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رشایط وام  60میلیوین ازدواج
در نیمه دوم سـال گذشـته؛ بعد از پیشـنهادهای بسیاری که از سوی مسئوالن
و معاونـان وزارت ورزش و جوانـان و نماینـدگان مجلس صورت گرفت ۸ ،بهمن
اعالم شـد طبق مصوبه کمیسـیون تلفیق در بودجه سـال بعد مبلغ وام ازدواج
از  ۱۵بـه  ۳۰میلیـون تومـان بـرای هر یک از زوجیـن (در مجموع  ۶۰میلیون
تومان) افزایش یافته اسـت.
بهمنظـور حمایـت از ازدواج جوانـان ،بانـک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایران
موظـف اسـت از محـل پسانـداز و جـاری قرضالحسـنه سیسـتم بانکـی،
تسـهیالت قرضالحسـنه ازدواج بـه زوجهایی کـه تاریخ عقـد ازدواج آنها بعد
از  1396/1/1اسـت و تاکنـون وام ازدواج دریافـت نکردهانـد ،با اولویت نخسـت
پرداخـت کنند.

تسـهیالت وام قرض الحسـنه ازدواج برای هریک از زوجین  30میلیون تومان
با دوره بازپرداخت پنجسـاله با یک ضامن معتبر و دریافت سـفته اسـت .بانک
هـا مـی توانند از حسـاب یارانه افراد به عنوان ضامن اسـتفاده کنند.
براسـاس اطالعیـه بانـک مرکـزی افرادی که تاریـخ عقد آنان از تاریـخ 96/1/1
مـی باشـد ،مـی تواننـد بـرای ثبـت نـام وام  60میلیونـی ازدواج اقـدام کننـد.
زوجینـی کـه قبل از تاریخ مذکور در سـامانه ثبت نـام کرده اند ولیکن در صف
انتظـار دریافـت وام مانـده انـد ،مشـمول دریافت وام  60میلیونی نمی شـوند و
مبلـغ وام بـرای ایـن افـراد همان  15میلیون تومان اسـت.
کسـانی کـه قبلا وام ازدواج گرفتـه انـد ،نمی تواننـد از مابه التفـاوت مبلغ آن
اسـتفاده کنند.

معضالت خودپردازهای شراکتی و امتناع بانک مرکزی از پاسخگویی

معضالت خودپردازهای
شراکتی

خودپرداز مد نظر در دسرتس نیست!
خودپردازهـای شـراکتی ،یعنـی خودپردازهایـی کـه در نقـاط مختلـف کالنشـهرها در محیطی خارج از بانکهـا و اغلب در مجاورت فروشـگاه های زنجیره ای یا مغازه هـا و از طریق
حسین بردبار
مشـارکت اصنـاف بـا تعـدادی از بانکهـا خدمـات بـه مردم ارائه می کنند؛ فی نفسـه منشـا دسترسـی آسـانتر مردم به بخشـی از خدمـات بانکی و کارراه انداز اسـت امـا وقتی جای
روزنامهنگار
خالـی نظـارت بانـک مرکـزی بـر عملکـرد ایـن خودپردازهـا وجـود دارد ،بیـم تبدیـل ایـن موهبـت به یک معضـل مـی رود ،این دسـتگاه هـا در روزهای تعطیـل و زمانهایـی که به
هردلیـل خودپردازهـای بانکـی خدمـات ارائـه نمـی کننـد یـا بـا ترافیـک بـاالی کاری مواجه انـد ،گره از برخی مشـکالت می گشـایند و مفید هسـتند اما اگـر نظارت درسـتی بر این
دسـتگاه هـا اعمـال نشـود مـی تواننـد موجـب مشـکالتی بـرای مـردم و اصنـاف و صاحبان امتیـاز آنها بشـوند ،موید این مطلب اخباری اسـت که در گوشـه و کنار گاهـی درباره نبود نظـارت کافی بر این دسـتگاه ها
وجـود دارد کـه در ادامـه به آن مـی پردازیم:

تخلفات و مشکالت از تعمیر و نگهداری ات
یافنت فرد رسویس دهنده

اسـماعیل منصوری،کارشـناس بانـکداری الکترونیـک و صاحب
یکـی از شـرکتهای ارائـه کننده خدمات در زمینه دسـتگاه های
خودپرداز با اشـاره به واردات دسـتگاه های خودپرداز دسـته دوم
از ترکیـه و واگـذاری ایـن خودپردازها به چند برابر قیمت وارداتی
بـه افـراد شـخصی بـه خراسـان مـی گویـد :در ایـن واگـذاری ها
اسـتانداردهای الزم رعایت نمی شـود و گاهی افراد بازاریاب برای
فـروش ایـن دسـتگاه هـا وعـده های پوچـی مثل درآمـد ماهیانه
 6میلیـون تومـان بـه مـردم مـی دهنـد ولـی وقتی که افـراد می
بیننـد کـه درآمـد یـک میلیون تومانی هم عایدشـان نمی شـود،
مـی گوینـد کـه باید جای دسـتگاه خودپرداز را عـوض کنید و در
جاگـذاری آن انتخاب درسـت نکـرده اید.
به گفته وی برخی از این دسـتگاه های وارداتی دسـت دوم بسـیار
قدیمـی اسـت و فاقـد اسـتانداردها و تجهیزات مورد نیاز هسـتند
مثلا دوربیـن یا آنتی اسـکیمر ،بارکدخـوان یا گارانتـی ندارند .یا
در مـواردی سـایه بـان برای یک بانک اسـت ولی خودپـرداز برای
بانـک دیگـری اسـت ،یا رسـید که میگیری می بینـی برای فالن
بانـک اسـت ولـی پشـت کاغـذ آن تبلیغـات بانک دیگری اسـت
در حالـی کـه بانکهـا موظفانـد رول کاغذ خودشـان را بدهند.
منصـوری بـا اشـاره بـه نامـه نـگاری بـه بانـک مرکـزی بـرای
پیگیـری ایـن گونـه مشـکالت و تخلفات می گویـد :بعضا کد این
خودپردازهـا معلـوم نیسـت یا فاقد کد هسـتند ،یعنـی اگر فردی
دچـار مغایـرت یا مشـکل مالی شـود یا سـرقتی روی دهد معلوم
نیسـت کـه ایـن خودپـرداز چـه شناسـه هویتـی دارد در ایـن جا
مـال باختـه دچـار مشـکل می شـود ،بانک مـی گوید کـه ما این
دسـتگاه را فروختـه ایـم و فـرد خریـدار هم می گویـد که دوربین
دسـتگاه مـا خـراب اسـت.گاهی هـم به دلیـل کمبود کاغـذ رول
نمـی گذارنـد و خودپرداز رسـید نمـی دهد.
بـه گفتـه وی ایـن مسـئله موجب شـده اسـت کـه سـر برخی از
خریـداران ایـن دسـتگاه هـا کاله مـی گذارنـد و بـه همین دلیل
بعضا شـاهد دسـتگاه های خودپرداز خاموش در کشـور هسـتیم
یـا بعضـا خودپـردازی در جایـی نصـب مـی شـود و بعـد دوبـاره
برداشـته می شـود.
وی مـی گوید:متاسـفانه برخـی از بانـک هـا فقـط بـه متقاضیان
دسـتگاه خودپـرداز را مـی فروشـند و بـه پشـتیبانی تعمیـر و
نگهـداری آن کاری ندارنـد .در خودپردازهایـی که مخصوص بانک
هـا سـت ،برخـی شـرکت هـا ایـن اقـدام را انجـام داده و در ازای
مبلغـی ،خودپـرداز را تـا مدت معینـی گارانتی می کننـد .اما این
خدمـات در مـورد خودپردازهـای شـراکتی معمولی وجـود ندارد.
در خصوص خودپردازهای شـراکتی زیاد دیده می شـود که هیچ

نـام و نشـانی بـرای ارتباط با سـرویس دهنده ،وقتی که مشـتری
دسـتگاه دچار مشـکل شـد ،وجود ندارد .این موضوع در خصوص
تراکنـش هـای ناموفقـی که پـول نیز بر نمی گردد جدی اسـت.
بـه گفتـه وی بـا فرض وجود نام و نشـان ،بعضاً دیده شـده اسـت
که محل فرد سـرویس دهنده دسـتگاه ،دور از دسـتگاه خودپرداز
(شـراکتی) اسـت و فـرد سـرویس دهنده ،از مشـتری کـه پول یا
کارتـش دچـار مشـکل شـده ،تقاضای هزینه رفـت و آمد به محل
دسـتگاه را می کند!
وی کمبـود پـول خـرد در این خودپردازهـا را نیز از دیگر تخلفات
ذکـر مـی کنـد و مـی گوید :طبـق نظر بانـک مرکـزی ،صاحبان
ایـن دسـتگاه هـا موظـف به گذاشـتن پول خرد در آنها هسـتند
در حالـی کـه ایـن افـراد بعضـا دچار کـم کاری می شـوند و تنها
بـه گذاشـتن  10و 50هزارتومانـی بسـنده مـی کننـد و درنتیجه
اگـر کسـی پـول خـرد بـا مضرب  5مثـل  15یـا  25هـزار تومان
بخواهـد دچار مشـکل خواهد شـد.

روی دیگر سکه

بـرای بررسـی بیشـتر موضـوع بـا یکـی از صاحبـان امتیـاز ایـن
دسـتگاه هـا کـه خودپـرداز را جلوی مغازه اش نصب کرده اسـت،
گفـت وگـو مـی کنیم .وی که دریکی از محلـه های قدیمی مرکز
پایتخـت مسـتقر اسـت بـا بیان ایـن که ایـن خودپـرداز به بیش
از  1500خانـوار سـاکن در ایـن محلـه خدمات ارائـه می کند ،به
گزارشـگر مـا مـی گویـد :از زمانـی کـه ایـن خودپـرداز را در ایـن
منطقـه دایـر کـرده ام دعـای خیـر برخـی از هـم محلـه ای ها را
احسـاس مـی کنـم و به همیـن دلیل ثواب ایـن کار را به روح پدر
مرحومـم نثـار کـرده ام و هیـچ هزینـه ای از مـردم دریافـت نمی
کنـم و حتـی برخـی اوقـات از جیبـم نیز می پـردازم.
وی در پاسـخ بـه ایـن که درصـورت خرابی و نیاز به تعویض قطعه
بـرای ایـن خودپردازهـا چگونه اقدام می کنید ،مـی افزاید :تماس
مـی گیریـم و از خـود بانـک می آیند و سـرویس مـی کنند و می
رونـد ،یعنـی از شـعبه مرکـزی بانک کـه در میدان ونک مسـتقر
اسـت ،می آیند .روز در میان نیز چند نفر مسـلح می آیند و پول
گـذاری مـی کننـد و دوربیـن امنیتـی آن نیـز به آگاهـی خیابان
وحـدت اسلامی متصل اسـت بـه طوری کـه اگر کسـی بخواهد
بیـش از نیـم سـاعت توقـف بـی جا جلوی ایـن خودپرداز داشـته
باشـد ،تماس مـی گیرند.
بـه گفتـه وی یکی از مشـتریان که قصد دسـتکاری این دسـتگاه
را داشـته اسـت اخیرا توسـط همین ماموران شناسایی و دستگیر
شـد و بـا وی برخـورد الزم صورت گرفت.
وی بـا بیـان ایـن که برخی از اشـخاص به امیـد ماهیانه  5میلیون
تومـان درآمد این دسـتگاه ها را نصـب می کنند ،می گوید:برخی

افراد بازاریاب
برای فروش این
دستگاه ها وعده
های پوچی مثل
درآمد ماهیانه 6
میلیون تومان به
مردم می دهند ولی
افراد می بینند که
درآمد یک میلیون
تومانی هم عایدشان
نمی شود

از ایـن دسـتگاهها بـرای بانکهـا روزانـه  6میلیـون تومـان درآمد
دارنـد ولـی ایـن ربطـی به مـن ندارد ،من بایـد روزانه کاغـذ آن را
عـوض کنـم و اگـر نیاز به تعمیراتی داشـته باشـد ،بانـک را مطلع
کنـم یـا اگـر مـی توانـم خـودم انجـام دهم ولـی این کارهـا برای
مـن درآمـدی ندارد و دوسـت دارم ثـواب کار را برای پـدرو مادرم
نثار کنم.

پشتیباین ابنک هرگونه خرایب را اپسخ یم دهد

در ادامـه بـه یکـی از خودپردازهـای نصـب شـده جلـوی یکـی از
فروشـگاه های زنجیره ای می رویم و از فروشـنده درباره صاحب
ایـن خودپرداز می پرسـیم کـه می گوید :روی مانیتـور خودپرداز
تلفنـی را مـی بینیـد کـه در صـورت هرگونـه مشـکل بایـد با آن
تمـاس بگیریـد .پـس از تماس با شـماره مذکور شـرکت خدمات
رسـان از پشـتیبانی بانـک مذکـور پاسـخ مـی دهـد و مـی گوید
کـه درصـورت هرگونـه خرابـی یا بروز مشـکلی در ایـن خودپرداز
پاسـخگو هستند.

امتناع ابنک مرکزی از اپسخگویی

بـرای رسـیدگی بیشـتر بـه برخـی از معضلات ایـن دسـتگاه ها
نظیـر مسـئله تعمیـر و نگهداری ،شـارژ پولـی ،موضوعات امنیتی
و برخـی از مشـکالتی کـه به آنها اشـاره شـد طی تمـاس و نامه
ای بـه روابـط عمومی بانـک مرکزی خواهان پاسـخگویی مقامات
مسـئول ذیربـط درایـن بانـک مـی شـویم .از جمله می پرسـیم
کـه بانـک مرکـزی چـه نظارتی بـر نحوه خدمـات رسـانی و افراد
خدمـات رسـان بـرای خودپردازهـا دارد وبـرای افزایـش امنیت و
جلوگیـری از تقلـب درایـن دسـتگاه هـا چـه تدابیری اندیشـیده
شـده اسـت؛ فراینـد پیگیـری مالی برای کسـانی که در اسـتفاده
از ایـن دسـتگاه هـا دچـار مشـکل می شـوند ،چگونه اسـت و آیا
نظارتـی بـرای جمـع شـدن دسـتگاه هـای خودپـرداز شـراکتی
قدیمـی کـه از فنـاوری بـه روزی هـم برخـوردار نیسـتند ،وجـود
دارد یـا خیـر؟ پـس از چنـد روز پیگیـری مسـئول ذیربـط در
روابـط عمومـی بانـک مرکزی پاسـخ مـی دهد که مقـام ذیربط
در بانـک مرکـزی بـه وی گفته اسـت که بانک مرکزی در موضوع
خودپردازهـای شـراکتی ورود نمـی کنـد و ایـن موضـوع را بایـد
از خـود بانکهـا پیگیـری کننـد .البتـه وی توصیـه مـی کنـد
کـه بـا توجـه بـه ایـن که اغلـب بانکهـای طـرف قـرارداد دراین
مـورد ،بانکهـای خصوصـی هسـتند مـی توانید با رئیـس کانون
هماهنگـی بانکهـای خصوصـی نیـز مصاحبه کنید .بـا این حال
چندیـن بـار تماس بـا کوروش پرویزیان ،رئیـس کانون هماهنگی
بانکهای خصوصی نیز نتیجه ای دربر نداشـت و وی پاسـخگوی
تمـاس مـا به گوشـی همراهـش نبود.

در چنـد سـال اخیـر
اسماعیل منصوری
بـا توجـه بـه شـتاب در
الکترونیک
کارشناسبانکداری
توسـعه خدمـات بانکداری
الکترونیـک ،برخـی از بانک
هـا بـه تعریـف طـرح هایـی انحصـاری و مختص به سـازمان
خـود جهـت درآمدزایی در مورد خودپرداز اقـدام وآن را اجرا
کردنـد کـه مـی تـوان مشـارکت بـا بخـش خصوصـی نامید
کـه در همیـن راسـتا تعـدادی از بانـک ها اقدام بـه واگذاری
سـوئیچ یا همان بسـتر ارتباط به شـبکه شـتاب به اشـخاص
حقیقـی و حقوقـی مـی نماینـد البتـه متقاضـی قبلا بایـد
خودپـرداز را از شـرکت هـای مـورد تایید بانک خریده باشـد
کـه ایـن شـرکت ها نیز تعـداد آنها تک رقمـی و دارای برند
انحصـاری خودشـان مـی باشـند و ایـن کـه قیمـت گـذاری
بـر خودپـرداز هـا بـر چه مبنـا و اصولی می باشـد مشـخص
نیسـت بـا ایـن وجـود طـرح شـخصی سـازی خودپـرداز ها
مـورد اسـتقبال قـرار گرفتـه اسـت و شـرایط واگـذاری فقط
تکمیـل چنـد فـرم و تـوان خریـد خودپـرداز مـی باشـد از
نـکات کلیـدی و مهـم طـرح شـخصی سـازی خودپـرداز ها
رفـع مسـئولیت و کسـب درآمـد بـدون هیچگونـه سـرمایه
گـذاری بـرای بانـک هـا مـی باشـد .الزم بـه ذکر اسـت که
حتـی بانـک ها برای خودپـرداز های فرسـوده و از رده خارج
خـود کـه باالی  10سـال عمـر دارند نیز هیـچ نگرانی ندارند
و بدون هیچ ضوابط و کارشناسـی باالتر از خرید خودشـان
در  10سـال پیـش بـه متقاضیـان پـر اشـتها و نـاآگاه خـود
واگـذار میکننـد کـه متاسـفانه ایـن خودپـرداز هـا حتی در
کشـورهای صادرکننده هم تولید نمی شـوند و از رده خارج
می باشـند که فاقد آنتی اسـکیمر  ،بارکدخوان و دوربین و
سـخنگو و کامال فرسـوده میباشـند که در کشـور ما مجددا
بـه فـروش   می رسـد .در این میان شـرکت های فروشـنده
خودپـرداز نیـز بـا تبلیغـات اغـوا کننـده مـردم را ترغیـب به
خریـد خودپـرداز مـی کننـد و سـود سرشـاری بـه شـرکت
هـا سـرازیر مـی شـود .بـه طـوری که شـرکت هـای کاغذی
نوظهـور پـا در عرصه گذاشـته و از کشـورهای همجوار اقدام
بـه وارد نمـودن خودپـرداز هـای از رده خـارج آن کشـور که
از نظـر فنـی فرسـودگی و از نظر تکنولـوژی فاقد بارکدخوان
و سـخنگو و از نظـر امنیتـی فاقـد دوربیـن و آنتـی اسـکیمر
میباشـند بـه بـازار ایـران وارد نموده و پس از یک سـرویس
ظاهـری و اغـوا نمـودن مـردم بـه درآمد عالی خیلـی راحت
بـا چنـد برابـر قیمـت بـه متقاضیـان مـی فروشـند کـه بـه
علـت نداشـتن خدمـات پـس از فـروش خریـدار و مشـتری
کـه همـان مـردم عادی هسـتند با مشـکالت ناشـناخته ای
روبـه رو مـی شـوند لـذا سـرویس دهـی بـه شـدت در ایـن
خودپـرداز هـا بـا اختلال می باشـد که باعث بـه وجودآمدن
تراکنـش هـای ناموفـق میگـردد کـه می تـوان بـه مغایرت
های مالی «کسـر مبلغ درخواسـتی از حسـاب مشـتری»که
مهمتریـن بخـش آن اسـت اشـاره نمـود کـه گاهـا مـردم از
پیگیـری مشـکالت مربوط بـه تراکنش ناموفـق خودپرداز به
علـت هزینـه بـر بـودن  ،زمـان بـر بـودن و عدم اطمینـان از
نتیجـه بخـش بـودن آن از ادامه پیگیـری صرفنظر میکنند
و حق مشـتری اعم از پول یا شـارژ کسـر شـده بالتکلیف و
بـه حسـاب صاحـب خودپـرداز یـا بانک مـی رود.
معضـل دیگـر نحوه پولگـذاری در خودپردازهاسـت که کامال
عـادی و بـدون رعایـت مسـائل امنیتی میباشـد و فقط با یک
کیـف و مراجعـه بـه بانک یا پمپ بنزین ها و سـایر مارکت ها
بـا جمـع آوری نقدینگـی و انتقـال آن به خودپـرداز ها صورت
میگیـرد .مشـکل دیگـر اسـکناس هـای مخدوش اسـت .اگر
مشـتری اسـکناس مخدوش از خودپرداز دریافت کند چگونه
می تواند آن را به اثبات برسـاند چون خودپرداز های فرسـوده
و از رده خـارج فاقـد دوربیـن مـی باشـد و مشـتری باید برای
اثبـات مشـکلش چنـد مرحلـه را طـی کند حـال هزینه های
پیگیـری جـای خود دارد .بارها ثابت شـده اسـت که سـارقان
عمـدا جهـت اسـتفاده از کارت های سـرقتی از خودپردازهای
فرسـوده که فاقد دوربین هسـتند اسـتفاده میکنند و سارقان
حرفه ای برای هک نمودن کارت و حسـاب مشـتری به سـراغ
خودپـرداز هـای فرسـوده فاقـد آنتی اسـکیمر مـی روند حال
مالباختـه یـا صاحـب کارت سـرقت شـده از خودپـرداز هـای
شـخصی کـه حتـی مجهـز بـه دوربین اسـت چـه مراحلی را
بایـد طـی کند آیـا پلیس برای بانـک یا مالک خودپـرداز نامه
درخواسـت تصاویر صادر می کند و مسـئولیت صحت تصاویر
بـا چـه کسـی مـی باشـد و در ادامـه در مبحث مهـم مغایرت
هـا کـه خودپـرداز بـه دالیـل فنی یا قطعی شـبکه اسـکناس
مشتری را ضبط و از حساب وی کسر می کند مشتری حتی
نمـی دانـد بـه کجـا مراجعه کند و اگـر خودپرداز فاقد رسـید
باشـد چگونـه بایـد بـه بانـک مربوطـه  ،خودپـرداز را معرفـی
کنـد .نکتـه دیگر این که متاسـفانه اکثر خودپـرداز ها از نظر
نظافت به خصوص نقاط تماس مشـتری آلوده و در وضعیت
نامطلوبی هسـتند آیا بانک ها برای شناسـایی این اشـخاص
و برخـورد بـا آنها نکات تنبیهی تعریف نموده اند متاسـفانه
سـبقت و رقابـت در ایجـاد درآمـد از طـرح شـخصی سـازی
سـوئیچ خودپـرداز چنـان بانـک هـا را وارد گـود بـازار نموده
اسـت کـه هیچ دسـتورالعملی بـرای رعایت حقوق مشـتری
تعریـف نشـده اسـت و هـر بانکـی اعمال سـلیقه شـخصی را
بـرای خـود تعریف کرده اسـت.
آیـا بانـک مرکزی نباید دسـتورالعمل و زیرسـاخت های الزم
در واگـذاری سـوئیچ بـه اشـخاص حقیقی و حقوقـی را برای
بانـک هـا تعریف و الـزام آور نماید.

