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A S R E E RT E B AT. C O M

بانك پارسيان
در ميان بانكهاي خصوصي اول شد

در نوزدهميــن همايــش
شــركتهاي برتر ايــران؛ بانك
پارســيان مقــام اول بانكهاي
خصوصــي و رتبه ششــم 100
شركت برتر را ازآن خود كرد.
در نوزدهمين رتبهبندي 100
شركت برتر ،موسوم به،IMI100
بانك پارسيان براي ششمين سال
پياپي در شاخص فروش مقام اول ميان بانكهاي خصوصي ،مقام سوم
در ميان تمامي بانكها و مقام ششم در ميان  100شركت برتر را از آن
خود كرد .همچنين در ميان  100شركت برتر كشور ،بانك پارسيان از
نظر شاخص دارايي در جايگاه پنجم قرار گرفت.
در همايشي كه با حضور مســووالن كشوري ،مديران شركتهاي
برتر و بزرگ كشــور ،اصحاب رســانه و مديران كارآفرين در ســالن
همايشهاي بينالمللي صدا و سيما برگزار شد ،از شركتهاي پيشرو
و برتر كشور تقدير بهعمل آمد .در اين همايش ،براساس ارزيابيهاي
بهعمل آمده براي رتبهبندي  500شركت بزرگ كشور ،بانك پارسيان
به پشتوانه اعتماد مشتريان و تالش كاركنان سختكوش خود عالوه بر
كسب رتبه برتر از  IMI 100توانست همچون چند سال گذشته در
ميان  10شركت برتر كشور قرار گيرد.
سازمان مديريت صنعتي هدف از رتبهبندي شركتهاي برتر ايران را
«شفافسازي فضاي كسبوكار و جايگاه اقتصادي شركتهاي ايراني و
رتبهبندي آنها از نظر ميزان تاثيرگذاري در اقتصاد ملي با هدف گسترش
رقابت در فضاي كسبوكار بنگاههاي اقتصادي» عنوان كرده است .اين
رتبهبندي بر اســاس اطالعات موجود در صورتهاي مالي حسابرسي
شده شركتها و با هدف شناسايي جايگاه بنگاههاي اقتصادي و گسترش
رقابت ميان آنها و كمك به سياســتگذاران اقتصادي كشــور انجام
ميشود .شاخص فروش سال  94و صورتهاي مالي حسابرسي شده در
اين سال معيار اصلي اين رتبهبندي است .گفتني است ،شركتهاي برتر
ايران از سال  1377با معرفي  100شركت برتر و با رتبهبندي شركتها
براساس شاخص«ميزان فروش» آغاز و طي ســالهاي بعد به تعداد
شركتهاي مورد ارزيابي افزوده شــد و در حال حاضر نيز ساالنه 500
شركت به عنوان شركتهاي برتر معرفي ميشوند 500 .شركت ،ابتدا بر
اساس شاخص ميزان فروش (درآمد) مشخص ميشوند ،پس از آن ،بر
اساس  32شاخص ديگر با هم مقايسه و رتبهبندي ميشوند.

مديرعامل بانك ايران زمين:

شبكههاياجتماعيبهزوديبانكداريديجيتالرامتحولميكنند

تغييرات لحظهاي در خدمات بانكي هم ميتواند يك تهديد باشد و هم
يك فرصت .تهديد از اين جهت كه اگر نتوانيد همپاي آن حركت كنيد از
قافله عقب مانده و براي جبران نيازمند صرف وقت و هزينه بسيار هستيد و
فرصت به اين معني كه ميتوانيد همپاي بزرگان صنعت بانكداري حركت
كرده و حتي رقيبي جدي براي ايشان باشيد.
بانك ايران زمين در مدت زمــان كوتاه حضور خود در چرخه اقتصادي
كشور سعي كرده ،هميشه جلوتر از همپايان خود در سيستم بانكي حركت
كند و از اين رو در بحث آموزش و اســتفاده از تكنولوژي ،پيشــرفتهاي
خوبي داشته است.
عبدالمجيد پورســعيد ،مديرعامــل بانك ايران زميــن ضمن تاييد
هدفگذاري زيرمجموعه خود براي استفاده از تمام ظرفيتهاي سيستم
بانكي براي جذب مشــتريان وفادار در مورد مدلهاي نوظهور بانكداري
در جهان گفت :كشــور و بانكداري ما به عنوان مصرفكننده تكنولوژي
معموال بعد از به وجود آمدن يك بســتر و تكنولوژي نو به سمت و سوي
استفاده از آن حركت ميكند و اين خود سبب ميشود در پارهاي از موارد
به لحاظ فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي ما بــا چالشهاي بزرگي مواجه
باشيم.
وي افزود :از آنجا كه امروز فاصله زماني انتقــال تكنولوژي در دنيا
بسيار كوتاه شده ،دسترسي به آخرين تكنولوژيهاي روز در كوتاهترين
زمان ميسر است و اين در حالي است كه هنوز در استفاده از بانكداري
اجتماعي كه پايه و اساس آن بر بستر شبكههاي اجتماعي استوار است،
اقدامات اساسي انجام نشــده و اگر نگاهي به فضاي كسب و كار كشور
داشته باشــيم خواهيم ديد كه در چند ســال اخير اين فضا دستخوش
تغييرات بسياري شده است .نحوه فروش ،تبليغات و غيره خارج از زمان و
مكان قرار گرفته و در حقيقت همه چيز به سمت ديجيتالي شدن حركت
كرده است.
وي با اشاره به پاسخگو نبودن بانكداري سنتي به نياز مشتريان ديجيتال
گفت :فارغ از اينكه بانكها چه مدل كسب و كاري را براي آينده خود در نظر
گرفته باشند ،رقابت در آينده در ارایه خدمات و شناخت نياز و در حقيقت
خارج از خدمات معمــول بانكداري خواهد بود .پورســعيد افزود :در اين
فضاي كسب و كار جديد ديگر بانكها نميتوانند خود را محدود به زمان و
مكان و شعبه كنند و در حقيقت بانكها بايد دائما در كنار مشتري باشند
و با انعطاف بتوانند در هر لحظه اين اطمينان را به مشتري خود بدهند كه
قادرند با توجه به نيازهاي مشتريان خدمات نوين ارایه كنند.
وي در مورد اينكه رويكرد شبكه بانكي كشور با توجه به رشد بانكداري

الكترونيكي در ميان جوامع چگونه بايد باشد و نگاه كالن مديران آن به چه
صورتي بايد ترسيم شود؛ بيان كرد :امروز نگاه به بانكداري الكترونيكی در
كشور استراتژي اصلي تمامي بانكها است .اگر نگاهي دقيقتر به بانكداري
ايراني داشته باشــيم خواهيم ديد به دليل رشد استفاده از ابزارهاي نوين،
خدمات بانكداري به سرعت در حال تغيير است.
مديرعامل بانك ايران زمين گفت :در گذشــته اگر از مردم در خصوص
بانكداري الكترونيكي سوال ميشد از دســتگاه  ATMبه عنوان نماد آن
ياد ميكردند ،اما امروز در كشور نماد بانكداري الكترونيكي با دستگاههاي
تلفن هوشمند ،بانكداري اينترنتي و اپليكیشنهاي موجود كه توسط بخش
خصوصی ارايه شده نشان داده ميشود.
وي افزود :در چند سال اخير با رشــد تكنولوژي در اين بخش و ايجاد
زيرســاختهاي الزم ،اقتصادهاي نوظهوري در حال شكلگيري هستند
كه اتصال آنها به بانكها خود ميتواند موجبــات بانكداري الكترونيكی را
فراهم كند.
پورسعيد با اشــاره به اين مطلب كه در گذشــته بانكها براي معرفي
خدمات مختلف الكترونيكي و معرفي آن به مشــتريان با مشكالت زيادي
روبهرو بودند ،گفت :امروزه مشــتري به بانك ميگويد كه چه خدمتي بر
بســتر الكترونيكی نياز دارد و بانكها در اين بخش به سمت و سوي رفع
نياز مشتريان در حال حركت هستند و اين نشاندهنده اين موضوع است
كه در آينده بانكها و مشــاغلي موفق خواهند بود كه ضمن ارتقای سطح
خدمات به سمتي بروند كه آنچه مشتري ميخواهد را در اختيارش بر بستر

ديجيتال ارایه دهند.
وي تاكيد كرد :در آينده نزديك بانكداري ديجيتال بر پايه شبكههاي
اجتماعي از موضوعات جذابي خواهد بود كه مردم و بانكها و شركتهاي
ارایهكننده خدمات در آن حضوري فعال خواهند داشت.
مديرعامل بانك ايران زمين در مورد نقش بانكــداري الكترونيكی در
اقتصاد كشــورها گفت :امروز مفهوم بانكــداري الكترونيكی با حفاظت از
محيط زيست به هم گره خورده اســت .اگر نگاهي به وضعيت آلودگي هوا
در شهرهاي بزرگ داشته باشيم يا به توسعه بيرويه شهرها ،خواهيم ديد
كه بشر در عصر خود در حال نابودي محيط زيست است اما اگر به موضوع
بانكداري الكترونيكي برگرديم شــايد بهترين راه براي جبران بخشــي از
ضررهايي باشد كه بشر به محيط خود ميزند.
وي افزود :در حال حاضر شايد شــما فقط يكبار نياز باشد براي احراز
هويت به بانك مراجعه كنيد و بعد از آنها تمامي خدماتي كه به شــما ارایه
ميشــود بر بســتر الكترونيكی خواهد بود .هرچند با وجود اينكه مفهوم
شعبه در حال تغيير است نسل گذشته ما به آن وابستگي دارد ،بهخصوص
در پارهاي از مناطق كه هنــوز بانكداري الكترونيكــي بهطور كامل پياده
نشده است.
اين مدير با تجربه بانكي با انتقاد از رويكرد باالي ايرانيان بر استفاده از
پول فيزيكي به جاي نوع الكترونيكي آن گفت :در شهري مانند تهران شما
اگر آشنايي با بانكداري الكترونيكی داشته باشيد ديگر نيازي نيست براي
گرفتن خدمات ابتدايي بانكي به شــعبه مراجعه كنيد و اين خود ميتواند
نقش بسيار زيادي در كاهش مسافرتهاي شهري داشته باشد.
وي تصريح كرد :شايد در آيندهاي نزديك ديگر حتي براي گرفتن وام،
افتتاح حساب و كارهاي ديگر بانكي نيز نياز نباشد به شعبه مراجعه كنيد.
پورسعيد در مورد تاثير توســعه بانكداري الكترونيكی بر روي محيط
زيست كشور گفت :در دنيا سالها است بانكها با حركت به سمت بانكداري
سبز اين مسير را طي ميكنند .در حقيقت براي سپردهگذاران امروز مهم
است كه بانك منابع آنها را صرف چه اموري ميكند ،در طرف مقابل بانكها
نيز با در نظر گرفتن استانداردهاي الزم محيط زيستي منابع را در اختيار
شركتها و بنگاههايي قرار ميدهند كه مقرارت و قوانين را رعايت كنند و
همسو با محيط زيست حركت كنند.
وي خاطرنشــان كرد :در كشــور ما نيز اين موضوع در حال حاضر در
بسياري از بانكها در حال پيگيري است اما با استانداردهاي جهاني فاصله
دارد و بايد با توجه به قوانين و اسناد باالدستي كشور اقدامات بيشتري در
اين حوزه انجام گيرد.

مديرعامل شركت بهپرداخت ملت:

شاخصهايارزيابيشركتهايبرترنيازمندبازنگرياست

به گفته مديرعامل شركت بهپرداخت ملت
اين شــركت در رتبهبندي  500شركت برتر
حضور نداشته اســت و رتبه اعالم شده توسط
ســازمان مديريت صنعتي به دليل اطالعاتي
بوده كه از طريق هلدينــگ  itبانک ملت در
اختيار داشتهاند و بهپرداخت به صورت رسمي
در اين رتبهبندي شركت نكرده است.
رســتم شاهگشتاســبي در خصوص دليل
حضور نيافتن اين شركت در رتبهبندي گفت :از
آنجا كه قرار است سهام شركت بهپرداخت ملت
به زودي در بورس عرضه شود ما تمامي تمركز
خود را روی آمادهســازي زمينههاي ورود به
بورس گذاشتيم و به همين علت امسال در اين
رتبهبندي شركت نكرديم.
وي با اشــاره به اينكه شــركتهاي PSP
بيشتر ارايه خدمت ميكنند تا فروش محصول
گفت :به نظر ميرســد براي تخصصيتر شدن
رتبهبندي شركتها موضوعاتي همچون ميزان
درآمد حاصله از ارايه خدمت ،ســود خالص و
ميزان موفقيت در صنعت نيز به شــاخصهاي
ارزيابي شركتها افزوده شود.
گشتاسبي گفت :براساس گزارش نیلسون
ریپورت در ماه آگوســت  2014که به تازگی
منتشر شده ،شــرکت بهپرداخت ملت در بین
 ۱۵۰شــرکت  PSPبرتر جهان ،رتبه  ۲3در
تعداد تراکنش خرید واقعی دستگاه کارتخوان
را به خود اختصاص داده است.
وي عنوان كرد :شــرکت بهپرداخت ملت با
پردازش بیش از  2میلیارد تراکنش در ســال
 ،۲۰۱۵موفق به کسب رتبه اول در ایران و کل
منطقه خاورمیانه شــد و همچنین توانست در
بین تمامی شــرکتهای ارایهدهنده خدمات
پرداخت در جهان ،رتبه بیست و سوم را به خود
اختصاص دهد.
بنا بر آخرین آمارهای منتشــره ،هم اکنون
شــرکت بهپرداخت ملت با در اختیار داشتن
 23.51درصــد از ســهم بــازار تراکنشهای
الکترونیــک و 32.09درصــد از مبلغ آنها در
کشــور ،با فاصله قابل توجهی نسبت به سایر

شــرکتهای ایرانــی در رتبــه اول خدمات
الکترونیکی کشور قرار دارد.
مديرعامل شــركت بهپرداخــت ملت در
خصوص عرضه ســهام اين شــركت در بورس
گفت :هنوز زمان و ميزان عرضه اوليه سهام اين
شركت مشخص نيست و احتمال دارد اين سهام
در اواخر بهمن ماه يا اواسط اسفند عرضه شود.
گشتاســبي با بيان اينكــه ،فرايند تدوين
برنامه كســب و كار مطابق با اســتانداردهاي
ســازمان بــورس انجام شــده اســت ،افزود:
پيشبينيهاي بودجه براي ســال  96و  97به
همت تمام همكاران ايــن مجموعه در مدتي
كوتاه عملياتي شد و توانستيم هفته گذشته در
هيات پذيرش بورس شركت کرده و دفاعيات
خود را ارایه میکنیم.
وي بيان كرد :به همت شركت تامين سرمايه
بانک ملت ورود "بهپرداخت ملت" به بورس به
سرعت انجام ميشــود و هيات پذيرش بعد از
بررسي درخواست اين شركت بهاحتمال زياد
در اواســط اين هفته جواب خود را به شركت
بهپرداخت ملت اعالم ميكند و بهصورت قطعي
زمان و ميزان عرضه اوليه سهام اين شركت در
بورس مشخص و اطالعرساني ميشود.
مديرعامل شــركت بهپرداخت ملت افزود:
طبق قانون ســازمان بورس و اوراق بهادار در
زمان عرضه اوليه بايد  10درصد از ســهام اين
شركت در بورس عرضه شود و درخواست اين
شركت اين است كه اين ميزان از سهام در چند
مرحله در بورس عرضه شود.
گشتاسبي همچنين در خصوص پيشبيني
قيمت هر ســهم شــركت بهپرداخت ملت در
بورس ،گفت :با توجه به سود و در نظر گرفتن
نسبت قيمت به سود هر سهم( )P/Eاين شركت
در بازار ،پيشبيني ميشود كه قيمت هر سهم
در عرضه اوليه حدود  10هزار ريال باشد.
وي در خصوص الزام شــركتهاي بورسي
به رعايــت اســتانداردهاي  IFRSدر تدوين
صورتهاي مالــي ،گفت :تمــام فعاليتهاي
حسابرســي اين شــركت تحت نظــر انجمن

حســابداران خبره انجام ميشــود ،از اينرو
اســتانداردهايي كه در ايــن انجمن تصويب
ميشــود در تنظيم صورتهاي مالي رعايت
ميشود و در اين خصوص مشكلي وجود ندارد.
افزايــش  15درصــدي پايانههاي
فروشگاهي بهپرداخت
مديرعامــل شــركت بهپرداخــت ملــت
گفــت :شــركت بهپرداخــت ملت بــا انجام
سرمايهگذاريهاي جديد افزايش  15درصدي
پايانههاي فروشگاهي را در دســتور كار دارد
و قرار اســت  850هزار دســتگاه كارتخوان
فروشگاهي اين شركت در سال آينده به بيش از
يكميليون دستگاه افزايش يابد.
شاه گشتاسبي افزود :همچنين  30درصد
از سرمايهگذاريهاي جديد اين شركت نيز به
نوسازي پايانههاي فروشگاهي در كالنشهرها
اختصاص مييابد.
افزايش سهم بهپرداخت ملت از تعداد
و مبلغ تراكنشها
وي در خصوص مزاياي شركت به پرداخت
با نــگاه ســرمايهگذاري و خريد ســهام آن،
گفت :توان بــاالي بهپرداخت ملت و همچنين
برنامههــاي توســعه كســبو كار ازجملــه

خدمترســاني به چند بانك ،گسترش فروش
شارژ ،ورود به بخش صادركنندگي و پذيرندگي
كارتهاي بينالمللــي ،افزايــش پايانههاي
فروشــگاهي در دستور كار اين شــركت قرار
دارد و اين امر از نقاط قوت آتي سرمايهگذاري
مطمئن در صنعتي پربازده به شمار ميرود.
شاهگشتاسبي افزود :پيشبيني ميشود با
اقداماتي كه در دستور كار قرار دارد ،سهم اين
شركت در تعداد تراكنشها در شبكه شاپرك
از  23.51درصد در ســال آتي به  28درصد و
همچنين ســهم  32.09درصدي از مبلغ كل
تراكنشها به  40درصد افزايش يابد.
وي در خصوص توســعه خدمات شــركت
بهپرداخت ملــت ،گفت :حمايــت از فعاليت
فينتكها و اســتارتآپها در دستور كار اين
شــركت قرار دارد ازاينرو اين نوع فعاليتها
را با توجــه به قوانين و مقــررات موجود تحت
پوشــش خود قرار ميدهد و از فينتكها در
حوزه پرداخت بهرهبرداري خواهد كرد.
آغاز همكاري بهپرداخت با ساير بانكها
مديرعامل شــركت بهپرداخت ملت اعالم
كرد :اين شــركت تاكنون تنها بــا بانك ملت
همكاري داشته و در ســال جاري با گسترش

فعاليتهاي خود خدمترساني به ساير بانكها
را آغاز كرده كه منجر بــه عقد تفاهمنامههايي
شده است.
وي بيان كرد :شــركت بهپرداخت ملت در
صنعت ارایــه خدمات پرداخــت الکترونیکی
فعاليت خود را بــر پايانههاي فروشــگاهي و
درگاههاي اينترنتي متمركز و سهم خوبي را نيز
در بازار كسب كرده است ،اما قصد دارد در اواخر
سال  95و ســال آينده فعاليت خود را بر بستر
موبايل نيز گسترش دهد.
شا هگشتاســبي افــزود :ايــن شــركت
سرمايهگذاريهاي مناسبي در حوزه نوآوري در
حوزه پرداختهاي موبايلي در دست اجرا دارد
و اميدواريم رتبه مناسبي نيز در تراكنشهاي
موبايلي كسب كنيم.
وي همچنين در خصوص افزايش ســرمايه
اين شركت گفت :كفايت سرمايه شركتهاي
پي اس پي تابع قوانيــن ابالغي بانك مركزي و
شركت شاپرك است ،از اينرو براساس برخي
از شاخصها كه مهمترين آن تعداد پايانههاي
فروشگاهي است ،سرمايه تعيين و به شركتها
مجوز داده ميشــود اما بحث افزايش سرمايه
اين شــركت از محل مطالبات در دســتور كار
قرار دارد.
مديرعامل شركت بهپرداخت ملت ،فروش
شــارژ اپراتورهاي كشــور و الحاق و پذيرش
كارتهاي بينالمللي در بخــش پذيرندگي و
صادركنندگي را ازجمله فعاليتهاي در دست
اقدام اين شركت عنوان كرد و گفت :مذاكراتي
با شركتهاي خارجي انجام و تفاهمنامههايي
براي ورود كارتهــاي بينالمللي به كشــور
منعقد شده است.
وي ادامه داد :بحث انتخاب سویيچ در اين
روند نيز انجا م شده كه با شفافتر شدن مقررات
بانك مركزي در اين بخش ،شركت بهپرداخت
ملت بحث صادركنندگي را بــراي بانك ملت
و پذيرندگي را مطابق اســتانداردهاي شاپرك
بهعنــوان يك شــركت پيشــرو در اين حوزه
عملياتي خواهد كرد.

وي ادامه داد :همچنين قرار است در بخش
پذيرندگي نيز با مراكز گردشگري ،تفريحي و
توريستي نيز در نصب پايانهها همكاري داشته
باشيم.
وي در خصوص زمان اجرايي شدن پذيرش
و صدور كارتهــاي اعتبــاري بينالمللي در
كشــور ،گفت :بر اســاس پيشبينيها ،بانك
مركزي در بهار ســال  96مهيــاي راهاندازي
طرح كارتهاي اعتباري بينالمللي در كشور
ميشود ،اما بر اساس برنامهريزيها در شركت
بهپرداخت ملت تــوان اجرايي كردن اين مهم
قبل از اتمام ســال  95وجود دارد و بهپرداخت
ملت در اين مسير پيشقدم است.
بدهي بانكي نداريم
شا هگشتاسبي در خصوص بدهيهاي اين
شركت ،گفت :شــركت بهپرداخت ملت بدهي
بانكي ندارد و شــركت بدهكاري نيست ،البته
تسهيالتي از بانك ملت دريافت كردهايم كه با
توجه به قدمت اين شــركت و تاسيس آن قبل
از شاپرك بخشي از ســختافزارها ،پايانههاي
فروشــگاهي و تمام تجهيــزات متعلق به اين
بانك بود.
وي افزود :بعد از تاســيس شركت شاپرك
در ســال  91يكي از قوانين مصوب اين بود كه
بانكها حق ندارند پايانههاي فروشگاهي داشته
باشند و تمام خريدها بايد از طريق شركتهاي
پياسپي انجام شود.
مديرعامل شــركت بهپرداخت ملت عنوان
كرد :بــر همين اســاس و به دليل شــفافيت
حسابرسي در اين روند ،پايانههاي فروشگاهي
با نرخ ثبتي همان سال از بانك ملت خريداري
شــد كه به دليل باال بودن رقم وتعداد (حدود
 600هزار دستگاه) با انجام مذاكراتي تسهيالتي
از بانك ملت بهمنظور خريد اين دســتگاهها،
دريافت شد.
وي افــزود :در ايــن فراينــد پايانههــاي
فروشــگاهي به همراه تســهيالت به شركت
بهپرداخت ملت منتقل شد كه در يك دوره پنج
ساله بازپرداخت ميشود.

