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جمعــی از فعاالن صنعت پرداخت یاری از جملــه علیرضا بزرگمهري، 
رییس انجمن پرداخت الکترونیک، ســید میثم میرنظامی، دبیر انجمن 
پرداخت الکترونیک و رییس هیات مدیره شــرکت ستاره پیشگام نوران 
)پی اســتار(، علی مالک زاده، مدیرعامل و رییس هیات مدیره شــرکت 
معماران فناوری هوشــمند با برند )ست پی( و رامیار قنبري، مدیرعامل 
و عضو هیات مدیره شــرکت فناوری اطالعات گرین، با حضور در دفتر 
ماهنامه "دنیای ســرمایه گذاری" در خصوص مشکالت و چالش های 
اصلی صنعت پرداخت یاری به بحث و گفت وگو پرداختند. با توجه به نوپا 
بودن شــرکت های پرداخت یاری و نقش آن ها در ارائه خدمات پرداخت 
به کســب وکارهای آنالین مانند پرداخت های درون برنامه ای مبتنی بر 
زیرساخت های همراه، افراد حاضر در این جلسه مهمترین مطالبات خود 
از بانک مرکزی و نهادهای دولتی را به منظور ارتقای سطح این خدمات 

مطرح کردند.
وظیفه اصلی رگوالتور، ایجاد رقابت سالم در بازار است

علیرضــا بزرگمهــری، رییس 
انجمــن پرداخــت الکترونیک 
بــا بیــان اینکه برای بررســی 
مدل کســب وکار، چالش های 
شــرکت هاي پرداخــت یــار و 
عملکرد بانک مرکزی و شاپرک، 
روش های حرفه ای وجود دارد که 
باید به بررسی آن پرداخت، افزود: در برخی از مواقع برگزاری گردهمایی ها، 
برای طرح نظر، مبانی فکری افراد و همچنین دسترســی به راهکارها 
ضروری اســت و می توان این مسائل را از طریق رسانه ها، انجمن ها و 

سندیکاها پیگیری کرد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ارزش چاپ یک تراول 50 هزار تومانی، 
حدود 15 تومان و هزینه تراکنش حدود 225 تومان است، گفت: در واقع، 
در ازای متوســط تراکنش و گردش پول به طور ساالنه 25 درصد تورم با 
نظام حاضر پرداخت، ایجاد می شــود، در حالی که نظام پرداخت یاری به 

منظور کاهش نرخ تورم و هزینه های گردش پول ایجاد شده است.
رییس انجمن پرداخت الکترونیک با بیان اینکه بسیاری از افراد فعال در این 
صنعت به مشکالت اصلی کمتر می پردازند، افزود: در خصوص مشکالت 
مربوط با ای نماد صحبت می کنیم، اما از مهمترین مســاله که انحصار 
PSP است، غافل مانده ایم. هم اکنون تنها درصد اندکی از افراد این حوزه 
مشــکالت واقعی آن را درک کرده اند، بــه همین دلیل از بین معضالت 
فراوان موجود در صنعت پرداخت یاری، فقط چند مورد آن بررسی می شود.
POS بزرگمهری با اشاره به اینکه ساالنه یک میلیون و 300 هزار دستگاه

در کشور ایجاد می شود، گفت: طی سه سال اخیر که نظام پرداخت یاری 
شکل گرفته، تعداد این دستگاه ها در کشور کاهش نیافته و به رغم انتظار 
صنعــت پرداخت یاری برای درآمدزایــی در بلندمدت، اقداماتی صورت 

می گیرد که حتی تا 5 سال آینده نیز به اهداف خود نخواهیم رسید.
به گفته رییس انجمن پرداخت الکترونیک، وظیفه اصلی رگوالتور، رعایت 
قانون به صورت منصفانه، ایجاد رقابت سالم در بازار و جلوگیری از رانت و 
انحصار است، اما هم اکنون 92 درصد نظام پرداخت در اختیار 12 شرکت 
اســت که مزیت های بی پایان دارند، در حالی که 120 شــرکت صنعت 

پرداخت با دردسرهای فراوان مواجه هستند.
وی در ادامه با طرح این سوال که "فرض کنید، شاپرک پول شرکت های 
پرداخت یار را تسویه نکند، آیا مشتری می فهمد و چه کسی مقصر اصلی 
است؟" گفت: معموال پذیرنده ها تصور می کنند که PSP ها امن هستند. 
در موضوع کارمزد و ری فایند نیز مغایرت هایی بین PSP ها و شرکت های 
پرداخــت یار وجود دارد. هر کســب وکار باید از ســوی قوانین، مزایایی 
دریافت کند تا صرفه اقتصادی داشــته باشد، در حالی که این مزیت برای 

شرکت های پرداخت یار تعریف نشده است.
بزرگمهــری با تاکید بر اینکه رگوالتور بایــد در تعامل با فعالیت صنعت 
پرداخت، یک کسب وکار معتدل و منطقی را بر اساس پیشرفت فناوری 
اطالعات به ســرعت برنامه ریزی کند، افــزود: نکته کلیدی این بحث، 
زیاده خواه نبودن شرکت های پرداخت یار است، به همین دلیل رگوالتور 

باید از رانت جلوگیری کند.

محمد جعفرى

فعاالن صنعت پرداخت یاری عنوان کردند

رقابت منفىPSPها 
با شرکت هاى پرداخت یارى

علیرضا بزرگمهری:
وظیفه اصلی رگوالتور 

رعایت قانون به 
صورت منصفانه، ایجاد 

رقابت سالم در بازار 
و جلوگیری از رانت 
و انحصار است، اما 

هم اکنون 92 درصد 
نظام پرداخت در اختیار 

12 شرکت است که 
مزیت های بی پایان 

دارند



تسهیل شرایط موجود با حل مشکالت حقوقی و مالیاتی
سید میثم میرنظامی، دبیر انجمن 
پرداخت الکترونیک و رییس هیات 
مدیره شرکت ستاره پیشگام نوران 
)پی اســتار( با بیان اینکه در هنگام 
شروع این فعالیت، مسائل زیادی 
از سوی درگاه واسط ایجاد شد که 
از مهمترین آن می توان به مسائل 
حقوقی و فنی اشاره کرد، گفت : برای مثال، جایگاه مشخصی برای انعقاد 
قرارداد با بانک یا PSP وجود نداشت و در حالی بحث احراز هویت از طریق 
وب سرویس ها مطرح بود که به فین تک ها بابت احراز هویت، سرویسی 

ارائه نمی دادند.
وی با اشاره به اینکه فعالیت های ما در کشور کامال به صورت قانونی است، 
اما با مشکالتی از سوی نهادهای ناظر و باالدستی روبه رو هستیم که ادامه 
کار را برای ما دشــوار می کند، افزود: به اعتقاد بنده، نهادهای دولتی باید با 
حل مشــکالت حقوقی و مالیاتی، این اعتماد را در بین تمام پذیرنده ها 
ایجاد کنند تا شــرکت شاپرک و رگوالتور نظام پرداخت، شرایط موجود 

را تسهیل کند.
رییس هیات مدیره شرکت ستاره پیشگام نوران )پی استار( چالش اصلی 
فعاالن این صنعت را مدل کسب وکاری نظام پرداخت یاری دانست و گفت: 
هرچند با این مدل یک سری چالش های حقوقی و مالیاتی را حل کرده و در 

بین پذیرنده ها اعتمادسازی کردند، اما این مدل مشکالت زیادی داشت.
میرنظامی تصریح کرد: حدود 8 درصد تراکنش های شــاپرک به صورت 
IPG است و بر اساس بررســی های ما از این 8 درصد 2/5 الی 3 درصد را 
پرداخت یارها تشکیل می دهند که گاها بازارهای رسمی و قانون گذاری 
شــده ای هم نیســت و این کوچکی بــازار منجر به در حاشــیه ماندن 
ســرویس های پرداخت یارها می شــود، در صورتی که بهتر بود تا بازوی 
اجرایی سرویس های پرداخت اینترنتی کامال به پرداخت یارها واگذار شود.

دبیر انجمن پرداخت الکترونیک با بیان اینکه در گذشــته برای راه اندازی 
هر شــرکت، تنها دریافت مجوز الزم بود، امــا حاال تراکنش و ایجاد یک 
پنل یا سوئیچ و افزایش سرمایه به آن اضافه شده که هزینه های میلیاردی 
هم دارد، افزود: متاسفانه قوانین مطمئنی برای شرکت های پرداخت یار در 
تامین خواسته های مشــتریان وجود ندارد و با افزایش هزینه ها و سخت 
شدن ورود به مارکت، حمایت های حقوقی و زیرساختی تغییری نکرده اند.

میرنظامی در پاسخ به این سوال که "چه پیشنهادی برای ایجاد یک مدل 
منطقی برای کسب وکارهای حوزه پرداخت دارید؟" گفت: همان طور که 
چالش هــا را برای مدل پرداخت یاری )مدلی که می توانســت به صورت 
تجمیعی همه چیز را در خود داشته باشــد(، در نظر گرفته ایم، باید کمک 
به اصالح مــدل پرداخت یاری و اســتفاده از این تجربــه در مدل های 
دیگر کســب وکاری مانند پرداخت بانی و... را هم در نظر داشته باشیم تا 

تجربه های بد این مدل تکرار نشود.
وی تصریح کرد: باید مدل جامعی برای پرداخت یارها و فین تک ها ایجاد 

شــود تا تعدد مجوزها و هزینه ها را کم کند. هرچند که ما به رگوالتور نیاز 
داریم، اما رگوالتور باید در رفع این مشــکالت با تشکل ها، انجمن ها و... 
صحبت کند. ما در چارچوب نظــام پرداخت یاری فعالیت خواهیم کرد، 
به همین دلیل الزم اســت که چالش ها را اصــالح کنیم، به طوری که 

شرکت ها و کسب وکارها تعطیل نشوند.
رییس هیات مدیره شــرکت ستاره پیشگام نوران )پی استار( اظهار کرد: 
متاسفانه پذیرنده با دیدن هرگونه چالش یا مشکل در پرداخت، به سراغ 
PSPها می رود و شــرکت های پرداخت یار را دور می زند و این موضوع 

باعث فرسایش فعالیت در این حوزه می شود.
نظام پرداخت یاری، چابک تر از سیستم بانکی

مهندس علی مالک زاده، مدیرعامل 
و رییــس هیات مدیره شــرکت 
معماران فناوری هوشــمند با برند 
)ست پی( با تاکید بر اینکه در حال 
حاضر با مسائلی مانند عدم شفافیت 
موضــوع مالیات این حــوزه نظام 
صنفی و قوانین باالدستی روبه رو 
هســتیم، افزود:  در این میان، باید با مهیا کردن بســتر قوانین و مقررات 
مناسب به ســمتی حرکت کنیم که نظام پرداخت فعال تر شده و مسیر 

درست آتی آن نیز تعریف گردد.
وی با اشاره به  اینکه در کشورمان درگیر بازی نامناسب رگوالتور )نظارت( 
هستیم، گفت: اگرچه سیســتم رگوالتوری باید در کنار کسب وکارهای 
الکترونیک باشد تا به پیشرفت دست پیدا کنند، اما این امر به دلیل تعامل 
غیر موثر نهاد ناظر، در عمل به صــورت مطلوب اتفاق نمی افتد. امروزه 
پارادایم های کســب وکار جهانی از نظر محتوی و شــکل تغییر یافته، 
به گونــه ای که تغییر نظام پولی دنیا و به دنبال آن، ایجاد صنعت پرداخت 
یاری و استفاده آن از کیف پول برای دیجیتالی کردن پرداخت ها را باید به 

عنوان بخشی از پاسخ به این تغییر پارادایم قلمداد کرد.
مدیرعامل و رییس هیات  مدیره شرکت معماران فناوری هوشمند در ادامه 
افزود: کشــور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و باید متناسب با تغییر 
فضای کســب وکارها، زیرساخت های مالی و پولی نیز به نحوه مطلوبی 
تغییر یابند. نظام پرداخت یاری کشور با سیستم موجود کارمزد، اجازه ایجاد 
کیف پول را نمی دهد، در حالی که این نظام برای ارائه سرویس و همکاری 

بهتر با استارت آپ ها و کسب وکارها شکل گرفته است.
مالک زاده با بیان اینکه در ایران، نظام پرداخت یاری در مقایسه با سیستم 
بانکی به دالیل متعدد چابک تر اســت، گفت: برای فعاالن، کارآفرینان 

علی مالک زاده:
با وجود شکل گیری 

نظام های پرداخت در 
درون فروشگاه های 

دیجیتالی، شاهد 
افزایش شکاف و 

تشدید اختالف بین 
ظرف و مظروف خواهیم 
بود، به همین دلیل بانک 
مرکزی در صورت عدم 

تطبیق خود با فین تک ها، 
دیر یا زود به حاشیه 

می رود
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و... مدت زمان گرفتن درگاه پرداخت از بانک ها و PSP ها حدود ســه ماه 
طول می کشد، در حالی که پرداخت یارها این مدت زمان را بسیار کاهش 
می دهند. به نظر می رسد، استفاده مناسب از ظرفیت های پرداخت یاری 
می تواند گام بزرگی در جهت تکمیل نظام بانکی و مالی کشــور، تعمیق 
مالی و در نهایت توســعه اقتصادی باشد. عالوه بر این، اولویت اصلی ما 
در این نظام، رســیدگی و پاسخگویی به دغدغه های مشتریان است که 

متاسفانه با مانع تراشی های سامانه های ناظر مواجه است.
وی با اشاره به اینکه با تغییرات ایجادشده در پارادایم کسب وکارها در سطح 
جهانی و همچنین واکنش و پاســخ بانک های مرکزی سایر کشورهای 
جهان بــه این امر، دیر یا زود بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران و 
حتی نهادهای مرتبط و درگیر نظارت و قانون گذاری حوزه پرداخت، باید 
قوانین و مقررات خود را با این سیســتم جدید یعنی فین تک ها مطابقت 
دهند، افزود: در صورت عدم چنین تطابقی، با وجود شکل گیری نظام های 
پرداخت در درون فروشگاه های دیجیتالی، شاهد افزایش شکاف و تشدید 
اختالف بین ظرف و مظروف خواهیم بود، به همین دلیل بانک مرکزی در 

صورت عدم تطبیق خود با فین تک ها، دیر یا زود به حاشیه می رود.
 مدیرعامل و رییس هیات  مدیره شرکت معماران فناوری هوشمند گفت: 
بانک مرکزی برای مطابقت خود با سیستم جدید سه راه حل بیشتر ندارد؛ 
یا باید روی عدم طراحی و تطبیق قوانین و مقررات مناسب اسرار نماید و 
نقش کم تری در آینده بازی کند یــا این موضوع را به بخش خصوصی 
واگذار کند و تنها نقش ناظر را داشته باشد یا اجازه دهد که قوانین و مقررات 

این حوزه همراه یا کنار فناوری های نوین توسعه پیدا کند.
مالــک زاده بیان کرد: در صورتی که نظام پرداخت یاری گســترش پیدا 
کند، شــاید دیگر نیازی به دستگاه POS نباشد، چراکه ما ریز تراکنش ها 
را به مشتریان ارائه می دهیم. زمانی که نظام های پرداخت دنیا به سمت 
دیجیتالی شدن حرکت می کند، بانک مرکزی هم باید با فناوری های روز 
عجیبن باشد یا بر اجرای قوانین مرتبط با آن اصرار کند. در واقع پرداخت 
یارها بازوهای عملیاتی شــرکت های پرداخت الکترونیک می شــوند 
و به توســعه آن کمک خواهند کرد. به اعتقاد بنــده، باید قوانین موجود، 
اصالح شــده و نگاه غالب را تغییر داد تا شاهد رقابت منفی بین PSP ها و 

شرکت های شبکه پرداخت نباشیم.
ایجاد شــرکت های پرداخت یار برای کاهش هزینه های 

تراکنش
رامیار قنبری، مدیرعامل و عضو 
هیــات مدیره شــرکت فناوری 
اطالعات گرین پی با اشــاره به 
اینکه بانک مرکزي به PSP جدید 
مجوز نمی دهند و پرداخت هزینه 
تراکنش های بانکی برای شبکه 
بانکی کار دشواری است، گفت: 
شــرکت های پرداخت یار به منظور کاهش هزینه های تراکنش، ایجاد 

شده اند و ســعی مان بر این است تا اقدامات مناســبی را در این زمینه 
انجام دهیم.

وی در ادامه افزود: ما با رویای ایجاد تراکنش و ارائه خدمات پرداخت، وارد 
فعالیت در این عرصه پرداخت شــدیم، اما در زمان ارائه سرویس، کسی 
پرداخت یارها را نمی شناســد و با PSP طرف می شوند. حتی در رابطه با 
موضوع ارائه خدمات شــارژ یا پرداخت قبوض هم کسی پرداخت یارها را 
نمی شناسد. در این میان، مهمترین هدف ما ارائه خدمات به سیستم بانکی 

بود که متاسفانه محقق نشد.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت فناوری اطالعات گرین پی با تاکید 
بر اینکه تورم، یکی از مشکالت اساسی کشور است، در حالی که کیف های 
پول موجود در ایران با این مســأله درگیر نیستند، اظهار کرد: کیف های 
پول کشــور حدود 21 درصد از بانک ها کارمزد دریافت می کنند و پول را 
می فروشــند، در حالی که کیف پول الکترونیکی اجازه این کار را ندارد. در 

این میان باید پرسید نقش و وظیفه اصلی بانک مرکزی چیست؟
قنبری تصریح کرد: یکی از اساسی ترین چالش نظام پرداخت یاری، بحث 
مالیات بر حساب تجمیعی است. منظور از حساب تجمیعی، یعنی داشتن 
حساب از سوی واسط بین تعدادی پذیرنده یا بخشی از شبکه پرداخت مثل 
سیســتم بانکی، PSP و ... است. متاسفانه دولت از پول این حساب که در 

واقع متعلق به پرداخت یارها نیست، مالیات دریافت می کند.
وی بحث رقابت با PSP را از دیگر مشکالت موجود در این صنعت دانست 
و گفت: در بازار آنالین، یک بازار سالم وجود دارد که فروشگاه های آنالین، 
سوشال مدیا و... را در برمی گیرد و فعالیت های غیرقانونی هم به عنوان بازار 
زرد محسوب می شوند. اکثر فعاالن بازار اصلی و سالم مانند فروشگاه های 
آنالین، شــبکه پرداخت مستقیم دارند و از طریق آن و محل تراکنش ها، 
درآمدزایی می کنند، از این رو پرداخت یارها تنها بازار کوچک استارت آپ ها 
را در اختیار دارند که توســط PSP ها با امتیازات فراوان به نوعی تصاحب 
شــده است؛ بنابراین عدم وجود رقابت ســالم و برابر در میان شبکه های 
پرداخت الکترونیک، از چالش های بزرگ صنعت پرداخت یاری کشــور 

به شمار می رود.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شــرکت فناوری اطالعات گرین پی به 
مقــرون به صرفه نبودن راه اندازی شــرکت های پرداخــت یار به دلیل 
هزینه های باال اشــاره کرد و افزود: شــرکت های پرداخت یار بازاریاب                    
PSP ها هســتند و نباید آن ها را نادیده گرفت، بلکه باید به دلیل خدمات 
گســترده و مناســبی که ارائه می دهند، از حمایت مســئوالن مربوطه 
برخوردار باشند. متاسفانه شرکت های پرداخت یار به جای اینکه به توسعه 
کسب وکار خود بپردازند و ارزش افزوده در کنار محصول خود ایجاد نمایند، 

در رقابت ناسالم با psp ها از بین می روند. 

رامیار قنبری:
متاسفانه شرکت های 

پرداخت یار به جای 
اینکه به توسعه 
کسب وکار خود 

بپردازند و ارزش 
افزوده در کنار 

محصول خود ایجاد 
نمایند، در رقابت 

ناسالم با psp ها از 
بین می روند


