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ماهنامه اختصاصی مدیران 

فناوری های مالی ایران

لحظه ای تمرکز کنیم و همه کلیدواژه های 9 ماه سال 1401 را یادآوری کنیم؛ 
هر کدام از ما با انبوهی از واژه های منفی تحت بمباران هســتیم که محور 
همه آنها بحران اســت. بــه نظر می رســد از یک بحــران وارد بحــران دیگر 
شده ایم و به نظر می رسد انبوه بحران ها روی هم تلنبار شده اند؛ بدون اینکه 
به سرانجام رسیده باشند. به نظر می رسد منطق بسیاری از ما به جای حل کردن مسئله به 
جمع کردن مسئله تبدیل شده است. در شرایطی که انبوه بحران های اجتماعی و اقتصادی ما 
را احاطه کرده، چگونــه می توانیم از کارآفرینی و نوآوری صحبت کنیم؟ در شــرایطی که همه 
آمارها خبر از رشد منفی در 10 سال گذشته می دهند، چگونه باید بر کسب وکار تمرکز کنیم؟ 
در شرایطی که حتی در دولت جدید هم تغییر محسوسی احساس نشده، چگونه می توانیم 

امیدوار باشیم که بحران ها ما را از پا درنمی آورند؟
آنهایی که در کســب وکارها فعالیت می کنند، قاعدتاً باید آماده شــرایط سخت باشند، ولی 
اگر تواتر بحران ها از حدی فراتر رود، آیا می توانیم انتظار داشــته باشیم خلق ارزش رخ دهد؟ 
در شرایطی که زندگی به زنده مانی تبدیل شده است، چگونه می توانیم بی تفاوت به جامعه 

به دنبال توسعه فردی باشیم؟
طرز تفکر من و امثال من این بوده که تغییر باید از درون تک تک ما شروع شود؛ معتقد بودیم و 
هستیم که ما باید آن تغییری باشیم که حرفش را می زنیم. معتقد بودیم و هستیم که دگرگونی 
و بهبود با صبر و حوصله و به مرور زمان رخ می دهد. هیچ وقت یک شبه نمی توان راه صدساله 
را رفت. ما تصــور می کنیم تاریخ و تاریخچه یک موضــوع اگر مهم تر از امروزِ چیزی نباشــد، 
کم اهمیت تر نیز نیســت. ما نمی توانیم به راهی که آمده ایم، بی اعتنا باشیم. ما نمی توانیم 
خودمان را در یک گلخانه محصور کنیم و بگوییم کاری به چیزی و کسی نداریم. ولی متأسفانه 
در کتاب های بانکداری، بورس، بیمه و پرداخت درباره این حجم از بحران ها چیزی ننوشته اند. 
متأسفانه راهکار روشنی برای عبور از مه نداریم. متأسفانه به انسان هایی تبدیل شده ایم با 
حجم بسیار زیادی پرسش بی پاسخ؛ پرسش هایی که پاسخ مناسب نگرفته اند و امروز دچار 
فلج ذهنی شده ایم. امروز از ترس واقعه در حال خودکشی هستیم. امروز به ذهن هایی پاره پاره 
تبدیل شده ایم که قدرت تمرکز نداریم. امروز دچار شک شده ایم از اینکه آینده چه می شود؟

قاعدتاً من هم پاسخی برای بسیاری از پرسش ها ندارم. من هم آن قدر سؤال دارم که خودم هم 
به یک عالمت سؤال تبدیل شده ام. پس چه باید کرد؟ من و امثال من به عنوان افرادی که مدام 
از خلق ارزش گفته ایم، حاال چه چیزی برای گفتن داریم؟ آیا راهی که آمده ایم قابل دفاع است؟ 
آیا رد نوآوری و تحول در حداقل بخش هایی که درباره آنها صحبت کرده ایم، دیده می شود؟ 
آیا تصور می کنیم در این شرایط که عادی نیست، می توانیم بر توسعه فناوری های مالی تمرکز 
کنیم؟ آیا هنوز هم می توانیم روندها و رویدادهای فناوری های مالی در جهان را ببینیم و به فکر 

راهکارهایی برای ایران باشیم؟
برای ما هم ساده است که همه مشکالت را گردن یک نفر بیندازیم و قیافه حق به جانب بگیریم 
و بگوییم که راهکار در حذف است؛ برای ما هم سخت نیست که از چیزهایی که نمی خواهیم، 
بگوییم. ما هــم می توانیم بــر این تمرکز کنیم کــه وضعیت موجــود را نقد کنیــم و خودمان را 
تبرئه. برای ما هم آسان است که بگوییم راهکار پیش ماست، ولی کسی گوش نمی دهد. ما 
در ســال های گذشــته تالش کردیم به میدان بیاییم و آنچه را در توان داشــتیم، انجام دهیم. 
می دانیم که صدای ما بلند نیست؛ می دانیم که در رساندن صدا به آنهایی که باید بشنوند، به 
اندازه کافی خوب نبوده ایم؛ می دانیم که در بحران های پیاپی نتوانسته ایم به اندازه کافی خوب 
عمل کنیم؛ می دانیم که حجم ندانسته های ما مدام در حال افزایش است و مانند تورم این 

ندانسته هایمان هستند که از ما جلو می زنند. 
چه باید کرد؟ صرفاً ادامه دادن؟ صرفاً گفتن اینکه مشکل جای دیگری است و زیرساخت ها 
خراب اســت؟ ما انتخاب کرده ایــم. انتخاب ما این روزها کم طرفدار اســت، ولــی این انتخاب 
ماست. ما انتخاب کرده ایم که سمت ویرانی طلبی نایستیم. ما انتخاب کرده ایم که از ساختن 
بگوییم، نه از خراب کردن. ما انتخاب کرده ایم که بر این تمرکز کنیم که چگونه می شود برای یک 
مسئله راهکار ارائه داد. ما می دانیم که بسیاری از مسائل در ید اختیار ما نیست؛ ما می دانیم 
که بسیاری از مسائل در طول زمان ایجاد شــده و حل آنها به صبر و زمان بسیار نیاز دارد؛ ما 
می دانیم که با راه حل های ناگهانی نمی توان مســائل امروز ایــران را حل کرد. مــا اکنون دچار 

مسائل بی پایان شده ایم و راه حل این نیست که هر آنچه 
را که تا امروز به آن رسیده ایم، نفی کنیم.

اکوسیستم ها یک شبه ساخته نمی شوند. کسب وکارها 
هــم در طول زمــان و پــس از گذرانــدن آزمون های بســیار 
راه خود را پیــدا می کنند؛ بنابراین اگر بــه ویرانی طلبی نه 
می گوییم، به معنای این نیست که از هرچه هست، دفاع 
می کنیم. معتقدیم باید روی راهکار تمرکز کرد. ما االن به 
پشته ای از مسائل تبدیل شد ه ایم و به همت جمعی برای 

حل آنها نیاز داریم.
تصور می کنیم در هر حوزه ای که هستیم، اگر بر راهکارها 
تمرکــز کنیم با صبــر به نتیجــه می رســیم. ســؤال من از 
کسانی که تصور می کنند این راهش نیست، این است 
که پس راه چیست؟ نابود کردن هرچه ساخته ایم و هرچه 
که هســت؟ چرا تصور می کنیــم امروز هیچ دســتاوردی 
نداشته ایم؟ چرا تصور می کنیم که امروز در نقطه صفر 
یا زیر صفر هستیم؟ امروز راه ســختی را آمده ایم و باال و 
پایین های بسیاری را پشت سر گذاشته ایم؛ قاعدتاً نه در 
مقایسه با جهان توســعه یافته، بلکه همین کشورهای 

اطراف مان هم در موقعیت قابل قبولی قرار نداریم.
ما تصــور می کنیــم نقطه شــروع بایــد همین جا باشــد؛ 
خودمــان را گول نزنیم؛ بــه خودمــان دروغ نگوییم؛ قبول 
کنیم که در رقابت با همین کشورهای اطراف هم باخته ایم؛ 
قبول کنیم که آنهایی کــه از ما عقب تر بودنــد، از ما جلو 
افتاده انــد؛ قبــول کنیم کــه راهش انــکار نیســت. اما در 
مسابقه پایمال کردن غرور ملی شرکت نکنیم. کشورهای 
زیادی زمیــن خورده اند و دوبــاره به پا خاســته اند؛ آلمان 
بعد از جنــگ جهانی یا ژاپن بعــد از جنگ و بســیاری از 
کشورهای دیگر. ما در همین ایران بارها زمین خورده ایم 
و دوباره شــروع کرده ایم. به نظر می رســد نقطه شروع را 
باید اینجا بگذاریم که راه های زیادی را اشــتباه آمده ایم؛ 
حاال باید غرق شــدن در گذشته را تبدیل کنیم به تجربه 
و جایش به دنبال ســاختن آینده ای نو باشــیم. آینده ای 
روی آنچه تا امروز آمده ایم، بسازیم.  ما قرار نیست غرور 
ملی مان را لگدمال کنیم، اما تعارف را باید کنار بگذاریم و 
تالش کنیم ایران نوین را بسازیم؛ ایرانی که از مسئله فرار 
نمی کند، بلکه راهکار نو را امتحان می کند. در این راه ما 
تالش می کنیم به فراتر از مسائل فکر کنیم و به دنبال راه 

نویی برای برون رفت از این وضعیت باشیم.
در این مسیر دست یاری شــما را به گرمی می فشاریم و 
امیدواریم با کمــک یکدیگر بتوانیــم کاری انجام دهیم، 
هرچند کوچک؛ چراکه تصور می کنیم با همین کارهای 

کوچک می توان تغییرات بزرگ را عملی کرد 

عبور از بحران

رضا قربانی
سردبیر
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یادداشت

 دی 1401
سال ششم

شماره شصت وپنجم

هر تحلیلی درباره کسب وکارها، زمانی 
معنی دار است که چشم انداز آینده 
نســبتاً روشــن باشــد؛ تحلیل  درباره 
امروز کســب وکارها فعالیتی ناظر به 
آینده است. وقتی آینده روشن نباشد تحلیل ما فعالیتی 
گذشته نگر است و صرفاً توصیفی از آنچه گذشت به ما 
می دهد و هیچ نســخه و تجویزی بــرای آینده نــدارد. ما 
حتــی زمانی کــه تجربه هــای گذشــته را مــرور می کنیم، 

به دنبال درکی از آینده هستیم.
طی چند سال اخیر در هیچ دوره ای به اندازه امروز، دچار 
عدم امنیت ناشی از آینده مبهم نبوده ایم. در این سال ها 
کم بحران ندیدیم؛ از نرخ تورم باال، نرخ ارز و تحریم ها که 
به عارضه های مزمن تبدیل شده اند تا بحران های دوره ای 
همچون پاندمــی کرونــا. بحران ســال 1401 یــک تفاوت 
بزرگ با بقیه دارد و آن خطر از هم پاشیدن یک کل بزرگ 
اســت. در بحران های قبلی به این اندازه شاهد اختالف 
میان فعاالن در عرصه های گوناگون نبودیم و مســیر به 

این اندازه در مه غلیظ گرفتار نشده بود.
مسیر تجربه های قبلی مســیری هموار نبود، ولی امروز 
نه تنها مسیر ناهموار اســت که حتی نمی دانیم به کجا 
ختــم می شــود. گویــی در مســیر پرپیچ وخــم مه آلــودی 
گرفتار شــده ایم که ممکن اســت در انتهایش پرتگاهی 
به انتظارمان نشسته باشد. در این شرایط قطعاً بیش از 
هر زمان دیگری باید به امکاناتی مجهز شویم. احتیاط 
یکی از تجهیزات مورد نیازمان اســت، اما برای کســانی 
که در ایــن کشــور ارزش خلق می کننــد، فرار از ریســک 

معنایی ندارد.
نمی توان از بیم آینده یک جا نشســت و کاری نکرد. ما 
مجبور به حرکت هستیم؛ حتی اگر در مسیری با انواع 
خطرات گرفتار شــده باشیم. متأســفانه قریب به اتفاق 
کسب وکارهای ما، حتی آنهایی که بزرگ و تناور هستند، 
جوانمرگ می شوند، اما در گوشه وکنار این شهر به تعداد 
انگشت شماری می توان کسب وکارهایی را دید که بیش 
از 50 ســال عمر کرده انــد. بیــش از 50 ســال یعنی همه 
بحران هایــی را که نــام بردم، از ســر گذرانده انــد؛ به عالوه 
حداقل هشت سال شرایط جنگی کشور و یک انقالب. 
کسب وکارهای قدیمی تر بحران ها و توفان های دیگری را 
هم تاب آورده اند. نگاهی به نحوه گذر این کسب وکارها 
از بحران ها جالب توجه است، حتی اگر یک کسب وکار 

کوچک مانند ساندویچی خانلری اطراف میدان تجریش 
باشد که از سال 132۷ زنده مانده است.

حتی اگر کســب وکار کوچکی در گوشــه ای از یــک خیابان 
باشــید هم از گزند حوادث و تغییرات اساسی در کشور در 
امان نخواهید بود و هر روز با پدیده و مسئله جدیدی برای 
حل کردن مواجهید. فرمولــی وجود ندارد که در آن نشــان 
دهــد هرچــه کســب وکاری بزرگ تر باشــد، مســائلش نیز 
بزرگ تر و پیچیده تر می شود. شاید داستان نحوه مدیریت 
بحران ایــن کســب وکارها داســتان عجیب وغریــب و پر از 
نقطه عطفی نباشد. شاید تنها پیچیدگی زنده ماندن اینها 

ادامه کاری بوده که برای آن شکل گرفته اند.
رمزوراز ایــن موفقیــت را نمی دانم، ولــی در این شــرایط که 
مســیر کســب وکاری مــا بیــش از هــر زمــان دیگری کــه در 
عمرمان تجربه کرده ایم، مبهم و پرپیچ و خم اســت، تصور 
می کنم بهترین انتخاب تمرکز بر خودمان اســت. همه ما 
در این ماه ها احساسات منفی متفاوتی را تجربه کرده ایم 
کــه در شــرایط عــادی در یــک کشــور باثبات می توانســت 
برای تمــام عمرمــان کافــی باشــد. به طــور قطع همه مــا در 
کســب وکارهایمان در حال تجربه بحران جدی تر سرمایه 
انسانی هستیم. از طرف دیگر پیش بینی آینده کشور کار 
سختی است. سناریوهای گوناگونی مطرح می شود که هر 
کدام پیامدهای خود را برای کسب وکارها دارد. حتی بهترین 
سناریوها برای کشور و مردم، برای کسب وکارها بدون هزینه 
نیســت. در یک ســمت طیف عدم تغییر به معنای ادامه 
همین شرایط سخت برای کسب وکارهاست و طرف دیگر 
طیف یعنی تغییرات اساســی هم قطعاً پیامدهای خود را 

برای کسب وکارها خواهد داشت.
حتی در این شــرایط هــم از یــک کارآفرین کــه در هر زمانی 
به دنبال خلق ارزش است، نمی توان انتظار سکون داشت، 
ولی تصور می کنم در ایــن روزها بزرگ ترین ســرمایه، خود 
کارآفرینان هســتند که نبایــد اجازه دهند شــرایط بحرانی 
سبب فروپاشی شان شود. در این شرایط بدترین انتخاب 
قرار گرفتــن تحت تأثیر احساســات اســت. گرچه شــدت 
فشــارها می تواند هر انســانی را از پــا درآورد، ولی ســپردن 
خود به موج احساسات شبیه به نشستن در قطاری است 
که مقصدش معلوم نیســت؛ بنابراین چاره ای نداریم جز 
اینکه از ایــن قطار پیاده شــویم و دوباره در مســیر درســت 
قرار بگیریم، حتی اگر چشم انداز آینده مبهم تر از هر زمان 

دیگری باشد؛ این مسیری است که ما انتخاب کرده ایم 

با آینده مبهم کسب وکارها چه کنیم؟

پیاده شدن از قطاری 
مینا والیبا مقصد نامعلوم

مدیرمسئول

در این شرایط 
بدترین انتخاب 
قرار گرفتن تحت 
تأثیر احساسات 
است. گرچه شدت 
فشارها می تواند 
هر انسانی را از 
پا درآورد، ولی 
سپردن خود به 
موج احساسات 
شبیه به نشستن 
در قطاری است که 
مقصدش معلوم 
نیست؛ بنابراین 
چاره ای نداریم 
جز اینکه از این 
قطار پیاده شویم 
و دوباره در مسیر 
درست قرار بگیریم
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ماهنامه اختصاصی مدیران 

فناوری های مالی ایران

»دهه 90 خورشیدی دهه از دست رفته 
اقتصاد ایران است.« این جمله را بارها 
از زبــان اقتصاددانــان شــنیده ایم؛ 
گــزاره ای کــه بــا اتــکا بــه شــاخص های 
اقتصادی بر عدم اطمینان به آینده، تشدید تحریم های 
اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد ایران تأکید 
دارد. 10 سال دشوار برای اقتصاد ایران که در افت سطح 
کیفی معیشت مردم و افول کسب وکارها نیز نمود داشته 
است. شاخص های اقتصاد کالن، در پی محدودیت های 
اخیــر روی اینترنــت و فضــای مجــازی، شــرایط را بــرای 
بسیاری از کسب وکارهای دیجیتال دشوارتر کرده است؛ 

سنتی و مدرن هم ندارد.
پیش ترها با ورشکست شــدن حجره ای کرکــره اش پایین 
کشیده می شد و امروز که حیات و ممات بسیاری مشاغل 
در گرو اینترنت و دسترســی به شبکه اســت، کرکره های 
مجــازی پاییــن آمده انــد. برآوردهای نت بالکــس )مرجع 
جهانی رصد اینترنت( در رابطه با اختاللی که طی دو ماه 
اخیر در فضای اینترنت ایران ایجاد شد، نشان می دهد 
هر ساعت قطع دسترسی به اینترنت بین الملل در ایران 
حدود 1.5 میلیون دالر خســارت داشته اســت. از سوی 
دیگر بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی 3/3 درصد تولید 
ناخالص ملی به صورت مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری 
اطالعــات و ارتباطات گــره خــورده و با توجه بــه این عدد، 
برخی برآوردهای کارشناسی نشان می دهد محدودیت 
در شــبکه اینترنــت کشــور و عــدم دسترســی بــه برخــی 
پلتفرم های پربازدید، حداقل 35 هزار میلیارد تومان به طور 
مســتقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطالعــات و ارتباطات 
خسارت وارد کرده اســت. اگر به این ارقام، خسارت های 
غیرمســتقیم واردشــده بــه کســب وکارهایی را نیــز که از 
خدمات صنعت فنــاوری اطالعات و ارتباطات اســتفاده 

می کنند، اضافه کنیم، ابعاد مسئله جدی تر می شود. 
این داده ها حاکی از آن است که در شرایط فعلی بسیاری 
از کســب وکارهای اقتصاد دیجیتال؛ چه آنهــا که در الیه 
خدمات هستند و چه استفاده کنندگان از این خدمات، 
در شرایط دشواری قرار دارند؛ البته دولت نیز سعی کرده 
با بسته های حمایتی برخی از خسارات واردشده به این 

کسب وکارها را جبران کند.
اما بــا ادامه ایــن رونــد، اثــرات بلندمدت آن بــر وضعیت 
ســرمایه ها، ســرمایه گذاری های آتــی و زیرســاخت های 
دیجیتــال کشــور می تواند جدی تــر و عمیق تر شــود و در 
نتیجــه ایــن مشــکالت، اقتصــاد دیجیتالی کــه گام های 
اولیه اش را در کشــور طی کرده، آســیب پذیرتر از اقتصاد 
سنتی خواهد شد. در چنین شرایطی با توجه به روندهای 
جهانی رشــد اقتصــاد دیجیتــال و نیز برنامه هــای جدی 

کشور در توســعه اقتصاد دیجیتال که نشان می دهد 
برای رشد اقتصادی کشــور، حفظ سرمایه های فعلی 
و ســرمایه گذاری و حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال 
گریزناپذیــر و حیاتی اســت، باید از زیســت بوم نوپای 
اقتصــاد دیجیتــال کشــور به خوبــی و بــا حساســیت 
بیشــتری محافظت کرد و اســتمرار حرکت و رشــد آن 
را در اولویت قــرار داد. تحقق این مهــم با هدف حفظ 
و توســعه ســرمایه های موجــود در اقتصــاد دیجیتال 
نیازمند آن است که ابتدا زیست بوم فعلی را به درستی 
بشناســیم. بــه همیــن منظــور زیســت بوم اقتصــاد 

دیجیتال را می توان در سه الیه دسته بندی کرد:
1. الیــه نخســت هســته اقتصــاد دیجیتال اســت که 
مجموعــه شــرکت های فنــی و تخصصــی ارائه دهنده 
زیرســاخت ها و خدمات ارتباطی و فنــاوری اطالعات؛ 
از شــبکه و دسترســی تا مراکز داده و نرم افزار را شامل 

می شود. 
2. الیه دوم، عمدتاً شــامل پلتفرم ها، اپلیکیشــن ها و 
خدمات اســت که ماهیــت دیجیتــال دارنــد و عمدتاً 
فاقــد دارایــی فیزیکــی قابــل توجــه هســتند و جنس 
بازیگران شان متفاوت اســت. این الیه طی چند سال 
اخیر رشــد کرده، امــا همچنان به توســعه جــدی نیاز 

دارد.
3. الیه ســوم که بزرگ ترین تأثیــر را بر اقتصاد کشــور 
دارد، الیه بازارهای عمودی است که هنوز به طور کامل 
دیجیتــال نشــده اند، امــا در حــال حرکــت به ســمت 
تحول دیجیتــال هســتند. حوزه ها و صنایعــی مانند 
انرژی، معدن، حمل ونقل، تولید، کشاورزی و سالمت 
را می توان در ایــن الیه قرار داد که به لحــاظ اندازه بازار 
بســیار بزرگ تــر از دو الیه قبلــی اســت و به دلیل آنکه 
ماهیت دیجیتالی ندارد، نیازمند توجه بیشتر و تغییر 
نگاه جــدی در بازیگران فعلی بازار فنــاوری اطالعات و 

ارتباطات کشور است.
از بعد سرمایه گذاری در سطح کالن، سرمایه مورد نیاز 
برای تشکیل و رشد زیست بوم از الیه اول به الیه سوم 
افزایش می یابد؛ بنابراین برای حرکت به سمت اقتصاد 
دیجیتال باید برای تأمین سرمایه، به ویژه در الیه سوم 
برنامه داشــته باشــیم تا شــرایط و قوانین بــرای ایجاد 
اطمینان از بازگشت ســرمایه ها و ورود جدی سرمایه 
بخش خصوصــی فراهــم شــود. ایــن در حالی اســت 
که شرایط پیش آمده برای کســب وکارهای دیجیتال، 
عدم قطعیت هــا در مــورد آینــده آنهــا و دســتیابی به 
چشم اندازهایی که هر یک برای خود ترسیم کرده اند، 
جذابیــت ســرمایه گذاری در این حــوزه و تمایــل ورود 
سرمایه گذاران را به طور جدی متأثر کرده و زنگ خطری 

نقش هلدینگ های فناوری بانک ها در 
رفع چالش های امروز اقتصاد دیجیتال 

محمد فرجود
مدیرعامل 

هلدینگ فناوری 
و نوآوری بانک 

تجارت )تفتا(

حضور 
فعال تر بانک ها 
و هلدینگ های 
فناوری آنها در 
کسب وکارهای 
دیجیتال، می تواند 
چالش هایی 
مانند ارزش گذاری 
دارایی های 
نامشهود را تا 
حدودی مرتفع 
کرده و زمینه ساز 
افزایش اعتماد 
عموم مردم به این 
کسب وکارها و 
اطمینان از بازگشت 
سرمایه شود
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شماره شصت وپنجم

جــدی بــرای ادامــه مســیری اســت کــه امیــد مــی رود 
نجات بخش کل اقتصاد کشور باشد.

در این میان باید به نقش مهــم هلدینگ های فناوری 
اطالعات بانک ها در توســعه اقتصاد دیجیتال کشور 
اشــاره کرد. این هلدینگ ها از یک سو نقشی محوری 
و مأموریتــی در مســیر تحــول دیجیتــال بانک هــا و 
زیرمجموعه های آنها بر عهده دارند و زیرســاخت ها، 
پلتفرم ها و راهکارهای فناورانه را برای دیجیتال شــدن 
بانک ها فراهم می کنند که نتیجه آن افزایش بهره وری 
و ارائــه خدمات بهتــر بانکــی و مالــی به ســایر صنایع 

است.
از ســوی دیگــر ایــن هلدینگ هــا می تواننــد در نقــش 
ســرمایه گذار، به ویــژه در حــوزه فین تــک وارد شــوند و 
ترکیب سبد ســرمایه گذاری ها و دارایی های بانک ها را 
با اهدافی نظیر تکمیل زنجیره ارزش خدمات بانک، از 
سرمایه گذاری های سنتی به سمت اقتصاد دیجیتال 
تغییــر دهند. با ترســیم چشــم انداز صحیــح از نقش 
بانک هــا در توســعه زیســت بوم اقتصــاد دیجیتــال، 
هلدینگ هــای فنــاوری بانک هــا می تواننــد در نقــش 
بــازوی ســرمایه گذاری بانک هــا در ایــن زیســت بوم، 
به ویــژه در حوزه هایــی که شــرایط حضور بــرای بخش 
خصوصــی کمتــر فراهــم شــده، ایفــای نقــش کننــد. 
به عنوان نمونه بانک تجارت با هدف حمایت از توسعه 
کسب وکارهای حوزه فین تک در بخش وام دهی، اقدام 
به سرمایه گذاری و همکاری با شــرکت دیجی پی کرده 

است.
در نگاهــی دیگــر، ایــن هلدینگ هــا نقــش واســطه و 
متصل کننــده شــبکه بانکــی و مالــی بــه زیســت بوم 
نــوآوری و اقتصــاد دیجیتــال را بــر عهــده دارنــد و بــه 
تعبیری می تــوان گفت ایــن دو فضــا را به هــم نزدیک 
می کنند. باید پذیرفت که در عیــن وجود فرصت های 
مشــارکت و هم افزایــی متعــدد، فضــای کســب وکار 
بانکــی و کســب وکارهای دیجیتــال با هــم تفاوت های 
اساسی دارند و برای شکل گیری همکاری های عمیق تر 
و پربازده تــر، نقش آفرینان ایــن دو حــوزه باید فرصت 
شــناخت و درک متقابل را بــرای خود و دیگــران ایجاد 
کننــد. در ایــن میــان هلدینگ هــای فنــاوری بانک هــا 
می توانند در ایجاد این هم زبانی و شــناخت مشترک 
بســیار مؤثــر باشــند. برای پاســخ بــه ایــن نیاز بــود که 
مفهوم بانکداری باز و امکان دسترسی کسب وکارهای 
دیجیتال به داده ها و خدمــات بانک ها از طریق بوم ها 
)Open API( شکل گرفت. در این خصوص نیز بانک 
تجارت بــا ارائه خدمــت بوم تجــارت، توانســته زمینه 

همکاری با شرکت های حوزه فین تک را ایجاد کند.
در جمع بنــدی نهایــی می تــوان گفت حضــور فعال تر 
بانک ها و هلدینگ های فناوری آنها در کسب وکارهای 
دیجیتــال، می توانــد چالش هایی ماننــد ارزش گذاری 
دارایی هــای نامشــهود را تــا حــدودی مرتفــع کــرده و 
زمینه ســاز افزایــش اعتمــاد عمــوم مــردم بــه ایــن 
کســب وکارها و اطمینــان از بازگشــت ســرمایه شــود. 
این مهــم به ویژه در جهت تســهیل حضــور و پذیرش 
کســب وکارهای دیجیتــال در بــازار ســرمایه نیــز مؤثر 

است 

بدون رشد و توسعه اقتصادی چندان نمی توان به آینده 
خوش بین بود

توسعه اقتصادی
یک باید برای کشورها

توسعه اقتصادی یکی از مهم ترین مسائل کشورهاست. وقتی پیشرفت کشورها مورد 
توجه همگان قــرار می گیرد، یکــی از مهم ترین پارامترهای مورد ســنجش آن، توســعه 
اقتصادی است؛ چراکه سایر موارد پیشرفت در دل توسعه اقتصادی گنجانده می شود.
ابتدا می بایست رشد و توسعه اقتصادی را از یکدیگر تمییز دهیم؛ چراکه این دو مفهوم 
با وجود نزدیکی به یکدیگر، به لحاظ معنایی شامل متغیرهای کیفی و کمی متفاوتی 
هســتند. برای مثال زمانی که از تولید ناخالص ملی ســخن می گوییم، رشد اقتصادی 
و هنگامی که از شاخص توسعه انســانی صحبت می کنیم، توسعه اقتصادی مدنظر 
اســت. البته همان طور که اشــاره شــد، این دو ارتباط معنایی و کارکردی نزدیک به هم 
دارند، اما الزم است برای متصدیان امور فناوری، علمی، قانونی و سیاست گذاری این 

تفاوت ها روشن و قابل  تعریف و تشریح باشد.
توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی در هر زمان باید با موضوعات گسترده دیگری در یک 
کشور ارزیابی شوند و امکان درنظرگیری ارتقای آنها مورد بررسی قرار گیرد. موضوعاتی 
همچون فناوری های نوین و دانش به کارگیری آنها در کنار وجود قوانین راهگشا و مؤثر 
در رشــد و توســعه اقتصادی بســیار تأثیرگذار هســتند. بایــد در نظر داشــت که بدون 
مجهز شدن به فناوری های به روز و کارآمد، دستیابی به پیشرفت های اقتصادی امری 
ناممکن است؛ در ساده ترین شکل، مبادالت همواره در بستر فناورانه زمان خود اتفاق 

افتاده است.
زمانی تهاتر امری پیشرفته و کارا به  حســاب می آمد و به  مرور زمان پول دارای ماهیت 
و قدرت باال در موضوع مبادله شــد. اگر بخواهیم از ذکر مراحل پیشرفت در این حوزه 
چشم پوشی کنیم، به این روزها می رسیم که فناوری های نوین مالی یا همان فین تک ها 
دارای نقشی مؤثر و فراگیر در حوزه مبادالت، مدیریت مالی، تراکنش ها و دیگر رئوس 

مهم در امور مالی هستند.
پس بدون شک الزم است برای کسب سهم قابل  توجه در عرصه اقتصاد و تبدیل شدن 
به نمــادی از موفقیت ها، به ابــزار فنــاوری روز مجهز باشــیم و دانش اســتفاده از آن را 

بدانیم یا درصدد کسب آن باشیم.
اما فناوری ها همیشــه بنا به ماهیت و ذات خود ســرعت باالیی در پذیرش و استفاده 
دارنــد و این امر بــه  مرور زمان بیشــتر می شــود، یعنی ســرعت روی آوردن بــه فناوری و 
اســتفاده از آن با گذشــت زمان افزایش می یابد. اما شــاید ســایر موضوعات، همچون 
ســازگاری قوانین یا مســائلی همچــون مقررات زدایــی یا تصویــب قوانین متناســب با 
این حــوزه از ســرعت تطبیــق پایین تــری برخــوردار باشــند. گاهی یــک فنــاوری پس از 
پذیرش، توسعه و استفاده بخش زیادی از جامعه از آن با تأخیری طوالنی مورد توجه 
قانون گــذاران قرار می گیــرد؛ این موضوع بــه  خودی  خود باعث می شــود فعــاالن حوزه 
مربوطه که از فنــاوری اســتفاده می کنند یا مخاطبان گســترده آن فناوری، همیشــه با 

نگرانی مشغول بهره گیری از آن فناوری یا نوآوری باشند.
این موضــوع زمانــی پررنگ تر می شــود کــه پای مســائل مالــی بــه آن حیطه باز شــود؛ 
بنابراین الزم اســت قانون گذاران همــواره در کنار فعالیــت صنایع مربوطــه و همگام با 
ایشان و در جهت منافع عمومی، ســعی در به روز نگه داشتن قوانین حوزه های مرتبط 
داشته باشند. توسعه اقتصادی برای کشورها یک باید است؛ بایدی که باعث ثبات و 
پیشرفت روزافزون آن کشور می شود. بدون رشد و توسعه اقتصادی چندان نمی توان 
به آینده خوش بین بود و این توســعه نیز در فضایی به روز و همــگام با آخرین تغییرات 
اتفاق می افتد. می بایســت همه دســت اندرکاران، چــه در حوزه اجرایی و چــه در حوزه 
قانون گــذاری، بــه درک باالیــی از این تغییــرات دســت یابند تا بتوانند مســیر توســعه 

اقتصادی کشور را هموار سازند 

احمد افتخاری
مدیرعامل 

آپسان
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فناوری های مالی ایران

نگاهی به فراز و فرودهای سرمایه گذاری در رمزارزها

اشک ها و لبخندها

جواد بهره
مدیرعامل 

مکس دیجیتال

اندازه و ســرعت رشــد بــازار رمزارزها به  
اندازه ای است که نیاز به توصیف ندارد. 
اگر نگاهی به ارزش بیت کوین، پروژه های 
غیرمتمرکــز فایننــس، ان اف تی هــا و... 
داشــته باشــید، به ســادگی می توانید از رشد چشــم  گیر و 
محبوبیــت ایــن بــازار آگاه شــوید. حتمــاً شــنیده اید کــه 
متخصصــان بالکچیــن، نســل بعــدی میلیونرهــا را 
ســرمایه گذاران در این اکوسیستم معرفی می کنند. با این 
وجود به  نظر می رســد ســطح دانش و آگاهی از ویژگی های 
اکوسیســتم کریپتوکارنســی بــرای بســیاری بــه انــدازه ای 
نیســت که ســرمایه گذاری در آن را توجیه کند و بازگشــت 

سرمایه  قابل اعتنایی را به آنان نوید دهد.
سرمایه گذاری در فناوری بالکچین مانند هر بخش دیگری 
به تخصص و تجربه نیاز دارد، اما پیش نیازهایی در آن وجود 
دارد که الزم اســت پیش از هر اقدامی به آنها توجه شــود. 
ویژگی ها و ساختار غیرمتمرکز بالکچین تحول زیادی را در 
صنایع مختلف ایجاد کرده اســت. دارایی های بالکچینی 
مانند پول هــای فیــات و ارزهای رایــج امکان تکثیــر و تولید 
فیزیکی بی رویه ندارند. از این رو، این اکوسیستم بستری 

امن و مطمئن برای سرمایه گذاری است.
از ســوی دیگر بالکچین بــا حــذف واســطه ها، فناوری های 
غیرمتمرکــز، دفتــرکل توزیع شــده و... بــازی را در صنایع و 
بخش های مختلف مانند حمل ونقــل، هلث تک، زنجیره 
تأمین، بانکداری و صنایع دیگر تغییر داده است. این تغییر 
بازی به معنای ممکن شدن سرمایه گذاری و انجام آن دسته 
از فعالیت های اقتصادی است که تا پیش از این غیرممکن 
بودند و امروز بازدهی قابل  توجهی یافته  و زمینه ساز تحولی 

بزرگ در دنیای فناوری و کسب وکارها شده اند.
یکــی دیگــر از ویژگی هــای ارزهــای دیجیتــال ایــن اســت 
که بــر خــالف پول هــای فیــات، به دلیــل طراحی بر اســاس 
الگوریتم های ریاضــی، عرضه  بســیار محــدودی دارند. از 
این رو زیرساخت مناسبی برای ذخیره  ارزش در بلندمدت 
به شمار می آیند. این ویژگی نه تنها سرمایه گذاری در بازار 
رمزارزهــا را جــذاب می کنــد، بلکه امــکان نفوذ ســازمان ها 
و نهادهــای ثالث، عرضــه  بی رویــه و کاهــش ارزش آنها در 
بلندمدت را ســلب می کند. از ســوی دیگر به دلیل فناوری 
رمزنــگاری، دولت ها و نهادهــای وابســته نمی توانند بدون 
مجوز مالک یــا شــبکه  عرضه کننــده، در آن دخل وتصرف 
داشته باشند.  مجموع این ویژگی ها سبب شده بیت کوین، 
عنوان طــالی دیجیتــال را از آن خــود کنــد؛ چراکه فــارغ از 
روندهــای تورمــی، ورشکســتگی بانک هــا و... می توانند با 
تبدیل دارایی های خود به ارز دیجیتال، ریســک کمتری را 
تجربه کنند. با این وجود اما اگر نگاهی به پیشینه  رمزارزها 
در ســال های اخیــر داشــته باشــیم، قســمت عمــده ای از 

ســرمایه گذاری های انجام شــده روی پروژه هــای رمــزارز 
به دلیل نبود دانش کافی شکست خورده  و به از دست 
رفتن ســرمایه منجــر شــده اند. در حالــی که طرفــداران 
بالکچین معتقدند ایــن فناوری باید بخش عمــده ای از 
فعالیت های روزمره را شامل شــود، امروزه بخش زیادی 
از این بازار تحت  تأثیر معامالت سوداگرانه ای است که 
در سکوهای تبادل انجام می شود. در مقابل، مخالفان 
بخش عمده ای از بازار را حباب می دانند و نسبت به ورود 
به آن هشدار می دهند. پاسخ گروه اول اما این است که 
شکل گیری حباب، منحصر به دنیای رمزارزها نیست و 
بخش های مختلفی از بازارهای اقتصادی هم به شکل 
مداوم دستخوش این موضوع می شوند و سرمایه گذاران 
این بخش ها هم ضررهای قابل  توجهی متحمل شده اند. 
در جایگاه یک عالقه مند و فعال بازار رمزارز بر این باورم 
که بخشــی از فعالیت های ســوداگرانه این بازار به دلیل 
نوپابودن آن اســت و در آینده  ای نه چنــدان  دور و با بلوغ 
این فناوری از بین خواهد رفت. تــا آن زمان به افرادی که 
قصد سرمایه گذاری دارند، توصیه می کنم از تصمیمات 

احساسی و هیجانی پرهیز کنند.
یکــی از رایج تریــن تهدیدهــا بــرای ارزهــای دیجیتــال 
ســرقت هایی اســت کــه گاه ارزش آن به میلیون هــا دالر 
می رسد. هکرها با شیوه هایی مانند مهندسی اجتماعی 
و دســتکاری بازار دســت به این ســرقت ها می زننــد، اما 

بزرگ ترین تهدید این فضا کاربران هستند.
عالقه مندان به ســرمایه گذاری در بالکچین باید بدانند 
که اساس این فناوری بر عدم  تمرکز استوار است و نهاد 
سومی به شکل متمرکز در آن دخیل نیســت. از این رو 
باید مسئولیت حفظ دارایی هایشان طبق پروتکل های 
فضای غیرمتمرکز را بپذیرند و از الزامات امنیتی فضای 
رمزنگاری شــده و چگونگی انتقال امــن دارایی ها در این 
فضا آگاه باشــند. بــر خــالف دیگــر فناوری ها اگــر رمز یا 
کلید خصوصی شــان را فراموش کنند، دارایی شــان را از 
دســت خواهند داد و به هیچ عنوان امــکان بازیابی آنها 

وجود ندارد. 
اما با وجود همه  تهدیدها، بســیاری از سرمایه گذاران با 
رویکرد ســنتی هم به بــازار رمزارزهــا روی آورده انــد و آن 
را یــک نقطه  عطــف در فنــاوری می داننــد؛ یــک فناوری 
غیرمتمرکز که به زودی جایگاه خــود را تعریف و تثبیت 
می کنــد.  بــه ایــن نکتــه هــم بایــد توجه کــرد که ســطح 
دانــش در حــوزه  رمزارزهــا در ایــران، فاصلــه  چندانــی با 
کشورهای توسعه یافته ندارد، از این رو می توان امیدوار 
بود در آینده با شکل گیری سرمایه گذاری های هدفمند، 
رمزارزها بخش عمده ای از تولید ناخالص ملی را به خود 

اختصاص دهند  

یکی از 
رایج ترین 
تهدیدها برای 
ارزهای دیجیتال 
سرقت هایی است 
که گاه ارزش آن 
به میلیون ها دالر 
می رسد. هکرها 
با شیوه هایی 
مانند مهندسی 
اجتماعی و 
دستکاری بازار 
دست به این 
سرقت ها می زنند 
اما بزرگ ترین 
تهدید این فضا 
کاربران هستند
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شماره شصت وپنجم

بانکداری شــرکتی زیرمجموعه ای از بانکداری تجاری اســت که طیف 
وسیعی از خدمات بانکی را فقط به شرکت های بزرگ ارائه می دهد که 
این خدمات شامل ارائه اعتبار، تسهیالت مدیریت نقدی و… هستند. 
بانکداری شــرکتی یک ســرویس بانکی و تأمین مالی سفارشــی برای 
شرکت هاست و معموالً توسط بانک های تجاری ارائه می شود و شامل کلیه خدماتی است 
که می توان آنها را در سطح مالی به نهادهای شــرکتی تعمیم داد تا فعالیت های روزمره را 
تســهیل کنند. مدیریت دارایی ها و جریان های نقدی، ســرمایه گذاری ها، مدیریت اوراق 
بهادار و سهام، مدیریت وجوه متقابل، مدیریت سپرده ها و نقدینگی، مدیریت ریسک، 
پرداخت ها و تجارت تنها بخشی از محصوالت موجود در این نوع بانکداری است. هدف 
اصلی بانکداری شرکتی ارائه خدمات مالی ایمن و سریعی است که می توانند از برنامه های 
پیچیده و نیازهای مالی شرکت های تجاری متوسط تا بزرگ، دولت ها یا سایر مؤسسات 
بزرگ پشتیبانی کنند. بانکداری شرکتی، خدمات گسترده ای را شامل می شود که برخی از 

آنها را در ادامه بررسی می کنیم.
خدمات بانکداری شرکتی:

 اعتبار: وام ها و محصوالت اعتباری مرتبط که فقط به مشتریان شرکتی ارائه می شوند. 
تسهیالت اعتباری بیشترین سهم از ســود بانک های تجاری را تشــکیل می دهند. نرخ  
بهره های اعمال شــده بر وام هــا به دلیل میــزان ریســک رایج در اعطــای وام به مشــتریان 

شرکت ها به میزان قابل توجهی باالست.
 خدمات خزانه داری: خدمات خزانه داری توسط شرکت ها برای مدیریت سرمایه در گردش 
مورد نیازشان استفاده می شود. چنین خدماتی برای شرکت های چندملیتی بسیار مهم 

هستند؛ زیرا تبدیل ارز را تسهیل می کنند.
 تأمین مالی مورد نیاز برای دارایی های ثابت: خدمات تأمین مالی مورد نیاز برای دارایی های 
ثابت، برای شــرکت های درگیــر در صنایــع ماننــد حمل و نقل، فنــاوری اطالعــات و تولید 
ماشین آالت سنگین بسیار اهمیت دارد. بانک ها وام ها و قراردادهای اجاره را برای خرید 

تجهیزات، ماشین آالت و غیره تسهیل می کنند.
 خدمات کارفرمایان: بانک های شرکتی خدماتی همچون انتخاب طرح های بازنشستگی 
و طرح  مراقبت های بهداشتی و همچنین تسهیالت حقوق و دستمزد را به کارکنان خود 

ارائه می دهند.
 خدمات تجاری: بانک های شرکتی خدماتی مانند تجزیه و تحلیل داده ها، تجدید ساختار 
بدهی و حقوق صاحبان سهام، تجزیه و تحلیل دارایی های واقعی و غیره را نیز ارائه می دهند. 
خدمات دیگری که برای مشتریان شرکت ها اهمیت دارد، شامل خدمات مدیریت دارایی 
و پذیره نویســان برای عرضه اولیه عمومی )IPO( و غیره اســت. این خدمات توسط بازوی 
بانکداری سرمایه گذاری انجام می شود. بانکداری سرمایه گذاری و بانکداری شرکتی طبق 

مقررات قانون گلس-استیگل از هم جدا شده اند.
ویژگی های بانکداری شرکتی:

 تنوع مشتریان: واحد بانکداری تجاری یک بانک شرکتی، معموالً به مشاغل کوچک تا 
متوسط و شرکت های بزرگ خدمات ارائه می دهد.

 قدرت و اختیار: حســاب های بانکی یک بانک شــرکتی تنها پس از توافق هیئت مدیره 
شرکت قابل افتتاح است. خزانه دار شرکت معموالً با یک رأی رسمی یا یک تصمیم شرکتی 

حساب های شرکتی را باز می کند.
 مســئولیت: از آنجایی که شــرکت ها طبــق قانون به عنوان اشــخاص حقوقــی جداگانه 
شناخته می شوند، کلیه موجودی حساب های شرکت متعلق به شرکت است، نه اعضای 
هیئت مدیره. این به معنای استقالل حساب های شرکت از یک فرد خاص یا هیئت مدیره 
است. همچنین بیانگر آن است که طلبکاران شخصی هیئت مدیره حق دریافت مندرجات 

حساب شرکتی شرکت را ندارند.
 ارزیابی اعتبار: گردش حساب شرکت بخشی از تاریخچه اعتباری یک شرکت است. 
این موضوع بر ارزش گذاری و قیمت سهام شرکت، نرخ های بهره قابل اعمال برای وام های 

اعطایی به شرکت و… تأثیر می گذارد.

 تخصص بانکداران: مدیریت در بانکداری شرکتی نیازمند 
درجه ای از تخصص در این صنعت است؛ بنابراین بانکداران 

شرکتی حقوق بسیار خوبی دارند.  

  بانکداری شرکتی و راهکارهای فین تک

بانک های شرکتی برای حفظ پیشروی خود و خلق نوآوری 
بــه نوآوری هــای فین  تک نیــاز دارنــد. بــه همیــن دلیل یک 
استراتژی منسجم برای پذیرش فین تک توســعه داده اند. 
فین تک  بخش های خاصــی از زنجیــره ارزش را هــدف قرار 
می دهــد. برخی شــرکت ها یــک پلتفــرم آنالیــن و موبایلی 
مبتنی بر ابر ارائه می دهند که برای آن فرایندها و محصوالت 
سفارشی سازی شده ایجاد می کنند. همچنین برخی دیگر 
پرداخت های الکترونیکی و صورت حساب خودکار را عرضه 
می کنند. فراتر از ارائه یک تجربه کاربری خوب برای مشتری، 
این خدمات به تنظیمات نیاز ندارند و دارای راه اندازی آسان تر 
و ســودآوری باالتــری هســتند. توانایــی استانداردســازی و 
دیجیتالی کــردن پیشــنهادها، به فین  تک اجــازه می دهد 
تا محصوالت و خدمــات را با قیمت های بســیار پایین تری 
بفروشــند. برخی کســب وکارها تراکنش های بین المللی را 
ارائه می دهند که حــدود ۷5 درصد کمتر از پیشــنهادهای 
سنتی هزینه دارند. برخی دیگر نیز از فناوری های بالکچین 
برای سرعت بخشــیدن به زمان پردازشِ تسویه پرداخت و 
کاهش هزینه های تراکنش اســتفاده می کنند. با استفاده 
از گزینه هــای پرداخــت دیجیتالــی و بالکچیــن، بانک های 
شــرکتی نه تنها کارایی عملیات خــود را افزایــش می دهند، 
بلکه میلیاردها دالر در سال پس انداز می کنند. بانک های 
شــرکتی با مشــارکت با فین  تک  ها، از معماری هــای به روز، 
انعطاف پذیر و یکپارچه فناوری اطالعات جهت ارائه تعامل 
در زمان واقعی، در دســترس بودن مداوم، پردازش ســریع و 
سایر ویژگی های جذب مشــتری بهره می برند. ویژگی های 
تشــخیص بیومتریک و صدای چندوجهی اجازه می دهد 
دسترسی امن تر و راحت تر باشد. پلتفرم هایی نیز هستند که 
به بانک های شرکتی امکان می دهند تا معامالت بین المللی 

را در زمان واقعی تسویه کنند.

  کیلید؛ راهکار نوین بانکداری شرکتی

موبایل بانــک شــرکتی کیلیــد، ابــزار مدیریــت گــردش کار 
چندامضایی برای شرکت های کوچک و متوسط است که 
گوشی هوشمند را جایگزین چک و اثر انگشت را جایگزین 
امضای مشــتری کرده اســت؛ بنابراین مدیران بــرای انجام 
عملیات بانکی نیازی به حضــور دائمی در شــرکت ندارند. 
کیلید به راهبر شــرکت امکان مدیریت دسترســی کاربران 
)امضاداران و سایر افراد( را به حساب های شرکت می دهد. 
کیلیــد بــا بهره منــدی از ســادگی و سرعت بخشــیدن بــه 
فرایندهای بانکی شرکت ها و بانک ها، می تواند به مشتریان 
کمک کند که عالوه بر انجــام امور مالی روزانــه، فرایندهای 
شــرکتی خود را نیــز با ســرعت و ســهولت بیشــتری انجام 

دهند 

لزوم مشارکت بانک های شرکتی با فین  تک  ها

ارژنگ 
طالبی نژاد 

کارشناس 
برندینگ 

آدانیک
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فناوری های مالی ایران

 تشخیص تقلب و تخلف
 زیرساخت شفافیت مالی

امروزه در عصری زندگی می کنیم که شفافیت، الزام توسعه اجتماعی و 
اقتصــادی اســت و جلــب مشــارکت شــرکا و ذی نفعــان بــدون وجــود 
زیرســاخت های مرتبط، کار دشــواری اســت. از ســوی دیگر با توسعه 
فناوری اطالعات، شاهد توســعه روزافزون خدمات آنالین در صنایع و 
حوزه های مختلف هستیم. بنابراین بررسی رخداد تخلف و تقلب در بسترهای آی تی الزمه 
ارائه خدمات مطمئن و همراهی بیشــتر با مشتریان اســت. با توجه به توسعه نامتوازن 

زیرساخت های آی تی در صنایع مختلف، میزان تخلف و تقلب متفاوت است.
برای مثال صنعت بانکی به دلیل پیشرو بودن در حوزه های فناوری، نرخ پایینی را در میزان 
تخلفات مرتبط با سرقت دارد، اما در مقابل، صنعت بیمه به گفته مدیران بیمه مرکزی از 
هر پنج درخواست خسارت، خوش بینانه یک و بدبینانه دو تقلب در درخواست خسارت 

بیمه ای وجود دارد.
در ســطح کالن یکی از راه هایی که به بهبود فضای کسب وکار و شفافیت کمک می کند، 
قوانین عمومی رگوالتوری است که از سوی نهادهای باالدستی نظیر بانک مرکزی، بیمه 
مرکزی، مرکز اطالعــات مالی و ســایر نهادهای مرتبط ابالغ و اعمال می شــود. در ســطح 
خرد نیز سیاست ها و ارائه راهکارهای مختلف در تراکنش ها می تواند به افزایش امنیت 
کاربران کمک کند. به طور مثال گسترش OTP، KYC، ارسال پیامک مبلغ خرید حاوی 
نام فروشگاه و... از اقدامات مؤثری است که در زمینه اصالح فرایندها صورت گرفته است. 
اگرچه در راستای افزایش شفافیت و کاهش احتمال تخلف، اقداماتی همچون گسترش 
تعامــالت داده ای میــان مؤسســات مالــی و اعتبــاری، تســهیل و تســریع در فرایندهای 
رســیدگی به شــکایات و... از مهم ترین انتظارات از رگوالتور اســت که می تواند به بهبود 

فضای کسب وکار کمک کند.
در طول زمان، مؤسسات مالی و اعتباری نیز به صورت مستقل از ابزارهای مختلفی برای 
پیشگیری و کشف تقلب و تخلف اســتفاده کرده اند. به عنوان مثال یکی از رویکردهای 
اولیه، استفاده از روش هایی نظیر تأسیس بخش بازرسی سازمان هاست که با توجه به 
دانش خبرگی ســعی در شناخت تراکنش های غیرقانونی داشــته و پس از شناخت این 
موارد، با شناسایی و اصالح روال ها به کاهش تکرار آنها منجر شده اند. اگرچه این رویکرد 
در برخی موارد و شرایط کاراست، اما با افزایش تنوع خدمات، تعداد مشتریان، افزایش 
پیچیدگی فرایندها و حجم داده ها این روش به تنهایی پاسخگو نخواهد بود؛ بنابراین لزوم 
استفاده از سیستم های مبتنی بر یادگیری ماشین و روش های قاعده محور در کنار دانش 

خبرگی افراد متخصص احساس می شود.

  روش های مبارزه با تقلب و تخلف

پیاده سازی روش های مبارزه با تقلب و تخلف یک نقشه راه و سیر منطقی دارد. در گام اول 
با شکل گیری مسیر کارشناسی سعی در جمع آوری داده ها و شناخت سناریوها می شود. 
در گام دوم، ضرورت تجهیز سازمان به زیرساخت هایی نظیر انبار داده، سخت افزارهای 
مناســب و... وجــود دارد. البتــه باید توجه داشــت کــه اصــوالً زیرســاخت های الزم برای 
شــروع پروژه های بزرگ در صنعت بانکی هزینه بر اســت. در گام ســوم با بهره بــرداری از 
دانش خبرگی موجود در ســازمان ســعی در ایجاد قواعدی برای جلوگیری از بروز تخلف 
می شــود. در گام چهارم سیســتم های مبتنی بر هوش مصنوعی آفالین شکل می گیرد 
که با پردازش داده هــای موجود در انبار داده و داده های پیش پردازش شــده، باعث بهبود 

علی زارع 
میرک آباد

مالک محصول 
راهکارهای 

تشخیص تقلب 
داتین

فرایند می شوند و خروجی این سیستم ها می تواند برای 
کارشناسان بازرسی، ورودی مناسب را فراهم آورد. در 
نهایت و در گام پنجم، سیســتم های مبتنی بر هوش 
مصنوعی آنالین قرار دارد که می تواند برای جلوگیری از 
سناریوهای پیشرفته تر تخلف و تقلب مورد استفاده 
قرار گیرد. البته در هر دو رویکرد آفالین و آنالین، امکان 
بهره بــرداری از روش هــای مبتنــی بر هــوش مصنوعی 
شامل روش های نظارتی، نیمه نظارتی و بدون نظارت، 

پیاده سازی روال های قاعده محور و... وجود دارد.

  سناریوهای شناسایی شده

بایــد توجــه داشــت کــه نقطــه شــروع کار در حــوزه 
تشــخیص تقلــب، شــناخت ســناریوهای متخلفان 
است. در حال حاضر سناریوهایی همچون کپی کردن 
کارت، سرقت از کارت، فیشینگ و... در حوزه بانکی از 
اهم روش های کالهبرداری و سرقت از مشتریان بانکی 
است. همچنین سوء استفاده های کارمزدی، اجاره دادن 
کارت برای اهداف غیرقانونی و... جزء بیشترین مواردی 
اســت کــه هزینه هایــی را از ســوی سوء اســتفاده گران 
به نظــام بانکــی تحمیــل می کننــد. سیســتم بیمه ای 
همچنین بــا تخلفــات صحنه ســازی، مخدوش کردن 
مســتندات، دســتکاری مدارک پزشــکی، جابه جایی 
راننــده و خودروی تصادفــی و... روبه روســت که باعث 
تحمیل هزینه های ســنگین به این صنعت می شود. 
به همین علت، بدون شناخت صحیح این سناریوها 
و جمع آوری داده های کافی، امکان داشــتن سیســتم 

مؤثر، میسر نخواهد بود.
ما در داتین، عالوه بر اســتفاده از ســامانه تشــخیص 
تقلب آفالین از سال 1396، موفق شدیم اولین خروجی 
عملیاتــی خــود را در حــوزه شناســایی تراکنش هــای 
شــرط بندی آنالین از  زمســتان 1400  عملیاتی کنیم. 
ســامانه آفالیــن داتیــن بــا تکیــه بــر زیرســاخت انبــار 
 داده تمامــی ماژول  هــا و ســامانه های بانکی و ســامانه 
تشــخیص تقلب آنالین داتین به صورت یــک راهکار 
جامــع انــواع الگوریتم هــای نظارتــی، غیرنظارتــی 
و شــناخت ناهنجــاری را به طــور همزمــان پوشــش 
می دهد. در این میان، با توجه به حجم باالی داده های 
بانکــی، زیرســاخت کالن داده داتیــن توزیع پذیــری و 
مقیاس پذیری را در پیاده ســازی نهایی محصول خود 

تضمین می کند 



از چالش 
کارمزد تا 

منابع انسانی

به روال همیشه در بخش گزارش های این شماره از عصر تراکنش ابتدا مروری بر مهم ترین اخبار 
اخیر صنعت فناوری های مالی کشور داشتیم. آذرماه با خبر چند انتصاب در حوزه بانکی همراه 
بود. کاهش سقف تراکنش های صرافی های رمزارز به ۲۵ میلیون تومان و ممنوعیت انتقال وجه 
در داخل پرداخت یاری ها از سوی شاپرک نیز از جمله اخبار مهم این ماه بودند. عالوه بر اخبار، 
در گزارشی در گفت وگو با مدیران عامل شرکت های پی اس پی به ضرورت اصالح نظام کارمزد 
پرداختیم؛ اصالحی که تا همین حاال هم بسیار دیر شــده و اتالف وقت بیشتر باعث زیان بیشتر 
بازیگران این صنعت می شود. تمامی این افراد معتقدند که اصالح نظام کارمزد ضروری ترین اقدام 
برای بهبود وضعیت این صنعت است. عالوه بر این، در گزارشی دیگر به چالش مهاجرت و نگهداشت 
نیروهای انسانی پرداختیم؛ چالشی که کسب وکارها در سال های اخیر راهکارهای متفاوتی را برای 
رفع آن به کار بسته اند، ولی با این حال، نگهداشت منابع انسانی حرفه ای از هر زمان دیگری برای 

کسب وکارها سخت تر شده است.

گزارشها
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فناوری های مالی ایران

اعالم فهرست شــعب فروش اوراق 
گواهی ارزی

فهرست شعب ارزی بانک ملی  ۲۹
ایران به عنوان بانک عامل برای  آبان

ارائــه اوراق گواهــی ارزی بانــک 
مرکزی جمهوری اســامی ایران منتشــر شد. 
تاریخ انتشار این اوراق ۲۵ آبان ماه با سررسید 
سه ماهه است و حداقل و حداکثر میزان خرید 
اوراق توسط هر شخص حقیقی ایرانی باالتر از 
۱۸ ســال، به ترتیب معــادل ریالــی ۱۰۰۰ دالر و 
۴۰۰۰ دالر است. طبق اعام بانک مرکزی، هر 
مشتری می تواند تنها یک بار با کد ملی خود 
اقــدام بــه خریــد ایــن اوراق کنــد و متقاضیان 
خرید، باید وجه ریالــی آن را با نــرخ پایانی روز 
قبــل دالر توافقــی )اســکناس بــازار متشــکل 

معامات ارزی( بپردازند.

جواد جوادی؛ مدیرعامل جدید 
بانک خاورمیانه

در آســتانه یازدهمیــن ســال  ۳۰
فعالیت بانک خاورمیانه، جواد  آبان

جــوادی به عنــوان مدیرعامــل 
جدید این بانک معرفی شــد. جوادی با تأیید 
بانک مرکزی و تصویب اعضای هیئت مدیره، 
جانشین پرویز عقیلی کرمانی شد و عقیلی نیز 

به عنوان عضو هیئت مدیره، همچنان در بانک 
حضــور خواهــد داشــت. جــوادی از ابتــدای 
تأسیس بانک خاورمیانه در سال ۱۳۹۱ تاکنون، 
به عنوان قائم مقام و عضو هیئت مدیره در این 

بانک فعالیت داشته است.

توقف پایانه های اینترنتی فاقد 
ً شامل صرافی های  اینماد فعال

رمزارز نمی شود
مرکز توســعه تجــارت الکترونیکی اعــام کرد 
نامه اخیر شــاپرک بــه مدیــران پرداخت یارها 
و مهلــت فعالیــت پایانه هــای اینترنتــی فاقد 
اینماد، در مرحله فعلی شــامل فعــاالن رمزارز 
نمی شود. پیش تر شاپرک در نامه ای به مدیران 
شــرکت های پرداخت یــار اعــام کرد کــه از ۲۴ 
آبان، پایانه های اینترنتی فاقد اینمــاد یا دارای 
هویت نامنطبق با مالک نماد طی شش هفته 
از تاریخ یادشده از سمت این شرکت غیرفعال 

خواهند شد.

رفت وبرگشت عشقی

با اینکه صبح روز ۳۰ آبان روابط  عمومی سازمان 
بورس طی مصاحبه ای اعــام کرده بود مجید 
عشقی استعفا داده و استعفای او نیز از سوی 
وزیر اقتصاد پذیرفته شــده، دقایقی بعد خبر 

آمد شــورای عالی بــورس تصمیــم گرفته فعاً 
مجیــد عشــقی در رأس امــور ســازمان بورس 
باقی بماند. این در حالی اســت که فشــارهای 
زیادی بــرای برکنــاری عشــقی وجود داشــت. 
مجلــس و وزارت اقتصــاد از عملکرد عشــقی 
رضایت ندارند؛ چراکه انتقادات به عملکرد او 
بسیار باالست و نتوانسته به وعده های دولت 

سیزدهم جامه عمل بپوشاند.

انحالل هیئت مدیره اتحادیه 
کسب وکار مجازی

بــر  نظــارت  عالــی  هیئــت  ۱
در  آذر صنفــی  ســازمان های 

مصوبه ای که به امضــای وزرای 
اقتصاد، فرهنگ،  صمت، رئیس اتاق اصناف 
ایران و برخی دیگر از اعضای هیئت رئیسه اتاق 
اصنــاف رســید، بــا تأکیــد بــر اینکــه اعضــای 
هیئت مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی 
تفهیم اتهام شده اند و دفاعیات آنان اخذ شده، 
کل اعضای ایــن هیئت مدیــره را عزل کــرد و تا 
برگزاری انتخابات، هیئت مدیره جدید اتحادیه 
کســب وکارهای مجــازی را منصــوب کــرد. بــر 
اســاس شــنیده ها، اتــاق اصنــاف ایــران بــا 
هماهنگی دبیرخانه هیئت  عالی نظارت، آرمان 
صفایی را به عنوان رئیس هیئت مدیره جدید 
اتحادیه کسب وکارهای مجازی منصوب کرده 
است. البته آرمان صفایی در توضیح این خبر 
ضمن تأکید بر عدم صــدور اعتبارنامه عنوان 
کرد: »حضور من قطعی نشده و در حال حاضر 
جایگاهی برای پاســخگویی ندارم. این سمت 
فعاً به من پیشــنهاد داده شــده و هیچ حکم 
قطعی ای در این خصوص وجود ندارد.« عزل 

مروری بر مهم ترین اخبار و تحوالت اخیر صنعت فناوری های مالی کشور

پستی وبلندی های 
فین تک در یک ماه

آذرماه سال جاری با خبر چند انتصاب در حوزه بانکی از جمله معاون ارزی بانک مرکزی، قائم مقام مدیرعامل بانک شهر،   
قائم مقام هلدینگ فناوری اطالعات ایــن بانک، مدیرعامل بانک خاورمیانه و معاون خدمات شــاپرک همراه بود. کاهش 
ســقف تراکنش های صرافی های رمزارز به ۲۵ میلیون تومان و ممنوعیــت انتقال وجه در داخل پرداخت یاری ها از ســوی 
شاپرک نیز از جمله اخبار مهم آذرماه ۱۴۰۱ بود. خروج تنها نماینده بخش خصوصی در کمیسیون تنظیم مقررات از این 
کمیسیون نیز دیگر خبری است که واکنش های زیادی در پی داشت. انتشار هشتادونهمین گزارش اقتصادی شاپرک در آذرماه نیز نشان 

داد که ارزش حقیقی تراکنش ها در یک سال ۲۲ درصد کاهش پیدا کرده است. در ادامه به خالصه ای از اخبار آذرماه ۱۴۰۱ پرداخته ایم.

طهورا 
آدینه وند
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دیدبان

اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب وکارهای 
مجــازی از ســوی هیئــت عالــی نظــارت بــر 
سازمان های صنفی در حالی تصویب شده و به 
امضای چند وزیر و مسئول رسیده که پیش از 
این، دیوان عدالت اداری، مصوبه هیئت عالی 
نظارت بــرای عــزل هیئت مدیــره اتحادیه ها را 
ابطــال و تأکیــد کــرده بــود ایــن امــر نیازمنــد 

تصمیم گیری در دادگاه است.

برگزاری نشست هم اندیشی 
فعاالن حوزه لندتک با مرکز تتا

۲۱ آبان ماه شاپرک در نامه ای به  ۲
مدیران شرکت های پرداخت یار  آذر

اعام کرد کــه از ۲۴ همیــن ماه، 
پایانه های اینترنتی فاقد نماد یــا دارای هویت 
نامنطبق با مالک نماد، طی شش هفته از تاریخ 
یادشــده از ســمت ایــن شــرکت غیرفعــال 
می شــوند. این نامه موجی از انتقــاد و نگرانی 
فین تکــی  تراکنــش دار  کســب وکارهای 
رگوله نشــده ماننــد لندتک هــا و صرافی هــای 
رمزارزی را در پی داشت. برای رفع این مشکل، 
دوم آذرماه جلســه    هم اندیشــی فعاالن حوزه 
لندتک با مرکز توســعه تجارت الکترونیکی با 
حضــور بازیگــران اصلــی کســب وکارهای 
لندتکی؛ امیــن کاهــدوزان، سرپرســت مرکز 
توســعه تجــارت الکترونیکــی؛ رضــا قربانــی،  
رئیــس کمیســیون فین تــک نصــر تهــران، 
محمدصادق آزادانی، مسئول کارگروه لندتک 
کمیســیون فین تــک ســازمان نصــر تهــران؛ 
محمدجواد هــادی، معاون تســهیل تجاری و 
توســعه کاربردهــای مرکــز تتــا و محمدرضــا 
قلعه نوی، عضو هیئت مدیره نصر تهران برگزار 
شد. در این جلسه تاش شد موانع لندتک ها 
برای دریافت اینماد بررسی شود تا با توجه به 
ظرفیت های موجود در مرکز تتــا، بتوان موانع 
این مســیر را برطرف کرد. همچنین پیشنهاد 
شد هر کسب وکار لندتکی بتواند با یک نامه از 
یــک نهــاد مجــوزدار مالــی؛ ماننــد بانک هــا و 
لیزینگ ها  اینماد دریافــت کند. بحث اینماد 
کسب وکارهای رمزارزی هم به صورت جداگانه 
از ســوی نصــر، انجمــن فین تــک و انجمــن 

باکچین در حال پیگیری است.

انتصاب رحیم طاهری به عنوان 
قائم مقام مدیرعامل بانک شهر

طی حکمــی از ســوی مدیرعامل بانک شــهر، 

رحیم طاهــری به عنوان قائم مقــام مدیرعامل 
ایــن بانــک منصــوب شــد. رحیــم طاهــری از 
مدیران باسابقه نظام بانکی و دارای تحصیات 
مدیریت بانکــداری اســت. طاهری ســوابقی 
همچــون عضویــت در هیئت مدیــره و هیئت 
 عامل بانک شــهر، عضویــت در هیئت مدیره 
و هیئت  عامل بانــک دی، عضویت در هیئت 
 عامــل و معاونــت مدیرعامــل بانــک ملــت، 
مدیریت امــور شــعب بانک ملــت، مدیرکلی 
برنامه ریــزی و نظــارت اعتبــاری بانــک ملــت، 
مدیریت امور شعب مناطق تهران بانک ملت 
و مدیریت امور شعب استان البرز بانک ملت 

را در کارنامه خود دارد.

فعالیت آمیتیس ممنوع شد

آیین نامــه اجرایــی حمایــت از  ۴
کســب و کارهای برخــط حــوزه  آذر

بیمه، مصــوب هیئت  وزیــران، 
توســط معاون اول رئیس جمهوری اباغ شد. 
در واقع این آیین نامه تکلیف فعالیت سوئیچ 
آمیتیس را مشخص کرد و طبق آن، ایجاد یک 
نهاد واسط برای فعالیت پلتفرم های حوزه بیمه 
ممنوع شد. وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد 
دیجیتال با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی 
از  حمایــت  اجرایــی  آیین نامــه  کشــور، 
کســب و کارهای برخــط بیمــه ای را به منظــور 
تقویت نظام بیمه گری حوزه های تجاری در دو 

ماده اصلی تصویب کردند.

تصویب آیین نامه حمایت از 
فریلنسرها

کارگــروه اقتصــاد دیجیتــال در  ۵
آیین نامه ای سعی کرده به نوعی  آذر

به فعالیت فریلنسر ها در کشور 
رسمیت ببخشد و شرایط همکاری آنها با ارکان 
دولتی را نیــز فراهم کنــد. این آیین نامــه دارای 
اماواگرهای بسیاری اســت؛ از جمله اینکه در 
حالی که به ارائه اینترنت طبقاتی به گروه های 
مختلــف جامعــه اعتــراض می کنــد، وزارت 
ارتباطــات را موظــف کــرده زیرســاخت های 
دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار با سطح 
دسترسی مناسب به افراد اعتبارسنجی شده 
را فراهم کند. بیمه شــدن فریلنســرها از دیگر 
شرایطی است که این آیین نامه فراهم می کند. 
البته به بــاور برخی کارشناســان، این شــرایط 
می تواند زمینه دریافت مالیات از فریلنسرها را 

نیز مهیا کند. از سوی دیگر این آیین نامه شرایط 
دریافت تسهیات برای فریلنســرها را فراهم 
کرده، اما به جای اینکه این وام را در اختیار خود 
آنهــا بگــذارد، اعــام کــرده کــه تســهیات بــه 

سکوهای فریلنسری تعلق می گیرد.

طبق اعالم دیوان عدالت اداری 
شاپرک حق ابالغ مقررات  رگوالتوری 

ندارد

دیــوان عدالــت اداری در رأیــی اعــام کــرد 
»شاپرک« اجازه اباغ مقررات قانونی و قواعد 
رگوالتوری را ندارد. طبق این رأی، بانک مرکزی 
سیاســت گذار در حــوزه پولــی و بانکی اســت. 
این رأی بنــا بر شــکایت محمدرضــا علی پور، 
بنیان گذار پلتفرم حقوقی مردم نما صادر شده 
است. موضوع شکایت نیز ابطال قسمت هایی 
از دســتورالعمل اجرایــی فعالیت و نظــارت بر 
ارائه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی 
در زمســتان ســال ۱۳۹۲ بانک مرکزی و ابطال 
تصمیــم بانــک مرکــزی مبنــی بــر تفویــض 
اختیارات تنظیم گرانه به شرکت شاپرک بوده 
است. طبق این رأی، وظایف و اختیارات بانک 
مرکزی در مــاده ۱۱ قانــون پولی و بانکی کشــور 
مصوب ســال ۱۳۵۱ با اصاحات بعــدی، ماده 
۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 
ســال ۱۳۸۳، بند )الف( مــاده ۲۱ قانــون احکام 
دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 
۱۳۹۵ و بنــد )ب( مــاده ۱۴ قانون برنامه ششــم 
توسعه جمهوری اســامی ایران مصوب سال 

۱۳۹۵ مشخص شده است.

فراهم شدن امکان راه اندازی سه 
نوع صندوق سرمایه گذاری برای 

بانک ها
بانک هــا و مؤسســات اعتباری  ۶

غیربانکی می تواننــد در اجرای  آذر
تکالیف قانونی، واگذاری اموال 
مازاد، مولدســازی دارایی ها و تنوع بخشــی به 
ابزارهــای تجهیــز منابــع در بــازار پول، بــا اخذ 
مجــوز از بانــک مرکــزی و بــا رعایــت قوانیــن و 
مقــررات موضوعــه نســبت بــه راه انــدازی 
صندوق هــای ســرمایه گذاری بــا درآمــد ثابت 
مختــص اوراق دولتــی، اماک و مســتغات و 
زمین و ساختمان اقدام کنند. در اجرای تکلیف 
مقرر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱7 شورای پول 
و اعتبــار، ضوابــط ناظــر بــر تملــک واحدهای 
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سرمایه گذاری »صندوق  سرمایه گذاری با درآمد 
ثابــت مختــص اوراق دولتــی«، »صنــدوق  
ســرمایه گذاری امــاک و مســتغات« و 
»صندوق  ســرمایه گذاری زمین و ساختمان« 
توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 
در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۵ هیئت  عامل بانک 

مرکزی به تصویب رسید.

سقف فروش ارز به دارندگان کارت 
بازرگانی معتبر سه برابر شد

ســقف فــروش ارز به صــورت  ۷
اسکناس در بازار توافقی، برای  آذر

اشخاص دارای کارت بازرگانی از 
دو هزار یورو به شش  هزار یورو افزایش یافت. با 
تصمیــم ایــن بانــک و به منظــور تأمیــن ارز 
)اسکناس( مورد نیاز تولیدکنندگان و تجار برای 
تأمین هزینه های مرتبط با امور تجاری، سقف 
فــروش ارز به صــورت اســکناس به اشــخاص 
دارای کارت بازرگانــی معتبر از دو هــزار یورو به 

شش هزار یورو افزایش یافت.

اجرای کاالبرگ الکترونیکی به 
امسال نمی رسد

در حالــی کــه روز هشــتم آذر  ۸
ســخنگوی دولت اعام کرد که  آذر

کاالبــرگ  زیرســاخت های 
الکترونیکی در حال تکمیل است، محمدرضا 
پورابراهیمــی، رئیــس کمیســیون اقتصــادی 
مجلس گفته که اجرای کاالبرگ الکترونیکی 
بــه امســال نمی رســد و دولــت همچنــان بــه 
پرداخــت یارانــه نقــدی ادامه می دهد. ســال 
گذشته همزمان با بررسی بودجه در مجلس، 
بحث کاالبرگ الکترونیکی هم مطرح شد، قرار 
بود همزمان با حــذف ارز ترجیحی در ابتدای 
سال، دولت به  ازای افزایش قیمت ها به  جای 
یارانه، به مــردم کاالبــرگ الکترونیکی بدهد؛ 
حاال حدود سه ماه تا پایان سال باقی مانده و 
هنوز ایــن طــرح اجرایی نشــده اســت. اوایل 
آذرماه وزارت اقتصاد اعام کرد که وزارت رفاه 
اجرای آزمایشی طرح کاالبرگ الکترونیکی را 
در یکی از استان های جنوبی کشور کلید زده و 
پس از اجرا در این استان برای کل کشور اجرا 
خواهد شد. اکنون بر اساس استدالل رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس اجرای کاالبرگ 
الکترونیکــی در سراســر کشــور بــه امســال 
نمی رســد و دولت همچنان به صورت نقدی، 

یارانه پرداخت می کند.

امکان استعالم وضعیت اعتباری 
چک صیادی با پیامک 

ذی نفعان چک در زمان انجام  ۹
معامــات خــود می تواننــد بــا  آذر

ارســال پیامــک بــه سرشــماره 

۴۰۴۰7۰۱7۰۱، وضعیــت اعتبــاری چــک 
صیادی را استعام گرفته و سپس نسبت به 
پذیرش آن اقدام کننــد. ذی نفعان چک برای 
اطمینــان از وضعیت چــک و صادرکننده آن 
می تواننــد کــد دســتوری )شناســه صیــادی 
*۱*۱*( را به سرشــماره ۴۰۴۰7۰۱7۰۱ ارســال 
کــرده و از وضعیت کلــی چک های برگشــتی 

صادرکننده چک مطلع شوند.

تبدیل کارگروه لندتک به 
کمیسیون 

پــس از بررســی فعالیت هــا و  11
عملکــرد کارگــروه لندتــک در  آذر

جلســه شــهریورماه رســته 
خدمات فناوری اطاعات و موافقت اعضای 
رسته در خصوص تغییر ماهیت کارگروه به 
کمیســیون مســتقل، هیئت مدیره ســازمان 
نظام صنفی رایانه ای اســتان تهــران تصویب 
کرد کارگروه لندتک در کمیسیون فین تک، به 
کمیسیونی مستقل با عنوان لندتک تبدیل 
شود. از ابتدای تشکیل دوره دوم کمیسیون 
فین تــک، کارگروه هایی ذیل این کمیســیون 
شکل گرفت. یکی از این کارگروه ها، کارگروه 
لندتک بــود کــه بــا حضــور بازیگــران اصلی 
حــوزه لندتــک و BNPL ایران شــکل گرفت. 
این کارگــروه در این مــدت تاش کــرد منافع 
 BNPL صنفی همه فعــاالن حوزه لندتــک و
ایــران را دنبــال کنــد کــه بــا توجــه بــه 
فعالیت هایــش و با مصوبــه هیئت مدیره به 
کمیســیون تبدیــل می شــود. کمیســیون 
ســایر  کنــار  در  لندتــک  تازه تأســیس 
کمیســیون های رســته خدمــات فنــاوری 
اطاعات نظیر فین تک، تجارت الکترونیکی 
و... در ایــن رســته فعالیــت خواهــد کــرد. 
کســب وکارهای حــوزه لندتــک، BNPL و 
تأمیــن مالــی خــرد ایــران تــا پایــان روز 
چهارشنبه ۲۳ آذرماه جاری فرصت دارند در 
کمیســیون لندتــک عضــو شــوند و منافــع 
صنفی خود را از طریق این کمیسیون دنبال 

کنند.

کاهش ۲۲درصدی ارزش حقیقی 
تراکنش ها در یک سال

گــزارش  هشــتادونهمین  ۱۳
اقتصادی »شــاپرک« منتشر  آذر

شد. بر اساس این گزارش در 

آبان مــاه ۱۴۰۱ بالــغ بــر ۳.7۳۳ میلیــون 
تراکنش با ارزش 7.7۰۸ هزار میلیارد ریال 
پرداخــت کارت  الکترونیــک  در شــبکه 
پردازش شــده که نســبت بــه مهرماه رشــد 
رشــد  و  تعــداد  در  ۰.۵۹درصــدی 
۹.۳۱درصدی در ارزش ریالی داشته است. 
جــدول مقایســه رشــد حقیقــی و اســمی 
نقطه به نقطــه ارزش تراکنش هــای شــبکه 
شاپرک، رشد ۱۵.۴۵درصدی ارزش اسمی 
تراکنش هــا را نشــان می دهد. شــاپرک این 
رشــد را شــاهدی بــرای افزایــش اســتقبال 
عمومــی از پرداخــت الکترونیکــی معرفــی 
کرده است. ارزش اسمی تراکنش های آبان 
ســال جــاری بــه نســبت مــاه قبــل ۱۵.۴۵ 
درصــد رشــد داشــته، در حالــی کــه ارزش 
حقیقی تراکنش ها نســبت به آبــان ۱۴۰۰، 

۲۲.۰۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

خروج شهاب جوانمردی از 
کمیسیون تنظیم مقررات

دو عضــو صاحب نظــر کمیســیون تنظیــم 
مقــررات ارتباطات؛ یعنی شــهاب جوانمردی 
و حســین میرزاپور با موافقــت وزیر ارتباطات 
و فنــاوری اطاعــات از ترکیــب اعضــای ایــن 
کمیسیون خارج شــدند. این در حالی است 
کــه تنها یک نفــر یعنــی شــهاب  جوانمردی، 
مدیرعامل هلدینگ فناپ از بخش خصوصی 
بــرای ارائــه نظــر ایــن بخــش در تصمیمــات 
کمیســیون رگوالتــوری انتخاب شــده بــود. او 
جایگزین ناصرعلی ســعادت، رئیس اســبق 
ســازمان نظام صنفی رایانه ای کشــور در این 

کمیسیون شده بود.

انتصاب هادی ابراهیمی به عنوان 
قائم مقام هلدینگ فناوری 

اطالعات بانک شهر

حسام حبیب هللا، مدیرعامل  14
هلدینــگ فنــاوری اطاعــات  آذر

بانــک شــهر در حکمــی هادی 
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ابراهیمی را به سمت قائم مقام مدیرعامل در 
حوزه کســب وکار پرداخــت الکترونیک این 
شــرکت منصــوب کــرد. هــادی ابراهیمــی از 
تحصیــات  دارای  باســابقه  مدیــران 
دانشــگاهی فنــاوری اطاعــات و دارای 
گواهینامــه دکتــری بین المللــی مدیریــت، 
گرایش تجارت الکترونیک است. ابراهیمی 
کــه ســال های زیــادی در صنعــت پرداخــت 
الکترونیــک فعالیــت داشــته، در کارنامــه 
فعالیت حرفه ای خود تأســیس شرکت نگاه 
پرداخت از هلدینگ فناوری نگاه وابسته به 
بانــک کارآفریــن را دارد. او پیــش از ایــن 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره این شــرکت 

بوده است.

یکصدونهمین کارگزاری به 
عضویت فرابورس درآمد

پس از ۱۲ سال، انحصار صدور  15
مجوز کارگزاری شکسته شد و  آذر

کارگــزاری »پویــان« به عنــوان 
یکصد ونهمیــن کارگــزاری از ســازمان بــورس 
مجوز گرفت و عضو فرابورس شد. محمدعلی 
شــریفی نیا، مدیرعامل کارگزاری پویان اعام 
کــرد کــه بیســتم اســفندماه ســال گذشــته 
کارگزاری پویان به ثبت رسیده است. او ادامه 
داد: »بیشــترین موضــوع زمان بــر در جریان 
اخــذ مجوزهــا، بحــث انفورماتیــک بــرای 
کارگزاری بــود. در این حوزه پیوســت جدیدی 
به تازگی افزوده  شده که طی این فرایند قرار شد 
هــم در ســازمان بــورس و هــم شــرکت های 
انفورماتیک الزاماتــی را جایگزیــن کنند و به 
همین دلیل این موضوع زمان بر بــود. پس از 
ثبــت کارگــزاری در حــال طــی مراحــل اخــذ 
بــورس  مجوزهــای گوناگــون از ســازمان 

هستیم.«

فرهاد فائز معاون خدمات شاپرک 
شد

طی مراسمی علیرضا موسوی، معاون خدمات 
شبکه پرداخت شرکت شاپرک تودیع و فرهاد 
فائز به جای او معرفی شد. فرهاد فائز معاونت 
مشــتریان شــرکت خدمــات انفورماتیــک، 
مدیرعاملــی شــرکت داده ورزی ســداد و 
عضویــت در هیئت مدیــره شــرکت فرادیــس 
البرز و شرکت خدمات همراه آیسان لوتوس را 

در کارنامه خود دارد.

محرومیت افراد زیر ۱۸ سال از 
خدمات بانکداری الکترونیک

۱7 آذرماه ۱۴۰۱ بانک سامان در  17
پی ارسال پیامکی به مشتریان  آذر

خود در خصــوص محدودیت 
ارائه خدمات الکترونیک به »کودکان«، اعام 
کرد که ســقف خریــد روزانــه را بــه ۱۰ میلیون 
تومــان و ماهانه را به ۵۰ میلیــون تومان تغییر 
داده و خدمــات بانکــداری الکترونیکــی نیــز 

غیرفعال شده است.

از دست رفتن بیش از ۳۰۰ 
میلیارد ریال از درآمد رایتل

یاســر رضاخــواه، مدیرعامــل  ۱۹
رایتــل، ۹ آبان مــاه ۱۴۰۱ در  آذر

نامــه ای که به عیســی زارع پور، 
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات در خصوص 
محدودیت و اختال اینترنت نوشــته، اعام 
کرده کــه قطــع خدمــات ارتباطی و ســرویس 
اینترنــت بین الملــل در هفته هــای اخیــر بــه 
کاهــش ۱۴ میلیــارد ریالی درآمــد روزانــه این 
اپراتور کشــور منجر شــده و طی ۲۱ روز حدود 
۳۰۲ میلیارد ریال از درآمد اپراتور سوم کشور 
از دست رفته و در صورت ادامه شرایط فعلی، 
ایــن اپراتور مجبــور به خــروج اجبــاری از بازار 
ارتباطی کشــور خواهــد شــد. او در ایــن نامه 
خواســتار اقدامات حمایتی دولــت به منظور 
جبران ضرر و زیــان به دلیــل محدودیت های 

اینترنت برای این اپراتور شده است.

شاپرک، انتقال وجه در داخل 
پرداخت یاری ها را ممنوع کرد

مدیرعامــل شــاپرک در نامــه ای بــا موضــوع 
»ابــاغ بانــک مرکــزی در خصــوص انتقــال 
وجــوه داخــل پرداخت یــاری«، انتقــال وجــه 
درون پرداخت یــاری را ممنــوع اعــام کــرد. 
کاظــم دهقــان، مدیرعامــل شــاپرک در نامــه 
مــورخ ۱۴ آذر ۱۴۰۱ خطــاب بــه پرداخت یارها 
نوشــت: »پیــرو اباغیــه مــورخ ۹ آذر بانــک 
مرکزی مبنی بر ممنوعیت انتقال وجه درون 
پرداخت یاری و حســب گزارش های واصله و 
بررسی های شرکت شــاپرک، مشخص شده 
برخــی از پرداخت یارهــا ضمــن عدم تســویه 
وجــوه دریافتــی از مشــتریان بــا پذیرنــدگان 
پشتیبانی شده در چهارچوب پرداخت یاری، 
نســبت به نگهداری وجوه موصوف در قالب 
کیف پــول درون پرداخت یــاری اقدام کــردە و 
امکان انتقال وجــوه مذکور از کیــف پول یک 
مشتری به کیف پول مشتری دیگر نزد همان 
پرداخت یار یــا ســایر پرداخت یارهــا را فراهم 
کرده اند. اما بر اســاس اباغیه بانک مرکزی، 
این عملیات و عملیاتی که امکان ارائه انتقال 
وجوه میان پذیرندگان داخل یک پرداخت یار 

با پذیرندگان سایر پرداخت یارها را فراهم کند، 
غیرمجاز و ممنوع است.«

شروع به کار مرکز صدور گواهی 
الکترونیکی بانک مرکزی پس از 

تأیید شورا
اولین چک الکترونیک در بستر  ۲۱

سامانه چکاد در حالی در اواخر  آذر
آبان ماه ســال گذشته رونمایی 
شد که مرکز صدور گواهی الکترونیکی بانک 
مرکــزی هنــوز تأیید شــورای سیاســت گذاری 
زیرساخت کلید عمومی کشور را ندارد. رضا 
جوادی نیا، معاون زیرساخت کلید عمومی و 
امنیت اطاعات تجاری مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی در خصوص وضعیت مرکز صدور 
بانک مرکزی با تأکید بر اینکه تنها یک مرکز 
ریشــه در کشــور وجــود دارد، عنــوان کــرد: 
»اعضــای شــورای سیاســت گذاری گواهــی 
الکترونیک کشور در خصوص اعطای مجوز 
به بانک مرکزی در جلسه آینده تصمیم گیری 
می کنند.« جوادی نیا در این خصوص با بیان 
اینکــه مســئله شــرکت های خصوصــی  کــه 
سرویس امضای دیجیتال ارائه می دهند نیز 
در جلســه شــورای سیاســت گذاری گواهــی 
الکترونیک کشــور مطرح شــد، توضیــح داد: 
»قرار بر این شد بانک مرکزی در صورت تأیید 
شــورا اجــازه داشــته باشــد بــه شــرکت های 
خصوصــی خواهــان مشــارکت در ســرویس 
امضای دیجیتال تحت عنوان »میانی تابعه« 

فرصت فعالیت بدهد.«

کاهش سقف تراکنش های 
صرافی های رمزارز به ۲۵ میلیون 

تومان
شرکت شاپرک در راستای رفع  ۲۳

چالــش اینمــاد صرافی هــای  آذر
رمزارز، بعد از پذیرش موقت کد 
»7۸۰۰۰« به  جای نماد اعتماد الکترونیکی، 
ســقف تراکنــش صرافی هــای رمــزارز را از ۵۰ 
میلیون تومــان بــه ۲۵ میلیون تومــان کاهش 

داد.

انتصاب محمد آرام به سمت 
معاون ارزی بانک مرکزی

محمد آرام با حکمی از سوی علی صالح آبادی، 
رئیس کل بانک مرکزی به سمت معاون ارزی 
بانــک مرکــزی منصوب و جانشــین افشــین 
خانی شد. افشین خانی نیز با حکمی دیگر از 
سوی صالح آبادی به سمت مشاور رئیس  کل 
بانــک مرکزی منصــوب شــد. صالح آبــادی از 
زحمات افشین خانی تقدیر و تشــکر کرده و 
برای محمــد آرام در مســئولیت جدید آرزوی 

توفیق کرد 
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فناوری های مالی ایران

بـر
گفت وگو با فردوس باقری، مدیرعامل شرکت سککوک 

مرهمی درباره وضعیت تأمین مالی زنجیره تأمین در کشور

 زخم رکود
پس از آخرین بحران همه گیر اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۸ میالدی، تأمین کنندگان مالی و تأمین شوندگان مالی به دنبال راه حلی 
برای کاهش هزینه های تأمین مالی و شفافیت بیشتر تأمین مالی بودند. هرچند روش های تأمین مالی روی زنجیره تأمین سابقه 
طوالنی تری داشتند و پیش از بحران نیز مورد استفاده قرار می گرفتند، اما استفاده گسترده از این روش ها در شبکه های تأمین مالی 
متداول نبود. تأمین مالی زنجیره تأمین )Supply Chain Finance( مجموعه ای از فرایندهای تجاری و فرایندهای مبتنی بر فناوری 
است که برای تأمین مالی خرید و انتقال کاال و مواد اولیه تا آخرین محصول نهایی را دربر می گیرد و به دلیل اتکا به داده های فیزیکی حرکت کاال در 
زنجیره تأمین و به کارگیری ابزارهایی برای زیر کلید گرفتن موجودی کاال در انبار تولیدکنندگان کاال، کاهش ریسک نکول را در پی دارد. فردوس باقری، 
مدیرعامل شرکت سککوک است که به عنوان اولین ارائه دهنده پلتفرم تأمین مالی زنجیره تأمین در کشور شناخته می شود. در گفت وگویی که با 
او داشتیم به وضعیت این حوزه در کشور و چالش هایی که با آن روبه روست، پرداختیم. باقری تأمین مالی زنجیره تأمین را یکی از راه حل های کلیدی 
کشور برای برون رفت از فضای رکود اقتصادی می داند و آینده روشنی را برای این راهکار در کشور پیش بینی می کند. او معتقد است چاره ای جز 
شفافیت تأمین مالی و هدفمندی آن برای تصحیح فرایند عرضه و تقاضای کاال و پول در کشور نداریم. در ادامه گزارشی از این گفت وگو را می خوانید.

  سهم قابل توجه تأمین مالی زنجیره تأمین در تأمین مالی بنگاه ها 

تأمین مالی زنجیره تأمین )Supply Chain Finance( به معنای مدیریت جریان های نقدی 
در زنجیره تأمین کاال و خدمات است که می توان گفت الزمه اصلی مدیریت زنجیره تأمین 
فرض می شود. پس از بحران مالی سال  ۲۰۰۸ میادی، تغییری اساسی در حوزه تأمین مالی 
سرمایه در گردش بنگاه ها به وجود آمد و نظام بانکی به سمتی رفت که به جای تأمین مالی 
نقدی بتواند از مدل های اعتباری استفاده کرده و بر مصرف این منابع نظارت کند تا از هدررفت 
و انحراف تخصیص و مصرف آن جلوگیری کند و توان هدایت اعتبار در زنجیره تأمین مالی 
را داشته باشد. در واقع ماهیت زنجیره تأمین امکان جایگزینی اعتبار با پول پرقدرت )M1( را 
فراهم کرده است. تدوین مقررات متحدالشکل تعهد پرداخت بانکی )URBPO( در سال ۲۰۱۳ 
میادی برای تعریف تراکنش های تضمین شده بانکی و تکمیل آن در سال ۲۰۱6 استانداردهای 
مناسبی را جهت اجرایی سازی تأمین مالی زنجیره تأمین و افزایش سهم این نوع تأمین مالی در 
حجم تأمین مالی های بنگاه ها فراهم کرد. فردوس باقری با بیان این موارد می گوید: »با این حال 
متأسفانه این بازه زمانی همزمان با تحریم های اقتصادی ایران بود که به جاماندن نظام مالی 
کشور در مسیر توسعه و پیشرفت روش های نوین تأمین مالی منجر شد که قطعاً در صورت 
عدم توجه به این امر موجب خسارت های فراوانی از نظر فناورانه در صنعت مالی برای نسل 

فعلی و نسل های آتی در کشور خواهد شد.«
باقری به عنوان کســی که به صورت تخصصی در حــوزه تأمین مالی زنجیــره تأمین فعالیت 
می کند، درباره وضعیت این حوزه در ایران می گوید: »ما هفت ســال اســت که در سککوک 
فعالیت می کنیم و در این سال ها اتفاقات مهمی در این حوزه افتاده است؛ ابزارهای در اختیار 
بنگاه ها توســعه داده شــده، اما این حــوزه از لحاظ میزان ســرمایه در گردش پیشــرفت قابل 
توجهی نداشته، چون بنگاه های زیادی با این حوزه آشنا نیستند؛ در نتیجه از ابزارهای موجود 

استفاده نمی کنند.«

  چالش هایی که تأمین مالی زنجیره تأمین حل می کند

راهکارهای تأمین مالی زنجیره تأمین، برای جزءجزء زنجیره تأمین طراحی شده اند. این راهکارها 
پرداخت ها را تسریع و منابع تأمین کنندگان مالی را از طریق نوآوری های مالی آزاد و از هدررفت 
منابع محدود تأمین مالی کننده جلوگیری می کنند. از ســوی دیگــر مدیریت زنجیره تأمین 

روی ابزارهــای الکترونیکی ماننــد پلتفرم های دیجیتال 
خریداران؛ فروشندگان کاال و خدمات و تأمین کنندگان 
مالی را در سراســر دنیا به هم متصل می کنــد. از جمله 
چالش هایی که تأمیــن مالی زنجیره تأمیــن به حل آنها 

کمک می کند، می توان به مواردی اشاره کرد.
برای مثال خریــداران را قادر می ســازد تا با ایجــاد روابط 
قابل اطمینان با فروشــندگان، زنجیره تأمین متنوع تر و 
پایدارتری ایجاد کنند. همچنین جریان عرضه و تقاضای 
مواد اولیه و کاال را در زنجیره هماهنگ می کند. عاوه بر 
اینها، این امکان را به فروشندگان و خریداران می دهد تا به 
نقدینگی و سرمایه در گردش دسترسی داشته و از روان تر 
شدن عملیات، به حداقل رســیدن اختاالت و افزایش 
چابکی بازار اطمینان حاصل کنند. به شرکت ها نیز کمک 
می کند تا با بومی سازی فرایندها در یک پلتفرم مرکزی، 
کل زنجیره تأمیــن را مدیریــت کنند.  همچنیــن تأمین 
مالی زنجیــره تأمین امــکان ورود ســریع تر تأمین کننده 
را فراهم کرده، کارایی را بهبود می بخشــد و به شرکت ها 
کمک می کند تا از تأمین کنندگان متنوعی بهره جسته و 
نگران کمبود موجودی نباشند. عاوه بر این، بهره گیری 
از مؤسسات مالی مورد اعتماد نیز سطح قابل قبولی از 
امنیت را برای زنجیره تأمین فراهم می کند. سرمایه داران 
بزرگ می توانند راه حل های پرداخت پیشرفته ای را ارائه 
دهند که قادرند از طیف گســترده ای از ارزها، در سراسر 

جهان پشتیبانی کنند.

  پول نقد برای اقتصاد ایران مضر است

امــروزه نقــش مدیریــت مالــی در موفقیت شــرکت ها و 

نیلوفر نادری
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گزارش زنجیره های تأمین نه تنها در کشــورهای در حال توسعه، بلکه در کشورهای توسعه یافته 
نیز حائز اهمیت اســت و هر بنگاهی که ســرمایه گذاری بیشــتری در حوزه های نــوآوری و 
کیفیت خود کند، برنده و پیشتاز خواهد بود. باقری با اشاره به اهمیت زنجیره های تأمین 
بیان می کند: »با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و تورم موجود، بنگاه ها به دسترسی به 
سرمایه در گردش خود محتاج تر هستند؛ با این حال، تزریق پول پرقدرت، پول پاشی بدون 
نظارت و در نهایت خلق پول بیشتر نتیجه ای جز افزایش تورم دربر نخواهد داشت. در چنین 
شرایطی ناچاریم به کمک روش های تأمین مالی زنجیره تأمین که مبتنی بر اعتبار است، این 
مسئله را سامان دهی کرده و وابستگی زنجیره تأمین مالی به پول نقد را کاهش دهیم. پول 
نقد برای اقتصاد ما مضر است و راهی جز در اولویت قراردادن شیوه های مبتنی بر اعتبار 
نداریم. در واقع هر بنگاهی که بخواهد سطح تولید فعلی خود را حفظ یا ارتقا دهد،  به ریال 
بیشتری نسبت به دوره قبل نیاز دارد و بانک ها نیز با تکیه بر ارزیابی های مالی بر اساس 
صورت های مالی گذشته نگر نمی توانند به مقدار الزم، وام مبتنی بر ریال به آنها بدهند و 

حتی اگر این کار را انجام دهند، تورم ناشی از خلق پول بیشتر می شود.«
عاوه بر اینها، طبق صحبت های باقری، به کمک تأمین مالی زنجیره تأمین امکان بیشتری 
برای نظارت بر چگونگی استفاده از آن اعتبار وجود دارد که می تواند به خلق تقاضای مولد 
منجر شود. کســب وکارهایی که از بودجه خوبی برخوردار هســتند، امکان اشتغال زایی 
بیشتری هم دارند و این موضوع در بلندمدت باعث ایجاد فرصت های جدید اقتصادی 
می شود. او ادامه می دهد: »به عبارتی تأمین کنندگان با تأمین منابع مالی بنگاه های خرد 
و متوســط،  عاوه بر اینکه در جریــان روندهــای کاری آن بنگاه قرار می گیرند،  مســئولیت 
اجتماعی خود را نیز در قبال افراد جامعه که با مسئله اشتغال دست وپنجه نرم می کنند،  

انجام می دهند.«

SCF تجربه دنیا در حوزه  

تجربیات در حوزه تأمین مالی زنجیره تأمین در دنیا فراوان است. سال هاست که جایزه ای 
)SCF Award( بــرای تأمیــن مالــی در جهــان -مانند بســیاری از جوایز بین المللــی- اهدا 
می شــود. شــرکت زیمنس یکی از بهتریــن پلتفرم هــای تأمین مالــی زنجیره تأمیــن را در 
سال های گذشته ارائه داده بود. زیمنس با همکاری چند بانک، زنجیره تأمین خود را تأمین 

مالی می کند تا از جریــان دائمی مواد اولیــه و فروش کاالها 
اطمینان یابد. اما می تــوان بهترین مثال برای اجــرای پروژه 
تأمین مالی زنجیره تأمین را که در سطح ملی اجرا شد، کشور 
مکزیک دانست. باقری با اشــاره به تجربه مکزیک در این 
حوزه توضیح می دهد: »برنامه زنجیره تولید بانک توسعه 
مکزیک، با تشکیل شبکه ای گســترده از خریداران عمده 
صاحب نام و معتبر و نیز عرضه کنندگان خرد محصوالت، 
امکان تحت پوشــش قراردادن تولیدکنندگان و کارآفرینان 
محــروم از تأمین مالــی را به کمک مؤسســات مالــی فراهم 
کرده اســت. این برنامه در قالــب دو طــرح عاملیت )تنزیل 
سیاهه فروش( خریداران محصول و تأمین مالی قراردادها، 
موفق به حل مشکل نداشتن شناسنامه اعتباری و کمبود 
نقدینگی بنگاه های کوچک و متوســط در کشــور مکزیک 
شده اســت. در این طرح ۴۵۵ بنگاه خریدار عمده، ۸۰ هزار 
بنگاه کوچک و متوسط و ۲۰ مؤسسه مالی تأمین مالی کننده 
همــکاری کردنــد کــه حاصــل آن ۸۰ میلیــارد دالر تأمیــن 
مالی در قالب زنجیره تأمین بوده اســت. بــا تکیه بر تجربه 
کشــور مکزیک، کشــورهای آرژانتین، شــیلی، کاستاریکا، 
السالوادور و نیکاراگوئه نیز از شیوه های تأمین مالی زنجیره 
تأمین اســتفاده کردند. در سطح شــرکت ها نیز می توان به 
شــرکت های بزرگی مثل والمارت، لیوایز، کاترپیار، یونیلور 
و امثال آن اشاره کرد که از این روش تأمین مالی برای بهبود 

و بهینه سازی جریان های کاال و مالی خود بهره می برند.«

  لزوم گسترش کاربردها و تنوع ابزارهای این حوزه

دیجیتالی شــدن امر اقتصــادی،  تغییر فرهنــگ را نیز به 
همــراه دارد. مدیرعامــل ســککوک بــر این باور اســت که 

عکس: نسیم اعتمادی
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فناوری های مالی ایران

هنوز فرهنگ کاربست تأمین مالی زنجیره تأمین در ایران برساخته نشده و مشتریان و 
بنگاه ها اســتفاده قابل توجهی از آن نمی کنند. فردوس باقری معتقد است نظام بانکی 
کشور می تواند با سیاست گذاری های تشــویقی خود،  بنگاه ها را به استفاده از این حوزه 
عاقه مند کند. او به اهمیت تطبیق ضوابط بیرونی و درونی اشاره می کند و بیان می کند 
که باید دامنه کاربرد و تنوع ابزارهای این حوزه گســترش یابد و حاکمیت به عنوان بازوی 
مهم مشروعیت بخش به این حوزه و استفاده از آن،  نقش فعاالنه تری را ایفا کند. باقری 
اضافه می کند که همزمان با بحث شــرکت داری، ســککوک در تدوین بســیاری از اسناد 
باالدستی، بخشــنامه ها و قوانین، مشــاوره های تخصصی را در اختیار مدیران و مراجع 
ذی ربط قرار داده تا خألهای قانونی نیز از مسیر تأمین مالی زنجیره تأمین در کشور مرتفع 
شــود. باقری با بیان اینکه نــرخ معامله با این ابزارهــا نباید گران شــود و معامات باید به 
سمت سیســتم های باز هدایت شــود، می گوید: »هدف اصلی این حوزه تسهیل تأمین 
مالی بنگاه هاست که اگر این اتفاق بیفتد، نرخ تمام شــده تأمین مالی برای بنگاه های ما 
نیز کاهش پیــدا خواهد کــرد. همچنین بــرای تأمین کننــدگان مالی نیز می بایســت روی 
تأمین مالی اعتباری تمرکز کرد و در عین حال بر کاهش نرخ تســهیات معوق و افزایش 

درآمدهای غیرمشاع متمرکز شد.«

  مزایای SCF برای اقتصاد کشور

با بررسی هایی می توان مزایایی را که با بهره گیری از تأمین مالی زنجیره تأمین ایجاد می شوند، 
به سهولت برشمرد. این مزایا را می توان نتیجه قطعی این روش ها دانست؛ زیرا شیوه های نوین 
تأمین مالی، در سطح بین الملل نیز استفاده شده و نتایج خود را به نمایش گذاشته است. در 
ادامه فهرستی از مزایای تأمین مالی زنجیره تأمین در اقتصاد تورمی کشور که فردوس باقری 

به آنها اشاره می کند، نام برده می شود:
 حفظ تولید و اشتغال از طریق تأمین سرمایه در گردش؛

 جلوگیری از حمات سوداگرانه از طریق کنترل نشت منابع بانکی؛
 کاهش امکان گردش پول )M1(  به عنوان سیال ترین ابزار مالی برای جلوگیری از اثر تورمی آن؛

 بهره گیری از ابزارهای فناورانه مالی با حداقل درجه پول بودن )Moneyness(؛
 تحول بنیادین در مدیریت و رصدپذیری منابع وثیقه ای و اعتباری تأمین کننده مالی )بانک(؛
 کاهش احتمال نکول تسهیات اعتباری از طریق تزریق منابع سرمایه در گردش در زنجیره 

تأمین؛
 مدیریت و تأمین مالی زنجیره تأمین برای شفاف سازی مبادالت و مدیریت پذیری زنجیره 

ارزش و کاهش فزونه های )Markups( باالی نظام بازرگانی سنتی.

  ایجاد ابزاری برای تأمین مالی خرد

کاهش تقاضای واقعی مصرف کنندگان، به دلیل شــرایط اقتصادی کشــور، شوکرانی است 
که در بلندمدت موجب از بین رفتن تولید ملی و در نهایت فقر مصرف کننده به عنوان نیروی 
کار و تولیدکننده به عنوان کارفرما خواهد شــد. باقری با بیان این موضــوع، این گونه توضیح 
می دهد: »به همین دلیل اتخاذ تدابیر و به کارگیری سیاست های اعتباری حمایت از خانوارها 
با شیوه های نوین و نه از طریق یارانه دهی و پول پاشی، باید به عنوان محور سیاست های رشد 
اقتصاد مدنظر قرار گیرد. طراحی چهارچوب کلی این سیاست ها ضمن برقراری رونق اقتصادی 
)ناشی از افزایش پایدار تولید(، باید از تأثیرات منفی تزریق نقدینگی و سیاست های تورم زا 

به دور باشد.«
طبــق صحبت هــای مدیرعامل ســککوک، بــا به کارگیــری فناوری های نویــن مالــی و تکیه بر 
توانمندی هــا و ظرفیت های موجود کشــور در حوزه اقتصاد هوشــمند، از هدایــت اعتبارات 
خرد مصرف کنندگان -مبتنی بر زنجیره تأمین- می توان به عنوان یکی از راه حل های اصلی 
حوزه سرمایه در گردش و همچنین افزایش قدرت خرید و حمایت از خانوارها و ارتقایشان و 
منزلت اجتماعی اقشار متوسط آسیب پذیر جامعه نام برد. فردوس باقری بر اساس تجربیات 
موجود و بررسی نقاط ضعف و قوت سیاست هایی که طی ســال های گذشته در کشور اجرا 
شده، رویکردهایی را که به تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی منجر می شود، به صورت زیر 

فهرست می کند:
 تغییر رویکرد رونق تولید از تزریق نقدینگی به سمت تزریق اعتبار به اقتصاد ملی؛

 هدایت تدریجی سیاست های حمایتی به سمت اعتبار بخشی به خانوارها؛
 متنوع سازی ابزارها و پشتوانه های تخصیص و گردش اعتبار در شبکه اقتصای به منظور 

حمایت از تولیدکنندگان؛

 تغییر رویکرد از گردش نقدینگی سرگردان در اقتصاد به 
هدایت و گردش اعتبار در زنجیره تأمین؛

 سامان دهی ســاختارهای عرضه و مصرف اعتباری در 
زنجیره های توزیع و شبکه بانکی کشور.

باقری ســپس با اشــاره به این رویکردها می گوید: »در 
نهایت می توان ابزارهای تأمین مالی خرد هوشمند را به 
زنجیره های تولید ملی متصل کرده و از هدررفت منابع 
تأمین مالی خرد در مســیرهای اقتصادی غیرتولیدی 
جلوگیری کرد. گفتنی اســت وام های خرد برای خرید 
کاالی تولید ملی، هیچ گاه به چرخه تولید ملی هدایت 
نشده است؛ بدین معنا که بانک ها تأمین مالی خرید 
کاالی ایرانی را به دلیل عدم کنترل پذیری و نظارت، به 
مصرف کننده ای داده اند که احتماالً مبالغ را به سمت 
بازارهــای زودبازده تــر ماننــد ارز و فلــزات گرانبهــا برده 
اســت. البته این بــه معنــای جلوگیــری از تأمین مالی 
متقاضی نیست، بلکه بدین معناست که در صورت 
برنامه ریزی برای حمایــت از تولید ملی بتــوان جریان 
نقدینگــی را به مقصد مــورد نظر هدایت کــرد؛ چراکه 
تأمیــن مالی هــای مــورد نیــاز متقاضیــان می تواند در 
سرفصل های خود اجرایی شود. ابزارهایی نظیر کارت 
اعتباری هوشمند از جمله ابزارهای الکترونیکی است 
که با اتصال به پلتفرم هــای تأمین مالی زنجیره تأمین 
قابلیت هدایت منابع اعتباری به سبد تولیدکننده را 

فراهم می کند.«
باقری در این خصوص به تجربه موفق سککوک در تأمین 
مالی حــدود ۲۰۰ هزار مصرف کننده با پشــتوانه ســهام 
عدالت اشاره می کند که وجوه مصرفی مصرف کنندگان 
را بــه تولیدکننــدگان داخلــی هدایــت کــرده اســت. او با 
اشــاره بــه الکترونیکی کردن اســناد تجــاری در کشــور با 
همــکاری ســککوک می گوید کــه در پــروژه تأمیــن مالی 
مصرف کنندگان با پشتوانه سهام عدالت، امکان خرید 
مصرف کننده از تولیدکننده ایرانی فراهم شــده و مبالغ 
اعتباری وصول شــده بــرای خرید مــواد اولیــه به صورت 
اعتبــاری در زنجیــره تأمیــن کاالهــای ایرانــی بــه گــردش 

درآمده است.

  قابلیت بین المللی شدن ابزارهای تأمین مالی زنجیره 
تأمین

باقری معتقد اســت که ابزارهای تأمیــن مالی زنجیره 
تأمین قابلیت بین المللی شدن دارد و نباید فقط برای 
تراکنش های داخلی مورد اســتفاده قرار بگیرد و برای 
تحقــق ایــن مهــم می بایســت بســترهای بین المللی 
آن فراهم شــود که عــدم آمادگی بانک هــا و همچنین 
تحریم های اعمال شــده بــر ایــران، موانع بزرگــی برای 
فراهم شــدن این موضوع اســت. او به تأخیر پیوستن 
نهاد پولی ایران به این حوزه اشاره می کند و می گوید: 
»می تــوان بــا رفــع کُنــدی سیســتم،  تولیــد فرهنــگ 
اســتفاده از آن و پیش قدم شــدن شــرکت های دولتی 
جهــت اســتفاده از ابزارهای این حــوزه،  ایــن تأخیر را 
جبران کرد.« باقری اســتفاده از ابزارهای تأمین مالی 
زنجیره تأمین را امری ضروری و اجتناب ناپذیر می داند 
و آینده روشــنی را برای این حوزه در کشور پیش بینی 

می کند 
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شرکت یک پی که در سال ۱۳۹۴ کار خود را آغاز کرده، تالشش در این سال ها رفع موانع حاصل از ملیت ایرانی در صادرات خرد 
کاال و خدمات کسب وکارهای کوچک و متوسط بوده و از طریق ارائه درگاه های بانکی بین المللی برای کسب وکارهای آنالین و 
سرویس های لینک کوتاه اختصاصی خود به نام »یک پی لینک« این مهم را رقم زده و در سال  های اخیر توانسته به عنوان یک 
پلتفرم در زمینــه دریافت وجــوه و درآمدهای بین المللی در قالب یک شــرکت دانش بنیــان، همراهی خوبی با اســتارتاپ ها و 
کسب وکارهای کوچک و متوسط داشته باشد و از گسترش سهم صادرات خرد این نوع کسب وکارها حمایت کرده است. اکنون مرکز آموزش و 
توســعه صادرات یک پی با نام »مراتوص« با تمرکز بر توســعه دانش و مهارت کســب وکارهای کوچک و متوســط صادراتــی و با هدف حمایت 
همه  جانبه یک پی از امر صادرات خرد، تأسیس شده اســت؛ مرکزی که بر اساس نیازی که به گســترش دانش و مهارت  های صادراتی در بدنه 
صادرات خرد کشور وجود داشت، شکل گرفته است. در گفت وگویی که با امیراحسان برخورداری، مدیرعامل و هم بنیان گذار یک پی داشتیم، 
به تأسیس مراتوص پرداخته ایم. برخورداری، مؤسس مرکز توسعه و آموزش صادرات، حدود ۱۰ سال است که در حوزه فین تک و اکوسیستم 
استارتاپی فعالیت می کند و درباره چشم انداز مراتوص می گوید که می خواهند به مرجعی توانمند برای آموزش توسعه صادرات کسب وکارهای 

ایرانی کوچک و متوسط تبدیل شوند. در ادامه گزارشی از این گفت وگو را می خوانید.

امیراحسان برخورداری، مدیرعامل یک پی درباره مرکز آموزش و توسعه صادرات این شرکت می گوید

مراتوص؛ حامی 
صادرات خرد

  راهکارهایی برای دریافت  های بین المللی کسب وکارها 
و فریلنسرها

یک پی به عنوان یــک پلتفرم فین تک واســط، پلتفرمی 
اســت کــه بیــن شــبکه پرداخــت داخلــی و بین  المللــی 
کار می کنــد. ایــن خدمــت در شــش ســال گذشــته بــه 
کســب وکارهای کوچک و متوســط ایرانی و فریلنسرها 

ارائه شــده تا اگر محصوالت یا خدماتــی دارند که بازار بین  المللــی دارد، بتواننــد راحت و از 
طریق یک پی این محصوالت و خدمات را به سراسر جهان صادر کنند و معادل ریالی بهای 
آن را از طریق یک پی دریافت کنند. امیراحسان برخورداری با بیان این موارد، درباره یک پی 
می گوید: »در شش سال گذشته یک پی حدود 7۰ هزار کاربر داشته و همواره سعی دارد که 
بهترین راهکارها را برای دریافت  های بین المللی کسب وکارها و فریلنسرها و ارزآوری در کشور 
و تأثیر مثبت بر مهاجرت معکوس داشته باشد. یکی از مشکات کسب وکارهای کوچک و 

عکس: نسیم اعتمادی
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فناوری های مالی ایران

عــدم درک متقابل و تفاوت  های مشــتریان بین المللی 
در جهان با ایران است که به  طور اختصار ریشه  های آن 
عبارت  اند از: عدم توانمندی مذاکره با طرف های خارجی، 
عدم رعایت  پارامترهای رفتاری در کسب وکار، نقص در 
تبلیغات بین المللی، عدم دریافت استانداردهای الزم 
برای اعتبار محصول صادراتی، عدم آشنایی با قوانین 
پســتی و گمرکی، عدم آشــنایی با روش  های پرداخت و 

دریافت وجوه بین المللی و... .«

  مراتوص و توسعه دانش و مهارت  های صادراتی

در پی چالش هایی که کسب وکارهای خرد برای ارزآوری 
داشتند، یک پی احســاس کرد نیاز به گسترش دانش 
و مهارت  هــای صادراتــی در بدنــه صادرات خرد کشــور 
امــری الزم اســت. بــه همیــن دلیــل در جهــت آموزش 
کسب وکارهای کوچک و متوسط صادراتی و نیز مشاوره 
بــه آنهــا در جهت گســترش صــادرات، مرکز آمــوزش و 
توســعه صادرات یک پی را با  نام »مراتوص« تأســیس 
کرد. مراتوص مخفف مرکز آموزش و توســعه صادرات 
اســت. طبق گفته های برخــورداری، هدف ایــن مرکز در 
وهله اول آموزش، سپس مشاوره در راستای توسعه در 
امر صادرات به مشتریان یک پی و نیز هر کسب وکاری 
اســت که به کســب دانش و مهارت در حــوزه صادرات 

تمایل داشته باشد.
مدیرعامــل یک پــی دربــاره مراتــوص این طــور توضیــح 
می دهد: »عاوه بر همکاری با معاونت علمی-فناوری 
ریاســت جمهوری در زمینه  صادرات، مراتوص در حال 
حاضر از همکاری با دو دانشگاه بزرگ و معتبر در خارج 
از کشــور نیز بهــره می بــرد کــه بــه زودی از فعالیت  های 
مشترک با این مجموعه  ها نیز پرده  برداری خواهد شد. 
این ارتباطات  امکان حضور دانش پذیران مراتوص پس 
از تحصیل در مراتوص در محیط های آکادمیک خارج از 
کشور و نیز استفاده از استادان آن مجموعه  ها را  فراهم 
می آورد که قطعاً به صادرات کسب وکارهای ایرانی کمک 
خواهد کرد. مراتوص این فرصت را بــرای دانش  پذیران 
ایجاد می کند تا در هفت کشــور جهان انواع مذاکرات 
با کســب وکارهای مختلــف را انجام دهنــد و در صورت 
نهایی شــدن مذاکرات در قالب هیئت  های تجــاری، به 
آن کشــورها ســفر کنند. همچنین دوره  هــای صادراتی 
مراتوص در کشورهای همسایه برای مخاطبان آن کشور، 
توســط اســتادان برتر ایرانی مراتــوص برگزار می شــود. 
قطعاً آموزش  هایی کــه به صورت تئــوری در مراتوص به 
دانش پذیران انتقال می  یابد، به اجرایی شدن نیاز دارد و 
تجربیات عملی برای دانش پذیران خواهد بود، به همین 

دلیل دوره های مراتوص این گونه طراحی  شده است.«
با توجه به صحبت هــای برخورداری، بحــث حمایت از 
صادرات برای مجموعه یک پی مأموریت جدیدی است 
که آن را در کنار مأموریت قبلی خود که ارائه راهکارهای 
دریافت درآمد بین المللی )در قالب ارائه درگاه  های بانکی 
بین المللی امن به کسب وکارهای ایرانی جهت دریافت 
وجــوه از مشــتریان( اســت، آغــاز کــرده و قصــد دارد بــا 
گسترش این امر و نیز فعالیت خود، به مرجعی توانمند 
بــرای آمــوزش توســعه صــادرات کســب وکارهای ایرانی 

کوچک و متوسط تبدیل شود 

فریلنسرها در بازار بین  المللی همین بحث پرداخت بود که در یک پی این چالش را حل کردیم. 
همیشه دوست داشتم در زندگی ام، راه حلی ایجاد کنم که زندگی مردم را تسهیل کند و بتوانم 

برای مسائل آنها راهکار ارائه دهم.«
برخورداری با بیان اینکه در ســال  های اخیر یک پی با کسب  وکارهای بسیاری که به نحوی 
در حال فروش محصول و خدمات خود به خارج از کشــور بودند، همکاری کرده، می گوید 
که بر این اساس صادرات محصوالت و خدمات ایرانی را در سه دسته متفاوت بخش بندی 
می کنیــم. دســته اول، صــادرات کان و بــا حجــم باالســت کــه توســط شــرکت  های بزرگ 
انجام می شود. دســته دوم، صادرات خرد است که توسط شــرکت های کوچک و متوسط 
دانش بنیان، استارتاپ ها و گروه  های کوچک انجام می شود؛ این صادرات طبق صحبت های 
مدیرعامل یک پی معمــوالً در قالب ســفارش  های مجزا صورت می  گیــرد، بدین نحو که بر 
خاف اینکــه دســته اول ممکن اســت ۱۰۰۰ ســفارش را به یک کشــور، مثاً آلمان ارســال 

کند، دسته دوم ۱۰ سفارش دارد که باید به ۱۰ نقطه جهان 
ارســال کند و همچنین بهای هر ســفارش معموالً بسیار 
کمتر از گروه اول اســت. نحوه پرداخت و تعامات و حتی 
ارسال نیز کاماً متفاوت با گروه اول است. دسته سوم نیز 
فریلنســرهای ایرانی هســتند که در زمینه هــای مختلف 
همچون برنامه  نویسی، طراحی و گرافیک، تولید محتوا و... 
به فعالیت می  پردازند. برخورداری می گوید: »مشــتریان 

یک پی جزء دسته های دوم و سوم هستند.«

  نبود دانش مناسب و مدون در حوزه صادرات

نبــود دانــش مناســب و مــدون در حــوزه صــادرات یکــی 
از چالش هایــی اســت کــه برخــورداری در بــازار صــادرات 
کسب وکارهای نوپا در کشور به آن اشاره می کند. او درباره 
چالش هایی که تاکنون با آن روبه رو بودند، می گوید: »از روز 
اول شروع به فعالیت یک پی در ســال ۱۳۹۵، برداشت ما 
این بود که با ارائه انواع زیرساخت  های دریافت درآمدهای 
بین المللی به ایرانیان، این زیرســاخت  ها می  تواند بسیار 
به رشــد صــادرات خرد کمــک کنــد. این امــر تا حــد قابل 
 توجهی نیز محقق شد، اما بر خاف آنچه فکر می کردیم، 
دو سال بعد از شروع کار، متوجه شدیم مانعی بزرگ تر از 
محدودیت در پرداخت بین المللی نیز وجود دارد. بسیاری 
از کسب وکارهای ایران با مشکاتی جدی در رشد صادرات 
خرد کســب وکار خود مواجــه می  شــدند. در بررســی این 
مشــکات یک نکته مهم در اغلب این مــوارد خودنمایی 
می کرد و آن نبود دانش مناسب و مدون در حوزه صادرات 
بود. گرچــه برای آموزش و مشــاوره گــروه اول که ذکر شــد، 
مراجعی چون اتاق بازرگانی وجود دارد، امــا برای گروه دوم 

که نوع جدیدتری از صادرات هســتند، مرجع مشخصی وجود نداشــت. برای مثال، یک 
کسب وکار کوچک اما ارزشمند که جزء مشــتریان یک پی بود و محصوالت صخره  نوردی 
در ایران تولید و به کشورهای مختلف در اروپا، آمریکای جنوبی، شرق آسیا و شمال آفریقا 
صادر می  کرد، ناگهان با مشکل بزرگی در چین روبه رو شد که هر نوع فروش این مجموعه در 
آن کشور ممنوع شد. با بررسی فراوان مشخص شد که یک شرکت کوچک چینی با رصد 
کسب وکارهای ایرانی تازه  وارد به چین، اقدام به ثبت برند شرکت تازه  وارد ایرانی، اما به اسم 
شرکت چینی می کند و مانع ورود این کسب وکار ایرانی به چین می  شود که اگر در ابتدای 
امر این مجموعه دانش الزم در زمینه  برندینگ را داشت، چه بسا می توانست از این اتفاق 

جلوگیری کند.«
برخورداری به مثال دیگری در این باره اشاره می کند و می گوید که یکی از مشتریان یک پی 
در پاســخ به خریــداران محصوالت خود مســئوالنه عمــل نمی کــرد. این امر باعث شــد با 
شدت گرفتن شکایات مشتریان بین المللی از آن کسب وکار و عدم توجه آن کسب وکار به 
آن شکایات، تعداد قابل  توجهی از سفارش  ها لغو شوند. متأسفانه در این مورد نیز صاحب 
کسب وکار ایرانی از دانش کافی در زمینه  تعامات بین المللی و نحوه احقاق حقوق مشتریان 
بین المللی آگاه نبود. او می گوید: »مثال  های دیگــری از این موارد وجــود دارند که دلیل آن 

مراتوص 
مخفف مرکز 
آموزش و توسعه 
صادرات است. 
طبق گفته های 
برخورداری، هدف 
این مرکز در وهله 
اول آموزش، 
سپس مشاوره در 
راستای توسعه 
در امر صادرات به 
مشتریان یک پی و 
نیز هر کسب وکاری 
است که به کسب 
دانش و مهارت 
در حوزه صادرات 
تمایل داشته باشد
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»اصالح نظام کارمزد«، عبارتی است که در چند سال گذشته درباره آن بسیار گفته و شنیده ایم؛ یک زخم کهنه بر پیکره صنعت 
بانکی و پرداخت کشور که سال هاست این صنایع را آزار می دهد. جلسات متعددی در تمام این سال ها درباره این نظام معیوب 
و ضرورت اصالح آن برگزار شده و پیشنهادهای متعددی نیز برای این تغییر ارائه شده اند که هیچ کدام از آنها نه تنها به مرحله 
اجرایی و اصالحی نرسیده اند، بلکه این همه انرژی برای پرداختن به این موضوع نیز تاکنون تأثیرگذار نبوده است. متأسفانه در 
ماه های انتهایی سال ۱۴۰۱ هستیم و همچنان این عبارت را از زبان مدیران، متخصصان و کارشناسان صنعت بانکی و پرداخت کشور می شنویم. 
اما کجاست گوش شنوا؟ ثابت ماندن کارمزدها از حدود پنج سال قبل تاکنون با توجه  به افزایش بسیار زیاد هزینه های مرتبط با شبکه پرداخت 
مانند هزینه های زیرساختی، نیروی انسانی، کاغذ رول و... شرکت های پی اس پی را با دشواری ها و چالش های فراوانی روبه رو کرده؛ چالش هایی 
که در صورت عدم اصالح این نظام می تواند پیامدهای غیرقابل جبرانی را به دنبال داشته باشد. با نگاه واقع بینانه به صنعت پرداخت کشور 
مشخص است که اصالح نظام کارمزد ضروری ترین اقدام برای بهبود وضعیت این صنعت است. تا همین حاال هم بسیار دیر شده و اتالف وقت 
بیشتر باعث زیان بیشتر بازیگران این صنعت می شود. به همین خاطر بار دیگر در گفت وگویی که با مدیران عامل شرکت های پی اس پی داشتیم، 

به ضرورت این تغییر پرداختیم تا شاید این بار حرف ها شنیده شوند.

بررسی ضرورت اصالح نظام کارمزد در گفت وگو با مدیران عامل شرکت های پی اس پی

وقت اضافه، تمام!

  کوچک شدن کیک اقتصاد کشور

طبق صحبت هــای علی اکبر فراهانی، مدیرعامل شــرکت آســان پرداخت پرشــین، 
در دو دهــه اخیــر اقتصــاد ایــران به مرور و بــا توســعه دولــت الکترونیک به ســمت 
غیرنقدی  شــدن حرکــت کــرد کــه در ایــن مســیر نقــش صنعــت پرداخــت، به ویژه 
شــرکت های پی اس پــی به عنــوان اولیــن بازیگران رســمی صنعــت و شــتاب دهنده 
این رشــد و کاهش هزینه چاپ پول در اقتصاد بســیار تأثیرگذار بود. عاوه بر این، 
شرکت های پی اس پی با فراهم سازی بستر پرداخت غیرحضوری، عامل مهمی در 
مسیر رشد تجارت الکترونیک نیز بودند و موجب ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده 

به مردم شدند. 
با گذشــت زمان اما نــگاه متولیــان و سیاســت گذاران به 
صنعــت پرداخت به  گونه ای شــد که ایــن صنعت باید 
فــدای رشــد دیگــر بخش هــای اقتصــاد شــود. اتفاقــی 
که بــا عدم اصــاح نظام کارمــزد صورت گرفــت، منجر 
به این شــد کــه پــاداش خدمــات صنعــت پرداخت به 
گروه های دیگر در زنجیره ارزش تعلق یافته و جذابیت 
این صنعت را در مقایســه با دیگر بخش ها 

کمتر سازد.
فراهانــی توضیــح می دهــد کــه 
طوالنی شــدن ایــن عــدم تغییر 
باعــث ایجــاد حــق بــرای دیگر 
ذی نفعــان شــده و هزینــه 
تغییر را بــرای تصمیم گیران 
باال برده و وضعیت صنعت 
را به جایی رســانده که نظام 
حاکــم بر این کســب وکارها 
از نظــر اقتصــادی نــاکارا 
شــده و تعــادل ریســک 
پذیرفته شــده و بازدهــی 
دریافتی بر هــم بخورد. او 
می گوید: »اشاره به جایگاه 
صنعت پرداخت در اقتصاد 

در کنار وضعیت فعلــی این صنعت، این خطــر را برای 
کشــور در پــی دارد کــه در شــرایط تحریمــی و کاهــش 
مراودات بین المللی فرصت رشد بر پایه خدمات نیز از 
دست برود و نتیجه نهایی، کوچک شدن کیک اقتصاد 

کشور باشد.«
با بررســی شــاخص های اقتصاد کان کشــور طی دهه 
اخیــر، موضوعــی که بیــش از همه مــوارد جلــب توجه 
می کند، نــرخ تورم اســت کــه قیمت هــای ابتــدای دهه 
۱۳۹۰ را به خاطره تبدیل کرده است. اما چنانچه گفته 
شد، وضعیت صنعت پرداخت چیزی متفاوت را نشان 
می دهد. مدیرعامل آسان پرداخت پرشین با بیان این 
موارد، می گوید: »بیش از هفت سال تثبیت کارمزد در 
کنار افزایش ناشــی از تورم در هزینه ها، کار را به جایی 
رسانده که تقریباً همه بازیگران این صنعت دچار زیان 
اقتصادی شــده اند. البته شــرکت های پی اس پی بیکار 
ننشسته اند و با همراهی با اکوسیســتم استارتاپی در 
تاش برای ایجاد جریان های درآمدی جدید هســتند، 
لیکن تا رسیدن به نقطه بازدهی سرمایه گذاری مثبت 

راه طوالنی در پیش دارند.«
او در پاسخ به این سؤال که آیا صنعت پرداخت کشور 
می توانــد یک ســال دیگر بــا این نظــام کارمــزدی ادامه 
دهــد، می گویــد: »ادامــه دادن صنعــت پرداخــت بــه 
فعالیــت از ابتــدای نیمــه دوم دهــه ۱۳۹۰ تاکنون بیش 
از آنکه ناشــی از صرفــه اقتصــادی و بازدهــی دریافتی 
بازیگــرانِ به طور خــاص شــرکت های پی اس پی باشــد، 
نتیجه تعهد این بازیگران به رســالت تعیین شده خود 
بــرای بهبــود فضــای کســب وکار و توســعه اقتصــادی 
در کشــور بوده اســت. با ایــن رویکــرد اگر شــرکت های 
پی اس پی همچنــان توانایی تحمــل عدم النفع موجود 
را داشــته باشــند، می تــوان همچنــان بــه ایفــای نقش 
آنها امید داشــت و گفت که این شــرکت ها به فعالیت 

مینا حاجی

علی اکبر فراهانی
مدیرعامل آسان پرداخت پرشین
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خود ادامــه می دهنــد. اما منطــق اقتصــادی راهی جــز برون رفت بــرای صاحبــان این 
کسب وکارها باقی نمی گذارد.«

به گفته فراهانی، با نــگاه واقع گرایانــه به صنعت پرداخت در کشــور به نظر می رســد 
ضروری ترین اقدام برای بهبود وضعیت این اقیانوس قرمز، اصاح نظام کارمزد و تغییر 
رویکــرد در این حوزه باشــد. او در توضیــح این موضــوع می گوید: »اگر قصــد انتخاب 
زمان و تعیین فرصت برای انجام این کار را داشته باشیم، باید گفت نقطه فعلی نیز از 
وقت های اضافه گذشته و اتاف زمان بیشتر موجب زیان بیشتر برای بازیگران و خروج 

شرکت ها از صنعت خواهد شد. طبیعتاً تعطیلی یک 
کســب وکار اتفاقی ناخوشــایند، به ویژه برای صاحبان 
آن خواهد بود، اما تلخی و اثرات منفی آن در این مورد 
کل فضای اقتصــادی را متأثــر خواهد ســاخت و دامن 
بخش های دیگر، به ویژه حوزه خدمات و کسب وکارهای 

نوپا را خواهد گرفت.«

  کاهش کیفیت صنعت پرداخت

طبق صحبت های مسیح مشهدی تفرشی، مدیرعامل 
شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد درباره دالیل عدم 
اصاح نظام کارمزد فعلی کشور، این تصمیم در زنجیره 
خدمت پی اس پی ها الیه های مختلفی را درگیر می کند؛ 
در ابتــدای امــر بانک هــا هســتند کــه در حــال حاضــر 
فشاری مبنی بر عدم پرداخت کارمزد توسط بانک های 
دارنده حســاب دارد، بخش بعدی پذیرندگان هستند 
که در بازار رقابتی صنعت پرداخت بعد از رفع نیازهای 
اصلی عادت به دریافت خدمات، ویژه به صورت رایگان 
کرده انــد و اکنــون دریافــت ایــن خدمــات ویــژه بــه نیاز 
مشتریان تبدیل شده و هرگونه تغییر در نحوه ارائه این 
خدمات با مقاومت ایشان مواجه می شود. در نهایت 
در صــورت ایجــاد تغییراتــی در نظــام کارمــزد، دارنــده 
کارت به عنــوان یکی دیگــر از طرف هــای دریافت کننده 
ایــن خدمــت ممکــن اســت متحمــل 

هزینه شود. 
او در این بــاره می گوید: »هرگونه 
خصــوص  در  تصمیم گیــری 
اعمــال تغییــر در ایــن نظــام بــا 
توجه بــه مقاومت هــای موجود 
و ایجاد نارضایتی های احتمالی 

هر یک از طرفین باعث شده اصاح نظام کارمزد امری حساس 
و دشوار باشد و این تصمیم سخت از مدیرعاملی 
بــه مدیرعامــل دیگــر در شــاپرک بــه ارث 

می رسد.«
به گفته او، بــا توجه به افزایــش هزینه ها 
در بهــای تمام شــده و ســایر هزینه هــا 
در ســال های اخیــر، حاشــیه ســود 
شــرکت های پرداخــت روبه کاهــش 
اســت؛  بخــش عمــده درآمــد ایــن 
شــرکت ها کــه از محــل کارمــزد 
می شــود،  تأمیــن  تراکنــش 
ثابــت مانــده و در نقطــه مقابــل 
تمامــی  در  هزینه هــا  تمامــی 
بخش هــا افزایــش یافتــه اســت. 
مشــهدی تفرشــی بــر ایــن عقیــده 
اســت کــه ادامــه ایــن روند مشــکات 
عمــده ای در تحقــق ســود ایجــاد می کند 

و در طوالنی مــدت بــا توجــه بــه افزایش قیمــت ارز و 
افزایش فزاینده هزینه های تأمین و نگهداری دارایی 

شرکت ها، ارائه خدمت را دشوارتر خواهد کرد.
مدیرعامل شــرکت پرداخــت الکترونیک پاســارگاد 
در پاسخ به این سؤال که آیا صنعت پرداخت کشور 
می تواند یک ســال دیگر با این نظام کارمزدی ادامه 
دهد یا خیــر، می گوید: »اگرچه بررســی صورت های 
مالی شرکت های فعال در صنعت نشان از دشواری 
مســیر پیــش  روی ایــن شــرکت ها دارد، امــا قبــل از 
آســیب جــدی بــه ۱۲ شــرکت اصلــی فعــال در حوزه 
صنعت پرداخت، شرکت های وابسته به این صنعت 
از ادامه فعالیــت باز خواهنــد ماند. به عنــوان نمونه 
در حــال حاضــر شــاهد آن هســتیم کــه بســیاری از 
کارگزاران با توجه به افزایش هزینه های خود مجبور 
به تعطیلی شرکت ها یا تعدیل سرمایه انسانی خود 

شده اند.«
بــه عقیــده مشــهدی تفرشــی، ایــن اصــاح بایــد 
در ســال های پیشــین اتفــاق می افتــاد و هــر ســال 
تأخیر در اصاح ایــن نظام عاوه بر ســخت تر کردن 
تصمیم گیری و افزایش تبعات نامطلوب این تأخیر، 
توانمنــدی شــرکت های پرداخــت و کیفیت صنعت 
پرداخــت را نیــز تحت الشــعاع قــرار می دهــد و در 
نهایــت تمــام جامعــه تأثیــرات و تبعــات آن را حس 

خواهد کرد.

  دو پیامد نامبارک

بــا توجــه بــه گفته هــای محمدحســین کاشــی، 
مدیرعامل پرداخت الکترونیک ســداد عوامل مؤثر 
در عدم تغییرات الزم در نظام کارمزدی را می توان به 
چند دسته تقسیم کرد؛ باورهای نادرست اقتصادی 
در مــورد ســازوکار فعالیت و کســب درآمــد بانک ها 

در ایــران، اصــرار بــر الگوبــرداری غیرمنعطف از 
مدل هــای کارمــزدی ســایر کشــورها و گره زدن 
اصــاح نظــام کارمــزد شــبکه پرداخــت بــه 
موضوعات غیراقتصادی. او درباره مورد اول 
این طور توضیح می دهد: »باوری نادرست یا 
اگر بخواهیــم دقیق تر صحبــت کنیم، باوری 
قدیمی در کشــور ما، خصوصــاً در میان بدنه 

جامعه و صاحبان کسب وکارهای سنتی وجود 
دارد کــه اگــر به صــورت اغراق شــده 

توضیحش دهیم، این می شــود 
کــه »هــر یــک ریالــی کــه یک 

دقیقه در یک بانک رسوب 
داشــته باشــد، بانــک از 

کســب  درآمــد  آن 
رواج  می کنــد«! 
ایــن بــاور در موارد 
مانــع  مختلفــی 
ایجــاد اصاحــات 

الزم دربــاره کارمــزد 
خدمات بانکی شده است. 

از جمله مواردی که به مانع این 
بــاور نادرســت برخــورد کــرده، 

مسیح مشهدی تفرشی
محمدحسین کاشی مدیرعامل پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 مدیرعامل پرداخت الکترونیک سداد

بیش از هفت 
سال تثبیت کارمزد 
در کنار افزایش 
ناشی از تورم در 
هزینه ها، کار را 
به جایی رسانده 
که تقریباً همه 
بازیگران این 
صنعت دچار زیان 
اقتصادی شده اند. 
البته شرکت های 
پی اس پی بیکار 
ننشسته اند 
و با همراهی 
با اکوسیستم 
استارتاپی در 
تالش برای ایجاد 
جریان های درآمدی 
جدید هستند
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سال ششم
شماره شصت وپنجم

گزارش

اصاح نظام کارمزد شبکه پرداخت اســت؛ کافی است نگاهی به موضع گیری های 
نهادهای صنفی سنتی، هرگاه که بحث اصاح نظام کارمزد مطرح شده، بیندازیم. 
متأسفانه تصمیم چند سال قبل بانک مرکزی مبنی بر دریافت کارمزد تراکنش های 
خرید از بانک پذیرنــده، بر این باور غیردقیق مهر تأیید زده اســت. از این  رو یکی از 

اقدامات الزم برای تسهیل اصاح نظام کارمزد، تصحیح این باور است.«
کاشــی دربــاره دومین عامــل کــه »اصــرار بــر الگوبــرداری غیرمنعطــف از مدل های 
کارمزدی سایر کشورها« اســت، می گوید که نظام بانکی ایران تقریباً با چهارچوب 
بانکداری کاسیک در تمام دنیا متفاوت است. به اعتبار این تفاوت منطقاً نمی توان 
و نباید انتظار داشــت چهارچــوب فعالیت های وابســته و مرتبط با نظــام بانکی در 
ایران، مشابه فعالیت های همسان در سایر کشورها باشد. او ادامه می دهد: »شبکه 
پرداخــت و نظام کارمــزدی این شــبکه نیز مســتثنی نیســت؛ بنابرایــن الگوبرداری 
عین به عیــن از مــدل کارمزدی شــبکه پرداخت متــداول در دنیــا نمی توانــد برای ما 
کاربرد و وجاهت داشته باشد. نهادهای تصمیم گیر در جمهوری اسامی باید با در 
نظر گرفتن اقتضائات و نظام بانکی و پرداخت در ایران، مدلی بومی و در عین  حال 

منطبق با منطق اقتصادی طراحی کنند.«
مدیرعامل پرداخت الکترونیک سداد سپس به سومین عامل که »گره زدن اصاح 
نظام کارمزد شــبکه پرداخت به موضوعات غیراقتصادی« اســت، می پردازد. طبق 
توضیحات او، ماحظات غیراقتصــادی مانند مراعات کســبه، جلوگیری از انتقال 
کارمزد از طرف پذیرندگان به خریــداران و دارندگان کارت هنگام خرید و... از جمله 
مسائلی بوده و هستند که از طرف تصمیم گیران به عنوان موانع مصلحتی به تعویق 

 انداختن اصاح نظام کارمزد در شبکه پرداخت مطرح می شود.
کاشــی می گویــد: »غافــل از آنکــه هزینــه گســترش و پایــداری شــبکه پرداخــت را 
همــان پذیرنــدگان و کاربــران متحمــل می شــوند، البتــه به صــورت غیرمســتقیم و 
ناعادالنه؛ کافی اســت بــه صورت های مالی بانک هــا نگاهی بیندازیم تا مشــخص 
شود هزینه های کارمزدی در ردیف هزینه های جاری ثبت شده و منطقاً این ردیف 
هزینه ای در افزایش قیمت تجهیز منابع در بانک هــا اثر دارد و خود را در قالب باال 
رفتن نرخ ســود تســهیات پرداختی، کاهش ســود ســهام داران بانک ها و... نشان 
می دهــد؛ بنابرایــن تمام اقشــار جامعــه به نوعــی هزینه هــای کارمــزدی را به صورت 
غیرمستقیم پرداخت می کنند و استفاده از خدمات شبکه پرداخت تنها در ظاهر 

رایگان است. 
نکته تأسف بارتر این مدل هم این اســت که مانند هر یارانه پنهان دیگری، کسانی 
که استفاده بیشتری از این خدمات دارند، بهره بیشتری از یارانه می برند و دیگران 
این هزینه بیشــتر را پرداخت می کنند. به عنوان  مثال روســتاییان و کشــاورزان که 
اســتفاده کمتری از ابزارهای پرداخت الکترونیک دارند، باید هزینه غیرمســتقیم 
بهره مندی شهرنشینان و مغازه داران را متحمل شوند!« به عقیده کاشی، تردیدی 
نیســت که باید با فرهنگ ســازی درســت و دقیــق این واقعیــت را در افــکار عمومی 
پررنگ کرد که همه ما باید هزینه خدماتی را که از آنها استفاده می کنیم، متناسب با 
مقدار بهره مندی خود پرداخت کنیم. چنین باوری کم وبیش در مواردی مانند برخی 
خدمات بانکی وجــود دارد، ولی فراگیر کــردن آن در مورد خدمات شــبکه پرداخت 
نیازمند فرهنگ ســازی و تشــریح ابعــاد مختلف ارائه ایــن خدمت بــه پذیرندگان و 

دارندگان کارت است.
کاشــی در پاســخ به این ســؤال که آیا موافق هســتید که بازیگران صنعــت بانکی و 
پرداخت در حــال حاضر به نقطه ضرردهی رســیده اند؟ این طــور توضیح می دهد: 
»صدور حکــم کلــی دربــاره ضرردهــی بازیگــران صنعت پرداخــت منطقاً درســت 
نیســت؛ چراکه هر یک از شــرکت های ارائه دهنــده خدمات پرداخــت الکترونیکی 
نقطــه سربه ســر مختــص خــود را دارنــد، ولــی در یــک نــگاه کلــی می تــوان گفــت 
ثابت مانــدن کارمزدهــا از حــدود پنج ســال قبــل تاکنون بــا توجه  به جهش شــدید 
هزینه های مربوط با شبکه پرداخت، اعم از هزینه های زیرساختی، نیروی انسانی، 
الیسنس نرم افزارها، کاغذ رول و...، شرکت های پی اس پی را با دشواری های فراوانی 

روبه رو کرده است.«
بــه عقیــده او، نکته مهمــی کــه نهادهــای تصمیم گیر بایــد بــه آن توجه کننــد، این 
اســت که ادامه این وضعیت دو پیامد نامبارک دارد؛ اول اینکه توسعه شبکه و در 
آینــده نه چندان دور، پایداری شــبکه دچار مشــکات زیادی خواهد شــد و دومین 

پیامد هم اینکه شــرکت های پرداخت ناگزیر به سمت 
روش هــای درآمــدی خــارج از چهارچوب تعریف شــده 
و اساســنامه های خــود ســوق پیــدا می کننــد: »تمرکــز 
بیشــتر بر کســب درآمد از فروش کاال و خدمات مانند 
فروش شارژ تلفن همراه، فروش بیمه نامه، بلیت وسایل 
حمل ونقــل و... از پیامدهــای تعلــل در اصــاح نظــام 
کارمزد شبکه پرداخت است. از سوی دیگر مدل فعلی 
نظام کارمزد باعث شده کســب وکارهای خدمت گیر از 
شبکه پرداخت به درآمد شــرکت های پرداختی چشم 
داشته باشند و مقوله »ســهم خواهی از کارمزدها« به 
رویــه ای نادرســت و مفســده برانگیز در اقتصاد کشــور 

تبدیل شود.«
بــه نظر کاشــی بیــش و پیــش از اصرار بــر تعییــن زمان 
بــرای اصــاح نظــام کارمــزد بایــد به دنبــال روش هایــی 
باشــیم که اصاح کم هزینه تر، عمیق تر و بهینه باشد. 
تردیدی نیســت که اهــرم قیمتی در تمام ســاختارهای 
اقتصادی، مصرف را به ســطح واقعــی نزدیک می کند. 
یکــی از اهــداف اصــاح نظــام کارمــزد کــه بایــد در نظر 
گرفته شود هم اســتفاده از اهرم قیمتی برای منطقی و 
متناســب کردن بار شبکه پرداخت با ســایر مؤلفه های 
اقتصادی کشــور اســت. او در این بــاره می گوید: »مرور 
آمارهای شــبکه پرداخــت در ایــران نشــان می دهد که 
مواردی مانند تعداد تراکنش ها، سرانه کارت خوان و... 
در ایران به کشورهایی با جمعیت چندین برابری کشور 
ما یا اقتصادهایی به مراتب بزرگ تر از اقتصاد ایران تنه 
می زنــد. این شــرایط از واقعیتی روشــن حکایــت دارد؛ 
شبکه پرداخت ایران دچار تورم ترافیک است، آن هم 
ترافیک آناین که هزینه های سرسام آوری دارد. شکی 
نیست که اصاح مدبرانه نظام کارمزد قطعاً به کاهش 

ایــن ترافیــک و طبعــاً کاهــش هزینه هــای حفظ 
پایداری شبکه کمک می کند.«

مدیرعامل پرداخت الکترونیک سداد سپس 
توضیح می دهد: »نکته مهم دیگر، انجام 
اصاحاتــی اســت که مــن نــام اصاحات 
حسابداری بر آن می گذارم؛ اگر صورت های 
مالی شــرکت های پرداخــت را نــگاه کنید، 

مشــخص اســت کــه هزینــه اســتهاک 
دســتگاه های کارت خوان بخش عمــده ای از 
هزینه های این شرکت ها را تشکیل می دهد؛ 

بنابراین اگر این دستگاه ها را از مالکیت 
شرکت های پرداخت خارج کنیم 

و مثاً در قالب اجاره  به  شرط 
 تملیــک بــه پذیرنــدگان 
منتقل کنیم، چند پیامد 
مثبت خواهد داشــت؛ 
اوالً هزینه استهاک 
از دوش پی اس پی ها 
برداشته می شود و 

در واقــع به  جای 
آنکــه درآمــد 
را افزایــــــــــش 
دهیم، هزینه 

را کـــــــــــــاهش 

حمزه آقابابایی
مدیرعامل پرداخت الکترونیک سپهر
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داده ایم. از سوی دیگر بانک ها از پرداخت اجاره بابت دستگاه ها نجات پیدا می کنند و فشار 
بر شبکه بانکی هم کم می شود. حساسیت پذیرندگان نیز در قبال کارت خوانی که متعلق 
به خود آنهاست افزایش می یابد و طبیعتاً بخش زیادی از تعمیرات و... ناشی از نگهداری 

نادرست کارت خوان ها برای کشور از بین می رود.«

  کاهش سودآوری شرکت های پرداخت

حمزه آقابابایی، مدیرعامل پرداخت الکترونیک سپهر معتقد است که درباره کارمزدهای 
صنعت پرداخت نیــاز به تغییر پارادایــم وجــود دارد. او درباره این نظــام می گوید: »به طور 
پیش فرض، قالب اندیشــه درباره کارمزد، رویکرد خطی و سرراســتی اســت که به موجب 
آن نفــع برنــده از انجــام کاری، باید بــه انجام دهنــده کار، حق الزحمــه ای بدهــد. اما برخی 
کسب وکارها بازار دوســویه برای خود ایجاد می کنند؛ نظیر روزنامه ها و مجات که در یک 

سو سفارش دهندگان آگهی ها و در سوی دیگر خریداران 
و خوانندگان آنها هســتند که تعداد بیشــتر در هر طرف، 
موجب افزایش درآمد در سوی دیگر می شود. آنچه برای 
کســب وکار اهمیت دارد، درآمد اســت و در بازار دوســویه 
آنچه مــاک عمل کســب وکار اســت، مجمــوع درآمــد از 
هر دو طرف بازار اســت و اینکه ســهم هر طرف از مجموع 
درآمد چقــدر اســت، می توانــد تغییــر کند. چه بســا یک 
طــرف کل درآمــد کســب وکار را تأمیــن کنــد و طــرف دیگر 
کارمزد صفــر بدهــد. این اتفاقــی بوده کــه در ســال ۱۳۸6 
افتاد و مشــوق به پرداخت ملــت برای صفر کــردن کارمزد 
دریافتــی از پذیرنــدگان کارت شــد و یکــی از بانک هــا بــا 
صفر کردن کارمــزد دریافتــی از پذیرندگان رویــه جدیدی 
در مــدل درآمــدی ایجــاد کــرد. در صنعــت پرداخــت، بــا 
مدلی بســیار پیچیده تر از بازار دوســویه مواجه هستیم. 
 نخســت اینکه ما با دو بازار مواجهیم؛ بــازار اول که به آن 
 Underly Network و بــــــــــــــازار دوم کــــــــــــه بــــــــــــه آن
 Settlement Network می گوینــد. در اولــی بحــث 
مدیریت انجام تراکنش و جابجایی داده های مربوط به پول 
به صورت آناین و در دومی بحث جابه جایی خود پول بین 

بانک های مختلف مطرح است.«
به عقیــده آقابابایــی، اینکه برخــی انتظار دارنــد با اعام 
بخشــنامه ای حــاوی جدولــی از قیمت هــا توســط بانک 
مرکزی مشکل حل شود، انتظار بیهوده ای است: »درباره 
کارمزدهای صنعت پرداخت به تغییر پارادایم نیاز داریم 
و مادامی که مباحث جدید مرتبط با نظام کارمزد مطرح 
نباشــد، ممکن اســت با هــر اقدامــی وضعیــت از اینکه 

هست، بدتر شود.«
طبــق صحبت هــای مدیرعامــل پرداخــت الکترونیــک 
ســپهر، با نظام کارمزد فعلــی بازیگران صنعــت پرداخت 
به ضرردهــی نرســیده اند؛ در واقع بــا توجه بــه ارزش بازار 

)Market cap( روبه رشد شرکت های پی اس پی می توان گفت بخشی از کاهش درآمدها به 
وسیله ارزش بازار رو به رشد شرکت ها جبران می شود، اما به هرحال شرکت های پرداخت با 
کاهش سودآوری مواجه شده اند. او در توضیح این موضوع می گوید: »در این زمینه اگر دو 
رکن اصلی را بانک و پی اس پی بدانیم، بهتر است از جنبه های مختلف به موضوع نگریسته 
شود. در خصوص شــرکت های پرداخت با توجه به ثابت ماندن نرخ کارمزد طی پنج سال 
گذشته و تغییر مدل درآمدی قراردادهای شــرکت های پرداخت با بانک ها که عماً باعث 
کاهش درآمد شرکت های پرداخت شده و همچنین چالش های مربوط به کارمزدخواهی 
پذیرندگان و رقابت بین شــرکت ها برای جذب تراکنش بیشــتر، شــاهد کاهش سودآوری 
شرکت های پی اس پی و تغییر حاشیه سود خالص شرکت ها نسبت به گذشته هستیم، اما 

در جنبه دیگر وضعیت برعکس است.«
آقابابایی در ادامه صحبت هایش این طور توضیح می دهد که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸، در میان 
انواع ابزارهای پرداخت قابل استفاده مشتریان بانکی، سهم کارت از کمتر از یک درصد به 

بیش از ۹۹ درصد از نظر تعدادی و از کمتر از یک درصد 
به ۴6 درصد از نظر مبلغی افزایش یافته است. این به 
معنای آن است که در بانک ها فشار و تمایل زیادی در 
خصوص به کارگیری هرچه بیشتر تراکنش های کارتی 

وجود دارد.
او می گوید: »ارائه خدمــات بانکداری مبتنی بر کارت، 
دارای هزینــه  و نیز درآمــد برای بانک هاســت. در حال 
حاضر هزینه های ارائه خدمــات کارتی بیش از درآمد 
از این محل اســت؛ بنابراین بانک ها بــرای جبران این 
کســری دســت بــه Cross-Subsidization می زنند 
که به معنــای جبــران شــکاف هزینه-درآمــد خدمات 
کارتــی از محل درآمد از ســایر خدمات بانک هاســت. 
بانک های ایرانی در دیگر خدمات بانکی نیز وضعیت 
قابل قبول و درآمد زیادی ندارند؛ در نتیجه برای جبران 
کسری ایجادشده از محل ارائه خدمات کارتی، تاش 
می کنند کــه از محل افزایــش نرخ اســپرد )تفاوت نرخ 
بهره تسهیات و نرخ سپرده گذاری( آن  را جبران کنند. 
بخــش قابــل توجهــی از هزینــه ارائــه خدمــات کارتی 
توســط بانک هــا، مربوط بــه هزینه ریســک نقدینگی 
اســت. تهیــه وجــوه الزم بــرای تســویه تراکنش هــای 
کارتی در زمان مــورد نیاز و در حســاب بانک نــزد اتاق 
تسویه توسط شــبکه بانکی کشــور به صورت مداوم و 
مکرر، موضوعی اســت کــه بانک های ایرانــی از انجام 
باکیفیت آن ناتــوان هســتند و همین موضــوع باعث 
خلق پایه پولی بیشــتر توســط بانک مرکزی می شــود. 
از نظر مبلغی حدود نیمی از تراکنش هایی که در اتاق 
تســویه بایــد تســویه شــوند، مربــوط بــه تراکنش های 

کارتی هستند.«
به گفتــه آقابابایی، اگر نگاهی اجمالــی به صورت های 
مالی شرکت های پی اس پی بورسی بیندازیم، مشخص 
می شــود که عدم تغییر کارمزد طی ســال های اخیر به 
چالش بزرگ شرکت های پی اس پی منجر شده است. 
وقتی در یک تراکنش ذی نفعان مختلفی اعم از بانک 
پذیرنده، بانک صادرکننــده، پذیرنده، دارنــده کارت و 
شرکت های پی اس پی وجود دارند، بهتر است سهم هر 
کدام متناسب با منفعت کسب شــده توزیع شود. به 
عقیده مدیرعامل پرداخت الکترونیک سپهر، اصاح 
نظام کارمزد عادالنه ضروری است؛ البته به شرطی که 
عاوه بر اصاح کارمزد، چهارچوب های رقابت سالم و 

منصفانه نیز تدوین شود.
آقابابایی بر این عقیده است که ورود نکردن به موضوع 
کارمزدهــا و عــدم اصــاح آنهــا، ضمــن اینکــه واجــد 
آثــار ویرانگر اســت، می توانــد ســازوکارهای حکمرانی 
را نیــز تحت الشــعاع قــرار دهــد؛ چراکــه در وضعیــت 
جدیــد، تصمیم ســازان و تصمیم گیــران می بایســت 
ساختارشکنی کرده و با اعمال شفافیت و لحاظ کردن 
پارامتــر تــورم فزاینده، نســبت بــه ســامان دهی وضع 
موجود اقــدام کننــد. او می گویــد: »در حقیقت عامل 
تــورم به عنــوان عامــل بازدارنــده در توســعه پایــدار در 
صنعت پرداخت در حال پیشتازی است و اگر اقدامی 
جدی صورت نگیرد، می تواند با خلق تجربه نامطلوب 
برای ذی نفعان این حوزه باعث افزایش نارضایتی بین 

آحاد جامعه شود.« 

به عقیده 
آقابابایی، اینکه 
برخی انتظار دارند 
با اعالم بخشنامه ای 
حاوی جدولی از 
قیمت ها توسط 
بانک مرکزی مشکل 
حل شود، انتظار 
بیهوده ای است: 
»درباره کارمزدهای 
صنعت پرداخت به 
تغییر پارادایم نیاز 
داریم و مادامی 
که مباحث جدید 
مرتبط با نظام 
کارمزد مطرح 
نباشد، ممکن 
است با هر اقدامی 
وضعیت از اینکه 
هست، بدتر شود



43
 دی 1401

سال ششم
شماره شصت وپنجم

گزارش

در چند سال اخیر، با توجه به افزایش روند مهاجرت نیروهای نخبه و متخصص، تقریباً می توان گفت تمامی کسب وکارها 
راهکارهای متفاوتی را برای جذب و نگهداشت نیروی انسانی خود به کار بسته اند تا بلکه بتوانند کمی این چالش را مرتفع کنند. 
برای مثال کسب وکارها نسبت به بازبینی و رقابتی سازی هرچه بیشتر نظام جبران خدمات خود اقدام کرده اند یا سعی کرده اند 
با ایجاد بستر دورکاری و فارغ از شهر و محل اقامت، از توانایی افراد مختلف ساکن در شهرستان ها نیز استفاده کنند یا همکاری 
خود را با دانشگاه ها بیشتر کرده اند و تالش دارند همبستگی هرچه بیشتر فضای صنعت و سازمان با دانشگاه را فراهم کنند. با این حال و با 
وجود تمامی این اقدامات، نگهداری منابع انســانی حرفه ای از هر زمان دیگری ســخت تر شده و به عقیده بســیاری در سال آینده این چالش 

شدیدتر نیز می شود. 
مهاجرت نخبگان یکی از بزرگ ترین مشکالتی است که در حال حاضر سازمان های بزرگ و فناوری محور با آن روبه رو هستند؛ افزایش بی ثباتی 
و عدم قطعیت در الیه های مختلف کشــور، اعم از سیاســی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی مهم ترین دالیلی است که باعث مهاجرت 
نیروهای متخصص می شود و طبیعی نیز هست که وقتی شرایط فعالیت اقتصادی دیگر مانند گذشته نیست و نیروهای حرفه ای فرصت های 
متنوعی، از مهاجرت گرفته تا فعالیت فریلنسری را جزء گزینه های خود دارند، به فکر تغییر محیط فعالیت خود باشند. در گفت وگویی که با 
مدیران شرکت های بهسازان ملت، داتین، صاد و داده ورزی سداد داشتیم، به این چالش مهم شرکت ها پرداختیم و از راهکارهای پیشنهادی 

آنها در این خصوص جویا شدیم.

مدیرانی از بهسازان ملت، داتین، صاد و داده ورزی سداد
از چالش مهاجرت و نگهداشت نیروهای انسانی می گویند

دچار ترومای 
جمعی شدیم

 از راست به چپ:
محمد صادقی
مسعود فوالدی

یوسف غروی
سید حامد حسینی نژاد
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فناوری های مالی ایران

اجتماعی مختلفی بودیم که به نارضایتی افراد در ابعاد و 
الیه های مختلف منجر شده است. این مسئله بر جذب 
و نگهداشت نیروی انسانی ماهر در شرکت ها نیز تأثیر 

قابل  توجهی داشته است. 
یوسف غروی، مدیر سرمایه های انسانی هلدینگ صاد با 
اشاره به مناسب نبودن وضعیت اقتصادی مردم در سال 
۱۴۰۱ می گوید: »شرایط اقتصادی در کشور باعث تغییر 
در نگرش افراد جویای کار شد؛ به عبارتی تمایل افراد از کار 
کردن برای برند های مشهور و پروژه های بزرگ، به دریافت 
دستمزد و امکانات رفاهی بیشتر تغییر پیدا کرد. عاوه بر 
این کرونا باعث شد تمایل افراد به دورکاری نیز بیشتر شود 
و شرکت هایی که توان فراهم کردن شرایط دورکاری را برای 
نیروی کار خود داشتند، سهم بیشتری از جذب نیروی 

کار متخصص را به خود اختصاص دادند.«
او از کاهش قابل توجه ارزش پول کشور و تمایل افراد به 
کار کردن برای کشورهای دیگر صحبت می کند و توضیح 
می دهد کــه شــرکت های خارجی موقعیت های شــغلی 
مناسبی را برای ایرانیان داخل کشور فراهم کرده اند و نیرو 
با کار در خانــه و کاهش هزینه هــای رفت وآمد، می تواند 
بــه دالر یــا رمــزارز درآمــد داشــته باشــد؛ این مســائل به 
چالش برانگیز شدن جذب و نگهداشت نیروی انسانی 

در حوزه فناوری اطاعات منجر شده است.
مدیر ســرمایه های انســانی هلدینگ صاد درباره تغییر 
رویکردشان در راســتای حفظ نیروی انســانی می گوید: 
»ما در صاد ســعی کردیم با ایجاد ســاعت کاری شــناور 
و آیتم های انگیزشــی، موجبات وابستگی بیشــتر افراد 
به شــغل خــود را فراهــم کنیم. بــا ایــن وجود شــرکت ها 
نمی تواننــد عاملــی اساســی و تأثیرگــذار در جلوگیــری 
از خروج ســرمایه  انســانی از کشــور باشــند، زیرا عوامل 
اجتماعی-سیاســی نیــز در مهاجــرت افــراد تأثیرگــذار 
است و عوامل انگیزشــی ارائه شده توســط آنها فقط در 
کوتاه مدت و به طور موقتی می تواند رضایت نســبی فرد 

را به دست آورد.«
غروی بــر لــزوم تغییر وضعیــت کشــور تأکیــد می کند و 
می گوید: »اگر وضع به همین منوال بماند و شرکت های 
فناوری اطاعات نیز یکی پس از دیگری تعطیل شــوند، 
در سال ۱۴۰۲ با چالش های بیشتری روبه رو خواهیم بود؛ 
مهاجــرت افسارگســیخته، بیــکاری، گران شــدن نیروی 
کار، بــازار رقابتــی بــرای کارجویــان، عــدم اعتمــاد آنها به 
کســب وکارها و تمایل شــان به کار کردن پروژه ای به جای 
کار کردن تمام وقت برای یک شرکت از جمله چالش های 
پیش روی ما خواهد بود. عاوه بر مــوارد مذکور، چالش 
بزرگ دیگری هــم وجــود دارد که عــدم تمایل افــراد برای 
حمایت از کسب وکارهایی است که به نحوی زیرمجموعه 
بخش دولتی حســاب می شــوند که به خالی شــدن این 

شرکت ها از نیروی متخصص منجر می شود.«

  موج مهاجرت و افسردگی ملی

بنا بر صحبت های سید حامد حسینی نژاد، مدیر واحد 
توسعه ســرمایه های انســانی داتین اصلی ترین عارضه 
سال ۱۴۰۱ آنها در حوزه منابع انسانی به شرایط ناپایدار 
اقتصــادی برمی گردد کــه در جنبه های مختلــف خود را 
نشــان می دهد. او در این باره توضیح می دهد: »شــرایط 

   تأمین نیروی فنی؛ چالش دو یا سه سال آینده

محمد صادقی، مدیرعامل شرکت بهسازان ملت بر این عقیده است که بروز مشکات مربوط 
به شرایط اقتصادی و تورمی باعث شده مدیریت، نگهداشــت و بهره وری نیروی انسانی به 
مهم ترین دغدغه شــرکت ها تبدیــل شــود. او می گوید: »هرچنــد مدیران ســازمان ها تاش 
می کنند با اســتفاده از ابزارهای تشــویقی و افزایش حقوق و مزایا از همــکاران خود حمایت 
کنند، اما متأسفانه پوشش کامل افزایش هزینه های معیشــت نیروی انسانی و همچنین 
هزینه های شــرکت داری، خارج از توان شرکت هاســت. گرچه الزم است گفته شود که یکی 
از مهم ترین ریسک های سازمان ها، نداشتن دید تخصصی در حوزه منابع انسانی است و 
بسیاری از شــرکت ها، در مدیریت این بخش از شرکت رویکرد ســنتی را در پیش گرفته اند. 
در حالی که الزم است این بخش از سازمان به صورت پویا و علمی مسائل سازمان و نیروها را 
بررسی و رویکردهای متفاوت برای رفع مشکات، ایجاد انگیزه در جهت حفظ نیروی انسانی 

و طراوت سازمانی داشته باشد.« صادقی می گوید که زنگ 
خطــر موضــوع مهاجــرت سال هاســت بــرای شــرکت های 
فناوری به صدا درآمده و متأسفانه این موضوع در دو سال 
اخیر به صنعت های دیگر نیز رســوخ کرده و شــاهد خروج 
نیروی انســانی متخصص از کشور هســتیم. او در این باره 
می گوید: »بدون در نظر گرفتن ریسک های سیستماتیک 
خارج از اختیار سازمان ها که وزن عمده تصمیم افراد برای 
مهاجرت بر اســاس آنها شــکل می گیرد، می توان با ایجاد 
افــق قابــل قبــول کاری و شــریک کردن همــکاران در منافــع 
حاصل از کار شرکت و همچنین فراهم سازی اهرم های مالی 
کوتاه مدت و بلندمدت برای تأمین زندگــی و آتیه افراد، این 
بخش از دغدغه های ذهنی افــراد را حل و آنهــا را به ماندن 
ترغیب کرد.« طبق صحبت های مدیرعامل بهسازان ملت، 
مهم ترین اقدام در جهت نگهداری از نیروی انسانی، ایجاد 
محیط کاری امن و روشن کردن مسیر آینده شغلی همکاران 
اســت. گرچه در بســیاری از ســازمان ها، از عنوان ســرمایه 
انسانی برای افراد سازمان استفاده می شود و در واقعیت هم 
دارایی اصلی شرکت های فناوری فقط و فقط نیروی انسانی 
است، اما در عمل برخورد و نگرش به آنها این گونه نیست 
و به عنوان مرکز هزینه دیده می شوند تا موتور مولد ثروت و 
سرمایه.  او می گوید: »مهم ترین اقدامی که در این زمینه در 
سازمان ها الزم است، بازگرداندن احترام به سرمایه انسانی 
شرکت و استفاده درست از پتانسیل افراد برای دستیابی به 
اهداف و برنامه های شرکت و در سوی دیگر پرداخت حقوق 
و مزایا و اعطای جایگاه متناسب با ارزش آفرینی افراد برای 

سازمان است.«
او بر این عقیده اســت که با توجه به مشکات ملموس در 
جامعه، هم از نظر اقتصادی و هم از منظر نبود اطمینان از 
آینده شغلی و همچنین نیاز مبرم کشورهای دیگر به نیروی 
کار متخصــص و فراهم کــردن شــرایط راحت بــرای پذیرش 
نیروی متخصص و حتی تازه کار از طرف آنها و پررنگ شدن 
موضوع مهاجــرت نیروی متخصص از یک ســو و توســعه 
فناوری و نیاز به ساخت زیرساخت های فناوری محور از سوی 
دیگر، تأمین نیروی مورد نیاز به شدت دشوار شده؛ بنابراین 
چالش دو یا سه سال آینده قطعاً تأمین نیروی فنی خواهد 

بود. او درباره راهکار این موضوع می گوید: »راهکار اصلی، رفع مشکاتی است که باعث بروز 
ریسک های سیستماتیک می شود تا حس امنیت شغلی و وجود افق روشن برای نیروی کار 
به  وجود آید. راهکار دیگر نیز فراهم سازی درست زیرساخت فنی و مدیریتی الزم برای استفاده 

از نیروهای کاری خارج از پایتخت است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.«

  خطر خالی شدن کسب وکارها از نیروی انسانی متخصص

ســال ۱۴۰۱ ســالی پرفرازونشــیب بود و در داخل کشــور شــاهد بروز بحران هــای اقتصادی-

طبق 
صحبت های 
مدیرعامل بهسازان 
ملت، مهم ترین 
اقدام در جهت 
نگهداری از نیروی 
انسانی، ایجاد 
محیط کاری امن 
و روشن کردن 
مسیر آینده شغلی 
همکاران است. 
گرچه در بسیاری از 
سازمان ها، از عنوان 
سرمایه انسانی 
برای افراد سازمان 
استفاده می شود 
و در واقعیت هم 
دارایی اصلی 
شرکت های فناوری 
فقط و فقط نیروی 
انسانی است، اما 
در عمل برخورد 
و نگرش به آنها 
این گونه نیست
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شماره شصت وپنجم

گزارش

راستای جذب و نگهداشــت افراد متخصص یاری رسانند 
تا شاید جمعیت کمتری از آنها از کشور خارج شوند و این 
رویکرد تعاملی بتواند رضایت شــغلی افــراد را که می تواند 
یکی از علل منصرف شــدن آنها از مهاجرت باشــد، فراهم 

کند.

  مهاجرت فقط مختص ایران نیست

طبــق صحبت هــای مســعود فــوالدی، مدیر ســرمایه های 
انســانی هلدینگ داده ورزی ســداد، در یک ســال گذشته 
»منابع انسانی« یکی از چالش های اصلی آنها بوده و رویکرد 
این شــرکت برای مدیریت مســائل و چالش های این حوزه 
اصاح آیین نامه جبران خدمات و متعادل کردن وضعیت 
حقوق کارکنان مطابق با نــرخ پرداخت در بــازار، کارآفرینی 
سازمانی و ایجاد کسب وکارهای جدید به منظور فراهم آوردن 
فرصت رشــد و ارتقای شــغلی کارکنــان، پیاده ســازی نظام 
مدیریــت اســتعدادها جهــت رشــد حرفــه ای کارکنــان و 
وفادارســازی کارکنان کلیدی، اجرای پــروژه تجزیه وتحلیل 
شغل به منظور شــفافیت وظایف و انتظارات از همکاران و 
انجام ارزیابی عملکرد مناسب تر و حرکت در جهت ایجاد 
محیطی جذاب بــرای کارکنــان بوده اســت. عاوه بــر اینها 
داده ورزی سداد تغییر حقوق و مزایای کارکنان کلیدی عاوه 
بر افزایش ساالنه وزارت کار و جذب کارآموزان در رشته های 
فنی از دانشگاه های معتبر کشور به منظور پرورش نیروهای 
مورد نیاز در آینده را نیز در دستور کار خود گذاشته است. 
فوالدی توضیح می دهد که در یک سال گذشته با مهاجرت 
منابــع انســانی در داده ورزی ســداد مواجه بوده انــد، اما نه 
به صــورت گســترده. او دربــاره رویکــرد شــرکت ها نســبت 
به مهاجــرت منابع انســانی خــود می گوید: »شــرکت ها و 
ســازمان ها می توانند با اصاح فرایندهــای مرتبط با منابع 
انســانی، به خصــوص نظــام پرداخت مطابــق با نرخ بــازار، 
استفاده از دیگر اهرم های نگه دارنده نیروی انسانی و بهبود 
نگرش کارکنان؛ از روند خروج نیروهای کلیدی خود جلوگیری 

کنند یا آن را کاهش دهند.«
به گفتــه مدیــر ســرمایه های انســانی هلدینــگ داده ورزی 
سداد، این شرکت جهت جذب و نگهداشت نیروی انسانی 
خود، برنامه هایی از جمله ارائه کمک هزینه های معیشتی، 
برگزاری برنامه های انگیزشــی، برگزاری مسابقات ورزشی، 
ایجاد ساعات کاری شناور و فراهم کردن شرایط کار به صورت 

هیبریدی را در نظر دارد.
فوالدی توضیح می دهد که شرکت سداد برای کاهش نرخ 
مهاجرت که به دالیــل مختلف در برخی شــرکت ها ایجاد 
شــده، تاش کرده با جــذب کارآموز و همچنین اســتخدام 
نیروهای جدید و افزایش ارتباط با دانشگاه ها، این مسئله را 
مدیریت کند. او در این باره می گوید: »با توجه به مواردی که 
اشاره کردم، این قبیل اقدامات )جذب کارآموز( را از ابتدای 
پاییز عملیاتی کرده ایم تا کمترین آسیب را متحمل شویم. 
کمبود نیــروی کار متخصــص موضوعی اســت که ممکن 
است در آینده نیز با آن مواجه شویم، اما اینکه مهاجرت را 
فقط مختص کشور ایران بدانیم، موضوع درستی نیست، 
زیرا اکثــر کشــورها به دلیل رشــد فنــاوری با کاهــش نیروی 
متخصص مواجه هســتند و بســته های جبــران خدمات 
متفاوتــی را برای اســتخدام افراد و نیروهــای جدید و حفظ 

نیروهای موجود در نظر می گیرند.«   

مالی همه بی ثبات شده است. افراد انتظار دارند محل کار بتواند مسائل مالی شان را مرتفع 
کند و وقتی نمی شــود، به فکر جابه جایی می افتند. در نتیجه، نگهداشت افراد به فعالیتی 
سخت و پرچالش تبدیل شده است. از آن طرف، در رابطه با جذب همکار نیز انتظار مالی افراد 
باال رفته که البته به آنها نیز نمی توان خرده  گرفت؛ چراکه تورم و افزایش بی رویه قیمت ها برای 
آنها مشکل ساز شده و باعث شده به سختی از پس مخارج زندگی  شان بربیایند. این بی ثباتی 
اقتصادی و افزایش مداوم قیمت ها یکی از علل مهاجرت افراد به خارج از کشور هست که به 
 نوبه  خود عمل جذب و نگهداشت سرمایه انسانی را دشوار می کند. در واقع می توان گفت 

که بین افزایش مشکات اقتصادی و افزایش مهاجرت افراد نسبتی معنادار برقرار است.«
برقراری و نظام مند کردن سیســتم جبران خدمت یکی از راهکار هایی اســت که داتین برای 
نگهداشت همکاران خود به کار بســته است. مدیر واحد توسعه ســرمایه های انسانی این 
شــرکت در این باره می گوید: »سیســتم جبران خدمت در معنای عام خود باید سیســتمی 

عدالت محور باشد که در آن با توجه به وظایف و توانایی 
افــراد از آنهــا حمایــت مالی می شــود. مــا تاش خــود را 
کرده ایــم تــا پرداختی هایمان بــه افراد مبتنی بــر عدالت 
باشد؛ هرچند پایبندی به این نظام در بسیاری از موارد، 
به از دست  دادن یکسری از همکارمان منجر شده است. 
البته مدام حواس مان به این موضوع هســت که در حد 
امکان این نظام جبران خدمت و پرداختی  را با نوسانات 

اقتصادی بازار هماهنگ کنیم.« 
حســینی نژاد با اشــاره بــه اهمیــت توانمندســازی افراد 
مســتعد و باانگیــزه، آن را راهــکاری جایگزیــن در جذب 
همــکار متخصــص می دانــد و توضیــح می دهــد کــه در 
داتیــن مدرســه ای بــرای آمــوزش و توانمندســازی افــراد 
جوان و تازه کار وجود دارد تا برای ورود به بازار کار، ماهر و 
متخصص شوند و بتوانند به تیم های فناوری اطاعات 
داتین و حتی شرکت های دیگر وارد شــوند. با این وجود 
او بیان می کند که این افراد ممکن اســت بعد از کســب 
تجربــه، تصمیم بــه مهاجــرت بگیرنــد و شــرکت ها نیز 
نمی تواننــد مانع آنهــا شــوند، زیــرا اقتصاد تنهــا عامل 

محرک آنها برای مهاجرت نیست.
او از باال نرفتــن نرخ جابه جایــی خودخواســته افراد بین 
شــرکت ها با وجود شــرایط نابســامان موجــود صحبت 
می کنــد و می گوید: »علت بــاال نرفتن این نرخ، ریســک 
جابه جایی است؛ بازار بیش از هر زمان دیگری بی ثبات  
شــده و برخی شــرکت های بــزرگ ورشکســته و تعطیل 
شده اند یا به ناچار دست به تعدیل همکاران خود زده اند، 
در نتیجه افراد سعی می کنند ریسک جابه جایی را به تن 
نخرند و در محل کار فعلی شان بمانند. در واقع ماندگاری 
طوالنی مدت افراد در یک موقعیت شغلی لزوماً به معنای 
رضایت حداکثــری آنها از محل کارشــان نیســت، بلکه 
ممکن است به این خاطر باشــد که جابه جایی ریسک 
باالیــی دارد. در نتیجــه اگــر وضعیت بــازار ثابت شــود، 

جابه جایی افراد بین شرکت ها نیز بیشتر می شود.«
مدیر واحد توســعه ســرمایه های انســانی داتیــن درباره 
چالش های پیش رو در سال ۱۴۰۲ می گوید: »مهم ترین 

چالش پیش روی ما در سال جدید این است که ما با یک »ترومای جمعی« مواجه هستیم؛ 
با جامعه ای مواجهیم که حال آدم هایش خوب نیســت. این امر، دو اتفاق را رقم خواهد زد؛ 
افزایش مــوج مهاجرت و افســردگی ملی. در این شــرایط مراقبــت از روح و روان افــراد یکی از 
وظایف شرکت ها خواهد بود که در دستور کار ما نیز قرار دارد؛ همراهی و رواداری با همکاران و 
فراهم کردن فضایی که بتوانند خدمات روان شناسی دریافت کنند تا در برابر فشارهای روانی 

حاصل از مسائل اقتصادی-اجتماعی تاب بیاورند و در مراقبت از خود توانمند شوند.«
حسینی نژاد بر این باور است که اکنون زمان آن فرا رسیده که کسب وکارها به چیزی بیشتر از 
خودشان فکر کنند، دست به دست هم دهند تا با مشورت و انتقال تجارب شان یکدیگر را در 

حسینی نژاد 
بر این باور است 
که اکنون زمان 
آن فرا رسیده که 
کسب وکارها به 
چیزی بیشتر از 
خودشان فکر کنند، 
دست به دست هم 
دهند تا با مشورت و 
انتقال تجارب شان 
یکدیگر را در راستای 
جذب و نگهداشت 
افراد متخصص 
یاری رسانند تا شاید 
جمعیت کمتری از 
آنها از کشور خارج 
شوند و این رویکرد 
تعاملی بتواند 
رضایت شغلی افراد 
را که می تواند یکی از 
علل منصرف شدن 
آنها از مهاجرت 
باشد، فراهم کند




