را بر بستری مشترک ارائه کنند...

این لزوما همگرایی در زمینه برنامهریزی و دادهها نیست در حد عملیاتی باقی مانده است.
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افتخاری :نه من اخیرا دارم میبینم که از عملیات هم فراتر رفته و منسجمتر شده است و در الیه دیتا و
اپلیکیشن هم کارهای مشترکی شده است و به یکسانی مشتری رسیده است ولی در مجموع باید به شما بگویم
که این همگرایی اتفاف نمیافتد مگر آنکه نگاهمان به مسئله را تغییر بدهیم.

خب آقای هامونی برای تنوع هم شده شما اول مقدمهتان را بگویید تا من سئوالم را بپرسم.
امیر هامونی ،مدیر عامل فرابورس ایران :من اول باید بابت برگزاری این نشست بسیار بزرگ به همه دوستان
و اساتید خودم در صنعت بانکداری کشور تبریک بگویم و تاکید کنم که باعث افتخار بنده است که خدمت این
بزرگواران هستم .برای من به خصوص از این منظر جالب است که بار اولی است که میبینم نمایندهای از بازار
سرمایه برای نشستی در زمینه بانکداری دعوت شده و به نظرم واقعا جای تقدیر دارد.
از دید من در زمینههای اقدامات و تصمیمات مشترک در بازار سرمایه و بانکداری اتفاقات خوبی افتاده و به
خدمات و تصمیمات مثبتی رسیده .به عنوان مثال تا سال پیش اوراق بهاداری که دستگاههای مختلف منتشر
میکردند دچار یک تشتتی بود که با برگزاری کمیته بند الم این تصمیمات به خوبی انجام و ساماندهی شد.

فکر نمیکنید اتفاقاتی مانند تامین سرمایه جمعی که حاال در محاق گیر کرده است نشان میدهد که
این همگرایی دست کم در زمینههای مربوط به فناوری وجود ندارد؟
هامونی :ببینید بدون شک توسعه بازار سرمایه در بازه حاضر دست کم هفتاد تا هشتاد درصد در گرو توسعه
فناوری است .در زمینه شکافهایی که بین بازار سرمایه و بانک و بیمه است ما طی دو سال اخیر با اقداماتی
مانند فیناستارز به سهم خودمان کوشیدهایم که این خالها را شناسایی کنیم و با استفاده خود استارتآپها
برایش راهحل ارائه کنیم .موضوع کراود فاندینگ که شما به آن اشاره کردید فقط یکی از این ابزارهاست که بین
دو فضای بانک و بورس فعالیت میکنند .ابزارهای تسهیالت مسکن یک نمونه دیگر هستند که جریانش شروع
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شده .خود تامین سرمایه هم یک نمونه دیگر است که نقش این همگرایی را به درستی نشان میدهد چون جنس
کار بازار سرمایه تا کنون بیشتر  B2Bبوده نیاز است که با همراهی بانکها به سمت مشتری بیشتر نزدیک شود.
مهم است که این فعالیتها به صورت دوجانبه راهاندازی شود و هم ما همراهی کنیم و هم نهادهای بانکی .چون
ما باور داریم که اگر نظام پرداخت همزمان و فوری نداشته باشیم هم برای محاسبات سود و مدیریت ریسک
بدون شک بازار سرمایه نمیتواند رشد کند .چون بازار سرمایه وابسته به نظام بانکی است .چون هر چقدر ما در
سمت بازار سرمایه کار کنیم و تالش کنیم به روز باشیم وقتی نتوانیم ارتباطات درستی با نظام بانکی داشته
باشیم بازار سرمایه خودش یکی از عوامل ثبات اقتصادی است رشد نخواهد کرد.

در زمینه VCها...
هامونی :در زمینه ویسیها هم همینطور .تاکنون نزدیک به بیست صندوق درخواست دادهاند که  ۸نمونهها
وابسته به بانکها هستند .حاال مطابق قانون برنامه ششم آمده است هر صندوق بانکی که بخواهد مجوز بگیرد
باید حتما تاییده بانک مرکزی را داشته باشد .االن این  ۸صندوق که قرار نیازهای بازار سرمایه را هم شناسایی
کنند و برای پر کردن این شکاف سرمایهگذاری کنند هیچ اتفاقی برایشان نیفتاده است .بیش از  ۵۰۰میلیارد
تومان تقاضا برای سرمایهگذاری روی فینتکهای فعلی وجود دارد که هیچ اتفاقی نیفتاده است .سهام عدالت
یک نمونه دیگر از همین عدم هماهنگی است که مشخص است اگر ابزارهای پرداخت و بانکها به سمت بازار
سرمایه حرکت نکنند با ورود اولین سهام عدالت برای کشف قیمت قاعدتا همه ما به مشکل خواهیم خورد.

خب دست کم تا اینجا این جمعبندی وجود داشته که مشکل عدم همگرایی جدی است .آقای
حکیمی سرمایهگذاریهای صورت گرفته در زمینه بانکداری الکترونیکی بسیار باالتر از مشابهاتش در
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بازار سرمایه و بیمه است .چقدر نظام بانکی به لحاظ فناوری میتواند رهبری این ارکستر را به عهده
بگیرد؟
ناصر حکیمی ،معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی :چند سال پیش یک سریالی بود به نام روزی روزگاری
و یک شخصیتی داشت به نام خان خله .یک روز در صحرا داشت میرفت دید یکی از روستاییها یک تکه از
صحرا را جدا کرده و دورش سنگچین چیده که این صحرای خودم است .خان خله میزند دیوار را خراب
میکند میگوید صحرا مال کسی نیست مال همه است .مثالش این است که بعضی از ما بخشی از بازار را جدا
کردیم میخواهیم همه کارش را خودمان انجام دهیم و تا کسی نباشد که سنگچین را خراب کند این دیوار
بلندتر و بلندتر هم خواهد شد.
طبیعی است که بانکها چون پول دارند تا حاال در زمینه بانکداری الکترونیکی هزینه میکردند و نگرانی هم
نداشتند ولی با نگاهی به وضعیت فعلی بانکها میشود پذیرفت که دیگر مهمانی تمام شده و باید بانکها به فکر
شیوههای درآمدی جدید باشند .واقعیت این است که دیگر هم نمیشود از نظام بانکی انتظار داشت با وضعیت
اقتصادی فعلیشان پرچمدار این حرکت شوند و هزینههای بکنند که این سنگچینها را بردارد.
اما یک بخش از حرف شما درست است .فناوری ورای همه توافقنامه و آییننامههایی که امضا میشود و معموال
هم هیچ اتفاقی نمیافتد تضمین میکند که شما بتوانید روی این دیوارها پل بزنید؛ مثال چند اپلیکیشنی که در
یک سال اخیر آمدهاند و سبد خدمات مالی ارائه میدهند هرچند هنوز در درون آنها هم این از هم گسیختگی
وجود دارد .یک قسمت خدمات بانکی انجام میدهیم در یک بخشش بیمه میخرید در یک قسمت خدمات
سهام انجام میدهید و غیره .بعید است که یک نفر بتواند همهچیز دان باشد ولی فناوری اجازه میدهد با کنار
هم قرار گرفتن این سرویسها کنار هم روند طبیعی تغییر این بازار شروع شود و به نظر من شروع هم شده.

اگر خود شما در بانک مرکزی آنها را تعطیل نکنید؟
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حکیمی :اینکه شما برداشتتان این است که کار ما بستن کسب و کارهاست هم در نوع خود نگاه جالبی است
ولی دیروز از زبان یکی از همین فینتکها شنیدم که میگفت در کشور ما راه بنداز راه بنداز خیلی خوب جواب
میدهد و هر سرویسی با داشتن بازار و مشتری جدی به این راحتی هم تعطیل نخواهد شد .باالخره این تحول
در سمت کاربر در سمت مدیریت هم اتفاق خواهد افتاد .حرف من در نهایت این است که وسط این دعواها که
چه کسی رییس است خود مشتری دارد تحول پیدا میکند و من به شخصه به نتیجه آن خوشبینم.

الزامات فناوری در این زمینه چقدر وجود دارد آقای نجفی؟ آیا مدل انحصاری شرکت خدمات
انفورماتیک در این بازار چند دستگاهی جواب میدهد؟
سیدابوطالب نجفی ،مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک :من باور دارم آسانترین بخش کار بخش
فناوریش است .بنی سه عامل انسان،فرآیند و فناوری بدون شک فناوری آسانترین بخش آن است .کار روی
انسانها و فرآیندهاست که گیر میکند .شما در این پنل میخواهید بگویید که سه نهاد رگوالتور با هم کار کنند.
بیمه مرکزی ،بانک مرکزی و شورای عالی بورس اگر بخواهند با هم کار کنند کی بر اینها نظارت کنند .در
کشورهای دیگر یک نهاد باالدستی برای این موضوع پدید آمده است .چندین سال پیش ما سیستمی به نام
 APISدرست کردیم برای گمرک که ما میخواستیم برای ایران این کار را انجام بدهیم که گمرک و هواپیمایی
و نیروی انتظامی درگیر آن بودند .از جلسه اول همه گفتند چه کار خوبی است .از جلسه دوم همه گفتند این
مال من است .کار راه نیفتاد .در زمینه این همگرایی هم مشابه همین جریان است.

چه مشابهتی؟
نجفی :خب شما از خودت بپرس مثال این وسط داده برای چه کسی است .متولیاش چه کسی است؟ مدیران
ارشد آیا حمایت می کنند؟ کی گفته در بانک بودجه زیاد است؟ در دنیا  ۶تا  ۸درصد درآمد بانک در خودش
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صرف میشود .در ایران نهایت  ۲تا  ۲و نیم درصد است .در بیمه که میدانم اصال اهداد جوک است .یک شرکت
بیمه نمیتواند یک پول  ۳۰۰میلیون تومانی بدهد که یک بسته کور بانکینگ بگیرد .برای حل آن باید کار شود
و فناوری لزوما گیر ماجرا نیست .شرکت بیمه و سرمایه میتوانند به راحتی با دادن یک  APIمسئله را حل
کنند .نمونه این جریان هم کرواد فاندینگ .شاید تاسیس یک نهاد باالدستی در در ریاستجمهوری هم یک
گزینه باشد .در مورد انحصار مورد اشاره شما فقط بگویم ما در زمینه اهداف مالکیتیمان انحصاری هستیم نه در
زمینه رقابتی و در زمینه رقابتی بسیار هم باز هستیم.

آقای دکتر ترابی نظر شما چیست؟ فکر میکنید فناوری میتواند بر چالشهای ناشی از رگوالتوری
غلبه کند؟
امید ترابی ،عضو هیات مدیره شرکت توسن :بله من نمیتوانم با نظرات آقای حکیمی مخالف باشم.
مثالهای بسیاری داخل همین بازار ایران وجود دارد که اثبات میکند فناوری میتواند فضای قانونگذاری را اگر
نه متحول که دست کم تلطیف کند .این ذات فناوری است که بتواند بر محدودیتهای غلبه کند و با در نظر
گرفتن همان محدودیتها ،راه حلش را ارائه کند که در این مورد منجر به ارائه سرویس همگرای بانک ،بیمه و
بورس خواهد شد.
اجازه بدهید از یک نقطه دید دیگر هم به این مسئله نگاه کنیم و آن موضوع رقابت و فقدان درآمد در بازارهای
مالی است .من اعتقاد دارم وضعیت کم و بیش مشابهی هم در سایر بازارهای مالی ایران وجود ولی دست که در
مورد بازار بانکی ایران که آن را خوب میشناسم وضعیت رقابتی فعلی یک اقیانوس قرمز از رقابت بر سر
درآمدهای مشاع است .دست بانکها بسیار بسته است و قوانین بسیار محدود هستند .بازی روی نرخ سود
سرمایه بسیار کهنه شده و جای بازی چندانی روی کارمزد وجود ندارد .حتی همین کنفرانس را هم که ببینید
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میبیند هم دارند در مورد فینتکها حرف میزنند که سهم ناچیز باقی مانده کارمزد را هم بگیرند .پس چاره
چیست؟

خب واقعا چاره چیست؟
ترابی :موضوع همین پنل یعنی یکی از معدود فضاهایی که جای باز دارد همین همگرایی بین نظامهای مالی
است که آینده بانکها و سایر نظامهای مالی را تضمین میکند و میشود در آنها سود را جستوجو کرد .باید
این فرآیندها بین سه بازار بزرگ این حوزه پل بزنند و این حقیقتی است که پشت اینهمه هیاهو برای
استارتآپها گم شده است .من باور دارم با همین شرایط و مقررات میشود کار کرد و بخش فناوری هم فراهم
است.
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آسیبشناسی بالکچین و جایگاه آن

دهمین فناوری مهم جهان
سید جواد کاظمیتبار ،استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ،مقالهای با عنوان «آسیبشناسی بالکچین»
نوشته است که در حاشیه دومین روز هفتمین همایش بانکداری الکترونیک آن را ارائه کرد .او در این مقاله
تأکید کرده است در سه سال اخیر  ۱۵۰بالکچین توسط بانکها و شرکایشان تست و ارزیابی شده و چند
شرکت با همکاری پیمانکاران بانکی در حال ساخت نرمافزارهای مبتنی بر بالکچین هستند .کاظمیتبار به نقل
از سرشماری اقتصادی آکسفورد (ژوئن  )۲۰۱۷گفت« :بالکچین در رتبه دهم فناوریهای بسیار مهم در نظر
مدیران مالی قرار میگیرد (رتبه اول و دوم به ترتیب از آن برنامهریزی منابع سازمانی و رایانش ابری است) و از
میان شرکتهای پیشقراول درزمینه مالی ۲۰ ،درصد بالکچین را در رده بسیار مهم قرار دادند».
کاظمیتبار در تعریف موضوع مقالهاش گفت« :بالکچین یا زنجیره بلوکی ،یک فهرست گسترش یابنده از اقالم
است که آن را بالک یا زنجیره مینامیم .این زنجیرهها توسط روشهای رمزنگاری تأمین امنیت میشوند.
بالکچینها را میتوان بهصورت دفتر کل غیرمتمرکز و در برخی موارد باز در نظر گرفت که میتوانند
تراکنشهای بین دو نفر را بهصورت کارا و قابل راستآزمایی و دائمی ثبت کنند».
به گفته او بالکچینها معموالً امن هستند و مقاومت خوبی نسبت به خطا از خود نشان میدهند .کاظمیتبار
تأکید کرد خاصیت غیرمتمرکز بالکچینها آنها را عالوه بر تراکنشهای مالی ،برای ثبت انواع وقایع همچون
سوابق پزشکی نیز مناسب میکند .ولی از آنجایی که در سامانه همتا به همتا نظر اکثریت تعیینکننده خواهد
بود ،با وجود همه فواید بالکچین ،به دلیل طبیعت این سامانه ،امکان تخلف وجود دارد.
او سخنان خود را با ارزیابی نرخ پذیرش بالکچین و ارزهای رمز پایه توسط بانکها و بنگاههای تجاری شروع
کرد .سپس تأثیرات فناوری دفاتر کل غیرمتمرکز بر روی فساد و جرائم مالی را مورد بررسی قرار داد و در پایان،
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در مورد اهمیت ابزارهای مدرن مبارزه با فساد مالی ،همچون یادگیری ماشین و تحلیل رفتاری مباحثی را ارائه
کرد.
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در حاشیه همایش بانکداری الکترونیک اعالم شد

تولید اولین محصول بالکچین بانک ملت تا هفت ماه آینده
بانک ملت تا هفت ماه آینده اولین محصول بالکچین خود را تولید میکند .این مسئله ازسوی مسعود نارنجی،
دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت اعالم شد که یکی از نویسندگان مقالهای بود که مطالعه موردی
خود را روی بانک ملت انجام داده بودند و اهدافی را برای توسعه استفاده از تکنولوژی بالکچین در بانکداری
ایران مشخص کرده بودند.
در حاشیه دومین روز هفتمین همایش بانکداری الکترونیکی ،مقالهای با عنوان «استخراج اولویتهای زنجیره
بلوکی با رویکرد نگاشت تجربیات» توسط مسعود نارنجی ،دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ارائه
شد که درواقع بانک ملت را بهعنوان نمونه موردی مورد بررسی قرار داده بود .این مقاله را حسن زادمهر،
مدیرعامل شرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی و مسعود نارنجی ،دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه علم و
صنعت و وحید اسماعیلی ،عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد تهرانغرب و سمیه الهیاری ،دانشجوی دکترای
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت نگاشته بودند.
مسعود نارنجی ،در ابتدای ارائه خود گفت« :در سالهای اخیر ،نوآوریهای حوزه فناوری اطالعات همواره
زیربنای تغییر و تحول در صنعت بانکداری بودهاند .امروزه نیز فناوریهای متعددی همچون زنجیره بلوکی،
اینترنت اشیاء ،تکنولوژی زیستسنجی و ...وجود دارند که آغازگر موج آتی نوآوریها در صنعت مالی بهشمار
میآیند .دراینمیان ،زنجیره بلوکی ،بهعنوان یکی از تأثیرگذارترین انواع فناوریهایی است که در سالهای اخیر
توجه ویژه صنایع مختلف را به خود جلب کرده و شالوده نسل آینده زیرساختهای خدمات مالی را تشکیل داده
است ».به گفته او بانکهای ایرانی بیش از بقیه به این تکنولوژی احتیاج دارند؛ اما استفاده از آن در کمترین حد
بوده که شاید بهدلیل نوبودن این تکنولوژی باشد.
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او اعالم کرد که در این مقاله بااستفادهاز متدولوژی نگاشت ایدهها ،نقش زنجیره بلوکی در کسبوکار بانک ملت،
از  ۷منظر متفاوت شامل :شفافیت ،امنیت ،خودکارسازی ،کارایی ،قراردادها ،ردیابی و پیگیری و مالکیت مورد
بررسی قرار گرفته است .در این رویکرد ،با درنظرگرفتن قابلیتهای زنجیره بلوکی در ذخیرهسازی نامحدود
تاریخچه تراکنشها ،انجام تراکنشهای سریع با هزینه پایین ،افزایش امنیت و یکپارچگی ،ارتقای شفافیت ،بهبود
قابلیت اطمینان و طول عمر باال ،نخست فرصتهای بهبود دررابطهبا هر منظر شناسایی و کارکردهایی که
درحالحاضر موجودند و نسبتبه استفاده از آن در آینده تردیدهایی وجود دارد ،استخراج شدهاند .سپس
کارکردهایی که در هر منظر اثربخش بوده و عالقه زیادی به استفاده از آنها در آینده نیز وجود دارد،
اولویتبندی شده و در ادامه ،محدودیتهایی که در عمل و از منظر کسبوکار بانک ملت وجود دارد نیز لحاظ
شدهاند .درنهایت ،پس از بررسی کامل و همهجانبه همه منظرها ۸ ،مورد از کارکردها ،با بهکارگیری فناوری
زنجیره بلوکی برای بهبود کسبوکار بانک ملت ،شناسایی و معرفی شدهاند.
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راهکارهای مبتنی بر زنجیره بلوک جهت توسعه کیف پول الکترونیکی

توکن راهحلی برای ایجاد کیف پول الکترونیکی
پیادهسازی کیف پول الکترونیک بهدلیل نهایینشدن اسناد و مقررات قانونی ،نبود راهکار جامع امنیتی ،ترس از
پدیده خلق پول و غیره ،درحالحاضر به تأخیر افتاده است؛ اما بسیاری از کارشناسان راهکارهایی برای ایجاد
کیف پول ارائه دادند.
حجت عباسی ،مدیر تحقیق و توسعه شرکت آریاتک و محمدحسن فرنوش ،مدیرعامل شرکت اول بالک در
مقالهای با عنوان «راهکارهای مبتنیبر زنجیره بلوک جهت توسعه کیف پول الکترونیکی» ،برای راه اندازی کیف
پول الکترونیکی پیشنهادهایی را ارائه دادند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ،حجت عباسی در این مقاله به کیف پول الکترونیکی بهعنوان
راهحلی برای تراکنشهای خرد پرداخت و گفت« :برخی از کارشناسان و متخصصان بانکداری الکترونیکی کیف
پول خرد الکترونیکی را راهحل مبالغ زیر ده هزار تومان یا همان تراکنشهای خرد میدانند .در این روش دیگر
تسویه بهصورت آنی صورت نمیگیرد و نیازی به عبور تمام تراکنشها از بستر شتاب و شاپرک نیست».
او در ادامه راهکارهایی برای راهاندازی کیف پول الکترونیکی پیشنهاد داد .عباسی در این مورد گفت« :راهکار
پیشنهادی از دو بخش اساسی تشکیل شده است ،یکی ایجاد شبکهای از کیف پولهای الکترونیکی که در آن
امکان انجام تراکنشهای خرد مالی به پشتوانه حساب ریالی که در سیستم بانکی مسدود شده است ،وجود دارد
(رفع چالش خلق پول) و دیگر ایجاد بستری امن برای انتقال وجوه در عین شفافیت و امکان رهگیری تراکنشها
(رفع چالش امنیت به کمک فناوری زنجیرهبلوک)».
او سپس راهکارهای پیشنهادی کیف پول الکترونیکی برای شرکتهای فینتک را ارائه و سه سناریو در این مورد
بیان کرد .عباسی در این مورد گفت« :خرید توکن توسط کاربران ،پیشخرید توکن توسط شرکت فناور،
پسخرید توکن توسط شرکت فناور سه سناریو است که نهاد مقررات گذاری میتواند باتوجهبه سیاستهای خود،
وضعیت و کشش بازار ،میزان رقابت موجود در میان شرکتهای فناور و شرکتهای ارائهدهنده کیف پول
الکترونیک ،اهداف و آینده ترسیمی برای فضای مالی و اقتصادی کشور و بسیاری موارد دیگر ،سناریویی مناسب
را انتخاب و عملیاتی نماید».
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عباسی تأکید کرد« :با استفاده از فناوری زنجیره بلوک مشکل عدم شفافیت و نگرانیهای امنیتی موجود در
فناوری کیف پول الکترونیک برطرف شده و با استفاده از توکن بهعنوان پول میانی ،دیگر نگرانی در باب خلق
پول و عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل وضعیت مالی بازار وجود نخواهد داشت».
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زهرا لطیفی در ارائه نشست مقاالت مطرح کرد:

بالکچین فناوری برای شناسایی مشتری
 Kycیا شناسایی مشتری از مباحث بسیار مهم در نظام بانکی بینالمللی است .خط مشیها و رویههای صحیح
مدیریت شناسایی مشتری نهتنها به امنیت و پایداری کلی بانک کمک میکند ،بلکه از طریق کاهش احتمال
تبدیلشدن بانکها بهوسیلهای برای پولشویی ،تأمین مالی تروریسم و سایر فعالیتهای غیرقانونی ،به حفظ
یکپارچگی سیستم بانکی نیز کمک میکند.
زهرا لطیفی ،کارشناس بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی و نیما امیرشکاری ،مدیر گروه بانکداری
الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی ،در مقالهای با عنوان «نقش تکنولوژی بالکچین در تسهیل فرآیند  kycدر
صنعت بانکداری» از این فناوری بهعنوان یک راهکار برای شناسایی مشتریان نام بردند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ،در حاشیه دومین روز از هفتمین همایش بانکداری
الکترونیک ،لطیفی تعریفی از بالکچین بیان کرد و گفت« :بالکچین به کاهش زمان فرآیند شناسایی مشتری و
کاهش هزینهها میپردازد و با رویکردی جدید ،مدلی مبتنیبر بالکچین خصوصی برای مدیریت متمرکز
شناسایی مشتری در کشور ارائه میدهد».
او ادامه داد« :فرآیند شناسایی مشتری فعلی عالوهبر صرف هزینه باال ،میتواند موجب تأخیر در انجام معامالت
بانکی شود .از طرفی هزینه تالشهای جهانی برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم بسیار باال و
جریمههای قانونی سنگینی نیز برای عدم موفقیت در دستورالعمل شناسایی مشتری وجود دارد .بنابراین ضرورت
اجرای رویههای مؤثر و کارآمد شناسایی مشتری برای بانکها رو به افزایش است» .
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به گفته زهرا لطیفی ،هر بانک میتواند بهطور جداگانه برای مدیریت شناسایی مشتری ،سیاستها و رویههای
شفافی را تدوین کند .اما رویه مؤثر میتواند به بانک کمک بسیاری بکند .او درمورد این رویه مؤثر بیان کرد:
«یک رویه مؤثر برای فرایند شناسایی مشتری میتواند بهطور قابلتوجهی از طریق شناسایی فعالیتهای بالقوه
مضر ،در مدیریت کلی ریسک اعتباری ،ریسک تمرکز ،ریسک عملیاتی و ریسک حقوقی و قانونی بانک کمک
کند».
در نظر زهرا لطیفی ،بدون تکنولوژی بالکچین نیز هر بانک و مؤسسه مالی میتواند فرآیند شناسایی مشتری را
انجام دهد؛ اما فناوری بالکچین دارای پتانسیل قابلتوجهی برای بهبود فرایند شناسایی مشتری در سیستم
پرداخت فعلی جهانی است.
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گذار از روشهای کاغذی حسابرسی به روشهای دیجیتالی
رضا یاریفر مدیر ریسک بانک ملت و ماندانا طاهری کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی ،در مقالهای به
تبیین عوامل مؤثر بر حسابرسی داخلی فناوری اطالعات در یک بانک نمونه پرداخته و در آن بر ضرورت گذار به
روشهای دیجیتالی در حسابرسی تأکید کردند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ،ماندانا طاهری در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک با
اشاره به اینکه« :در حال حاضر تغییر و انتقال روشهای حسابرسی بانکی از سیستم کاغذی به سیستم
الکترونیک و در قالب سیستمهای نرمافزاری ،در حال رشد و توسعه است» ،درباره رویکرد خود در این مقاله
توضیح داد« :در این مقاله اثر کنترلهای داخلی و حسابرسی داخلی در ارتباط با بهکارگیری فناوری اطالعات در
یکی از بانکهای کشور مورد بررسی قرار گرفته است».
آنگونه که طاهری میگوید« :با استفاده از پرسشنامه و حول معیارهای اصلی شامل محیط کنترلی و فعالیتهای
کنترلی ،به بررسی عوامل مؤثر در حسابرسی فناوری اطالعات پرداخته شده است».
این کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه درباره نقش فناوری اطالعات در حسابرسی و پیادهسازی
کنترلهای داخلی در سازمانها گفت« :مهارت فناوری اطالعات به حسابرسان اجازه میدهد که با شناسایی و
حل مشکالت ،فرآیندهای پیادهسازی کنترل داخلی فناوری اطالعات در سازمان را در سطح بهینهای دنبال
نمایند .به عبارتی فناوری اطالعات موجب افزایش کیفیت و بهرهوری حسابرسی از طریق حسابرسی خودکار،
حذف برخی از روشهای معین حسابرسی و ارتقای امکان انتقال اطالعات و دانش میشود».
طاهری با اشاره به اینکه اعمال تغییرات در سازمان به حمایت مدیریت از تغییرات نیاز دارد ،ادامه داد:
«حسابرسان با استفاده از فناوری اطالعات ،عالوه بر شناسایی و حل مسائل مرتبط با کنترلهای داخلی،
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میتوانند از فناوری اطالعات در راستای ارائه درخواستهای استاندارد برای تغییر ،مستندسازی تغییرات ضروری
و امنیت برنامهها درجهت دریافت حمایت مدیریت برای تغییر استفاده کنند».
طبق گفتههای طاهری« :نتایج تحقیقات نشان میدهد تغییر در زیرساختها و نرمافزارهای کاربردی ،ارتباط با
سایر سیستمها ،راهاندازی و پیادهسازی آزمون تنش در صورت رخداد بحران و حسابرسی و تبدیل و تفسیر
دادهها بین چهار گروه مورد بررسی از یک درجه اهمیت برخوردار بودند».
به گفته این کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی« :بررسی نتایج برای عامل تغییر و حمایت مدیریت از
تغییرات نشان میدهد که بین گروه کاربران فناوری اطالعات با گروههای کارشناسان فناوری اطالعات و
حسابرسان داخلی در ارتباط با پیادهسازی تغییرات و حمایت مدیریت ،تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین
نتایج بررسی مدل بلوغ فناوری اطالعات نشان میدهد که عامل تغییرات و حمایت مدیریت در سطح مطلوب و
تعریفشده قرار دارد».
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چگونه اقتصاد  APIبه توسعه خدمات مالی کمک میکند
چند سالی است که بانکداری باز توانسته است به گستره خدمات نوین بانکها و ظهور فینتکها کمک کند.
بانکهایی که از رویکردهای سنتی خود فاصله گرفتند و بانکداری باز را پیشه کردند ،توانستند سهمی از نوآوری
و بانکداری دیجیتالی را از آن خود کنند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت،
کورش رحمانی بانکدار الکترونیکی بانک انصار به ارائه بخشهایی از مقاله خود با عنوان «اقتصاد  APIو معامالت
دیجیتال در خدمات مالی» و شرح مزایای حرکت به سمت بانکداری باز پرداخت.
رحمانی با اشاره به روند پرشتاب تحوالت جهانی در حوزه فناوری ،بر لزوم نوآوری در عرصه خدمات فناوری مالی
تأکید کرد و گفت« :نظام بانکی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست .سیستم بسته بانکداری در کشور نیازمند
یک نوع تحول بسیار قابلتوجه در این صنعت است و شیوه کسبوکار بانکی باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد».
به گفته این بانکدار الکترونیکی بانک انصار« :سیستمهای بسته و کسبوکار یکنواخت باید جای خود را به
کسبوکاری به نام بانکداری باز بدهد».
او در ادامه درباره نتایج بررسیهای صورت گرفته در مورد اقتصاد  APIگفت« :یافتهها نشان داد اکثر بانکهای
بزرگ جهان به سمت این اکوسیستم مالی حرکت کردهاند و بهنوعی به دنبال متحول ساختن بازار مالی خود
هستند».
رحمانی علت این تغییر مسیر را اینگونه توضیح داد« :در این تحقیق دریافتیم بانکداری باز این امکان را میدهد
تا فضای کسبوکار بانکی توسط گروهی از پلتفرمها و بازیگران جدید بازتر شود و این بازیگران بتوانند در عرصه
بانکی به تولید محصوالت و خدمات برای مشتریان بانک ،تحت وبسرویسهای بانکی بپردازند».
این بانکدار الکترونیکی در ادامه وضعیت بانکداری باز در ایران اشاره کرد و گفت« :در ایران این اکوسیستم در
صنعت بانکداری هنوز غریب است ».او ادامه داد« :طبق بررسی بهعملآمده برای اجرای این اکوسیستم مالی در
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بستر نظام بانکی کشور چالشهایی ازجمله حفظ امنیت اطالعاتی و مالی برای حساب مشتری نزد بانک ،تغییرات
ذهنی مشتری و کمرنگ شدن نام بانک در استفاده مشتری و تعامل با این بازیگران و نحوه همکاری بانک با این
پلتفرمها وجود دارد».
او در ادامه به راهکارهای پیشنهادی مقالهشان برای رفع این چالشها اشاره کرد؛ ازجمله اینکه« :به آگاهی افراد
برای استفاده از این خدمات با نظارت مستقیم بانک و مراجع مرتبط کمک شود و همچنین در جهت ورود به
خدمات ارائهشده توسط این سیستمها میبایست از آرم بانک استفاده شود تا ذهنیت مشتری تغییر نکند،
همچنین بانکها میبایست هسته مرکزی در استفاده از این خدمات باشند و بتوانند در موقع لزوم ،پلتفرم و
بازیگر را تعویض کنند».
این بانکدار الکترونیکی بانک انصار درباره فرصتهای بانکداری باز برای نظام بانکی کشور نیز گفت« :این
فرصتها عبارتند از نوآوری بیشتر با هزینه کمتر ،توزیع وسیع خدمات و حق انتخاب بیشتر برای مشتری ،پایین
آمدن سطح ریسک در بانکها و باال بردن برندینگ بانک با متنوع ساختن خدمات».
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کاهش ریسک با کمک پیادهسازی قراردادهای هوشمند
«قراردادهای هوشمند و نقش آنها در خلق ارزش از منظر بانکها» ازجمله مقاالت دیگری بود که در هفتمین
همایش بانکداری الکترونیکی و نظامهای پرداخت ارائه شد.
زهرا ابراهیمی غفار ،کارشناس مدیریت برنامهریزی و پروژههای راهبردی شرکت خدمات انفورماتیک ،گردآورنده
این مقاله در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت ،با اشاره به موضوع قابلتوجه این روزها،
یعنی بالکچین میگوید« :بالکچین از زمان پیدایش خود تاکنون ،بهواسطه مزیت بهکارگیری در تعداد بی
شماری از سناریوهای دنیای واقعی ،توجه بسیاری از محققان این زمینه را به خود جلب کرده است ».بر اساس
اظهارت او ،در حال حاضر بالکچین بعد از اینترنت ،اختراعی مهم و فنی به شمار میآید؛ چراکه قادر است
بسیاری از تکنولوژیها و کسبوکارهای فعلی را دگرگون کند .ابراهیمی در ادامه با اشاره به انقالبی که بالک
چین ایجاد میکند ،میافزاید« :با توجه به تحقیقات صورت گرفته ،این نتیجه محرز رسید که پیادهسازی
قراردادهای هوشمند موجب کاهش ریسک ،کاهش هزینههای اداری و خدماتی و نیز باعث افزایش کارایی
فرایندهای کسبوکار در تمامی بخشهای صنعت خدمات مالی میشود».
به باور وی چنین منافعی از تکنولوژی ،با طراحی فرایندها و اعمال تغییرات بنیادی در مدلهای عملیاتی میسر
میشود؛ چراکه نیاز است طرفین تجارت ،به درک مشترکی نسبت به قراردادها برسند .او تأکید میکند در این
شرایط است که مصرفکنندگان عالوه بر بهرهمندی از فرایندهای سادهتر که عاری از هرگونه نگرانی است،
منافعی نیز در رابطه با محصوالت رقابتی ،مانند وامهای رهنی عایدشان خواهد شد.
ابراهیمی با اشاره به تبلیغاتی که در این زمینه صورت میگیرد ،میگوید« :باید توجه داشت که تبلیغات وسوسه-
انگیز در حوزه تکنولوژی قراردادهای هوشمند نباید مانع بررسی وجود نیاز و یا عدم نیاز به این تکنولوژی شود».
او تصریح میکند که مؤسسات مالی با شکلدهی شراکتهای استراتژیک قادر خواهند بود بر چالشهای مرتبط
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با استعداد و نوآوری که در این حوزه وجود دارد ،فائق آیند؛ بنابراین همکاری بین آزمایشگاههای نوآوری ،مراکز
رشد و استارتآپها در راستای تالش برای ایجاد نوآوری ضروری است.
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در بخش مقاالت هفتمین همایش بانکداری الکترونیکی و نظامهای پرداخت عنوان شد:

پیادهسازی قراردادهای هوشمند ،عامل اصلی کاهش ریسک در کسبوکارها
بخش پایانی هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت به ارائه مقاالت مختلفی در حوزه
بانکداری نوین اختصاص داده شد .در مجموعه مقاالت ارائهشده در این همایش ،فاطمه تقینیای کینچاه،
مدیرعامل شرکت نیا راهکار نگار ،به ارائه توضیحاتی درخصوص معرفی  ،PSD2نتایج جانبی و حداقل قوانین آن
پرداخت PSD2 .به زبان ساده به مجموعه قوانینی اطالق میشود که به کمک بازیگران جدید شبکه بانکی آمده
و تالش میکند تا محدودیتهای فعلی سرویسهای پرداخت را برای آنها از بین ببرد .فاطمه تقینیا با اشاره به
چرایی بهوجودآمدن  PSD2میگوید« :در پی تغییرات رخداده در صنعت پرداخت بازارهای امریکا و انگلیس،
اتحادیه اروپا نیز قانون  PSD2را برای اجبار بانکها به بازکردن سرویسهایشان بهروی ارائهدهندگان ثالث
سرویس پرداخت تصویب کرد .این ارائهدهندگان ثالث شامل سرویسدهندگان آغازگر پرداخت و
سرویسدهندگان اطالعات حساب هستند ».به باور وی ،این امر عصر جدیدی در صنعت  Fintechرا رقم
خواهد زد و تراکنشهای «بدون حضور کارت» را رونق خواهد بخشید و بخت بیشتری به کسبوکارهای پرداخت
خرد خواهد داد .بر اساس اظهارات تقینیای کینچاه این قانون که از ژانویه  2018برای بانکها جهت شروع
انطباق با آن الزامی خواهد شد ،فرصتها و تهدیدهایی را باتوجهبه نحوه تطابق با آن به ارمغان خواهد آورد .او
همچنین تأکید میکند که نحوه تطابق میتواند از تطابق اولیه و بازکردن تنها سرویسهای ضروری و متعاقباً
ازدستدادن حجم زیادی از تبادالت مشتری تا استفاده از فرصتها و فراهمکردن سرویسهای ارزش افزوده و
افزایش وفاداری مشتریان و گشایش درآمدهای جدید برای بانک و ارائهدهنده ثالث سرویس پرداخت ،متغیر
باشد.
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او در ادامه میافزاید« :مقرراتگذاری ،فناوریهای در حال ظهور و انتظارات متغیر مشتریان و متغیرهای رقابتی
در حال جایگزینی دورنمای پرداخت هستند .این تغییرات تهدیداتی را متوجه مزایای رقابتی سنتی ،روابط
مشتریان و درآمدهای آنها از بانکها کرده است ».بر اساس اظهارات او ،حاال  PSD2این تحوالت را شتاب
بیشتری داده است .او در پایان تأکید کرد که بازیگران این صنعت باید تعادلی میان میل به پیشروی سریع و
تردیدهای خود درباره بانکداری باز و  PSD2ایجاد کنند.
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