ـﻌﻪ
ـﺎ ﺗﻮﺳـ
ـﺐ ﺑـ
ـﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻘﻠـ
ﺟﻠـ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﺘﺎد ﺧﺒﺮی
ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﮋاد ﮔﻔﺖ :ﺗﺪوﯾﻦ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی روشﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ
و اﻫﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺷﻔﺎف و دﻗﯿﻖ ﺑﻪﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻘﻠﺐ اﺳﺖ .درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﺗﻮﺟﻪ دﻗﯿﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﮔﺎمﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﺘﺮی روﺑﺮو
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺰاﯾﻨﺪهای رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﮐﻨﺎر ﻣﻮﺿﻮع
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯽﺣﺪوﺣﺼﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ در ﻣﻮاردی ﻣﻮﺿﻮع اﺣﺮاز اﻫﻠﯿﺖ و ﻫﻮﯾﺖ در
اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪه و درﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﮋاد ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای
اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮده و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آن ،ﻫﻮﯾﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .وﻟﯽ ﺗﺎ آن زﻣﺎن اﯾﻤﻦﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺣﻀﻮری اﺳﺖ.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺣﻀﻮری اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در ﮐﻨﺎر ﻗﺮاردادﻫﺎی
ﺷﻔﺎف ﺣﺎوی ﺗﻌﻬﺪات ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﻌﺪی اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺗﻘﻠﺐ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد از ﺳﻮی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ،ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد
ازاﯾﻦرو ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ داده در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮐﺸﻒ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮه ﺗﺴﻮﯾﻪﺣﺴﺎب
دو ﮔﺎم ﻣﻬﻢ ﺑﻌﺪی ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﺨﻠﻒ و ﺗﻘﻠﺐ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮداﺧﺖ
اﺳﺖ.
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﮋاد ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺎ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﻣﯽﺗﻮان
رﯾﺴﮏ ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺬ
ﭼﻨﺪ ﻣﺪرک و ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در روز اﻋﺪاد
ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ رﯾﺴﮏ و ﺗﺨﻠﻒ آﻧﺎن ﺑﺮای
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در روش ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﻧﻼﯾﻦ و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ
و ﺑﺪون اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ در ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻊ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﺷﻮد.
اﯾﻦ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس

ارﺷﺪ

ﺣﻮزه

ﭘﺮداﺧﺖ

ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن

ﮐﺮد:

در

ﺧﺼﻮص

ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﺗﺴﻮﯾﻪ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ،
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ روشﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ
ﺷﺎﭘﺮک ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﮋاد در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﺳﻪﮔﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎن
ﺗﺨﻠﻒ و ﺗﻘﻠﺐ را ﺑﻪﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻧﻈﺎمﻫﺎی
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﻘﻼب ﺑﻼک ﭼﯿﻦ در روزﻫﺎی  ۹و  ۱۰ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه  ۹۷در
ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
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