








نگــاه مشتاق دیـدن تـو است.

شرکت در تمام جنبه های چرخه عمر توسعه نرم افزار که شــــامل 

برآورد، طراحی فنی، پیاده سازی، مستندسازی، آزمایش، استقرار و 

پشتیبانی از برنامه های کا�ردی توسعه یافته 

همکاری با معماران دیگر و توسعه دهنـدگان در ایجاد طرح هـــای 

خالقــانه نـرم افـــــزاری استفـــــاده از DESIGN  PATHERN هــا

REST و  SPRING BOOT استفـــاده از زیـرســاخت های جــــاوا و

استفاده از React.js و Next.js به عنوان ابزارهای اصلی برای

 توسعه و نگهداری برنامه های کا�ردی وب 

طــراحی و بهینه ســــازی اجــــزا برای بهت�ن استفـــاده مجدد 

 FRONT END  راهنمایی فنی به سایر هم تیمی هــا در زمینـه

 UX و UI بهینه سازی طـراحی و عملکـــرد 

انجام تجزیه و تحلیل سیستم بانکداری

ADHOC  ایجـــــاد گــــــزارش هــــــای

بررسی و بهبود کارایی SQL تولید شده توسط برنامه نویسان

 PL/SQL تست صحت و کارایی رویه ها و توابع ایجــــاد شده 

 DATA MODEL همکــاری در طراحی

 PL/SQL و SQL آمــــوزش و پشتیبــــانی توسعــه دهندگان

 Objective-C تج¥ه کــار با  (Swift )تسلط بر زبان برنامه نویسی

مزیت محسوب می شود

iOS های متداول در برنــامه نـویسیDesign Pattern آشنــایی با 

 Multi-threading تجـــــ¥ه برنــــــامه نـــــویـسی

 MVC تسلط بر معماری

Apple Human Interface Guidelines آشنایی با

Foundation، CoreFoundation، UIKit تسلط بر کتابخـانه های

 Core Animation  و  SwiftUI  آشنـــــایــــی بــــــا

تسلط بر استفــــاده از RESTful APIها با کتــابخانه هایی از جمله 

Alamofire

 Apple Push Notification یا Firebase تج¥ه کار با

RxSwift تج¥ه استفاده از کتابخانه

 Combine آشنــــایی با کتــــابخـانه

Core Data یا Realm تجــــــ¥ه کــــار با پــایگــــاه داده

تسلط بر رمزنگاری  و روش های امن ذخیره سازی داده ها

XCUITest و XCTest از جمله iOS تج¥ه کار با ابزارهای تست در 

git   از جمـــله   Source Control تسلــــط بــــــه ابـــــزارهــــای

 App کردن Sign و App Store آشنایی با نحوه انتشـار اپلیکیشن در

داشتن حداقل ٢ سال تج¥ه کاری در هر حوزه

داشتن حداقـل دارای مدرک کارشنــــاسی در حوزه فنـــاوری اطالعات 

داشتن روحیه کار تیمی ، متعهد و مسئولیت پذیر و پیگیر ، با انگیزه و 

سخت کوش  و منظم، دقیق 

 توانایی مستندسازی و گزارش نویسی بر اساس استانداردها

 تسلط بـــه زبـــان انگلیســــی تخصصی در حــــوزه امنیــت

Oracle  تسلط بر معمـــاری پایگاه داده 

Oracle  تسلط بر مفــــاهیم پایگاه داده

 آشنــــا به سیستـــم عــــامل لینـــوکس

PL / SQL  و SQL تسلط بر

٢ سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه
SQL/DS - متوسط

زبان انگلیسی-باالتر از متوسط

UI/UX  دانـش قــــوی از اصــــول

 تج¥ه در توسعه برنــامه هـای کا�ردی وب واکنش گرا

SOAP APIS  و Restful مسلط به فراخوانی و اجرای

Git  تج¥ه کار با

NPM  و Webpack تج¥ه کار با

 (CI/CD) تج¥ه در متدولوژی های یکپارچه سازی و استقرار مداوم

 (TDD) تجـــــ¥ـــه در توسعـــــه تســـت محـــــور

اشکال زدایی قوی، حل مسئله و مهارت های تحقیق

 SOAP APIS و Restful مســــلط بــــه اجـــــرای

Git  تج¥ه کار با 

PL/SQL  و Oracle SQL تج¥ه با

UML تسلط به مفاهیم

آشنایی به حوزه بانکداری و پرداخت

آشنایی به مفاهیم آزمون نرم افزار

تسلط به مفاهیم امنیت نرم افزار و برنـــامه های کـــا�ردی تحت وب و 

آشنایی با ابزارهای آزمون و ارزیابی امنیتی مرتبط

مهارت در استقرار و پیاده سازی راهکار های مبتنی بر فرآیند امن تولید و 

توسعه و تست نرم  افزار 

آشنایی با مفــاهیم پایه و امنیـــت توسعه نرم افــــزار و تج¥ه عملی در 

CICD و Kubernetes و Git ، Docker و SDLC ، Jira  حوزه های

 آشنایی با سیستم عامل ها و سرویس های مبتنی بر لینوکس و ویندوز

 تسلط و تجـ¥ه کـــار عملی در حـــوزه برنـــامه  نویسی مزیت محسوب 

می شود.

داشتـــن حــــداقــل ٢ ســــال تجــــ¥ه کــــاری در هـــر حـــوزه

داشتن حداقل دارای مدرک کارشناسی در حوزه فناوری اطالعات 

 توانایی مستندســــازی و گزارش نویسی بر اساس استانداردها

 تسلــط بـــه زبــــان انگلیسی تخصصــــی در حــــوزه امنیــــت
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    گفت وگو با مصطفی امینی 
مدیرعامل شرکت گسترش 
فناوری های نوین

در پی پیوند 
بانکداری دیجیتال و 
کشاورزی دیجیتال 
هستیم
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 چرا باید از نوآوری در فناوری به سمت تغییر مدل های 

کسب وکار و تنظیم گری برویم؟
نوآوریبهچهکارمامیآید؟

28
 مروری بر مهم ترین اخبار و تحوالت اخیر صنعت 

فناوری های مالی کشور 
فینتک؛داستانتبرهاوجوانهها



32
 مروری بر مسیر طی شده طرح بانکداری که نمایندگان 

دوره یازدهم مجلس با وجود مخالفت ها و انتقادها آن را 
در نوبت های صبح و عصر بررسی کردند  

بهکجاچنینشتابان


35
 بررسی جای خالی فناوری در طرح بانکداری در گفت وگو با 

سه کارشناس این حوزه 
همهچیزعلیهفناوری



38
 چالش جذب و نگهداشت منابع انسانی در گفت وگو با 

مدیرانی از فناپ، دیجی کاال، توسن و اسنپ
مهاجرت؛پدیدهایخارجازکنترلشرکتها
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 گفت وگو با حسام حبیب هللا، معاون فناوری اطالعات بانک 
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 گفت وگو با مدیران »بام« درباره فعالیت های حال حاضر 
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 در میزگردی ضوابط جدید تأسیس شرکت های پی اس پی 
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به نام خدا
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محصوالت در این شرکت
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تولید انبوه و 
سفارشی سازی شده
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شرکت داده پردازان دوران از 
زندگی شخصی و حرفه ای اش و 
سختی کسب وکارداری در ایران 
می گوید

هنوز دلسرد 
نشده ام 6067
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 بررسی ضوابط اجرایی تأسیس شرکت های پی اس پی 

در گفت وگو با پنج فعال و کارشناس این صنعت
شکوفاییصنعت؛چگونه؟
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 صنعت پرداخت کشور از نقطه بلوغ خود 

در چرخه رشد یک صنعت گذشته 
برایماندگاریشروعینوالزماست
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 نگاهی به ضوابط اجرایی تأسیس شرکت های ارائه دهنده 

خدمات پرداخت
فقدانتعریفیجامعازپیاسپیها

86
 سم بنکمن فرید از سقوط بازار کریپتو برای به رخ کشیدن 

قدرت مالی اش در این صنعت استفاده کرده است
نیمهپرلیوان



90
 کالرنا، افیرم و افترپی پرداخت آسان در چهار قسط را به 

ً جدیدی تبدیل کرده اند دنیای اعتباری کامال
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 میلیاردها دالر خرج ساختن نسخه جدیدی از اینترنت 

شده که قرار است دموکراتیک و غیرمتمرکز باشد
ماهنوزمنتظروب3هستیم
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 نگاهی به هفت اپلیکیشن فعال 

در حوزه مدیریت امور مالی
مدیرمالیخودتانباشید



110
 معرفی دستگاه کارت خوان ME31 برند نیولند

یکی از جدیدترین کارت خوان های شرکت تندر نور
انعطافپذیردرروشهایارتباطیوپرداخت



111
 مدیران عامل شرکت های پی اس پی کشور چه کسانی 

هستند؟
راهبرانپرداختالکترونیک
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ماهنامه اختصاصی

فناور ی های مالی ایران

مینا والی
مدیرمسئول

 ایــن مــاه همــراه بــا نســخه ای از عصر 
تراکنش که در دست دارید، ضمیمه ای 
با نام »کتاب راه کار« منتشــر کرده ایم؛ 
ضمیمــه ای که اکنون شــماره ســوم آن 
آمــاده و توزیع شــده و بر موضــوع بانکداری تمرکــز دارد. 
کتاب راه کار محصولــی جوان از »کارخانه نوآوری رســانه 
راه کار« است که شــبیه هیچ کدام از محصوالت قبلی ما 
نیســت. در نامش واژه کتاب دارد، ظاهرش شبیه کتاب 
است، اما همچون نشریات، دوره انتشار منظم دارد. به 
این خاطر این محصول را مجله »کتاب راه کار« نامیده ایم 
که چیــزی مابیــن کتــاب و مجله اســت. همچــون کتاب 
محصولی مستقل و غیروابسته به شماره های قبل و بعد 

از خود است و همچون مجله دوره انتشار منظم دارد.
در هــر شــماره کتــاب راه کار می خواهیــم بــر موضــوع 
مشخصی تمرکز کنیم. در هر شــماره با انتشار خالصه 
کتاب هــا و مقاله های مهم یــک موضــوع، نگاهی عمیق 
بــه آن موضوع خــاص خواهیم داشــت. می دانیــم امروز 
حجــم مطالب موجــود در هــر موضوعــی زیاد و از ســوی 
دیگر فرصــت مطالعــه محــدود اســت. ما بــا انتخــاب و 
خالصه ســازی بهتریــن منابع موجــود در هــر موضوعی 
می خواهیم به نیازی کــه این دو یعنی منابــع نامحدود و 

زمان محدود ایجاد می کنند، پاسخ دهیم.
قطعاً هیچ وقت خالصه ها جای منابع کامل را نمی گیرند 
و برای کســانی که اهل مطالعه کتاب هستند، هیچ وقت 
لذت مطالعه کتــاب اصلی را نخواهــد داد، امــا در دنیای 
حرفــه ای مدیــران و کارشناســان بــه درک و یادگیــری 
موضوعات وســیعی نیاز دارند که چاره ای جز روی آوردن 
به چکیده ها نیست. این تشنگی دانستن گاهی ما را در 
تله ای می اندازد که تولیدکنندگان محتواهای دم دســتی 
ساخته اند. متأسفانه درصد باالیی از محتواهای تولیدی 
حتــی در موضوعــات تخصصــی آغشــته بــه ناخالصی 
شده اند. منابع اشتباه که معموالً بیشتر از منابع درست 
در دســترس قرار دارنــد، نه تنهــا دانش کســی را افزایش 
نمی دهند، بلکه گمراه کننده و مانعی برای یادگیری دانش 

درست نیز هستند.
ما در کارخانه نوآوری رسانه راه کار این سال ها تجربه تولید و 
انتشار محتوا هم در قالب رسانه کتبی و هم در قالب کتاب 
و گزارش تحقیقاتی را داشته ایم و در محصول جدید راه کار 
می خواهیم از این تجربیات خود برای پاســخ بــه این نیاز 
مهم مدیران و کارشناسان فناوری های مالی استفاده کنیم.

شماره مهرماه کتاب راه کار سومین شماره این نشریه است که به ارائه خالصه بهترین 
کتاب های موجــود در حوزه بانکداری پرداخته اســت. دو شــماره قبلی بــا دو موضوع 
دارایی دیجیتال و لندتک منتشر و در اختیار فعاالن صنعت فناوری های مالی کشور 
گذاشته شد. در شــماره ســوم 14 کتاب با موضوع بانکداری خالصه شده اند و تالش 
شــده کتاب هایی انتخاب شــوند که از زوایای گوناگونــی موضوع بانکداری را بررســی 

می کنند.
در میان کتاب هایی که انتخاب کرده ایم، برخی نگاهی تاریخی به موضوع بانکداری دارند 
و نقش بانک های مرکزی در سقوط اقتصاد کشورها و حتی قاره ها را بررسی می کنند. 
اینجا بانک ها و خصوصاً بانک های مرکزی در نقش بازیگران مهم اقتصادی هستند 
که تصمیمات گرفته شده در آنها می تواند به سقوط یا رشد اقتصادی کشوری منجر 
شــود؛ همان طور که »لیاقت احمد« در کتاب »اربابان امور مالی: بانکدارانی که دنیا را 
ورشکســت کردند« با مطالعه ای مهیج  روی بانک هــای مرکزی درباره سیاســت های 
فاجعه بار پولی بانک های مرکــزی اروپایی و آمریکایی در دهــه 1920 و اوایل دهه 1930 
داستان ســرایی می کند. یا در بخشــی دیگر، در خالصه ای از کتاب »وحشت 190۷«، 
درس هایی از توفان مهیب بحران های اقتصــادی مهم دنیا ارائه شــده و به ما اهمیت 
بررســی تاریخچه بحران های اقتصادی را یادآوری می کند. در این کتاب شباهت های 
غیرعادی دو بحران سال های 190۷ و 2008 بررسی شده و نویسندگان آن ریشه هر دو 
بحران را در ارتباط متقابل و تنگاتنگ بین شرکت های مالی می دانند که مشکل موجود 

در یک شرکت بالفاصله به سایر شرکت ها نیز منتقل می شود.
برخی دیگر از کتاب های این مجموعه به بانک ها، همچون کسب وکارهایی می نگرند 
که با توجه به تغییرات سریع دنیای پیرامون شان، نیاز به بازبینی در ساختار و مدیریت 
خود دارند. همچون نگاهی که کتاب »بانکداری ناب« به بانک ها دارد و راهکاری برای 
بهره وری بیشتر در دفاتر مالی بانک ها ارائه می دهد. در خالصه این کتاب مفهوم ناب 
در بانکداری بررســی می شــود  و اینکه چگونه بانک ها می توانند از مفهــوم ناب برای 
از بین بردن مشــکالت کلیدی و ارائه خدمات بهتر به مشتریان خود استفاده کنند. 
نمونه دیگر خالصه کتاب »بانکداران بهتر، بانک های بهتر« است که راهکاری برای 
جلوگیری از رفتارهای غیرمسئوالنه بانکداران ارائه می دهد. در این کتاب می خوانیم: 
»نــه جریمه هــای میلیــاردی و نــه مقــررات منــدرج در قانونی اصــالح وال اســتریت و 
حفاظت مصرف کننده مصوب سال 2011، بانک ها را از رفتار غیرمسئوالنه باز نداشته 
است. این پویایی تغییر نخواهد کرد؛ مگر اینکه حقوق و پاداش بانکداران نیز تغییر 
کند.« نویسندگان این کتاب سیستم داوطلبانه ای را پیشــنهاد می دهند که نامش 
را »بانکــداری متعهد« گذاشــته اند و در ایــن نظام بانکــداری مدیــران اجرایی به طور 
قراردادی مسئول بخشــی از زیان ها و جریمه های بانک خود از دارایی های شخصی 

خود می شوند.
سایر کتاب های این مجموعه نیز بانک ها را از زوایای دیگری مورد توجه قرار داده اند و 
تالش راه کار بر این بوده که مجموعه متنوعی را آماده کند که بتواند موضوعات گسترده 
بانکداری به عنوان یکی از پایه های مهم اقتصادی کشور را پوشش دهد. در شماره های 
آتی کتاب راه کار به موضوعات مهم دیگری خواهیم پرداخت و محتواهای چکیده ای 
را در اختیار مدیران و کارشناسان صنعت خواهیم گذاشت تا بلکه نقشی در توسعه 

دانش فعاالن صنعت و پیشرفت در فناوری های مالی کشور داشته باشیم 

نگاهی همه جانبه به موضوع بانکداری 

دربارهشمارهسوم
کتابراهکار
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به طرز عجیبی در چیزهایی که دوســت ندارم، خوب هستم! مثالً 
هیچ وقت دوست نداشته ام معلم باشم، ولی کسانی که پای درس 
من نشسته اند، معموالً شیفته من می شوند و دوست دارند با من 
کار کنند. بندگان خدا نمی دانند که در کار چقدر آدم سخت گیری 
هســتم و چقدر روی جزئیات وقت می گذارم. آنهــا تصور می کننــد همان قدر که در 
کالس درس اهل شــوخی و خنده هســتم، در کارم هــم این گونه ام! هیچ گاه دوســت 
نداشته ام معلم باشم و درس بدهم، اما در سال های گذشته هر بار به دعوت دوستی 
رفتــه ام و درباره فین تــک و فناوری هــای مالــی درس داده ام. حوزه هایی هــم که درس 
داده ام، محدود است و سعی کرده  ام فراتر از یکی، دو حوزه خاص نروم؛ همان طور که 
در این ســال ها تالش کرده ام در چند حوزه خــاص محدود بمانم و خــودم را آموزش 
دهم. خالصه اینکه معلم نیستم و گاهی درس می دهم و هیچ گاه در چهارچوب های 

استاد-شاگردی مرسوم هم نگنجیدم.
در کالس های درس کــه فین تک و فناوری هــای مالی درس داده ام، ســؤالی را معموالً 
می پرسم و آن این اســت که نوآوری آخرین انتظاری اســت که از دنیای مالی داریم! 
حال چرا مــدام از نوآوری در دنیــای مالی صحبــت می کنیم؟ چرا فین تــک این همه 
جذاب است؟ کسی از یک حسابدار انتظار نوآوری دارد؟ در بستن ترازنامه و گرفتن 
سود و زیان چه خالقیتی پنهان شــده اســت؟ آیا دقت و خالقیت دو سر یک طیف 
نیستند؟ آیا دوســت داریم حسابدار ما فرد خالقی باشــد یا فردی خشک و دقیق؟ 

چگونه می خواهیم نوآوری را با خدمات خشک مالی آشتی دهیم؟
قاعدتاً پاســخ من روشــن اســت و در ایــن ســال ها تالش های مــن نشــان داده اند که 
معتقدم فناوری و نوآوری باید دنیای مالی را متحول کنند. چند ســال قبل تر که تازه 
مفاهیم فین تک در حال گسترش بود، بســیاری اعتقادی به نوآوری نداشتند و اگر 
هم از آن حرف می زدند، صرفاً برای این بود کــه از کاروان نوآوری عقب نمانند. امروز 
که در بخش هــای مختلــف اقتصــاد صحبت از نــوآوری می شــود، کســی نمی تواند 

خودش را کنار بکشد.
دنیای مالــی هم قاعدتــاً تحت تأثیر قــرار گرفته؛ چراکــه امروز دســتاوردهای نوآوری 
در دنیــای بانکــداری و پرداخــت دیده شــده اســت. دقت کنید کــه به دنبــال نوآوری 
برهم زننده نیســتیم؛ همین که کاری با 10برابر کیفیت انجام شود، از نظر ما نوآوری 
است. همین که امروز برای گرفتن یک کارت بانکی دیگر الزم نیست به شعبه بانک 
برویم، خودش یک نوآوری است؛ اکنون کارت به در خانه و محل کار ما می آید. همین 
که امروز برای گرفتن یک وام خرد مجبور به پر کردن و امضای 20 صفحه نیستیم و 

با چند کلیک می توانیم درخواست وام بدهیم، یعنی نوآوری. 
همیــن کــه امــروز بســیاری از مــردم رمزارزهــا را شــناخته اند و بــرای پرداخت هــای 
بین المللــی می توانند از آن اســتفاده کننــد، یعنی نــوآوری. همین کــه بانک مرکزی 
نیز قدرت رمزارزهــا را درک کرده و حداقل صوری هم که شــده، ثبت سفارشــی برای 
واردات با رمزارزها انجام می شود، یعنی نوآوری. نوآوری آن چیزی نیست که از یک 
بانکدار انتظار می رود؛ در علم حسابداری هم نوآوری جای خاصی ندارد و مهم ترین 
نوآوری این علم 400 سال پیش و با اختراع جدول T رخ داده است. نوآوری به معنای 
بــزک دوزک کــردن و بادکنک هــای رنگی هم نیســت؛ نــوآوری یعنــی اندکــی تغییر و 

افزایش کیفیت به صورت مستمر.
بنابراین وقتی از نوآوری در دنیای بانکداری و پرداخت صحبت می کنیم، منظورمان 

بزک دوزک کــردن یا خدای ناکــرده فاصله گرفتن از دقت 
نیست؛ حتی به این فکر نمی کنیم که سرعت را افزایش 
داده و سراســیمه کارهــا را انجــام دهیــم؛ نــوآوری یعنی 
تــالش بــرای بهبــود و افزایش کیفیــت مســتمر. نتیجه 
نوآوری باید ملموس باشــد و همه آنهایی که از خدمات 
بانکداری و پرداخت اســتفاده می کنند، آن را در زندگی 
خــود ببیننــد. نــوآوری ممکــن اســت در زیرســاخت ها 
و افزایــش کیفیــت ســرویس ها رخ دهــد؛ بــا ایــن همــه 
معتقدم اکنون زمان نوآوری 2.0 رســیده است. حاال به 
اندازه کافی شاهد رشــد کیفیت زیرساخت ها بوده ایم. 
اکنــون مدل های کســب وکار بایــد تغییر کنــد. معتقدم 
در صورتی که مدل های کســب وکار تغییــر کند، همه از 

تغییراتی که رخ می دهد، شگفت زده می شوند. 
از آن ســو اگر مدل هــای کســب وکار تغییر نکنــد، حتی 
بعیــد می دانــم وضــع فعلی حفــظ شــود. در ســال های 
گذشته اشــتباهاتی رخ داده که باید آنها را اصالح کرد. 
به عنــوان نمونه چالش هایــی که بابــت مدل های ناقص 
کارمزد شاهد آن هستیم، تن بانکداری و پرداخت کشور 
را بیمار کرده است. برای رهایی از این وضعیت حاال باید 
به فکر نوآوری در مدل های کسب وکار باشیم و به همان 
اندازه هــم نیاز داریم کــه رگوالتور و تنظیم گــر خودش را 

به روزرسانی کند. 
اکنون به اندازه کافی تغییــرات فناورانه را دیده ایم. حاال 
زمان زیرورو کردن فرا رســیده و باید اجازه دهیم آنهایی 
که می تواننــد، بماننــد و آنهایی کــه نمی تواننــد، بروند. 
نگه داشــتن این سیســتم پرداخــت به گونــه ای که همه 
باشند و هر کسی با هر اندازه توانی که دارد، باقی بماند، 
ظلم بزرگــی در حق این سیســتم اســت کــه تــاوان آن را 

دیگران می دهند.
برخــی بانک های کشــور و برخــی شــرکت های پرداخت 
کشــور لزومی ندارد باقی بمانند. نترســیم و اجازه دهیم 
این سیستم اصالح شود. اگر در راســتای این تغییر گام 
برنداریم، بــا خرابه ای تنهــا می مانیم که همــه انرژی اش 

صرف زمین کشیدن خودش می شود 

چرا باید از نوآوری در فناوری به سمت تغییر مدل های کسب وکار و تنظیم گری برویم؟

نوآوریبهچهکارمامیآید؟
رضا قربانی

سردبیر
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گزارش

  متولی رمزارزها فقط بانک  مرکزی نیست

محســن رضایــی صدرآبــادی، دبیــر كارگــروه تحــول 
رمزارزش هــا در مركز رصــد و پایش تحــول دولت اعتقاد 
دارد که محول کــردن تنظیم گــری به بانک  مرکــزی یا هر 
دستگاه دیگری به صورت انحصاری اشتباه است و این 
ماده طرح بانکداری، مخالف سند راهبردی فضای مجازی 
اســت. او در این مورد توضیح می دهد: »طرح بانکداری 
از جنبه ارزهای دیجیتال و رمزارزش هــا ایراد جدی دارد. 
بر اساس این طرح، تنظیم گری و تصمیم گیری به بانک 
 مرکزی محول شده، اما محول کردن تنظیم گری به بانک  
مرکزی یا هر دستگاه دیگری به صورت انحصاری اشتباه 
اســت و این ماده طرح بانکداری، مخالف سند راهبردی 
فضای مجازی اســت کــه به تازگی توســط شــورای عالی 

فضای مجازی تصویب شده است.«
به گفته او، در این سند سیاست گذاری حوزه رمزارزها به وزارت اقتصاد سپرده شده است. این 
موضوع در حالی است که در طرح بانکداری حوزه رمزارزها به بانک مرکزی واگذار شده است. 
نقدی که رضایی صدرآبادی به این طرح دارد، این اســت که نمایندگان به این موضوع دقت 
نداشتند که پدیده رمزارزش ها و رمزارزها دو بعد دارند؛ برخی از آنها به بازارهای سرمایه ای و 
بازارهای مالی و بعضی دیگر به بازارهای پولی تعلق دارند: »به همین خاطر متولی بخشی از 
این رمزارزها باید بانک مرکزی باشد و متولی بخش دیگر مانند انتشار توکن های اوراق بهادار 
باید وزارت اقتصاد باشد.«  طبق صحبت های صدرآبادی این مسئله ای است که در سند تحول 
دولت به آن توجه شده است. او در ادامه بیان می کند: »با توجه به اینکه تنظیم گری این حوزه 
توسط یک نهاد مانند بانک مرکزی یا یک وزارتخانه مانند وزارت اقتصاد امکان پذیر نیست، 

دولت در سند تحول، تنظیم گری و هماهنگی را به ستاد ملی رمزارزش ها سپرده است.«
صدرآبادی در مورد ســتاد ملــی رمزارزش ها نیز این طور می گوید که ســتاد ملــی رمزارزش ها 
ذیل معاونت اقتصادی رئیس جمهور و با دســتور ویژه رئیس جمهور شکل گرفته و تاکنون 

بررسی جای خالی فناوری در طرح بانکداری در گفت وگو با روح هللا پرنیان،محسن رضایی صدرآبادی 

ومحمدعلی بخشی زاده

همه چیز علیه فناوری 
طرح بانکداری این روزها در کمیسیون اقتصادی است و نمایندگان در حال بررسی برخی مواد ارجاعی از صحن علنی هستند؛ 
طرحی که هنوز هــم منتقدانش را دارد. پیش از بررســی طرح در صحن علنی برخی مدیران ســابق بانک مرکــزی و بانک های 
خصوصی در نامه ای خواستار توقف طرح شدند، اما نمایندگان بدون توجه به درخواست ها طرح را بررسی و تقریباً به پایان 
رساندند. در تالشی دیگر مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، طرح 
بانکداری را موجب بروز نگرانی هایی برای فعاالن اقتصادی اعالم کرد. آن طور که مسعود خوانساری در این نامه آورده، اتاق تهران و کمیسیون بازار 
پول و سرمایه این اتاق، پیشنهادهای بخش خصوصی برای تکمیل و رفع برخی ابهامات نسخه قبلی را ارائه داده بودند، اما این راهکارها حذف 
شد و کمیسیون اقتصادی مجلس با تصویب نسخه اخیر، نگرانی  ها در این بخش را تشدید کرد. بعضی از ابهامات و مشکالت طرح بانکداری 
مربوط به بحث پولی و مالی و بخشی دیگر مربوط به فناوری های نوین و توجه نکردن مجلس به این بخش مهم در طرح بانکداری است. از نظر 
کارشناسان اینکه تنها در یک ماده بانک مرکزی متولی رمزارزها و فین تک ها شناخته شد، کافی نیست. چون حوزه رمزارزها چند بعد دارد و برای 
هر بخش هم باید یک متولی مشخص شود و انتخاب بانک  مرکزی به صورت انحصاری در این حوزه اشتباه است. البته برخی دیگر اعتقاد دارند 
که تعیین بانک  مرکزی برای حوزه هایی مانند فین تک  قدم مثبتی است و حداقل برای بانک مرکزی شفاف می شود که رگوالتور این حوزه است و 

باید اقداماتی در راستای بهبود فعالیت آنها انجام دهد.

بهناز توحیدی

به ترتیب از راست به چپ
روح هللا پرنیان

محسن رضایی صدرآبادی 
محمدعلی بخشی زاده
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چند جلسه تشکیل شــده اســت. پس اینکه متولی این حوزه را فقط بانک  مرکزی بدانیم، 
اشتباه است. حتی در بحث استخراج و تولید رمزارزها، وزارت صمت، نفت و نیرو هم متولی 
هستند. صدرآبادی تأکید می کند که در این زمینه یک پیشنهاد کارشناسی دارند و در مورد 
این پیشــنهاد بیان می کند: »هم اکنون در این حوزه موضوعی به نام دارایی های دیجیتال یا 
رمزارزش ها داریم. این دارایی ها دو بخش دارند؛ اول توکن ها یا رمزنشان های بهاداری هستند 
که به پیشنهاد ما متولی آنها باید وزارت اقتصاد باشد.« او صحبت هایش را این گونه ادامه 
می دهد: »دوم رمزپول ها و رمزارزها به معنای رمزارزهایی که بانک های مرکزی کشورها تولید 
و خلق و منتشر کردند، مانند CBDCها هستند که متولی شان باید بانک مرکزی باشد. متولی 
استخراج هم وزارت صمت، نفت و نیرو است. بین این دستگاه ها هم باید هماهنگی ایجاد 

شود که می تواند توسط ستاد ملی رمزارزش ها صورت گیرد.«

  واژه رمزارز تعریف نشده است

صدرآبادی در ادامه صحبت های خود به ایرادات دیگر این طرح اشاره می کند و می گوید که یک 
ایراد حقوقی طرح بانکداری این است که واژه رمزارز تعریف نشده و شورای نگهبان احتماالً در 
این مورد ایراد می گیرد. او می گوید: »پیشنهاد می  شود واژه رمزارز به معنای CBDCها یعنی 
ارزهای دیجیتال بانک های مرکزی دنیا تعریف شود که متولی آن می تواند بانک مرکزی باشد. 
اما اگر رمزارزها را کل دارایی های دیجیتال ببینیم و متولی را بانک مرکزی قرار دهیم، این موضوع 
اشــتباه اســت.« از منظر صدرآبادی یک ایراد جدی دیگر این طرح این اســت که برای بانک 
مرکزی اختیاراتی در نظر گرفته که از جنس اختیارات دادستانی است که بگیرد و ببندد و اموال 
را توقیف کند. او در این مورد توضیح می دهد: »این اختیارات از نظر حقوقی هیچ پشتوانه ای 
ندارد و این موضوع دخالت در دستگاه های دیگر است و به احتمال زیاد، شورای نگهبان به 

این موضوع ایراد جدی خواهد گرفت.«
صدرآبادی همچنین ایراد دیگر به این طرح را این طور مطرح می کند که بر خالف اصل 44 قانون 
اساسی و بر خالف اصل بنگاه داری بانک ها، این طرح، بانک ها را متولی کرده تا در شرکت های 
فین تکی و اســتارتاپی ســهام دار شــود و بازارگردانی کند. او می گوید: »ورود انحصاری بانک 
موجب عقیم شدن بخش خصوصی می شود، در صورتی که بانک ها نباید به این حوزه وارد 
شوند و بر اساس تجربه های علمی جهانی بانک های مرکزی باید متولی پولی کشور باشند.«

  عدم توجه به نئوبانک ها و بازیگران جدید حوزه بانکداری

علی بخشی زاده، قائم مقام هلدینگ فناوری اطالعات بانک صادرات هم به ایرادات و ابهامات 
طرح بانکداری می پردازد و در این باره توضیح می دهد: »توجه به این نکته که تنظيم مقررات 
مربوط به معامــالت ارزی و ريالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشــور، تنظيم کننده 
نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری و غیره از وظایف ذاتی بانک 
مرکزی است، حائز اهمیت است، اما در حال حاضر سرعت رشد فناوری به قدری باالست 
که در بیشتر مواقع قانون گذار از سیاست گذاری و تهیه دستورالعمل اجرایی برای نوآوری جا 
می ماند.« طبق صحبت های بخشــی زاده،  در چنین شرایطی پیشنهاد اجرایی قابل قبول، 
استفاده از این ظرفیت با نظارت بانک های عامل و انتقال بخشی از ریسک های فناوری به 
آنهاست؛ چراکه در همین خصوص تجربه های کاربردی خوبی مانند احراز هویت، امضای 
دیجیتال، نئوبانک و... را در سال های اخیر در صنعت بانکداری شاهد بوده ایم. بخشی زاده 
این سؤال را مطرح می کند که چرا باید توجه مجلس و دولت صرفاً به بخش ارز و فناوری های 
نوین مالی باشد؟ در حالی که فناوری فقط این دو مورد نیست. او در این مورد بیان می کند: »در 
این طرح به فناوری های نوینی که صنعت بانکی را متحول کرده اند و نیز نئوبانک ها و بازیگران 

جدید این حوزه، توجه نشده است.«
بخشی زاده با اشاره به نئوبانک ها و تأثیری که این فناوری در صنعت خدمات مالی گذاشته، 
می گوید: »در حوزه فناوری های نوین در بخش بانکی، به عنوان مثال هوش مصنوعی امکان 
تعامل با مشتریان و کارمندان را به شکلی کامالً طبیعی ایجاد می کند یا اکنون برخی بانک ها 
در کشور ادعای نئوبانک بودن دارند. نئوبانک ها تأثیر بسزایی در صنعت خدمات مالی دارند، 

اما این موضوع در حالی است که در این حوزه تعیین تکلیف نشده است.«
از نظر بخشی زاده الزم است در طرح بانکداری تجدیدنظر شــود؛ چراکه در خصوص برخی 
ابعاد از جمله، تطبیق با مقررات و غیره که می تواند تأثیرگذار باشد نیز غفلت شده است. او 
همچنین بیان می کند: »در مجموع می توان گفت وضع قوانیــن موردی در خصوص برخی 
کاربردهــای فناورانه و عدم نگاه جامع به این موضوع، آســیبی جدی به صنعــت بانکداری و 

پرداخت خواهد زد.«

  بانک  مرکزی رگوالتور حوزه فین تک است 

روح هللا پرنیان مهــر، بنیان گــذار والتــا از زاویــه دیگری به 
موضوع نــگاه می کند و عقیــده دارد بــا این طــرح، بانک 
 مرکزی فهمید که رگوالتور بخش فین تک است و به نوعی 
توپ در زمین بانــک  مرکزی اســت و باید بــرای این حوزه 
تعیین  تکلیف کند. او در این باره می گوید: »بانک  مرکزی 
برای تنظیم گری برخی حوزه ها مانند رمزارزها مشخص 
شده، اما به نظرم این نهاد برای بخش ماینینگ رمزارزها 
گزینه مناسبی نیست. در این طرح به بحث فین تک و 
تنظیم گری بانک مرکزی اشاره شده بود و لندتک به نوعی 
زیرمجموعه ای از فین تک اســت و در حوزه ما جز بانک 
 مرکزی، نهاد دیگری نمی تواند رگوالتور باشد.« به گفته 
پرنیان مهــر، اینکــه بانــک  مرکــزی را به عنــوان تنظیم گر 
انتخاب کردند، مشکلی نیســت و حتی انتخاب خوبی 
اســت، چون بــرای بانک مرکزی مشــخص می شــود که 
بایــد بــه ایــن حــوزه بپــردازد: »به عنــوان مثــال در بحث 
ســرمایه گذاری جمعی زمانی ابهام وجود داشــت که به 
بانک مربوط اســت یا بــورس. حــال با ایــن طــرح در این 
زمینه شفاف ســازی شــد.« به عقیده پرنیان مهر پس از 
مشخص شدن رگوالتور، قدم بعدی این است که رگوالتور 

در عمل اقدامی انجام دهد. 
او به سیاست های بانک  مرکزی در مواجهه با فناوری های 
نویــن اشــاره می کنــد و می گویــد: »در بانــک مرکــزی 
سیاست ها به این صورت است که در مباحث جدید تا 
وقتی مطالبه گری وجود نداشته باشد، به صورت مستقیم 
وارد نمی شود. البته این موضوع جنبه خوب و بد دارد.« 
پرنیان مهر به جنبه های خوب و بد عدم ورود بانک  مرکزی 
به حوزه هــای جدید نیز اشــاره می کنــد و می گوید جنبه 
خــوب ایــن موضوع ایــن اســت که چــون فنــاوری جدید 
اســت، قانون گذاری در این حوزه مشکالتی دارد و بانک 
 مرکزی هنوز شناخت کافی نسبت به این حوزه ها ندارد، 
بنابراین اگر از همان ابتدای فعالیت کسب وکارها قصد 
ورود داشته باشد، احتمال اشتباه وجود دارد. به همین 
خاطر بهتر اســت هــر وقت درخواســت وجود داشــت، 
بانک  مرکــزی هم وارد موضوع شــود. جنبــه دیگر اینکه 
امکان دارد حــوزه  جدید گرفتار مواردی شــود کــه نیاز به 
قانون گذاری باشد. به عنوان مثال لندتک ها نمی توانند 
نماد اعتماد بگیرند، چون به ما می گویند قانون گذار این 
حوزه بانک  مرکزی است و هنوز قانونی در این مورد وضع 
نکرده اســت؛ در نتیجه ابتدا باید مجــوز بگیریم تا نماد 

اعتماد دریافت کنیم. 
از ســوی دیگر بانک  مرکزی فعالً در این مورد کاری انجام 
نمی دهد.« او صحبت هایش را این گونــه ادامه می دهد 
که البته یکسری لندتک ها به خاطر خدمات دیگری که 
داشتند، توانستند نماد بگیرند، اما برخی دیگر که تنها 
لندتک هستند، نمی توانند نماد داشته باشند. از منظر 
پرنیان مهر شفاف شــدن موضوع رگوالتــوری برای بانک 
 مرکزی قدم مثبتی اســت کــه به نظــر او قدم هــا در حوزه 

رگوالتوری باید کوتاه و پیوسته باشد.
بــه زودی طرح به شــورای نگهبان ارســال می شــود و باید 
منتظر ماند کــه آیا این شــورا ایــرادات بخش خصوصی 
را هــم در نظر می گیــرد یا همچون نمایندگان با ســرعت 

تصویب می کند 
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  لزوم ارتباط اصولی هرچه بیشتر صنعت با دانشگاه

ســودابه تیمــورزاده، مدیر منابع انســانی شــرکت توســن 
با بیان اینکه یکــی از چالش هــای اصلی توســن، موضوع 
منابع انســانی بوده و در برهه های زمانی مختلف با توجه 
به شرایط، رویکردهای متفاوتی برای حل چالش های این 
حوزه داشته اند، توضیح می دهد: »در چند سال اخیر، با 
توجه به افزایش روند مهاجرت نیروهای نخبه و متخصص، 
ما راهکارهای متفاوتــی را به کار بســته ایم. به عنوان مثال 
سال گذشته بعد از تحلیل شرایط بازار نسبت به بازبینی 
و رقابتی سازی هرچه بیشتر نظام جبران خدمات شرکت 
اقدام کردیم. همچنین سعی کردیم با ایجاد بستر دورکاری 
و فارغ از شهر و محل اقامت، از توانایی افراد مختلف ساکن 
در شهرســتان ها نیز اســتفاده کنیم. موضــوع دیگری که 
در یک ســال اخیر به آن پرداخته شد، همکاری نزدیک با 
دانشگاه ها و تالش جهت همبستگی هرچه بیشتر فضای 
صنعت و ســازمان با دانشــگاه بود. به عالوه تــالش کردیم 
تا عالوه بر بهبود فرایندهای منابع انسانی مانند جذب و 
کارمندیابی، به بهبود تجربه کارکنان فکر کنیم و همچون 
گذشته، با ارائه خدمات رفاهی مثل خدمات سفر و اقامتگاه 
در شــهرهای مختلــف، بیمه های ســالمت، ارائــه وام های 
پرسنلی و کارت اعتباری، خدمات دندان پزشکی و غیره، در 

زندگی همکاران مان تأثیرگذارتر باشیم.«
مدیر منابع انسانی توسن می گوید که مهاجرت نخبگان 
یکــی از بزرگ ترین مشــکالتی اســت کــه در حــال حاضر 
سازمان های بزرگ و فناوری محور با آن روبه رو هستند. در 
حوزه مدیریت منابع انســانی خروج به علت مهاجرت از 

موارد خروج غیرقابــل اجتناب در نظر گرفته می شــود؛ 
به این معنا که انگیزه های مهاجرت، عمدتاً موضوعاتی 
بســیار فراتر از حــوزه اختیــارات سازمان هاســت. او در 
این باره توضیح می دهد: »به همین علت، شاید ادعای 
اینکه با اقدامات منابع انسانی، بتوانیم از مهاجرت افراد 
جلوگیری کنیم، کمی اغراق آمیز باشد. از طرفی، منطقی 
نیســت که به بهانه  اینکــه این پدیــده خــارج از کنترل 
ماست، برای این مشکل چاره ای نیندیشید و به تسکین 
آسیب های آن نپرداخت؛ به عنوان مثال توجه به بحث 
بهبود بهره وری به جــای توجه تک بعدی به جذب نیرو 
که به تغییر انتظــارات ســازمان ها از حوزه های توســعه 
سازمانی، منابع انسانی و برنامه ریزی نیاز دارد، چراکه 
با کمبود نیروهای متخصص، چاره ای جز بهینه سازی 
منابــع نخواهیم داشــت کــه الزمــه آن اقداماتــی نظیر 
بازنگری ســاختار و فرایندهای ســازمان و بهبود تجربه 
کاری کارمندان خواهد بود. همچنین فکر می کنم بهبود 
ســطح آموزش در دانشگاه های کشــور و ارتباط اصولی 
هرچه بیشــتر صنعت با دانشــگاه، بــه افزایش عرضه 

نیروی انسانی متخصص کمک شایانی خواهد کرد.«
طبــق گفته هــای تیمــورزاده، واحــد منابــع انســانی در 
سازمان های فناوری محور مسئولیت حساس و سنگینی 
دارد؛ چراکه برای رضایت نیروهای متخصص باید نگاه 
کامالً چندجانبــه ای بــه موضوعات داشــت. در همین 
راســتا نیز توســن ســعی کرده که با ایجاد ســاختارها و 
فرایندهایــی از جملــه نظام پرداخت شــفاف، تشــویق 
رفتارهای سازنده، فرایند ارتقای مدون، توجه به آموزش 

چالش جذب و نگهداشت منابع انسانی در گفت وگو با مدیرانی از فناپ، دیجی کاال، توسن و اسنپ

مهاجرت؛ پدیده ای 
خارج از کنترل شرکت ها

»جذب و نگهداشت نیروی انسانی«، عبارتی که این روزها بســیار آن را می شنویم، در ســال های اخیر به یکی از مهم ترین و 
بزرگ ترین چالش  های شرکت ها، به خصوص شرکت های فناوری محور در کشور تبدیل شده است. این روزها کسب وکارهای 
ایرانی عالوه بر اینکه در یک رقابت با یکدیگر جهت جذب نیرو به سر می برند، با توسعه فعالیت های بین المللی و فریلنسری 
در حال رقابت با کسب وکارهای خارجی نیز هستند و این امر، کار را برای شرکت ها جهت جذب و نگهداشت منابع انسانی 
بسیار سخت کرده است. در واقع اقتصاد دیجیتال دریچه های جدیدی را به روی افراد باز کرده است؛ از مهاجرت گرفته تا فعالیت به صورت 
فریلنسری و کســب درآمد دالری. فرصت هایی که شرایط را برای شــرکت ها در حوزه منابع انسانی ســخت کرده اند و این روزها تقریباً تمامی 
کسب وکارهای ایرانی در حال دست وپنجه نرم کردن با این بحران هستند. به همین منظور هر یک از این شرکت ها، متناسب با فضای شغلی 
خود در راستای جذب و نگهداشت منابع انسانی اقدامات ویژه ای را در دســتور کار قرار داده اند تا بتوانند این بحران را مدیریت کنند و بهبود 
بخشند. شنیدن تجربیات و نوع نگاه و رویکردی که شرکت های بزرگ فناوری محور نسبت به این چالش دارند، می تواند نگاه واقعی و کارآمدی 
به سایر کسب وکارها بدهد؛ به همین خاطر در گفت وگویی که با سودابه تیمورزاده، مدیر منابع انسانی توسن؛ محسن رجایی، رئیس واحد 
جذب و نگهداشت سرمایه های انسانی فناپ؛ محسن مکرمی، معاون منابع انسانی دیجی کاال و علی قاسم خانی، معاون منابع انسانی اسنپ 

داشتیم، از رویکردهایشان به مقوله جذب و نگهداشت نیروی انسانی پرسیدیم.
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و توســعه افراد در حوزه های تخصصــی و ارائه خدمات 
رفاهی تا حد ممکن متفاوت عمل کرده و از این طریق به 

بهبود نگهداشت سرمایه انسانی کمک کند.
او دربــاره ایــن موضــوع بیشــتر توضیــح می دهــد: 
»به عنوان مثال در خصــوص نظام پرداخــت، ما عالوه 
بر ســوابق کاری، تحصیلی و آموزشــی، نگاه ویــژه ای به 
شایستگی های افراد در تعیین ســطح پرداخت داریم. 
البته مدل های پرداخت متفاوتی وجود دارد، ولی مزیت 
ما این است که در پرداخت ساختارمند هستیم و تعیین 
سطح پرداخت به جای چانه زنی، بر اساس شایستگی 
افراد صورت می گیرد. این موضوع در کنار فرایند ارتقایی 
که بــرای همکاران مان فــارغ از پســت  ســازمانی داریم، 
معنادار به نظر می رسد؛ چراکه افراد باپتانسیل، هرچند 
تــازه کار، می توانند بعــد از ورود به توســن و بــا یادگیری 
مواردی که برایشان مشــخص کرده ایم، در فرایند ارتقا 
قرار بگیرند و بســته به توانمندی و شایســتگی خود با 

سرعت خوبی مسیر ارتقای شغلی را طی کنند.«
به عبارتی توسن نظام پرداخت را بر اساس شایستگی 
افــراد در نظــر گرفتــه؛ چراکــه بــه گفتــه او، رشــد افــراد 
مهم ترین موضوعی اســت کــه در توســن بــه آن توجه 
دارنــد: »البتــه طبیعــی اســت کــه در ایــن مســیر بــا 
همکاران مان همراه باشیم و بر اساس استاندارد آموزشی 
توسن که مسیر آموزشی تک تک افراد در آن مشخص 
شــده و از طریــق بانــک محتــوای آموزشــی و دوره هــای 
آموزش و توسعه، شــرایط ارتقای دانشی همکاران مان 
را تا حد امکان فراهم آوریم. در کل تمام توان مجموعه 
و تیم منابع انســانی را در این جهت بســیج کرده ایم تا 
همکاران مان با حال خوب به سازمان بیایند و با اشتیاق 

کار کنند و با دل خوش به خانه برگردند.«
او در ادامه درباره خروج نیروی کار متخصص از شرکت 
توسن و پیوستن آنها به شرکت های دیگر نیز صحبت 
می کند: »ما از جنبــه یادگیری به توســن به عنوان یک 
دانشــگاه نــگاه می کنیــم و از اینکــه بتوانیــم موفقیت 
همکاران مان را ببینیم و در این مســیر اثرگذار باشــیم، 
بسیار خرسند می شویم. برای ما نه تنها مدیران، بلکه 
تک تک همکاران مان ارزشمند هستند. متخصصان 
و مدیران بســیاری از دانشــگاه توســن فارغ التحصیل 
 شــده اند و این برای ما خیلی زیباست. شاید به همین 
علت اســت که احترامــی متقابل بیــن ما و آنهــا وجود 
دارد. ما می دانیم که این افراد برای توسن تالش بسیاری 
کرده اند و  همــواره قدردان عملکرد این افراد هســتیم و 
برایمان ارزشــمند هســتند. اگرچه اکثر این افراد، برای 
خلق و ایجاد تحول در سایر شرکت های گروه مشغول به 
کار می شوند، تالش می کنیم تا همچنان ارتباط مان را با 
همه افراد حفظ کنیم. گاهی اوقات نیز به نشانه احترام 
برای افرادی که از سازمان رفته اند، به بهانه شب یلدا یا 
نوروز هدایایی ارسال می کنیم تا به آنها یادآوری کنیم که 

همیشه برای ما توسنی هستند.«
به عقیــده مدیــر منابع انســانی شــرکت 

توســن، در آینــده مشــکالتی ماننــد 
تغییــر ماهیــت دانشــی و وظیفــه ای 
کارشناسان و مدیران منابع انسانی و 
نیاز به تعریف شایستگی های جدید 

و رویکرد تخصصی تر و استراتژیک تر به منابع انسانی غیر 
قابل انکار اســت. همچنین ورود بیــش از پیش همکاران 
نســل جدید به ســازمان ها و ضــرورت وجــود مهارت های 
رهبری این افــراد به رویکردهای جدیدی نیــاز دارد که باید 
هرچه زودتر در این مسیر قدم برداشت، اما فراتر از چنین 
مسائلی، تصور تیمورزاده این اســت که احتماالً در حوزه 
عرضه نیروی انسانی مشــکالت جدی تری وجود داشته 
باشد که شاید بتوان آن را بزرگ ترین چالش منابع انسانی 

در چند سال آینده در نظر گرفت.
او در این باره می گوید: »ما در حال حاضر عالوه بر مشکل 
مهاجرت، با کیفیت پایین آموزش در دانشگاه ها هم روبه رو 
هستیم. البته من در اینجا کیفیت را چیزی تعریف می کنم 
که ســازمان ها در عمل به دنبال آن هستند. فکر می کنم 
بر اســاس آماری که اخیراً دیدم، دومین رشــته تحصیلی 
بیکار در جامعه، فارغ التحصیالن علوم کامپیوتر هستند. 
عجیب اســت که هم ســازمان ها و هــم فارغ التحصیالن 
این چنین در جست وجوی همدیگر هستند. مشخص 
است که در اینجا فاصله مشخصی وجود دارد که ظاهراً 
دانشگاه نتوانسته آن طور که باید نیاز صنعت را بشناسد 
و متخصص تربیت کند. در حال حاضر مهاجرت هم به 
این مشــکل اضافه شــده و صنعت با یک کمبود آشکار 
عرضه نیروی کار روبه رو شده اســت. نتیجه این شده که 
سازمان ها بیش از حد معمول در جذب نیرو با هم رقابت 
دارند و سعی می کنند برای کاهش ریسک خروج نیروی 
انسانی به هر قیمتی ظرفیت شان را افزایش دهند. چنین 
امری باعث می شود نقش منابع انسانی در فرایند جذب 
از ارزیاب به فروشنده تغییر کند و قاعدتاً این اتفاق خوبی 
نیست، چون آسیب جدی ای به فرهنگ سازمان می زند.«
تیمورزاده صحبت هایــش را این گونه ادامــه می دهد: »از 
طرفی اگر عملکــرد را برآینــد اثربخشــی و کارایی تعریف 
کنیم، مشــخص اســت که جذب نیرو در این شــرایط )با 
ثابت در نظر گرفتن سایر متغیرها(، در حال تعدیل عملکرد 
ســازمانی اســت. در نتیجه احتماالً بــا روند فعلــی و با در 
نظر گرفتن تورم تخمینی در چند سال آینده، سازمان ها 
مشکالت بســیاری در پرداخت حقوق خواهند داشت و 
احتماالً تنها سازمان های قوی بتوانند به بقای خود ادامه 

دهند.«
مدیــر منابــع انســانی توســن در پاســخ بــه اینکــه چــه 
راهکارهایی بــرای چالش های پیــش روی منابع انســانی 
وجود دارد، می گوید: »فکر می کنم راهکارهایی وجود دارد 
که بعضی از آنها ســازمانی و برخی فراسازمانی هستند. 
به عنوان مثال همان طور که گفتم، یکی از پاسخ هایی که 
می توان برای چنین چالش  هایی در نظر گرفت، تمرکز بر 
حوزه بهره وری و بهینه ســازی اســت که قاعدتاً روش ها و 
متدهایی برای بهبود دارد و ســازمان ها باید توجه ویژه ای 
به این بخش کنند. راهکار دیگر این است که دانشگاه ها 
باید به معنای واقعی کیفیت آموزش های تخصصی خود 
را باال ببرند و ســعی کنند از صنعت جا نمانند و 
خود را به صنایع نزدیک تر کنند. راهکار دیگر 
را می تــوان مدیریت و تحلیــل داده  در نظر 
گرفــت تــا تصمیم ســازی بهتــری انجام 
شود. البته بخشی از این تحلیل داده 
فراتــر از سازمان هاســت. به عنوان 

مدیر منابع 
انسانی توسن 
می گوید که 
مهاجرت نخبگان 
یکی از بزرگ ترین 
مشکالتی است 
که در حال حاضر 
سازمان های بزرگ 
و فناوری محور با 
آن روبه رو هستند. 
در حوزه مدیریت 
منابع انسانی 
خروج به علت 
مهاجرت از موارد 
خروج غیرقابل 
اجتناب در نظر 
گرفته می شود؛ 
به این معنا 
که انگیزه های 
مهاجرت، عمدتاً 
موضوعاتی 
بسیار فراتر از 
حوزه اختیارات 
سازمان هاست

سودابه تیمورزاده
مدیر منابع انسانی شرکت توسن
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  کارن کراد؛ تسهیلگر سرمایه

امیررضا صادقــی، مدیر ســرمایه گذاری کارن کــراد ابتدا 
دربــاره رســالت کارن کــراد صحبــت می کند. بــه گفته او 
رســالت کارن کــراد کمــک بــه جــذب ســرمایه بــرای 
برطرف کردن نیازهای مالی کسب وکارها در سطوح و انواع 
مختلف اســت؛ در واقع این شــرکت تسهیلگر سرمایه 
است و برای این کار دو ابزار مهم دارد؛ تأمین مالی جمعی 

و جذب ســرمایه کالن که تمرکز اصلی کارن کراد بر جمع آوری سرمایه های خرد یا به عبارتی 
همان تأمین مالی جمعی است که افراد سرمایه گذار می توانند از مبلغ 500 هزار تومان به باال 

در طرح های ارائه شده سرمایه گذاری کنند.
کارن کراد، اولین کارگزار رسمی تأمین مالی و سرمایه گذاری تحت حمایت و نظارت معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری است که به منظور آسان سازی فرایند جذب سرمایه، برای 
اســتارتاپ ها در تمامی حوزه ها تأسیس شده است. همچنین این شــرکت برای اولین بار در 
کشور، مجوز تأمین مالی جمعی مبتنی بر مشارکت را از فرابورس اخذ کرده است. کارن کراد 

امیررضا صادقی، مدیر سرمایه گذاری کارن کراد از هدف یکساله این سامانه می گوید

افزایش سقف تأمین مالی  
300 میلیارد تومانتا 

نیلوفر نادری

کارن کراد، یک سامانه تأمین مالی جمعی و سرمایه گذاری است که از سال 13۹7 با هدف سهولت در فرایند جذب سرمایه برای 
کسب وکارها شروع به فعالیت کرده و تاکنون نیز مسیر موفقی را طی کرده است. این شرکت توانسته بیش از 20 کمپین تأمین 
مالی جمعی را اجرا کند که مجموع مبلغ جذب شده برای سرمایه گذاری توسط آن بیش از 51 میلیارد تومان بوده است. البته به 
گفته امیررضا صادقی، مدیر سرمایه گذاری کارن کراد هدف شان این است که ظرف یک سال بتوانند سقف تأمین مالی خود را 
تا 300 میلیارد تومان افزایش دهند و از سقف اختصاص سرمایه 25 میلیاردی به هر طرح فراتر روند. این هدف و جهشی که کارن کراد در دستور 
کار دارد، نشان می دهد که حوزه کرادفاندینگ در کشور ما مسیر خوبی را طی می کند و نمایانگر یک تغییر نگاه جدی به فضای تأمین مالی در 
ایران است. در گفت وگویی که با صادقی داشتیم، از مهم ترین اقدامات شان تاکنون و برنامه هایشان تا پایان سال پرسیدیم. مدیر سرمایه گذاری 
کارن کراد می گوید در یک سال گذشته تمام تمرکزشان بر مباحث زیرساختی و جذب سرمایه بوده است؛ در واقع تالش کرده اند تا سریع ترین 

بستر برای جذب سرمایه را در کشور فراهم کنند. در ادامه گفت وگوی عصر تراکنش را با امیررضا صادقی می خوانید.

کسب وکار
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فناور ی های مالی ایران

با هدف تســهیل ارتباط بین استارتاپ ها و ســرمایه گذاران 
خطرپذیر حقیقی و حقوقی، این امکان را برای استارتاپ ها 
فراهم می کند تا با ثبت نام در سامانه و طی مراحل ارزیابی، 
در صورت تأیید به تعداد زیادی از ســرمایه گذاران ســامانه 
کارن کراد متصــل شــوند. در واقــع کارن کراد کســب وکارها 
را بررســی و ارزیابــی می کنــد و بــا برگــزاری رویدادهــای 
آنالین و حضــوری در حــوزه ســرمایه گذاری به بهبــود روند 
ســرمایه گذاری کمــک می کند. همچنیــن در این ســامانه، 
امکان دسترسی به فرصت های متعدد سرمایه گذاری برای 
سرمایه گذاران فراهم شده است. از دیگر خدمات کارن کراد 
می توان به ارائه مشاوره های تخصصی در حوزه های حقوقی، 
مالی، کسب وکار، شبکه سازی، خدمات مشاوره عارضه یابی 
و خدمات آموزشی مانند برگزاری کارگاه های آموزشی و وبینار 

اشاره کرد.

  نقش آفرینی کرادفاندینگ در بازار سرمایه

نیاز کسب وکارها به سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر است و در 
صورتی که اقتصاد یک کشور بخواهد با سرعت در مسیر 
رشد قرار گیرد، نیازمند سرمایه گذاری مناسب و صحیح در 
کسب وکارهای بومی است. کاستی های موجود در اقتصاد 
ایران از یک طرف و افزایش نقدینگی و نیاز کسب وکارهای 
بومی خــالق به جذب ســرمایه از طــرف دیگر منجــر به این 
می شــود که بــه ســراغ راه هایــی نظیــر تأمین مالــی جمعی 
به عنوان روشی مطمئن برای جذب سرمایه برویم. صادقی 
با بیان این موضوع می گوید: »از آنجا که در سال 1399 مجوز 
تأمین مالی جمعی از ســوی فرابورس صادر شــد، می توان 
گفت توجهات در بازار سرمایه ایران به سمت کرادفاندینگ 
کشــیده شــد و با اجــرای موفقیت آمیز پــروژه تأمیــن مالی 
جمعی در ســکوی تأمین مالی جمعی کارن کراد در اسفند 
1399 نشان داده شد که این روش می تواند به خوبی در بازار 
سرمایه نقش آفرینی کند. البته چالش های بی شماری در 
این مسیر وجود دارد که حل آنها نیازمند یک اراده جمعی 

در بدنه نظام بوروکراتیک دولتی است.«

  متمرکز بر مباحث زیرساختی و جذب سرمایه

صادقــی با بیــان اینکه کارن کــراد ســامانه ای نوپــا و در حال 
شــکل گیری اســت، می گویــد در یــک ســال گذشــته تمام 
تمرکزشــان بر مباحث زیرســاختی و جــذب ســرمایه بوده 
اســت؛ در واقع تــالش کرده انــد تا ســریع ترین بســتر برای 
جذب ســرمایه را فراهــم کننــد. او می گوید: »در یک ســال 
گذشته 20 مجموعه را تأمین مالی جمعی کرده ایم که تقریباً 
51 میلیارد تومان ســرمایه از 2200 سرمایه گذار که فرصت 
سرمایه گذاری در کسب وکارها را داشته اند، جمع کرده ایم. 
از ایــن مجموعه هــا دو تیم به ســرانجام رســیده اند و ســود 
حاصل از تجارت خود را بین سرمایه گذاران تقسیم کرده اند 
که در شــش مــاه 50 و 19 درصــد ســود اعالمی داشــته اند. 
البته یک مجموعه را هــم در اســفندماه 1400 تأمین مالی 
جمعــی کردیم که بــا احتســاب آن، افتخار تأمین ســرمایه 
مالی 21 مجموعه را در رزومه خود داریم. از این 21 مجموعه 
کسب وکاری که تأمین مالی شده اند، یک مجموعه مربوط 
به شرکت های خالق و یک مورد هم در حوزه سینما بوده و 19 
مورد باقی مانده، همگی مربوط به شرکت های دانش بنیان 

بوده اند.«

  در جست وجوی اولین ها

طبق گفته های صادقی تمام تالش کارن کراد بر این است 
تا در آینده ای کوتاه، ظرف یک سال بتوانند برای بیش از 
300 میلیارد تومان طرح، منابع مالی جذب کنند که این 
مقدار می تواند به انواع متفاوتی از سرمایه گذاری هایی 
که بازدهی و توجیــه اقتصــادی الزم را دارند، اختصاص 
داده شــود. او معتقــد اســت کــه در ایــن مســیر ارتبــاط 
ســازنده و تعامل با دیگران امر بســیار مهمی اســت. در 
واقع آشنا کردن افراد با این اکوسیستم، آوردن بازیگران 
جدید و همچنین طرح هــای نو و متفاوت کمــک زیادی 
به بزرگ شــدن کارن کراد و همچنین تأمین مالی جمعی 
کســب وکارها می کنــد. ایــن کســب وکارها می تواننــد از 
شــرکت های دانش بنیان تــا حوزه هایــی مانند صنعت، 

تجارت، فرهنگ، هنر، موسیقی و سینما را دربر بگیرد.
او در این بــاره توضیــح می دهد: »ســکوهای تأمین مالی 
امــکان تجربــه ســرمایه گذاری ایمــن و ســودآور را بــه 
ســرمایه گذاران خرد می دهد. این ابزار نبایــد در نطفه از 
بین بــرود، بلکه بایــد با شناســاندن آن به افراد و کســب 
اعتماد، بزرگ و بزرگ تر شود. ما در جست وجوی یکسری 
از اولین ها نیز هســتیم. برای نمونه در پی آنیــم تا اولین 
انیمیشن و اولین آلبوم موســیقی را از طریق ابزار تأمین 
مالی جمعی ســامان بدهیم تــا این ابزار فقــط به عرصه 
تجارت اختصاص داده نشود و از پتانســیل مالی آن در 

تمام حوزه های ممکن نهایت استفاده را ببریم.«

  عملکرد چشم گیر کرادفاندینگ در کشور

مدیــر ســرمایه گذاری کارن کــراد، در ادامــه از آینــده 
سامانه های تأمین مالی جمعی در داخل کشور صحبت 
می کند. به عقیده او برای پیش بینی آینده یک امر، الزم 
اســت روندی که بر آن گذشــته، تفهیم شــود. به همین 
منظــور ابتــدا نگاهــی بــر گذشــته کارن کــراد می انــدازد. 
کارن کراد اولین مجموعه تأمین مالی بود که در سال 1399 
توانست مجوز فعالیت بگیرد. در آن سال سه مجموعه 
مجوز تأمین مالی گرفتنــد؛ اما امروز شــاهد فعالیت 15 
مجموعه در این حوزه هســتیم که این نشان دهنده این 
است که از لحاظ زیرساختی در کشور در این حوزه رو به 
پیشرفت هستیم. او می گوید: »روز اول سقف مالی هر 
مجموعه برای جذب مالی دو میلیارد تومان بود و اکنون 
این سقف به 25 میلیارد تومان افزایش یافته است؛ یعنی 
چیزی حــدود 12.5 درصد افزایش جذب ســرمایه مالی 
داشته ایم. همین امروز که ما در حال گفت وگو هستیم، 
تنها چند روز از خبر عبور جذب سرمایه 200 میلیاردی 
در این حوزه گذشته است. در واقع طی یک سال و شش 
ماه این حوزه توانســته با جمــع آوری ســرمایه های مالی 
خرد افراد، از رقم 200 میلیارد تومان و 30 طرح عبور کند. 
در نتیجه شاهد روندی صعودی بر نمودارهای تحلیل و 

ارزیابی هستیم.« 
کارن کــراد نیــز تاکنــون بیــش از 20 کمپیــن تأمیــن مالی 
جمعــی را بــا موفقیت اجــرا کرده اســت. مجمــوع مبلغ 
جذب شده برای ســرمایه گذاری توسط کارن کراد تاکنون 
بیــش از 51 میلیــارد تومــان بــوده کــه توســط بیــش از 
2200 ســرمایه گذار حقیقی و حقوقــی با میانگین مبلغ 
سرمایه گذاری تقریباً 22 میلیون تومان جذب شده است.

در یک سال 
گذشته 20 
مجموعه را تأمین 
مالی جمعی 
کرده ایم که تقریباً 
۵۱ میلیارد تومان 
سرمایه از 2200 
سرمایه گذار 
که فرصت 
سرمایه گذاری در 
کسب وکارها را 
داشته اند، جمع 
کرده ایم. از این 
مجموعه ها دو 
تیم به سرانجام 
رسیده اند و 
سود حاصل از 
تجارت خود را بین 
سرمایه گذاران 
تقسیم کرده اند
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اولین قدم ها در هر اقدام جدیدی دشوار است، اما بعد از 
باز شدن مسیر، کارهای بعد راحت تر می شود. صادقی با 
بیان این موضوع توضیح می دهد که در کارن کراد به دنبال 
این هستند تا با ورود به حوزه های کمتر کارشده، در آنها 
اولیــن باشــند: »تأمین مالــی جمعــی اولین بار در ســال 
2009 در آمریــکا صــورت گرفــت، بعــد از آن نمودارهــای 
ارزیابی کننده در سال 2014 این ابزار را از لحاظ پیشرفت 
چیزی شبیه به اینترنت در نظر گرفتند و گفتند نموداری 
صعودی-عصایــی دارد؛ بنابرایــن مــن بــه آینــده حــوزه 
کرادفاندینگ در ایران خوش بین هســتم، چون امتحان 
خود را در سرزمین های دیگر پس داده و تابه امروز در بستر 
ایران نیز عملکرد چشم گیر و قابل توجهی داشته است.«
طبق صحبت های صادقــی هر کســب وکاری که توجیه 
اقتصادی داشته باشد، می تواند در کارن کراد درخواست 
تأمیــن مالی بدهــد و وظیفــه مهم ســکوی تأمیــن مالی 
جمعــی کارن کــراد نیــز گزینــش بهتریــن طرح هاســت؛ 
طرح هایــی کــه مــورد عالقــه و اعتمــاد مــردم باشــند و 
سرمایه گذاران با اطمینان خاطر سرمایه مالی خود را به 

این طرح ها بسپارند.

  مصائب نوپا بودن کرادفاندینگ

صحبت هــای صادقــی حاکــی از ایــن اســت که آنهــا در 
سال های فعالیت خود با چالش هایی نیز مواجه بوده اند. 
او می گوید که به دلیــل نوپا بودن حــوزه کرادفاندینگ در 
ایران و شناخته شــده نبــودن آن توســط آحاد مــردم، در 
جمــع آوری ســرمایه بــا چالش هایــی روبــه رو بوده اند که 
البته توانسته اند از این مسئله عبور کنند: »یکی دیگر 
از چالش های موجود، اختالف ســلیقه شرکا با یکدیگر 
بود که در نهایت در این مقوله نیز به سازگاری رسیدیم. 
مسئله بعدی این است که جاهایی مثل صندوق بورس 
که نقش جذب منابع مالی و درگیر کردن آن با امر تولید 
را دارند، با مجموعه هایی مثل کارن کراد آشــنا نیستند. 
جذب سرمایه باید در راستای تولید در حوزه های مختلف 
هزینه شود تا چرخ اقتصاد کشــور بچرخد. با این وجود 
هنوز شــیوه نامه دقیقی بــرای این مهــم وجود نــدارد؛ در 

نتیجه این موضوع باید قانون گذاری شود.«
عالوه بــر این به گفتــه او، تأمیــن مالی جمعــی با مرحله 
اشباع خود فاصله زیادی دارد و در مرحله ای قرار دارد که 
نیازمند گســترش ابزارهای این حوزه است، به طوری که 
دغدغه حال حاضر، بحث قابلیت نقل وانتقال در بازار 
ثانویه اوراق بهادار است و این در حالی است گواهی های 
شــراکت صادرشــده برای تأمیــن مالی جمعــی، قابلیت 
خریدوفروش در بازار ثانویه را ندارند. این مسئله سبب 
می شود تا سرمایه گذاران با احتیاط بیشتری در طرح ها 
مشــارکت کنند. از این رو الزم اســت تــا در ســال آتی در 
تعامل با فرابورس برای این مسئله راه حلی در نظر گرفته 
شــود. او می افزاید: »مزید بــر همه این مــوارد، گزینش، 
ارزیابــی و نظارت دقیــق طرح ها، بزرگ تریــن و مهم ترین 
چالش ما بوده اســت. مــا می خواهیــم ســامانه ای مورد 
اعتماد باشــیم تــا مــردم با خیــال راحــت با مــا همکاری 

کنند.«
او به چالش جذب و نگهداشــت نیروی انســانی که این 
روزها تمامی کسب وکارها با آن دست وپنجه نرم می کنند 

نیز اشاره می کند. صادقی در رابطه با مدیریت نیروی انسانی 
بر این باور است که مهاجرت به دالیل مختلف اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگی از ایــران به ســرزمین های دیگــر، اکثر 
مجموعه ها را با چالش منابع انسانی مواجه کرده است؛ به 
همین منظور کارن کراد تمام تالش خود را کــرده تا بتواند از 
نیروی انسانی ماهری که ســابقه طوالنی و شناخت خوبی 
نســبت به وضعیت بازار دارند، اســتفاده کند تا با مشکل 

روبه رو نشود.

  تجربه لذت بخش تأمین مالی طرح سینما

بیســت وپنجم تیرماه ســال جاری طی مراســمی در ســالن 
عباس کیارستمی بنیاد سینمایی فارابی تفاهم نامه همکاری 
میان این بنیاد، گروه پیشگامان کارآفرینی کارن و معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری جهت تأمین مالی جمعی 
فیلم های سینمایی امضا شــد. مجموعه کارن کراد ورود به 
حوزه تأمین مالی سینما را با فیلم سینمایی بخارست آغاز 
کرد که روز امضای این تفاهم نامه تأمین مالی آن با مشارکت 
حــدود 215 ســرمایه گذار بــه پایان رســید. طبــق گفته های 
صادقی، سینما هم صنعت جذابی است که سعی کرده اند 
با حساسیت های ویژه و هوشیاری به سمت تأمین مالی آن 
بروند و پس از بررسی ها و برنامه ریزی های انجام شده با بنیاد 
فارابی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نهایت 

به امضای تفاهم نامه رسیده اند.
مدیر سرمایه گذاری کارن کراد درباره ورود این شرکت به حوزه 
سینما از تجربه خوب شان و بازدهی باالی این حوزه چنین 
اظهار می کند که این حوزه به دلیــل اینکه مورد عالقه مردم 
اســت، بازدهی باالیی دارد و افراد به ســرمایه گذاری در این 
حوزه تمایل زیادی نشان می دهند که با گزینش فیلم هایی 
که توجیه اقتصادی داشــته باشــند، می توان ســود مردم را 
نیز تضمین کرد: »پروژه ســینمایی ما توانست مؤلفه های 
اقتصادی سودزایی، هزینه گری و گزارش عملکرد را به خوبی 

شفافیت سازی و مدیریت کند.«

  افزایش سقف تأمین مالی 

صادقی می گوید هدف کارن کراد این اســت که تا آخر سال 
1401 بتوانند سقف تأمین مالی خود را تا 300 میلیارد تومان 
افزایش دهند و از سقف اختصاص سرمایه 25 میلیاردی به 
هر طرح فراتر روند. همچنین خود را درگیر حوزه های جدیدی 
کنند که در آنها با مسئله انحصار یا عدم تأمین مالی مواجه 
هســتند. عالوه بر این، تا پایان سال تعداد ســرمایه گذاران 
خود را از 2200 بیشتر خواهند کرد؛ چون کارن کراد سامانه ای 
جمعیت محــور اســت و افزایــش جمعیــت ســرمایه گذار 
می تواند به گسترش خدمات تأمین مالی منجر شود: »افراد 
می توانند تمــام اطالعــات را روی ســکوهای ما ببیننــد و در 
صورت نیاز با کارشناسان ارزیاب ما در ارتباط باشند. توجه 
داشــته باشــید که تأمین مالی جمعی یک فرصت طالیی 
برای ارتقا و رشــد ســرمایه گذاری در کســب وکارهای ممتاز 
است که می تواند در آینده ای نزدیک نقش مؤثرتری نیز در 
اقتصاد کالن ایفا کند. سکوی تأمین مالی جمعی کارن کراد 
نیز یکی از موفق ترین مجموعه های فعال در این زمینه بوده 
و امیدواریم در ســال های آینده بیــش از پیش در موفقیت 
هرچه بیشتر کسب وکارهای خالق و موفق در اقتصاد ایران 

ایفای نقش کنیم.« 

تأمین مالی 
جمعی با مرحله 
اشباع خود فاصله 
زیادی دارد و در 
مرحله ای قرار دارد 
که نیازمند گسترش 
ابزارهای این حوزه 
است، به طوری که 
دغدغه حال حاضر، 
بحث قابلیت 
نقل وانتقال در بازار 
ثانویه اوراق بهادار 
است و این در حالی 
است گواهی های 
شراکت صادرشده 
برای تأمین مالی 
جمعی، قابلیت 
خریدوفروش در 
بازار ثانویه را ندارند

کسب وکار
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گفت وگو با رضا مسعودی فر، مدیرعامل تترلند، درباره چشم انداز این شرکت

به دنبال توسعه 
فعالیت ها در خاورمیانه

تترلند صرافی رمزارزی است که فعالیت خود را از سال 13۹7 و با تمرکز بر ارائه سرویس های خریدوفروش تتر به  وسیله تومان 
شروع کرد. طبق گفته مدیرعامل این صرافی، تا پیش از فعالیت تترلند، نرخ شفاف و مشخصی برای تبادل تتر در کشور وجود 
نداشت و این مجموعه را با هدف ایجاد شفافیت در نرخ تتر راه اندازی کرده اند. اخیراً نیز تترلند سرویس API خود را ارائه داده تا 
معامله گران حرفه ای بتوانند از آن برای دریافت خودکار موجودی حساب خود و اطالع از نرخ لحظه ای رمزارز تتر استفاده کنند. 
همچنین، این سکوی تبادل رمزارز به تازگی قابلیت جدیدی برای تبدیل آنی  تتر به یکصد رمزارز دیگر راه اندازی کرده که می تواند زمان ماندگاری 
کاربران را در این پلتفرم افزایش دهد. بنا بر صحبت های رضا مسعودی فر، مدیرعامل تترلند، این شرکت می کوشد بستری امن برای کاربرانش 
فراهم آورد تا در کمترین زمان با بهترین کیفیت معامالت رمزارزی خود را انجام دهند. چشم انداز تترلند نیز تبدیل شدن به مطمئن ترین بستر 
خریدوفروش رمزارز در کشور و توسعه فعالیت هایش به خاورمیانه است. در گفت و گو با مدیرعامل تترلند، به مهم ترین اقدامات و چالش های این 
مجموعه در گذشته و برنامه های آن برای آینده پرداخته ایم. در ادامه، گزارشی از گفت و گوی عصر تراکنش با رضا مسعودی فر را در ادامه می خوانید. 

به کسب وکارهای رمزارزی، سرویس احراز هویت فوری و شیوه معامالت تک نرخی خود را 
راه اندازی کرد. رضا مسعودی فر، مدیرعامل تترلند، درباره فعالیت های این سکوی تبادل 
رمزارزی می گوید: »تا قبل از تأسیس تترلند، هیچ شیوه شفافی برای معامالت تتر در کشور 
وجود نداشت و تترلند توانست با گرد  هم  آوردن تیمی حرفه ای و ارائه خدمات به کاربران 

خود، به مرجعی مطمئن در این حوزه در کشور تبدیل شود.«
به  گفتــه مدیرعامــل تترلند، آنها فراز و نشــیب های بســیاری را پشــت  ســر گذاشــته اند 
و هدف شــان ارائــه ســرویس خریدوفــروش رمــزارز تتــر به  واســطه تومــان بــوده و تمامی 
سرویس های تترلند نیز حول معامالت تتر/تومان عرضه می شوند و رشد پیدا می کنند.

مسعود ی فر متمرکز بودن تترلند بر رمزارز تتر را مزیت  رقابتی تترلند می داند و در  این باره 

  متمرکز بر تتر

تترلند ابتدا با نام »ریرو کوین« شــروع به فعالیت کرد و در 
همان سال اول، بستر معامالتی رمزارزها را توسعه داد. در 
اردیبهشــت139۷، ریرو کوین نام تجاری خــود را به تترلند 
تغییر داد تا بتواند به مرجعی برای نرخ تتر در کشور تبدیل 
شود. در سال 1398 ، تترلند عالوه  بر راه اندازی سیستم احراز 
هویت دو مرحله ای، اپلیکیشن خود را نیز منتشر کرد. پس 
از احراز  هویت دو مرحله ای، این مجموعه به سرویس احراز 
هویت خودکار مجهز شد و سال بعد در  کنار ارائه سرویس 
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توضیح می دهد: »با توجه  به اینکه تترلند مرجعی برای تبدیل تتر به تومان و تومان به تتر 
است، فعالیت مان نیز تخصصی تر از سایر صرافی های رمزارزی کشور است. شاید یکی 
از خدماتی که سایر صرافی ها ارائه می دهند، تبدیل تتر به تومان باشد، ولی تمرکز اصلی 
تترلند بر معامالت تتر به تومان است و شیوه های خریدوفروش بیشتری به کاربران ارائه 
می دهد تا بتوانند فعالیت هایشان را در حجم های کالن و بهتر انجام دهند. عالوه  بر  این، 
فعالیت های تترلند شامل حوزه B2B نیز می شود که با سایر صرافی های رمزارز در تعامل 
است. معامله گران حرفه ای می توانند از سرویس API تترلند برای دریافت خودکار موجودی 
حساب و اطالع از نرخ لحظه ای رمزارز تتر استفاده کنند. عالوه بر این، کاربران حرفه ای، 
شرکت های مدیریت دارایی و نهادهای ســبدگردانی که از روش های خودکار برای اتخاذ 
 API موقعیت های معامالتی و بیشینه سازی سود خود بهره  می برند، می توانند از سرویس
 API بهره مند شوند. کاربران نیز با استفاده از کلید دسترسی اختصاصی خود، از طریق
می توانند به سامانه معامالتی تترلند متصل شوند و سفارش های خرید و فروش خود را 

به طور خودکار انجام دهند.«
مدیرعامل تترلند به اهداف این مجموعه در ارائه خدمات 
به مشتریان نیز اشاره می کند و می گوید که هدف تترلند 
از ارائــه ســرویس تبــادل حــول ســه فاکتــور »امنیت«، 
»سرعت« و »شفافیت« بنا شــده است. مسعودی فر 
می افزاید: »استفاده از خدمات تترلند ساده و پرسرعت 
اســت و فرایند خرید و فروش به گونه ای طراحی شده که 
کاربردی ترین امکانات را در   اختیار کاربــران قرار دهد. از 
جمله این ویژگی ها می توان به تسویه تومانی فوری، مبدل 
ارزهای دیجیتال، احراز هویت فوری و سرویس کیف تتر 
اشــاره کرد. اخیراً نیز با  توجه  به شعار خود که »سادگی 
نهایت هوشــمندی اســت«، ویژگی تبدیل ســریع را به 
تترلند اضافه کرده ایم. کاربران می توانند در تترلند حین 
خرید خود، عملیات پرداخت را انجام دهند یا زمانی که 
می خواهند عملیات فروش را انجام دهند، محل تسویه 
خود را تعیین کنند تا دیگر الزم نباشــد فرایند برداشت 
و واریز و تبدیــل را به طور جداگانه طی کننــد. در نتیجه 
به دلیل ایــن پیوســتگی در عملیــات برداشــت و واریز و 
تبدیل در هر دو سمت خرید و فروش، استفاده از خدمات 
تترلند برای کاربران جذابیت دارد.« عالوه بر اینها، تترلند 
به تازگی ســرویس جدیدی با عنوان »مبدل« راه اندازی 
کرده اســت. طبق توضیحات مســعودی فر، کاربــران به 
 کمک ایــن ســرویس می تواننــد تترهــای خــود را به طور 
آنی و با کارمزد رایگان بــه ده ها رمزارز دیگر تبدیل کنند. 
بدین  ترتیب، از خروج از تترلند برای خرید دیگر رمزارزها 
بی نیاز می شوند و در زمان وقوع حرکات صعودی در بازار، 
می توانند از رشد قیمتی دیگر ارزهای دیجیتال بهره مند 

شوند. او می گوید: »ناگفته نماند که در حال   حاضر، رمزارزهای فهرست شده در سرویس 
مبدل قابلیت واریز یا برداشت ندارند و تنها پس از تبدیل به تتر یا تومان می توان آنها را به 

حساب شخصی منتقل کرد.«

  دستاوردهای سالی که گذشت

در یک سال گذشــته، این مجموعه توانســته  نســخه چهارم تترلند را به کاربرانش ارائه 
دهد. با  توجه  به صحبت های مســعودی فر، نســخه چهارم ایــن پلتفرم این امــکان را به 
کاربران می دهد تا حساب کاربری پیشرفته تری داشته باشند و در نتیجه، بتوانند تجربه 
کاربری بهتری کسب کنند. مسعودی فر درباره مهم ترین اقدامات این شرکت در یک سال 
گذشته می گوید: »ارائه تتر به صورت تک نرخی نیز از دیگر اقدامات تترلند در یک سال 
گذشته است. با این ســرویس که حذف شــکاف قیمتی بین خرید و فروش را در پی دارد، 
کاربران می توانند در هر سفارش حداکثر 200 هزار تتر را با نرخ واحد خریدوفروش کنند 
و بر  اساس سقف کاربری خود، کارمزد آن را بپردازند. در اردیبهشت  1401، تترلند فضای 
بصری و هویت برند خود را نیز تغییر داد؛ چراکه برای ادامه فعالیت اثرگذار خود نیازمند 

دگرگونی بنیادین بود؛ دگرگونی ای از جنس گــذار از دوران 
بلوغ و رســیدن به پختگی که تنها با به  ثمر  رسیدن فرایند 
ری برندینگ میسر می شد. در یک سال گذشته، سرویس 
احــراز هویــت 10دقیقــه ای کاربــران و خدمات پشــتیبانی 
24ساعته در ۷ روز هفته نیز به تترلند اضافه شده است. 
ناگفته نماند در این مدت با جذب نیروی انسانی ماهر در 

حوزه های مورد  نیاز، دستاوردهای فراوانی داشته ایم.«

فقدان قانون و امکان زیرزمینی شدن فضای رمزارز

مدیرعامل تترلند معتقد اســت بزرگ تریــن چالش  آنها 
در ســال های فعالیت شــان به رگوالتــوری حــوزه رمزارزها 
در کشــور مربــوط اســت. او می گویــد محدودیت هــای 
وضع شده برای اســتفاده از ســرویس های مالی به تحت 
 تأثیر قــرار  گرفتــن صرافی هــای رمــزارزی و پرداخت یار ها 
منجر شده است. فقدان قوانین شفاف و موج مهاجرت 
نیروهــای انســانی نیز مشــکلی بوده کــه نه تنهــا تترلند، 
بلکه تمام کسب وکارها در یک سال گذشته با آن روبه رو 
بودنــد. او دربــاره وضعیــت ایــده آل رگوالتــوری رمزارزهــا 
در کشــور می گوید: »در خصــوص رگوالتــوری، وضعیت 
ایده آل این اســت که قانون در تعامل بین کسب و کارها و 
حاکمیت شکل بگیرد. فضای فعالیت های مربوط به حوزه 
رمزارز ظرفیت فراوانی برای تبدیل شــدن به فعالیت های 
زیر زمینی دارد و قوانین سلبی و محدود کننده و قهری به 
زیرزمینی شدن آن دامن می زنند. این مسئله هم به  ضرر 
حاکمیت و هم به  ضرر کاربران است؛ بنابراین بهتر است 
بخش خصوصی و دولتی با یکدیگر بر سر قانونی به  توافق 
برســند که تأمین کننده منافع دولت و بخش خصوصی 
و مردم باشــد. وجود قوانین شــفاف، ســاختارمند  شــدن 
ســازوکارها و توانایی برنامه ریزی برای بلندمدت را فراهم 

می کند.«

  توسعه فعالیت در خاورمیانه

به  گفته مســعودی فر، از جمله برنامه هــای تترلند تا پایان 
ســال جــاری، رونمایــی پنجمین نســخه تترلند اســت. او 
می گوید سرعت بیشتر و تجربه کاربری بهتر از ویژگی های 
مهم پنجمین نسخه تترلند هستند. عالوه  بر  این، افزودن 
برخــی شــبکه های بالکچینــی دیگــر بــه بســتر تترلنــد از 
دیگــر برنامه هــای این مجموعه اســت تــا کاربــران بتوانند 
بر بســتر بالکچین هــای دیگر نیــز تبــادالت خــود را انجام 
دهند. او درباره برنامه هایش می گوید: »حرکت به  سمت 
ایجــاد مارکــت رمــزارزی بــرای تبــادل تتر/تومــان از دیگــر 
برنامه هایمــان اســت تــا کاربــران بتواننــد به صــورت ثبت 
درخواســت سفارش هایشــان را پیــش ببرنــد. همچنیــن 
توسعه تولید دانش در حوزه رمزارز از جمله برنامه هایی بوده 
که تترلند در تمام سال های فعالیتش انجام داده و با تقویت 
زیرســاخت های خــود در حوزه تولیــد محتوا قصــد داریم 

حضور پررنگ تری در این بخش داشته باشیم.«
با  توجه  به صحبت هــای مدیرعامــل تترلند، چشــم انداز 
این مجموعه تبدیل شــدن بــه مطمئن ترین بســتر تبادل 
رمــزارز در کشــور اســت. مســعودی فر در پایــان می گوید: 
»امیدواریم بتوانیم بســترهای الزم برای توســعه فعالیت 
در خاورمیانه و کشورهای همسایه را ایجاد کنیم و توسعه 

زیرساخت هایمان را پیش ببریم.« 

 چشم انداز 
این مجموعه 
تبدیل شدن به 
مطمئن ترین 
بستر تبادل رمزارز 
در کشور است. 
مسعودی فر در 
پایان می گوید: 
»امیدواریم بتوانیم 
بسترهای الزم برای 
توسعه فعالیت 
در خاورمیانه 
و کشورهای 
همسایه را ایجاد 
کنیم و توسعه 
زیرساخت هایمان را 
پیش ببریم

کسب وکار
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گفت وگو با بابک بردبار مدبر، مدیر ارشد برنامه ریزی فناپ تک در خصوص 
رویکرد تولید محصوالت در این شرکت

به دنبال تولید انبوه 
و 

سفارشی سازی شده
فناپ  تک که در سال 13۹4 توسط هلدینگ فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان )فناپ( بنیان گذاری شده، تا پیش از 
تغییرات در نام و اســتراتژی به عنوان بازوی پرداخت الکترونیکی هلدینگ فناپ، وظیفه ارائه محصوالت و راهکارهای نوین 
پرداخت الکترونیکی را بر عهده داشت، اما مردادماه 13۹7، هلدینگ فناپ ساختار کسب وکاری خود را بازطراحی کرد و شرکت 
فناپ پرداخت به فناپ تک تغییر نام یافت و تمامی فعالیت های حوزه تولید سخت افزارها/راهکارهای بانکی و پرداختی این 
هلدینگ در این شرکت متمرکز شد. شرکتی که امروزه نه تنها در حوزه محصوالت بانکی و پرداختی فعالیت دارد، بلکه توانسته فعالیت هایش 
را در حوزه تولید باتری نیز گســترش دهد و در سال گذشته در این حوزه به تولید انبوه برســد. با توجه به صحبت های مدیر ارشد برنامه ریزی 
فناپ تک، این شرکت می خواهد فراتر از یک تولیدکننده برود و با توجه به نیازهای مشتریانش، به خلق محصوالت متنوع و شخصی سازی شده 
دست بزند؛ در واقع رویکرد فناپ تک در بخش ســخت افزار، تولید انبوه و سفارشی سازی شده محصوالت است. در گفت وگویی که با بابک 
بردبار مدبر، مدیر ارشد برنامه ریزی فناپ تک داشتیم، به اقدامات شان در یک سال گذشته و چالش هایی که در این مسیر داشتند، پرداختیم. 
به گفته او، یکی از مهم ترین چالش های فناپ تک فرایندهای گمرکی بود که باعث افزایش قیمت تمام شده محصوالت شان می شد که با پیوستن 

به طرح AOE توانستند این چالش را تا حد خوبی برطرف کنند.

مسئله باعث شــد در ســال قبل، محصول باتری به 
تولید انبوه نرسد، اما خوشبختانه امسال توانستند 

به تولید انبوه برسند. 
محصــوالت دیجیتــال ســومین حــوزه فعالیــت 
فناپ تک اســت کــه این حوزه جــزء نوآوری هــای این 
شــرکت به حســاب می آیــد و اندرویدباکــس، اولین 
محصــول دیجیتــال و غیربانکی این شــرکت اســت 
که با تولید آن وارد حوزه تجهیزات زندگی دیجیتال 
شد. انواع مودم، تبلت و اندرویدباکس و دوربین های 
امنیتــی از جملــه محصــوالت فناپ تــک در بخــش 
تجهیزات دیجیتال اســت. بردبــار درباره این بخش 
از فعالیت های شــرکت توضیح می دهد: »در بخش 
دیجیتــال، محصــول All in One را داریــم کــه در 
فناپ تک تولید شده و به تازگی از آن رونمایی کردیم. 
تیم فناپ تک تمام تالش خود را کرده  تا هم در بخش 
نرم افــزار و هم در بخش ســخت افزار متکــی بر خود 
باشد و قطعات مورد نظر محصوالت را تا حد امکان، 

خودش تولید کند.«

  نیازسنجی و شخصی سازی محصوالت

فناپ تــک  بردبــار،  بــه صحبت هــای  توجــه  بــا 
می خواهد فراتــر از یــک تولیدکننده بــرود و با توجه 
بــه نیازهــای مشتریان شــان، بــه خلــق محصــوالت 
متنوع و شخصی سازی شــده دســت بزنــد. در واقع 

  رسیدن به تولید انبوه

فعالیت هــای فناپ تــک در ســه حــوزه اصلــی؛ تولیــد 
محصــوالت بانکــی و پرداختــی، تولیــد محصــوالت 
دیجیتــال و تولید انواع باتری اســت. حــوزه پرداخت و 
بانک را می تــوان کلیدی تریــن و پرمحصول ترین حوزه 
تولیدی فعلی فناپ تک دانست که تا قبل از سال 1399 
با مجموعه کســلز همــکاری و مشــارکت اســتراتژیک 
داشت، اما از ســال 1399 اســتراتژی خود را تغییر داد 
و  به همین واســطه مجموعــه AMP به عنوان شــریک 
اســتراتژیک در حوزه محصوالت پرداختــی فناپ تک 
انتخاب شد. به این ترتیب شــرکت فناپ تک اقدام به 

تولید پایانه های فروشAMP  کرد. 
فناپ تک از ســال گذشــته مجموعه ای از دستگاه های 
کارت خــوان جدیــد ارائــه داده که بــا حفــظ ویژگی های 
خوب دســتگاه های قبلی مشــابه، قیمت مناسب تری 
نســبت به محصــوالت پیشــین دارد. بردبار کــه مدیر 
ارشــد برنامه ریزی فناپ تک اســت، درباره محصوالت 
ایــن شــرکت می گویــد: »مــا امســال در کنــار دســتگاه 
AMP9000، دستگاه AMP9200 را نیز ارائه داده ایم 
کــه به مــرور قــرار اســت جایگزیــن دســتگاه های قبلــی 

شود.«
طبــق گفته هــای بردبــار، در حــوزه باتــری، جابه جایــی  
انتقــال مالکیــت برنــد باتــری و کارخانــه دامغــان بــه 
فناپ تک تا پایان ســال 1400 به طول انجامید و همین 
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رویکرد فناپ تــک در بخش ســخت افزار تولید انبوه 
و سفارشی سازی شــده محصوالت اســت؛ »ما فقط 
تولیدکننــده نیســتیم، بلکــه می خواهیم نیــاز مردم 
را اســتخراج و طبــق آن عمــل کنیــم. رویکــرد مــا در 
بخــش ســخت افزار تولیــد انبــوه محصــول به عالوه 
تولیــد سفارشــی محصــول اســت؛ یعنــی ابتــدا از 
نیاز و خواســته مشــتریان خود مطمئن می شــویم و 
ســپس آن را تولیــد می کنیــم. نیازســنجی در بخش 
سخت افزار بسیار سخت تر از بخش نرم افزار است، 
امــا خوشــبختانه از پــس ایــن مســئله برآمده ایــم. 
به عنوان مثــال در مناقصه اخیر شــرکت به پرداخت 
ملــت محصوالتــی مثــل کارت خوان هایمــان را 
شخصی سازی کردیم تا مشتری این امکان را داشته 
باشــد که رنــگ دلخــواه  و لوگــوی کســب وکار خود را 
روی دستگاه بیاورد. این یکی از مزیت های فناپ تک 

است. 
ایــن اتفــاق بارهــا افتــاده کــه مشــتریان مــا پــس از 
تحویل گرفتــن اولیــن ســفارش شخصی سازی شــده 
خــود، مجــدد ثبــت ســفارش کرده انــد. بحــث دوم 
در حــوزه شخصی ســازی دســتگاه های کارت خــوان 
کلیدگذاری است. به کمک کلیدگذاری در محل تولید، 
ارزش افــزوده زیادی برای مشــتری ایجاد می شــود؛ از 
جمله اینکه محصولی که برای یک شــرکت پرداخت 
تولید شــده، در ســوئیچ شــرکت پرداخت دیگــر قابل 
اســتفاده نیســت و ایــن بــرای شــرکت های پرداخــت 
که بــرای خریــد و نگهــداری کارت خــوان هزینه کالنی 

می کنند، بسیار ارزنده است.«

  گسترش خط تعمیر و بازسازی در کارخانه 

فناپ تک بــا توجه بــه نیازش بــه تمرکز خطــوط تولید و 
افزایــش ظرفیــت آن، اقــدام به ســاخت کارخانــه خود 
در شــهرک صنعتی خرمشــهر کرد که خردادماه 1400 

افتتاح شد. 
بردبــار می گوید فناپ تک با تأســیس کارخانــه خود در 
خرمشهر و مالک آن بودن، این اطمینان را به مشتریان 
خــود داد کــه شــرکت در طوالنی مــدت بــه حیــات خود 
ادامه می دهد و نیاز مشتریان به پشتیبانی و خدمات 
پس از فروش را تأمین می کند. مدیر ارشد برنامه ریزی 
این شرکت با تأکید بر اهمیت جلب اعتماد مشتریان 
می گوید: »خــط تعمیر و بازســازی کارخانــه این امکان 
را فراهــم کــرده تا بــا ارائه بســته خدمــات به مشــتریان 
خود، هم در حــوزه نرم افزار و هم در حوزه ســخت افزار، 
خدمات پس از فروش الزم برای محصوالت مان را ارائه 
دهیم و مشتری که محصولی را از این شرکت خریداری 
می کنــد، دغدغــه خراب شــدن کاالی خریداری شــده را 
نداشــته باشــد. ما حتــی پــس از اتمــام گارانتــی نیز به 
مشــتریان خود خدمات پس از فــروش ارائه می دهیم. 
اســتقبال مشــتریان به این خدمات به  قــدری زیاد بود 
که به تأسیس دومین خط تعمیر در کارخانه فناپ تک 

منجر شد.«

  کیفیت، قیمت و زمان؛ سه عامل کلیدی فناپ تک

طبق صحبت های بردبار، در فناپ تک نگاهی فرایندی 
وجــود دارد و فقــط کیفیــت محصــول نهایــی مــالک 
نیست، بلکه می خواهند مشــتری به کل فرایند تولید 

فناپ تک 
می خواهد فراتر 
از یک تولیدکننده 
برود و با توجه 
به نیازهای 
مشتریان شان، به 
خلق محصوالت 
متنوع و 
شخصی سازی شده 
دست بزند. در واقع 
رویکرد فناپ تک در 
بخش سخت افزار 
تولید انبوه و 
سفارشی سازی شده 
محصوالت است
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محصــوالت اعتمــاد کنــد. در واقع این شــرکت بــر این 
عقیده اســت که زنجیــره ارزش نباید هزینــه اضافه ای 
بــر دوش مشــتری بینــدازد و قیمت هــا باید متعــادل و 
منصفانه باشــد؛ در همین راســتا نیــز فناپ تک تالش 
دارد ســه عامل کیفیت، قیمت و زمــان را  تحت کنترل 
داشته باشــد. فناپ تک این فرایندهای تحت کنترل را 
که از مواد اولیه و روش های تولید شــروع می شــود و به 
محصول نهایی می رسد، »راه تولید فناپ تک« نامیده 
اســت.  او برای توضیــح بیشــتر می گویــد: »عمق دادن 
به زنجیره ارزش و رســیدن بــه حلقه های اولیــه، امکان 
کاهش هزینه ها را فراهم می کند. به همین خاطر ما در 
خرمشــهر هشــت خط تولید داریم و قطعات الزم را تا 
جای ممکن خودمــان تولید می کنیم تــا بتوانیم هزینه 
تمام شــده محصوالت را متعادل نگه داریم. همچنین 
بدین ترتیب کنترل مــا روی کیفیت مواد و محصوالت 

نیز بیشتر می شود.«

  حضور در مسیر سبز

بردبــار در ادامــه صحبت هایــش بــه عوامــل دیگــری 
که می تواند بــر کاهــش هزینه هــای تولیــد و در نهایت 
کاهــش قیمــت محصــوالت مؤثــر باشــد نیــز صحبت 
می کنــد. یکــی از ایــن عوامــل پیوســتن بــه  فهرســت 
فعــاالن اقتصــادی مجــاز و اســتفاده از امــکان مســیر 
ســبز گمرک اســت که فناپ تک توانســته بــه این مهم 
دســت یابد و یکی از مزیت های رقابتی این شــرکت در 
بازار به حســاب می آید.  بردبار در توضیح این موضوع 
می گویــد: »توانســتیم ســرعت ترخیــص کاال را به طور 
قابــل مالحظــه ای افزایــش دهیم کــه یک مزیــت برای 
ما و ارزش افزوده برای مشــتری به حســاب می آید. هر 
چقدر محصوالت مدت زمان کمتری در گمرک بمانند، 
هزینه خواب سرمایه هم کمتر می شود و در نهایت این 

موضوع می تواند به هزینه تمام شده ما کمک کند.«
فناپ تک در بخش لجســتیک نیز امســال فرایندهای 
خود را متمرکز کرده اســت. در حقیقت در حمل ونقل 
داخلی کاال، این شرکت برای اینکه بتواند هر دو عامل 
زمــان و هزینه را بهبود بخشــد، یک واحــد خاص برای 
بحث لجســتیک راه اندازی کــرده تا بتوانــد فرایندهای 
خود را در ایــن بخش متمرکز کند. به گفتــه بردبار، این 
واحد لجســتیکی در کیفیت حمل ونقــل فناپ تک اثر 

بسیار خوبی گذاشته است. 

  ایجاد اشتغال برای جوانان خرمشهر

احداث کارخانه تولیــدی در منطقــه آزاد اروند، یکی از 
گام هایی بود که در راستای توسعه اشتغال زایی از سوی 
فناپ تک  برداشته شد. به گفته بردبار، فناپ تک تمام 
تالش خود را کرده که در حد امکان از مردم منطقه  برای 
کار در کارخانه اســتفاده کند تا قدمــی در جهت ایجاد 
اشتغال در خرمشهر و توســعه فردی این افراد بردارد. 
طبق توضیحات مدیر ارشد برنامه ریزی فناپ تک، این 
شرکت در بخش منابع انسانی در سال جاری توانسته 
بهبودهایــی را کســب کنــد کــه اســتفاده از فرایندهای 
نوین برای جذب نیروی انســانی یکی از اقدامات شــان 

در این راستا بوده است.

بردبار می گوید: »ما در سال جاری تالش کردیم برای 
جذب نیروهای انسانی از کانون های ارزیابی استفاده 
 کنیــم؛ کانون هایــی کــه فرایند جــذب نیروی انســانی 
را تســهیل کــرده و از نیــروی انســانی ماهر اســتفاده 
می کنند. برنامه ما در ادامه توسعه فردی افراد است 
و در شش ماه دوم سال بر این بخش متمرکز خواهیم 
شد.  در حال حاضر حدود 150 نفر نیروی انسانی در 
کارخانه خرمشهر مشــغول به کار هستند که عموم 
آنها بومی منطقه اند. جذب نیروی انســانی ماهر در 
شــهرهای کوچک، امری دشــوار اســت؛ با این وجود 
ما مســئولیت اجتماعــی خــود را در قبــال بومی های 
این منطقه انجام داده ایم و توانستیم در این موضوع 
ســربلند بیــرون بیاییــم. در ســالی که گذشــت مــا در 
بســیاری از مناقصات برنده شــدیم و ظرفیــت تولید 
برخــی خطــوط مــا دوبرابــر شــد، در نتیجــه نیروهای 
انسانی ما نیز سه شیفت مشغول فعالیت هستند.«

  چالش هایی از جنس فرایندهای گمرکی

مدیر ارشد برنامه ریزی فناپ تک درباره چالش هایی 
کــه ایــن شــرکت در یــک ســال گذشــته بــا آن 
دســت وپنجه نــرم کــرده و موفــق به حــل آنها شــده 
نیز صحبت می کند. بــه گفته او، یکــی از مهم ترین 
چالش هــای فناپ تــک فرایندهــای گمرکــی بــود کــه 
باعث می شد هم قیمت تمام شده محصوالت شان 
افزایــش پیــدا کنــد و هــم در بــازه زمانــی ترخیــص 
کاالها طوالنی می شــد. بردبار می گوید حل مســئله 
گمرک با شفافیت در حوزه های مالی به دست آمد: 
»درســت اســت که فناپ تک حدود دو ســال است 
کارخانه جدیــد را راه انــدازی کرده، اما چندین ســال 
به صــورت پراکنــده در تهــران و خرمشــهر تولید کاال 
انجام می داده، البته در تمام این مدت فناپ تک در 
فرایندهای گمرکی به صورت شــفاف عمــل کرده  که 
این امر سبب ساز نگاه مثبت به مجموعه و تسریع 
در رفع این مشــکل ما شد و حداقل نســبت به رقبا 

این مزیت را به دست آوردیم.«
یکی دیگــر از چالش های این شــرکت بحــث قیمت 
 تمام شــده کاالهایشــان بــود کــه بــا انجــام یکســری 
اقدامــات توانســتند در ایــن بخــش ارتقــا یابنــد. 
بــرای مثــال در تولیــد کارت خــوان بــا افزایــش عمــق 
داخلی ســازی، عمــالً دســتگاه بــا هزینــه  تمام شــده 

پایین تری به دست مشتری می رسد. 
بردبــار می گویــد: »افزایــش نــرخ ارز و وارداتی بودن 
یکسری قطعات به معضلی برای ما تبدیل شده بود 
که اکنون با پیاده کردن سیاست مهندسی قطعات 
و تولیــد توســط خطــوط تولیدمــان  در خرمشــهر، 
کاالهــا بــا قیمــت مناســب تری بــه مشــتریان ارائه 
می شود.« بر اساس صحبت های او افزایش کمیت 
و کیفیت تولید، بهبود فرایندهــای تولیدی و نظارت 
دقیق بر آنهــا، عمق بخشــیدن به ســطح تعمیرات و 
در نهایت آموزش و توســعه نیروی انسانی از جمله 
اهداف و برنامه های فناپ تک برای آینده ای نزدیک 
اســت کــه امیدوارنــد بتواننــد در انجــام آنهــا موفق 

شوند 

عمق دادن 
به زنجیره ارزش 
و رسیدن به 
حلقه های اولیه، 
امکان کاهش 
هزینه ها را فراهم 
می کند. به همین 
خاطر ما در 
خرمشهر هشت 
خط تولید داریم 
و قطعات الزم را 
تا جای ممکن 
خودمان تولید 
می کنیم تا بتوانیم 
هزینه تمام شده 
محصوالت را 
متعادل نگه داریم
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سال ششم

شماره شصت و دوم

 مهر 1401

طهورا 
آدینه وند

گفت وگو با مدیران »بام« درباره فعالیت های حال حاضر این سامانه 
و چالش هایی  که با آن مواجه هستند

مشتری مداری؛ مهم تر از 
دنباله روی از روندهای روز

ســامانه بانکداری الکترونیکی بانک ملی یا »بام«، نرم افزار هوشــمند اینترنت بانک و موبایل بانک ملی اســت که مشتریان 
می توانند برای انجام اموری مانند انتقال پول، خدمات چک صیادی، پرداخت تسهیالت خود و دیگران، خرید شارژ و اینترنت، 
تمکن مالی، صدور دسته چک، افتتاح حساب مجدد و... از آن استفاده کنند. هر روز که می گذرد، انتظارات کاربران از سرعت، 
کیفیت و نوع خدمات بانکی ارتقا می یابد و چنین به نظر می رسد که بانک ها راهی جز سازگاری با شرایط و به روزرسانی خود 
ندارند. به همین دلیل بانک ها عالوه بر رقابت در زمینه هایی که از ابتدا وجود داشته، در ارائه خدمات دیجیتالی نیز با یکدیگر رقابت می کنند. 
در همین راستا با چند تن از مدیران »بام« به عنوان بازیگر این فضا گفت وگو کردیم تا از شرایط راه اندازی این سامانه، فعالیت های حال حاضر 
آن و چالش هایی که با آن مواجه هستند، بیشتر آشنا شویم. ناهید مهرابی، مدیر واحد کسب وکار استراتژیک بام معتقد است که راهبرد بام 
هیچ گاه دنباله روی صرف از روندهای هیجانی و برخی اقدامات مدگرایانه فضای فین تک نبوده است. او در این باره می گوید: »روندها و فناوری های 
نوین را به چشم تسهیلگر و فرصت برای حل مسائل واقعی مشتریان و بانک ارزیابی می کنیم و در صورتی  که برای حل نیازمندی های موجود، 
مؤثر بودند با جدیت و اولویت باال برای به کارگیری آن تالش می کنیم. اما در غیر این صورت تنها به  صرف اینکه از روندی عقب می افتیم، به دنبال 
آن نمی رویم.«  به گفته او مأموریت بام این است که هر کاربر این سامانه حس یک مشتری VIP را داشته باشد که خیلی سریع، راحت و با احترام، 

خدماتی فراتر از انتظار دریافت کرده و حس رضایت و توجه ویژه را تجربه می کند.
طبق توضیحات مدیران بام، این اپلیکیشن بعد از یک بازطراحی توانست امتیاز 4.8 را در کافه بازار از کاربران دریافت کند که این امتیاز از مجموع 
نظرات بیش از 300 هزار کاربر و هشت میلیون نصب به  دست  آمده که در حال حاضر باالترین امتیاز در بین اپ های مالی و بانکی است. مدیران 
توسعه سامانه بام در این باره معتقدند: »اگر تنها یک دلیل برای جایگاهی که االن بام در نظر مخاطبانش کسب کرده، وجود داشته باشد، این 

است که ما تمرکز اصلی مان روی تجربه مشتریان مان بوده و سایر فرایندها، فناوری ها و اقدامات مان را حول این موضوع تعریف کرده ایم.«

کسب وکار

عکس: نسیم اعتمادی
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ماهنامه اختصاصی

فناور ی های مالی ایران

  داستان بام

داستان بام از فروردین  1394 آغاز شــد؛ هرچند ایده و 
بذر آن از چند مــاه پیش تر در بانک ملی شــکل  گرفته 
بــود. در آن زمــان در بانــک ملــی اپلیکیشــن هایی در 
حوزه اینترنت بانــک و موبایل بانک وجود داشــت، اما 
طبق گفته هــای مهرابی، راه حل های موجــود انتظارات 
کاربــران را پوشــش نمــی داد. او می گوید: »گاهــی الزام 
انجــام کارهــای بــزرگ، در کنار هــم قــرار گرفتن افــراد و 
تشکیل یک تیم خوب است و ما این شانس را داشتیم 
کــه در کنــار افــراد توانمنــد از همــکاران بانک و ســداد 
کار را پیــش ببریــم. همه افــراد تیــم پــروژه، از همکاران 
بانک تا تیم توســعه بــام به دنبــال انجــام کاری اثرگذار 
برای مــردم بودیم، به همین دلیل یک مفهوم و مســیر 
مشــخص را برای خود تعریف کردیــم و آن هم این بود 
که با به کارگیری فناوری های نوین و ارائه خدمات ساده، 

سریع و دلچسب، کاربران خود را توانمند کنیم.«
زمانی که بام شــروع به کار کرد، بحث اینترنت بانک ها 
در کشور داغ بود، اما تفاوت اصلی سامانه بام با برخی 
رقبــای خــود در آن زمــان، فعال ســازی غیرحضــوری 
اینترنت بانک بود. شــاید اساســاً مراجعه حضوری به 
بانک برای فعال سازی اینترنت بانک در تضاد با مفهوم 
اولیه و دلیل شکل گیری اینترنت بانک در سراسر دنیا 
باشد، اما این اتفاقی است که در کشور می افتاد و این 
اقدام بام، تحولــی جدی در خدمــات اینترنت بانک در 

کشور ایجاد کرد.
بنابراین نقطه کلیدی راه اندازی بام در آن زمان، موضوع 
احــراز هویــت غیرحضــوری بــود. مهرابــی بــا توضیــح 
اینکه کارهــای تحول آفریــن در بانک های بــزرگ مانند 
بانک ملی به ســادگی اتفــاق نمی افتــد، بیــان می کند: 
»راه اندازی بــام در آن زمان بــا آن ویژگی هــا و خدمات، 
بسیار پیچیده و دشــوار بود و با حمایت مدیران ارشد 

بانک ملی ممکن شد.«
بــا اینکــه بــام در ابتــدای کار، تأییــد برخی مســئوالن و 
دست اندرکاران بانکی را با خود نداشت، اما سعی کرد 
با پذیرش ریســک ایــن موضوع، خط شــکن باشــد. او 
توضیح می دهد: »با تمام اینها بام در نهایت توانست 
همــه دغدغه هــای نهادهایــی را که در خصــوص احراز 
هویــت غیرحضوری به بــام ایــراد می گرفتند، پوشــش 

دهد.«
مدیر واحد کسب وکار اســتراتژیک بام ادامه می دهد: 
»سعی کردیم برای سهولت فرایند ثبت نام و جلوگیری 
از مراجعه حضوری به شعب، اقالم داده ای احرازشده 
کاربر در بانک؛ از جمله شــماره موبایل، رمز دوم کارت 
و اطالعات هویتی را در قالب اســتانداردهای روز احراز 
هویــت قــوی بــه کار بگیریم تــا کاربــر حس ســهولت و 

امنیت را یکجا تجربه کند.«

  احراز هویتی که فقط به شاهکار بسنده نکرد

راحتــی و کیفیــت تصادفــی نیســت، بــرای اینکــه هــر 
خدمت در ساده ترین و کاربردپذیرترین حالت ممکن 
بــا توجــه  بــه محدودیت هــا و شــرایط موجــود آن زمان 
پیاده سازی و ارائه شــود، داده های زیادی تحلیل شده 
و آزمایــش کاربردپذیــری دوره ای نیــز برگــزار می شــود. 

برای مثــال عمومــاً، مبنای ســنجش شــماره موبایل 
کاربر که یکی از فاکتورهای احراز هویت نیز هســت، 
داده های ســامانه مشــتریان در نظر گرفته می شود، 
امــا بــا تحلیــل و بررســی و آزمایش هــای انجام شــده 
مشخص شد معتبرترین و فعال ترین مرجع شماره 
موبایل کاربــران بانــک در آن زمان، ســامانه پیامکی 
اعالم تراکنش هاست )ســاپتا(؛ بنابراین برای فرایند 
فعال سازی این شــماره موبایل مدنظر قرار گرفت که 

البته تصمیمی چالشی بود.
همان طور که می دانید ایــن روزها کاربران برای انجام 
امــور بانکی خــود به شــماره موبایلــی احتیــاج دارند 
که به نام خودشــان باشــد، در غیر این صورت انجام 
برخــی امــور نظیــر انتقــال کارت بــه کارت از برخــی 
اپلیکیشــن ها بــرای آنان ممکن نیســت. مســئله ای 
کــه در ایــن  خصــوص وجــود دارد، این اســت کــه آیا 
نمی توان هویت افراد را بدون اینکه شماره موبایل به 
نام خودشان باشــد، از طریق دیگری احراز کرد و این 
مســئله چقدر در روند احــراز هویت آنــان تأثیرگذار 

است؟
تغییــرات به ظاهــر کوچــک در بانکی به ابعــاد بانک 
ملی مقیاس متفاوتی دارد و باید با حساسیت و در 
نظر گرفتن مالحظــات متنــوع، برنامه ریــزی و اقدام 
کرد. بــا این  حــال به گفتــه مهرابــی جز مــوارد اندک 
که اکثراً مســائل  خانوادگی بودند، مشکلی در حوزه 
دسترســی غیرمجــاز بــه ســیم کارت در ســامانه بــام 

صورت نگرفته است.
ســامانه »شــاهکار« مخفــف شــبکه احــراز هویــت 
کاربــران، در اصــل ســامانه متصل کننــده اپراتــور و 
مراجــع تطبیق دهنــده هویتی اســت، طوری کــه اگر 
هر یک از اپراتورها بخواهند ســرویس جدیدی را به 
مشــترکان خود ارائه دهند، حتماً باید هویت آنها را 
بررسی کنند. این ســامانه به اپراتور کمک می کند تا 
هویت مشــتری یا فــرد مورد نظــر را از نظــر حقیقی، 
حقوقی، تابعیــت و اطالعاتی از این  دســت بررســی 
کند؛ بنابراین می توان گفت شــاهکار نوعی ســامانه 
احــراز هویــت در بســتر نویــن به شــمار مــی رود، امــا 
بررسی ها نشان می دهد تیم بام احراز هویت کاربران 
خود را تنها از طریق این سرویس انجام نداده است.
شــاهین یازرلو، مدیر فنی بام در خصوص اســتفاده 
از امکانات این سامانه می گوید: »این سامانه قطعاً 
بــرای مشــتریانی کــه در بانــک اطالعــات معتبــری 
ندارند، می تواند راهگشا باشد، اما با توجه  به اینکه 
ایــن ســرویس دولتــی اســت و روزانــه تعــداد زیادی 
درخواســت ثبت نام در بام وجــود دارد، بعضــاً زمان 
پاســخ مورد انتظــار را ارائه نمی دهد، بنابراین ســعی 
شده مبنای کار، داده های اعتبارسنجی شده و معتبر 
خــود ســامانه مشــتریان بانــک باشــد و در صــورت 
مواجهه با مشتری جدید یا نیاز به اطالعات به روز از 

شاهکار استعالم شود.«
مهرابــی نیــز می گویــد: »در طــول این ســال ها مــا با 
رصــد روش هــا و فناوری هــای حــوزه احــراز هویــت 
غیرحضــوری و بومی ســازی آنهــا در بــام، ســعی 
در ارتقــای امنیــت آن داشــته ایم و مــوارد معــدود 

مدیر واحد 
کسب وکار 
استراتژیک بام: 
»سعی کردیم برای 
سهولت فرایند 
ثبت نام و جلوگیری 
از مراجعه حضوری 
به شعب، اقالم 
داده ای احرازشده 
کاربر در بانک؛ 
از جمله شماره 
موبایل، رمز دوم 
کارت و اطالعات 
هویتی را در قالب 
استانداردهای روز 
احراز هویت قوی 
به کار بگیریم تا 
کاربر حس سهولت 
و امنیت را یکجا 
تجربه کند«
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تنظیم گری

اولین دغدغه ای که در مورد شــرکت های پرداخت 
وجود داشــت، انحصارگرایی بود. آیا ضوابط جدید 
می تواند انحصار گذشته را بشــکند و در را به روی 

تأسیس شرکت های جدید باز کند؟
داود محمدبیگی: آخرین نسخه ضوابط شرکت های 
پرداخت به ســال 1390 بازمی گردد و تقریباً 10 ســال 
طول کشــید تا ضوابط جدیــد ارائه شــود. در این بازه 
زمانی به جز ماهیت پرداخت یــاری، اتفاق دیگری در 
حــوزه پرداخت نداشــتیم. بحث ســوئیچ 12 شــرکت 
پرداخت بــه شــاپرک وجود داشــت و در ســال 139۷ 
طبــق مصوبــه ای کــه هیئــت وزیــران داشــت، بانــک 
مرکــزی به دلیــل پاســخ بــه ایــن مصوبــه و نیــاز بــازار 
ضوابط جدیدی ارائه داد، اما ذیل همین 12 شــرکت 
پرداخــت بــود. بعــد از گذشــت چنــد ســال تصمیم 
گرفتیم شرکت های موجود را سامان دهی کرده و بعد 
به صدور مجوزهای جدید اقدام کنیم، اما این اتفاق 
نیفتاد و نتوانستیم برخی از بندهای ضوابط قدیمی 

را در شبکه پرداخت اعمال کنیم. 
در خصــوص واگــذاری ســهام بانک ها در شــرکت ها 
مقاومــت شــدیدی وجــود داشــت. ســال های 1395 
و 1396 مکاتباتــی بــا بانک هــا داشــتیم کــه ســهام 
شــرکت ها را واگــذار کنند و ســمت ســهام 30 درصد 
بروند. بانک هــا در مخالفــت با این تصمیــم معتقد 
بودنــد شــرکت هایی کــه در حــوزه خدمــات پرداخت 
کار می کننــد، بــرای تأمیــن وجــوه بــه بانک هــا کمک 
می کنند و جداکردن این شــرکت ها از بانک ها باعث 
زیان دهــی بانک هــا می شــود. ســال 1396 اتفــاق 
جدیــدی در شــبکه پرداخــت افتــاد؛ مصوبــه ای در 
شورای پول و اعتبار تصویب شد که در آن مختصات 
سرمایه گذاری بانک ها تعیین شده و گفته شده بود 
بانک هــا می تواننــد در حــوزه پذیــرش کارت فعالیت 
داشته باشند. این مصوبه شورای پول و اعتبار عمالً 
بحث کنار گذاشــتن بانک ها از عملیــات بانکی را که 
در ضوابط پرداخت آمده بود، خنثی کرد. در واقع این 
حاصل مقاومت های بانک ها در مقابل فشــاری بود 
که بانــک مرکزی بــرای واگذاری ســهام بانک هــا وارد 

کرده بود. 
بانک هــا تمایلــی بــه واگــذاری نداشــتند. مصوبــه 
ســرمایه گذاری بانک ها در حــوزه اوراق بهادار اســت 
و یــک بنــد دارد کــه فعالیــت بانکــی را تأییــد کــرده 
اســت. طبیعتاً تغییر این رونــد، واگــذاری بانک ها را 
تحت الشعاع قرار داد و باعث شد در بازبینی ضوابط 
مصمم تر شویم. ضمن اینکه ما می خواستیم تعداد 
شــرکت های پرداخت افزایش پیدا کنــد و همین هم 

موجب بازنگری ضوابط شد. 
البته قانون رفع موانع تولید هم در این مسیر به نوعی 
کاتالیزور بود، اما واقعیت این اســت که قبل از ابالغ 
از ســال 139۷ این موضوع دغدغه اصلی بود؛  منتها 
موانعی وجود داشت. در مجموع به اعتقاد بنده، این 
ضوابط می تواند انحصار را رفع کند و هرچند نسبت 
به شــرایط قبلی فضا را بازتر کرده، اما چون سهام دار 
اصلی شرکت ها، بانک ها خواهند بود، طبیعتاً ورود 

سایر اشخاص به این حوزه محدود خواهد شد.   

رضا قربانی: دو پیش فرض ساده داریم؛ یکی اینکه طبق 
تجربه جهانی ما باید جدایی سیستم پرداخت و بانک 
را داشته باشیم؛ یعنی بانک ها با شبکه پرداخت تعامل 
دارنــد، ولــی هیچ کــدام از اینها نبایــد بر دیگری تســلط 
داشــته باشــند. دوم اینکه ما باید جا را برای نوآوری باز 
کنیم. گواه این مثال هم تجربه PSD2 در اروپاســت که 
بــرای صنعــت پرداخــت نــوآوری را در مالکیــت داده ها 

دیده است.
اگر به ایــن ضوابط نــگاه کنیم، ســه موضوع مشــخص 
وجــود دارد؛ یکــی فصــل 2 بنــد 9 مــاده 6 اســت کــه 
مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت پرداخت را از مدیریت 
در شــرکت های دیگــر منــع می کنــد. ایــن موضــوع یک 
محدودیت جدی برای این افراد ایجاد می کند و می تواند 
تبعــات جانبی داشــته باشــد. در فصــل 3 مــاده 15 هم 
بحث مالکیت 51درصدی بانک ها آمده که این موضوع 
هم فضا را برای حضور خصوصی ها تنگ می کند، یعنی 
هر شرکتی بخواهد وارد این عرصه شود، قاعدتاً باید با 
یک بانــک طرف قرارداد شــود. موضوع ســوم هم بحث 
حداقل ســرمایه تعیین شــده در ضوابط اســت. در این 
ضوابط حداقل سرمایه هزار میلیارد تومان تعیین  شده 
که به نظر مبلغ منطقی نیست؛ بنابراین در مجموع ما 
با آیین نامه ای مواجهیم که ظاهراً در نوآوری را نمی  بندد، 
اما آن را محــدود می کند. ما این نکات را در کمیســیون 
فین تــک ســازمان نصــر بررســی کرده ایــم و به صــورت 

مکتوب به بانک مرکزی ارائه خواهیم داد. 
مهــدی عبــادی: از ســال ها پیــش یــک انتقاد بــه بانک 
مرکــزی و ســایر رگوالتورهــای مــا وارد اســت و آن اینکه 
رگوالتورهــا در ایــران در معنــای واقعــی خودشــان کــه 
تنظیم گــری اســت، عمــل نمی کننــد؛ بلکــه ماهیــت 
عملکردی آنها بیشتر از اینکه جنبه تنظیم گری داشته 
باشد، جنبه سیاست گذاری دارد. یعنی بانک مرکزی ما 
می گوید پی اس پی ها چه کاری بکنند و چه کاری نکنند. 
با این ضوابط جدید بانک مرکزی ممکن است به لحاظ 
کمیــت، انحصــار شکســته شــود و تعداد شــرکت های 
پرداخــت از 12 مورد فعلی به 20 مورد برســد، امــا آیا در 
کیفیت و جنس ســرویس دهی هم ایــن انحصار از بین 
مــی رود؟ به  نظــر بنده پاســخ خیر اســت؛ چراکــه بانک 
مرکــزی با ایــن ضوابــط جدیــد فقط اجــازه کپی بــرداری 
را داده و گــواه ایــن پیش بینــی مــن هــم همــان مالکیت 
51درصدی بانک ها در شــرکت های پرداخت اســت که 

در ضوابط آمده است. 
ما یک تجربه قبلی داشــتیم. آن روزی کــه آقای همتی، 
رئیس کل سابق بانک مرکزی اجرای مسیری را تشویق 
می کرد که مصوبه پرداخت باید به سمت بانک ها برود، 
بنده همان زمان به عنوان عضو کارگروه مربوطه گفتم به 
این شکل هیچ تحولی در حوزه کیف پول اتفاق نخواهد 
افتاد. اینجا هم چون وابستگی به بانک مسئله مهمی 
اســت، چندان نمی توان به رخ دادن یک تحول امیدوار 
بود. به  همین دلیل معتقدم بانک مرکزی با این ضوابط، 
تنظیم گــری نکرده، بلکه سیاســت گذاری انجــام داده و 
مستقیماً به شرکت ها می گوید چه کنند و چه نکنند. 

امروز اگــر یــک پی اس پــی باهوش شــکل بگیــرد، حتی 
یک دســتگاه کارت خوان هم نصب نمی کند و نیازی به 

داود محمد 
بیگی: »در مجموع 
به اعتقاد بنده، این 
ضوابط می تواند 
انحصار را رفع کند 
و هرچند نسبت 
به شرایط قبلی 
فضا را بازتر کرده، 
اما چون سهام دار 
اصلی شرکت ها، 
بانک ها خواهند 
بود، طبیعتاً ورود 
سایر اشخاص به 
این حوزه محدود 
خواهد شد«
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سرمایه هزار میلیارد تومانی ندارد که برای کف سرمایه 
ثبتی شرکت پرداخت در این ضوابط تعیین شده است. 
به  نظــر بنده اگــر با ایــن ضوابــط شــرکتی هــزار میلیارد 
تومان بیاورد، 100 میلیارد تومان آن را برای تهیه دستگاه 
کارت خــوان هزینــه می کنــد و 900 میلیــارد باقی مانــده 
برای خریــد ملک و اجاره دادن آن اســتفاده می شــود تا 

صورت های مالی مثبت نشان داده شوند. 
محمدحسین کاشی: به  اعتقاد بنده بعد از سال ها که 
انحصــار وجود داشــته و دریافــت مجوز برای تأســیس 
شــرکت پرداخــت الکترونیــک ســخت بــوده، ضوابــط 
جدیــد یــک گام روبه جلــو اســت و بایــد بــه چشــم یک 
فرصت به این فضــا نگاه کــرد، حال اینکــه جزئیات آن 
چطور پیش خواهــد رفت، قابل بحث اســت. ما در این 
حوزه سه دسته بازیگر داریم که یا مجوز مستقیم دارند 
یا مجوز نیابتی. من شرکت های پرداخت یار را در دسته 
مجوزهــای نیابتــی قــرار می دهم. یــک دســته دیگر هم 
شرکت هایی مانند پرداخت الکترونیک سداد هستند 
که بانک ها ســهام دار اصلــی هســتند و در مجموعه ما 
هم بانــک ملــی ســهام دار عمده آن اســت. فضــای این 
پی اس پی ها با سایر پی اس پی ها متفاوت است. دسته 
ســوم هم ســهام داران ترکیبی دارند. این ضوابط جدید 
تأثیرات متفاوتی روی این سه دســته خواهد گذاشت. 
دسته دوم که سهام دار عمده بانک دارند، با این ضوابط 
دچار تغییر جدی نخواهند شد، اما ضوابط ابالغی روی 
دو بازیگر دیگر تأثیر خواهد گذاشت. گرچه طبق اعالم 
بانک مرکزی سایر شرکت های دارای مجوز نیز باید طی 

سه سال شرایط خود را با این جزئیات به روز کنند.
مــن صحبــت آقــای عبــادی را کــه »پی اس پــی باهــوش 
دســتگاه کارت خــوان نمی خــرد«، قبــول نــدارم. مــا در 
سداد فقط مبلغ برایمان مهم اســت؛ چراکه رویکردها 
از سوی بانک به ما اعالم می شود. بحث بعدی هم نگاه 
نوآورانه در سرویس است. متأسفانه شرکت های همکار 
ما به  دلیل مقــررات ســخت نمی توانند نوآوری داشــته 
باشــند، یا در مقابــل هر نــوآوری دچار کندی و مســائل 
مختلف هســتند. به نظر من بــا ضوابط ابالغــی تعداد 
پرداختی هــا زیــاد نمی شــود، بلکه برای دســته ســوم یا 
همان نیابتی ها شرایط بهتر می شود تا با پی اس پی های 
دیگر ترکیب شــوند. البته این را هم بگویم که رده بندی 
بیــن شــرکت های پرداخــت اصــالً مثمرثمــر نبــوده و 
همچنان که می  بینیم، همکاران ما بر سر تعداد تراکنش 
به شــدت رقابت دارند و با وعده هایی مانند تسهیالت، 
تحویــل تــرازو، تلویزیــون، نصــب مــودم و وای فــای و... 
مشــتری را به نصب کارت خوان خود تشویق می کنند؛ 
بنابراین به  نظرم این یک فرصت اســت که شرکت های 
پرداخت کوچک تر به پرداخت یارها ملحق شده و باعث 
نوآوری در فضای جدید کســب وکار صنعــت پرداخت 

شوند.

پس نظر شما این اســت که ما نیازی به افزایش تعداد 
پی اس پی ها نداریم و همین شرکت های موجود می توانند 
با الحاق به دیگر شرکت های مرتبط، کیفیت کار خود را 

افزایش دهند؟
کاشــی: بله دقیقاً. افزایش تعداد شرکت های پرداخت 

دردی از مشکالت صنعت را حل نمی کند، بلکه باید 
با قدرت بیشتر به سمت ادغام و تولد بازیگران برویم.

آقای ابراهیمی با توجه به اینکه حوزه کاری شــما 
بازوی پرداختی بانک کارآفرین اســت، آیا ضوابط 
جدید می تواند برای شما تسهیلگر تأسیس شرکت 

پرداخت باشد؟
هادی ابراهیمــی: اگر از منظــر بانکی به ایــن ضوابط 
نــگاه کنیــم، منابع برای مــا مهم اســت تا کارمــزد. ما 
در بانــک کارآفرین این ضوابــط را به نوعــی فرصت و 
تهدید می بینیم. فرصتش این اســت کــه در مذاکره 
بــا برخــی پی اس پی هــای عالقه مند بــاز شــده و برای 
بانک نیز ایــن امکان فراهم شــده که با بهــای کمتر و 
زیرســاخت آماده تری وارد این کســب وکار شود، اما 
اینکه بخواهیــم شــخصاً شــرکتی راه بیندازیم، یک 

تهدید است و صرفه اقتصادی ندارد. 
نکته  این اســت کــه بانــک به دنبــال ســود حاصل از 
پی اس پی  نیســت؛ بلکه بیشــتر دنبال منابع است. 
همــواره مذاکرات مــان بــه ســمت مذاکــره و همکاری 
با پی اس پی ها بوده، نه تأســیس و راه اندازی شــرکت 
پرداخت؛ این فلســفه وجــودی عالقه مندی بانک ها 
به این طرح هاست. هزار میلیارد تومان برای بانک ها 
چندان مســئله ای نیســت و در حوزه بانکی بیشــتر 
تبدیــل دارایی اســت تــا ایجــاد فضای کســب وکاری 

پرداخت. 
اگر بخواهم خیلی شــفاف بگویم، اکنــون برای بانک 
این مورد بیشــتر توجیــه اقتصــادی دارد کــه در بازار 
کســب وکاری راه پیــدا کند که منابع داشــته باشــد و 
بانک به آن متصل شود، وگرنه اینکه بانک به تنهایی 
بخواهــد شــرکت پرداخــت تأســیس کنــد، مطلــوب 
نیست؛ چراکه بهای تمام شده سرویس ارائه دهنده 

فعلی آن هم تحت تأثیر قرار می گیرد. 

بازگردیم به بحث آقای کاشی. به نظرتان به افزایش 
تعداد پی اس پی ها نیاز داریم؟

محمدمهدی شــریعتمدار: مــا یک نگاه عــام فراگیر 
داریم که »بازار چیست و کاربردش کدام است و چرا 
باید وجود داشته باشد و نابازار کجاست؟«. بازار یک 
مکانیسم تضمین کیفیت خدمت و قیمت است تا 
نیاز مخاطب نهایی تأمین شود. روش عملکرد آن هم 
این گونه اســت که نهاد تنظیم گر فضایــی را به  وجود 
آورد که شرکت ها به راحتی شــکل بگیرند و بین شان 
رقابت ایجاد شــود و هر شــرکتی که کارآمدتر باشــد، 
رشد   کند. نکته مهم دیگر این است که شرکت ها باید 
بتوانند بمیرند تا شرکت دیگری جایگزین شان شود؛ 
بنابراین تنظیم گر هم باید رشد و شکل گیری را ممکن 
کند و هم مــرگ را. موقعیت مســلط پیــدا کردن یک 
شرکت عیب نیســت، اما سوء اســتفاده از موقعیت 
مســلط خطاســت. این مفهومی اســت که مــا به آن 

احترام می گذاریم.
در مقابل ما نابازار را داریم؛ اینکه انحصار غیرطبیعی 
به وجود بیاید، مانند اینکه بگوییم در حوزه پرداخت 
فقط 12 مجــوز صادر می شــود. همچنیــن ورود نهاد 

محمدحسین 
کاشی: »به  اعتقاد 
بنده بعد از سال ها 
که انحصار وجود 
داشته و دریافت 
مجوز برای تأسیس 
شرکت پرداخت 
الکترونیک سخت 
بوده، ضوابط جدید 
یک گام روبه جلو 
است و باید به 
چشم یک فرصت به 
این فضا نگاه کرد، 
حال اینکه جزئیات 
آن چطور پیش 
خواهد رفت، قابل 
بحث است«
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تنظیم گر به بازار به  نوعی انحصار غیرطبیعی است، 
چــون خــودش قانون گــذار اســت و همیــن امــر یــک 
موقعیت مسلط برای آن در بازار ایجاد می کند که به 

این پدیده »نابازار« می گوییم.
اگــر بخواهیم در این بســتر مفهومــی ضوابط جدید 
شرکت های پرداخت را بررسی کنیم، متوجه می شویم 
به هر حال از شــرایط قبلی بهتر اســت، ولــی اینکه تا 
چه حــد اصالح به ســمت نظــام بــازار خواهــد رفت، 
مبهم است؛ یعنی اگر در این حوزه ۷0 تا 80 درصد با 
مفهوم واقعی بازار فاصله داریم، این ضوابط در حد 

20 درصد شرایط را بهبود خواهد بخشید. 
در شــرایط جدید مربوط به شــرکت های ارائه دهنده 
خدمــات پرداخــت می بینیــم که بانــک مرکــزی وارد 
جزئیات شــده اســت. برای مثال در مورد صالحیت 
مدیرعامــل و هیئت مدیــره بســیار ریــز شــده و حتی 
صالحیــت تحصیلــی آنهــا را نیــز ســنجیده و معیار 
تعیین کرده اســت. چرا بانک مرکــزی در این ضوابط 

باید درگیر این سطح از جزئیات می شد؟
محمدبیگــی: واقعیت این اســت که همه جــای دنیا 
گرفتــن مجــوز از بانــک مرکــزی بــرای فعالیــت مالی، 
اقتصادی، بانکــی یا پرداختی کار ســاده ای نیســت. 
بانک های مرکزی سازمان هایی به شدت بوروکراتیک 
و محافظــه کار هســتند و درســت هــم همین اســت؛ 
بنابرایــن بــا نکتــه ای کــه آقــای شــریعتمدار در مورد 
سخت گیری مجوزها می گویند، موافقم و در ضوابط 
جدید هم قصد داشــتیم اندکی این رویه را تســهیل 

کنیم، اما ماهیت بانک مرکزی همین است. 
ضمن اینکه آقای قربانی اشــاره کردنــد باید فعالیت 
پرداخت و بانک را از یکدیگر جدا کرد، اما توجه کنیم 
در حال حاضر با آمدن PSD2 این دو مفهوم در حال 
نزدیک تر شدن هرچه بیشــتر به یکدیگر هستند تا 
انحصــار کارت را بشــکنند و پرداخــت را بــرای مــردم 
آســان تر کنند. بانک مرکزی اکنون بعد از 10 ســال با 
توجه به نیازمندی بازار و اتفاقــات دنیا این ضوابط را 

 PSD2 ارائــه داده، اما نگاه من بــه این ضوابط به شــکل
نیســت و قطعاً بانــک مرکزی در کنــار ایــن ضوابط باید 

فعالیت هایی در جهت نوآوری انجام دهد. 
در مــورد بحــث 51درصــدی مالکیــت بانک هــا در 
شــرکت های پرداخــت هــم بایــد بگویــم بانک هــا در 
جمع آوری وجوه موفق بوده اند و بررسی ها نشان می دهد 
کاری کــه بانک هــا در تجمیع وجوه بــا ابــزار کارت خوان 
انجام می دهند، هزینه  کمتری نســبت به سایر ابزارها 
دارد؛ بنابراین اســتفاده از این ابزار جهــت تأمین وجوه 

برای بانک ها به صرفه است. 
نکته دیگــر اینکــه اگــر بانک ها نباشــند، آیا شــرکت ها 
می توانند هــزار میلیارد تومــان ســرمایه بیاورند؟ نقدی 
که به ایــن ضوابــط می شــود، ایــن اســت که چرا ســهم 
مشــخصی بــرای اشــخاص حقیقــی و حقوقــی در نظر 
گرفته نشده اســت؟ ما قبل از تنظیم این ضوابط راجع 
به همــه اینهــا صحبت کردیــم  و قــرار بود ســقفی برای 
ســهام داری بانک ها تعیین شــود، اما به دلیل اعتمادی 
که بانک مرکزی به بانک ها دارد و مصوبه سال 1396 که 
قبالً توضیح دادم که این کار را یک فعالیت بانکی قلمداد 
می کرد، تصمیم بر آن شد که این اختیار به بانک ها داده 
شود که با اشخاص حقیقی و حقوقی مشارکت کنند. 
البته با توجه به محدودیت های سرمایه گذاری بانک ها 
و تجربیــات خوبی که شــرکت های غیربانکــی در زمینه 
پرداخت دارند، تخمین ما این اســت که بانک ها حتماً 

سراغ بخش خصوصی  خواهند رفت.

گفته می شــود اکنــون برخــی پرداخت یارها حجم 
تراکنشی به مراتب باالتر از شرکت ها کنونی دارند؛ آیا 

آنها نمی توانند به شرکت پرداخت تبدیل شوند؟
محمدبیگــی: اکنــون شــرکت های پرداخت یــار بــدون 
رمزارزها، حجم تراکنــش  چندان باالیــی ندارند و عمده 
فعالیت شــان در حوزه رمزارز اســت و از طرفی هم بانک 
مرکزی بانک ها را از فعالیت در حوزه رمزارزها منع کرده 
است، اما باید این موضوع را در نظر گرفت که در همین 

تنظیم گری
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ضوابط با توجه به محدودیت هایی که برای بانک ها لحاظ 
شده، به نوعی آنها ملزم شده اند که به سمت همکاری با 
شــرکت های خصوصی حرکت کنند. به دالیلی که قبالً 
عرض کردم، در خصوص سرمایه گذاری بانک ها و میزان 
کفایت سرمایه و دارایی ثابت و سایر شاخص های مالی، 
بانک ها به سراغ شرکت های خصوصی و جذب سرمایه 

از خارج از بانک خواهند رفت.
قربانی: صنعت پرداخت ایران در دهــه 80 در دل بانک 
پا گرفت و مسئله کارمزد خیلی دامنگیر همه شد. یک 
صنعت دچار مشکل شد و رسم کارمزد صفر در شبکه 
پرداخت از سوی بانک ها جا افتاد. وقتی به مرور بزر گ تر 
شد، هزینه های زیرســاخت باال رفت و هزینه آن اکنون 
برای بانک زیــاد اســت. مجموعه هایی مانند ســداد که 
مســتقیماً در زنجیــره بانــک تعریــف شــده، با مشــکل 
مواجه نشــده اند، اما آنهایی که به طور مستقیم در این 
زنجیره حضور ندارند، اکنون دچار کژکارکردی شــده اند 
و ما امــروز بــا بحران هایــی ماننــد کارمزدخــواری مواجه 
هستیم؛ بنابراین زمانی که بحث پرداخت و بانک را جدا 
کنیم، شفافیت بیشتر خواهد بود و کارآمدی هم تقویت 
می شود.  ما زمانی  که از ابتدا می گوییم 51 درصد مالکیت 
باید با بانک باشد، یعنی نوع شــرکت را کامالً مشخص 

کرده ایم که مثالً باید شرکتی مانند سداد باشد. 
عبــادی: مــن خیلــی ایــن جملــه را می شــنوم کــه مجوز 
بانک مرکــزی همه جــای دنیا گران اســت. بلــه، من هم 
این جمله را قبــول دارم، منتهــا در تمام دنیــا 90 درصد 
از فعالیت های این حوزه را بدون مجــوز یا با مجوز ارزان 
می توان انجام داد و برای 10 درصد الزم اســت که مجوز 
گران بانک مرکزی را داشته باشند، اما در ایران 90 درصد 
فعالیت را باید بــا مجوز بانک مرکزی انجــام داد. اکنون 
جینگل پــی کشــور امــارات مجــوز نــدارد و بــه 86 بانک 

جهان متصل است.
کاشی: البته سهام این شــرکت در مالکیت یک اپراتور 

است.
عبادی: بله ســهامش در اختیــار یک اپراتور اســت، اما 
باالخره مجوز الزم را نداشته است. ما اینجا نمی توانیم 
یک IPG با برند خودمان داشته باشیم. ضمن اینکه از 
نظر سرویس اکنون چندان نمی توان بانک و پرداخت را 
تفکیک کرد، اما در دنیا این اتفاقات به شکل ارگانیک 

رخ می دهد. 
همچنین در تعیین مالکیــت 51درصدی برای بانک ها، 
به نظر نگاه بانــک مرکزی صفــر و یک اســت. جایی در 
این ضوابط می گوید ســهام بانک باید کم باشــد و جای 
دیگــر می گویــد سهام شــان بایــد 51 درصــد باشــد. چرا 
اجازه نمی دهیم این اتفاقات به طــور ارگانیک رخ دهد؟ 
همان طور که آقای کاشی گفتند، سیاست های شرکت 

پرداخت را نیز شعبه بانک تعیین می کند.

در ضوابط جدید اگر بانک بخواهد به تنهایی شــرکت 
پرداخت تأسیس کند، آیا مقرره ای در این ضوابط وجود 

دارد که مانع کار شود؟
ابراهیمی: محدودیت هایی در ســرمایه گذاری بانک ها 
وجــود دارد و بحــث افزایــش ســرمایه هم مطرح اســت 
کــه بســیار زمان  بــر اســت. همچنیــن در مــورد تعــداد 

شرکت های بانک ها محدودیت وجود دارد.

در صحبت دوستان در خصوص رد یا تأیید لزوم ترکیب 
بانک و پرداخت اختالف نظر وجود داشت. آیا شرکتی 
مانند سداد اگر حاکمیت بانکی نداشت، می توانست به 

کار خودش ادامه دهد؟
کاشــی: طبیعتاً اگر حاکمیت بانک در ســداد به این 
شــکل نبود، تکالیــف هم کمتر بــود و جایــگاه کنونی 
شــاید متعلق به ســداد نبــود. به صــورت کلی ســداد 
شــرکت مأموریتــی و ابــزاری بانک اســت. پنج ســال 
اســت کــه نــرخ کارمــزد شــاپرک تغییــر نکــرده و باید 
اصالح شــود. همچنین اصــالح الگوی جــذب نیرو و 
مدیریــت هزینه هــای بازاریابی ســریع تر و بهتر حل 
می شد. این را هم در نظر بگیرید که حضور یک بانک 
در کنار پی اس پــی  یک فرصت بزرگ تلقی می شــود. 
بانک یک ابزار بزرگ مالی دارد که داخل خود شبکه 
بانک اســت. نســبت کارت هــای ملی صادرشــده ما 
با نماینــدگان فــروش پذیرندگان نســبت اشــتباهی 
است؛ در صورتی که با تراز شــدن این نسبت، میزان 
خروجی منابع از بانک کمتر می شــود و شرایط برای 
کسب وکار در سداد ارتقا می یابد و عدم خروج منابع 
شرایط بانک را هم بهتر می کند؛ بنابراین نرخ کارمزد 
شاپرک باید اصالح شده و برنامه های همسویی بانک 
و شــرکت پرداخت دارای چســبندگی بهتری شود تا 

باعث تقویت جایگاه بانک و سداد شود.
به صــورت کلــی همســویی بانــک و ســداد الزمــه 
پیشــبرد اهــداف بازاریابــی، نصــب و جمــع آوری 
کارت خوان هاســت. هم اکنــون مــا در ســداد در پروژه 
پذیرنده ملی با برنامه ریزی بانــک در حال حرکت به 

این سو هستیم.

با توجه به شرایط موجود، در حال حاضر این امکان 
وجود دارد که شرکت های پرداخت یاری به پی اس پی  

تبدیل شوند؟ 
شــریعتمدار: پاســخ من به این ســؤال منفی اســت. 
از نظر کســب وکاری بــرای پرداخت یــاری امکان پذیر 
نیســت که هزار میلیارد تومــان ســرمایه گذاری کند؛ 
چراکه اساســاً با این مقررات مشــخص نیست تا 10 
ســال آینده ایــن میــزان از ســرمایه گذاری بازگــردد یا 
خیر. آورده این ســرمایه گذاری نامطمئن است. بازار 
یعنی اینکه کســی که کارت خــوان گران تر گذاشــت، 
کارمزد بیشــتر بگیرد و جایی هم بتوانــد پول کمتری 
بگیرد؛ یعنــی نباید نرخ گذاری وجود داشــته باشــد. 
همچنین بانک مرکزی می تواند جریمه های سنگینی 
بــرای حرکاتــی ماننــد دامپینــگ اعمال کند. ســقف 
غیرمتعارف یا صفر شدن هزینه هم مواردی است که 
می تواند از سوی بانک مرکزی مصداق اعمال جریمه 
باشــد؛ بنابراین من به جای نرخ گذاری از سوی بانک 
مرکزی، نظارت و کنترل با سیاست هایی مانند اعمال 

جریمه را پیشنهاد می کنم. 
همچنیــن در مــورد شــرکت های وابســته بــه نهــاد 
تنظیم گر در ارائه محصول و خدمت و فروش خدمت 
و درآمد باید بازنگری شود؛ بنابراین معتقدم باید دید 

مهدی عبادی: 
»من خیلی این 
جمله را می شنوم 
که مجوز بانک 
مرکزی همه جای 
دنیا گران است. 
بله، من هم این 
جمله را قبول دارم، 
منتها در تمام 
دنیا 90 درصد از 
فعالیت های این 
حوزه را بدون مجوز 
یا با مجوز ارزان 
می توان انجام داد 
و برای ۱0 درصد 
الزم است که مجوز 
گران بانک مرکزی را 
داشته باشند«
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این الزامات فعلی چقدر با الزامات آنچه به عنوان بازار 
می شناســیم، همگون اســت و چقدر امــکان حضور 
بازیگران جدید را می دهد. نکته این است که جدولی 
در نهادهای مالی داریم کــه در آن بانک در انتهایش 
قرار دارد و پی اس پی  نهاد مالی نیســت. حاال در این 
میان ممکن اســت نهادهایی هم به وجود بیایند که 
انتهای جدول نیستند، اما دارای اطالعات حساس و 
مهم هستند. باید برای آنها فکری شود، چون در دنیا 

به آن فکر شده است. 
من مصوبه فعلی را این طور می بینیم که بانک مرکزی 
برای انحصار خیلی تحت فشار بوده و این مصوبه را 
روی میز گذاشــته تا اندکی از این فشارها کم کند. در 
صورتی که 51 درصد مالکیت بانک باعث می شــود، 
عمالً دو یا سه شرکت بتوانند وارد این عرصه شوند. 
محمدبیگــی: معتقدم ضوابطی که بانــک مرکزی در 
خصوص شــرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت 
ابــالغ کــرده، کامــالً بــر اســاس تنظیم گری اســت. در 
ضوابط جدیــد، شــرایط فعلی بــازار را دیدیــم؛ اینکه 
بازیگــران فعلــی بــازار بتوانند خودشــان را با شــرایط 
جدیــد وفــق دهنــد و آن شــرکت هایی کــه در انتهای 
جدول بازار قرار دارند، با این ضوابط فرصت داشــته 
باشند رشــد کنند و کســانی که تازه می خواهند وارد 
بازار شوند، شرایط برابری با قدیمی ها داشته باشند.
مــا ســر موضوعاتــی در بانک مرکزی فشــار زیــادی را 
متحمــل شــدیم تــا باالخــره بتوانیــم ضوابط نســبتاً 
متفاوت و بهینه تری را تنظیم و ابالغ کنیم. معتقدم 
بلوغ شــبکه پرداخــت در گــرو همکاری شــرکت های 
فین تــک بــا بانک هاســت. اینکــه در ضوابــط جدید 
آمده که شــرکت بــرای دریافــت مجوز تأســیس باید 
چهار ســال در صنعت پرداخــت کار کرده باشــد، در 
واقع دعوت از بخش خصوصی اســت و این ضوابط 
بر اساس واقعیت های موجود شبکه پرداخت نوشته 
شــده اســت؛ بنابراین این مقرره طوری تنظیم شــده 
که بانک به تنهایی نتواند شــرکت پرداخت تأسیس 
کند و از طرفی شرکت های پرداخت بتوانند با الحاق 
به بانک از منابع و ثروت اســتفاده کننــد و در مقابل 
نوآوری و خالقیت بیاورند. این نقطه مشترکی است 
که در تمام دنیا نیز پیگیری شده است. تصور ما این 
اســت که اشــخاص حقیقی و حقوقی کــه در همین 
ضوابط گفتیم بایــد فعال صنعت پرداخت باشــند، 
در کنار بانک قرار می گیرند تــا در نهایت بتوانیم این 
صنعت را به سوی توسعه و پیشرفت هدایت کنیم.

ضمن اینکه یکی از دغدغه های بانک مرکزی و شروط 
اولیــه که بــرای مــا گذاشــته شــد، این بــود کــه تعداد 
دستگاه کارت خوان افزایش پیدا نکند. از سال 1398 
که بحث ارائــه مجوز جدید را داشــتیم، ایــن دغدغه 
وجود داشــت که تعداد این دســتگاه ها افزایش پیدا 
نکند. شاپرک هم از زمانی که آمده، تالش های زیادی 
انجام داده، اما واقعاً تا زمان اجــرای قانون پایانه های 
فــروش کاهــش مؤثــری در تعــداد را شــاهد نبودیــم. 
نگرانــی ما ارزبــری و اتــالف منابع بــود. اگــر خاطرتان 
باشــد قبالً چندین دستگاه روی پیشــخوان مغازه ها 
وجود داشــت که دو دلیل باعث کاهــش آن بود؛ اول 

قانون پایانه های فروشــگاهی و دوم گران شــدن دستگاه 
به دلیل افزایش نرخ ارز. در یکی از بندهای ضوابط آمده 
که تعداد دســتگاه کارت خــوان نباید از متوســط تعداد 
شبکه بیشتر باشد. این بند در حقیقت سیگنالی است 
به بازار کــه بروند و  روی ســایر روش هــای پرداخت نظیر 
کیف پول و کیــوآر و... کار کننــد. از نظر تعــداد پذیرنده 
شــرکت ها هیچ محدودیتــی ندارنــد و می توانند ســهم 
بــازار خــود را گســترش دهند؛ مالحظــه ما فقــط تعداد 
کارت خوان  است تا در هر مغازه چندین دستگاه نباشد. 
االن متوســط شــبکه حدود ۷00 هزار عدد است؛ البته 
برای شرکت های فعلی هم که بیش از این تعداد دارند، 
چون تا سه سال آینده باید خود را با ضوابط وفق دهند، 
مشکلی ایجاد نمی شود، زیرا تا ســه سال آینده بخش 

زیادی از ابزارهای فعلی آنها مستهلک می شود.
کاشی: البته گمرک هم ورود کارت خوان جدید را ممنوع 
کرده است. ما به تازگی برای خرید کارت خوان مناقصه 
داشتیم. این فضایی را که برای کار روی کارت خوان وجود 
دارد، نمی تــوان طی ســه ســال از بیــن برد. پــس کنترل 
تعداد دســتگاه های کارت خوان چندان هم امکان پذیر 
نیســت و مقاومت جدی در برابر آن وجود دارد. شــاید 
عدم ورود رگوالتوری به این حوزه بهتر باشد؛ زیرا شرایط 

صنعت و بازار تعیین کننده میزان کارت خوان است.
عبادی: من متوجه هســتم اتفاقی کــه در اتحادیه اروپا 
و PSD2 افتــاده، در ایــران امکان پذیــر نیســت؛ چراکــه 
بســیار بزرگ و جامــع بــوده، اما اینکــه بانک مرکــزی با 
نگاه به یک حــوزه و بــدون در نظر گرفتن ســایر حوزه ها 
می خواهــد تغییــر ایجــاد کند، به ســایر حوزه هــا ضربه 
می زند. درخواســتم از بانک مرکزی هم این است که به 
این روند حداقل ســرعت ببخشــد و تنظیم ها در ســایر 
حوزه ها نیــز به طــور همزمــان اتفــاق بیفتد. کلیــت این 
ضوابط قــدم رو به جلویی اســت، امــا بانک مرکــزی باید 
در ســایر حوزه ها هم برنامه مشــخص داشــته باشــد تا 
این ضوابط بــه معضل تبدیل نشــود. در نهایت هدفی 
که بانک مرکزی دنبال می کند، اگر در کنار تغییر ســایر 

حوزه ها رخ ندهد، ممکن نخواهد شد.
ابراهیمی: رگوالتور باید در ارزیابی شرکت های پرداخت 
و عملکرد آنها فعاالنه تر عمل کنــد، وگرنه در آینده این 

موضوع به یک بحران تبدیل می  شود.
کاشی: این ضوابط قدم مثبتی است و هرچند نمی توان 
گفت کامالً انحصار را از بین می برد، اما اکوسیستم باید 
خودش را با شرایط امروز و مقررات جدید منطبق کند. 
رگوالتور هم بایــد از نظــرات فعــاالن و صاحب نظران در 
این حوزه بیشتر استفاده کند تا قوانین جدید جذابیت 
ورود بازیگــران جدیــد یــا ادغام هــای جدیــد را به دنبــال 

داشته باشد.
شــریعتمدار: در پایان می خواهم به نکته ای اشاره کنم 
و آن هــم این اســت کــه امیــدوارم بانــک مرکــزی قبل از 
صدور چنیــن ضوابطی یک شــور و مشــورت بــا بخش 
خصوصی و فعاالن حوزه مربوطه داشته باشد تا بتوان 
به یــک جمع بنــدی رســید. حتــی اگر بانــک مرکــزی از 
نظرات بخش خصوصی نیز استفاده  نکند، اما باز هم 
چنین هم اندیشی ای می تواند در عملکرد و رویه ها تأثیر 

داشته باشد 

محمد مهدی 
شریعتمدار: 
»امیدوارم بانک 
مرکزی قبل از صدور 
چنین ضوابطی 
یک شور و مشورت 
با بخش خصوصی 
و فعاالن حوزه 
مربوطه داشته 
باشد تا بتوان به یک 
جمع بندی رسید. 
حتی اگر بانک 
مرکزی از نظرات 
بخش خصوصی 
نیز استفاده  نکند، 
اما باز هم چنین 
هم اندیشی ای 
می تواند در 
عملکرد و رویه ها 
تأثیر داشته باشد«

تنظیم گری




