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  ارائه سرویس به فراتر از بانک مسکن

سیامک خاوری در ابتدای صحبت های خود، ضمن دشوار دانستن قضاوت راجع به 
پیشینه شرکت، معتقد است که هر مدیر بهترین عملکرد را بنا به مقتضیات زمان خود 
انجام می دهد: »من، نه فقط اعتقاد، بلکه ایمان دارم که شــرکت ناواکو می توانست با 
توجه به ظرفیت های بالقوه خود و بانک مسکن، نقش بسیار قوی تری را در بازار فناوری 
اطالعات بانک ها و حتی فراتر از آن بازی کند. با این حال، یکی از نقاط قوت ناواکو نیروی 
انسانی آن اســت. یکی از کارهای خوبی که در گذشته در ناواکو انجام شده، فکر کردن 

به توسعه نیروی انسانی در سطح کشور بود.« طبق 
صحبت های خاوری، نیروهای انســانی ناواکو در 34 
نقطه کشــور در حــال فعالیت هســتند کــه عملیات 
پشتیبانی سخت افزاری شبکه کارت خوان، خودپرداز 

و کیوسک های بانک مسکن را انجام می دهند.
ناواکــو از ابتــدا به عنــوان شــرکتی تأســیس می شــود 
که تنهــا به بانــک مســکن ارائــه خدمــت کنــد و این 

سیامک خاوری، مدیرعامل شرکت ناواکو در گفت وگو با عصر تراکنش مطرح کرد

به دنبال ایجاد هلدینگ 
ناواکو هستیم

شرکت فناوری اطالعات ناواکو که فعالیت خود را از سال 138۷ آغاز کرده، از ابتدا به عنوان شرکتی تأسیس شد که فقط 
به بانک مسکن ارائه خدمت کند؛ اما اکنون این شرکت به دنبال توســعه بازار و ارائه سرویس به فراتر از بانک مسکن 
است و همکاری با سایر بانک های کشور را نیز آغاز کرده است. این شرکت که فعالیت های گسترده ای را در حوزه های 
ETC، کربنکینگ، پی اس پی گری، دستگاه کارت خوان، کیوسک بانکی و... انجام می دهد، اکنون به این نتیجه رسیده 
که باید به سمت ایجاد هلدینگ و زیرواحدهای مستقل حرکت کند و برای اینکه در حوزه های گسترده کاری خود موفق عمل کند، باید 
واحدهای مختلف کسب وکاری خود را از یکدیگر جدا کند. با سیامک خاوری که از اردیبهشت ماه 1۴00 در جایگاه مدیرعاملی شرکت 
ناواکو فعالیــت می کند، دربــاره اقداماتــی که تاکنــون در ناواکــو انجــام داده و برنامه هایــی کــه دارد، گفت وگو کردیــم. خــاوری از ابتدای 
مدیرعاملی خود در این شرکت، توسعه فضای کسب وکاری ناواکو را به عنوان یک نقطه بهبود مورد توجه قرار داده و در اولین اقدام خود، 
چارت سازمانی شرکت را اصالح و معاونت توسعه کســب وکار را به آن اضافه کرده است. در ادامه می توانید گفت وگوی عصر تراکنش 

با سیامک خاوری را بخوانید.
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فناور ی های مالی ایران

موضــوع ریشــه در پیشــینه بانــک مســکن دارد کــه 
یک بانک توسعه ای اســت، نه بانک تجاری. خاوری 
درباره رویکرد جدیــد ناواکو در ارائــه خدمت به دیگر 
بانک های کشور می گوید: »در گذشته مدیران در پی 
ایجاد ســرویس های جدیــد بانکی با رویکــرد تجاری 
نبوده انــد؛ در نتیجــه حرکــت چراغ خامــوش ناواکــو 
می توانســت بــه همین دلیــل باشــد. در کنــار نیروی 
انســانی ناواکو، ظرفیت های بالقوه ای در تخصص ها 
و محصوالت شــرکت می بینیم و بانک مســکن نیز، 
نه تنها به عنوان یک بانک توســعه ای، بلکه به عنوان 
بانــک تجــاری نیــز ظرفیت هــای بی نهایتــی دارد. بــا 
حضور آقای دکتر شــایان، مدیرعامل بانک مسکن، 
ایــن ظرفیت هــا به یــک نقطــه عطــف رســیدند؛ زیرا 
ایشــان از یــک بانــک بــزرگ ماننــد »ملــی« آمدند و 
تجــارب آنجــا را بــه  کل بدنــه هلدینگ مالی مســکن 
تزریــق کردنــد تــا بــه سمت وســوی جدیــدی برویــم. 
اســناد باالدســتی وزارت امور اقتصــادی و دارایی نیز 
ما را مکلف به تحول دیجیتال کــرده، ولی قبل از این 
سند، ما در هیئت مدیره ناواکو رویکردهای جدیدی را 
ترسیم کردیم. ما به دنبال توسعه بازار و ارائه سرویس 

به فراتر از بانک مسکن بودیم.«
خــاوری در رابطــه بــا چگونگــی جلــب اعتمــاد ســایر 
بانک ها برای همکاری با شــرکت ناواکــو نیز صحبت 
می کنــد. بــه گفتــه او، بــا وجــود ظرفیت هــای فــراوان 
هلدینگ های سایر بانک ها تابه حال تعامل بین بانکی 
در ایران موفق نبوده و بانک ها همیشه با نگاه مالی به 
تعامل پذیری می نگرند و به همین دلیل بسیار سخت 
حاضر به مشارکت می شوند؛ »ما شروع به مشارکت 
آزمایشــی در دو حــوزه مشــخص کرده ایــم. طــی ماه 
گذشته »هلدینگ صاد« بانک صادرات نشستی با 
ما داشت. ما در سامانه های ستادی یک محصول را 
برای امور منابع انسانی )HR( و رفاهی بانک مسکن 
توســعه داده ایم کــه برای بانــک صادرات نیــز جذاب 
بود. در یک جلسه، دموی سه، چهارساعته بین تیم 
فنی ما و هلدینگ صاد برگزار و استقبال فراوانی از آن 
شد. امیدواریم طی یک مسیر مشارکتی بتوانیم پای 

خود را فراتر از بانک مسکن بگذاریم.«
طبق صحبت های مدیرعامل شرکت ناواکو، در حوزه 
توســعه درگاه هــای پرداخــت نیــز در آغــاز مشــارکت 
بــا یــک بانــک بــزرگ کشــور هســتند. او در این بــاره 
این طور توضیح می دهــد: »این همــکاری در رابطه با 
تولیــد دســتگاه های کارت خــوان و کیوســک خواهــد 
بود. کیوســک های ناواکو به معنای واقعی کیوســک 
هســتند. تأکید می کنم آنچه امروز در بــازار به عنوان 
کیوســک بانکــی فروختــه می شــود، اصال ًکیوســک 
نیست، بلکه فقط PC POS به شمار می رود، ولی ما 
به مفهوم واقعی کلمــه تولیدکننده کیوســک بانکی 
هستیم. این ظرفیت متعلق به ناواکو است و از سوی 
بانک مقابل نیز ظرفیت هایی اضافه می شــود که به 
تجهیزات بانکی مشــترک کمک خواهــد کرد. اینکه 
چقــدر در فرایندهایمــان موفــق شــویم جــای ســؤال 
خواهد بود، ولی من خوش بین هســتم؛ چراکه من از 
اکوسیســتمی وارد صنعت بانکی شــده ام که چنین 

مدل های همکاری طی سالیان سال جا افتاده و جواب داده است.«

  اصالحاتی از جنس ساختاری

مدیرعامل شرکت ناواکو، چند نقطه بهبود را کانون تمرکز راهبردهای شرکت قلمداد 
می کند: »با وجود اینکه زیرساخت های خوبی در حوزه پی اس پی گری و کربنکینگ 
داریم، اما به دنبال توسعه آنها هستیم. بانک مسکن یک کربنکینگ انحصاری دارد 
و به ســراغ مدل های ســایر بانک های تجاری نرفته؛ چراکه بانک مســکن یک بانک 
تخصصی است و بیشترین فعالیت آن در حوزه تسهیالت و از جنس خاصی است 
که قابل قیاس با هیچ بانک دیگری نیست؛ در نتیجه به دلیل نوع و ماهیت فعالیت 
بانک مسکن، استفاده از یک کر اختصاصی تصمیم درستی بوده و اکنون نیز حرکت 
به سمت »کر ۲« بانک مسکن را در دستور کار داریم. از اوایل اردیبهشت ماه ۱4۰۰ 
که من به ناواکو آمدم، توسعه فضای کسب وکار شرکت را به عنوان یک نقطه بهبود 
مورد توجه قرار دادم. اولین اقدام در این راستا اصالح چارت سازمانی بود. در چارت 
ناواکو، معاونت توسعه کســب وکار را با چهار مدیریت اضافه کردیم تا فعالیت های 
جدید شروع شود. در ماه اول، چارت تدوین شد و در ماه دوم نفراتی با جدیت شروع 
به کار کردند. من و هیئت مدیره اعتقاد راسخ داریم که در این مسیر می توان گام های 

بزرگی برداشت.«
سیامک خاوری مدت شش ماه همکاری خود با ناواکو را فرصتی کوتاه برای رقم زدن 
اتفاقات کلیدی می داند، اما تعهداتی را برای شخص خود و تیم همراه با ناواکو قائل 
اســت: »در شــش ماه گذشــته اقدامات مختلفی در شرکت انجام شــد که یکسری 
از آنها از جنس ســاختاری بودند. تدوین چارت شــرکت بر اساس مالحظات جدید 
و اصــالح ســاختار قبلی یک اتفــاق بزرگ بــود. بــا اســتفاده از ظرفیــت بهترین های 
موجود در بازار، مشــغول به فعالیت های جدیدی هســتیم. یکی از این فعالیت ها، 
شکل دادن سند راهبردی شرکت با همکاری دانشگاه پلی تکنیک است. همچنین 
پیاده سازی ساختار سازمانی را مبتنی بر اســتانداردهای معتبر و شرکت های بزرگ 
فناوری اطالعات بانک ها دنبال می کنیم. عالوه بر این موارد، یکسری استانداردهای 
مرتبط با حوزه کاری خود را مستقر کرده ایم که طی پنج ماه گذشته در شرکت شکل 
گرفتند و از قبل موجود نبودند. دریافت یکسری مجوزها از ریاست جمهوری، افتا و 
سازمان های مشابه را نیز در دستور کار داریم. همچنین ارتقای تشکیالت تفصیلی 
شــرکت به شــکل گیری سیســتم ارزیابی عملکرد، اصــالح نظام پرداخت دســتمزد 
کارکنان و... منجر شــد. تمام این کارها طی شش ماه گذشــته کلید خورده و اصالح 
فرایندها و تدوین آیین نامه های داخلی شرکت همگی نیازمند بازنگری بودند. بعضی 
آیین نامه ها اصال ًموجود نبودند و اکنون در حال شکل گیری هستند. شاید شش ماه 
زمان کمی به نظر برسد، ولی ما تاکنون به  اندازه ۱۰ ماه کار کرده ایم و عملکرد دوبرابر 

ظرفیت را نشان داده ایم.«

  تبدیل شدن ناواکو به یک هلدینگ

خاوری چشــم انداز ناواکــو را امیدوارکننده می دانــد: »ناواکو در حال شــکل دهی به 
محصوالت و ظرفیت هایی است که نظیر آن در ســایر شرکت های فناوری اطالعات 
بانک هــای دیگــر دیده نشــده یــا الاقــل مــن ســراغ نــدارم. در هلدینگ های ســداد، 
بهســازان، فناپ، فن آوا و غیره شــرکت های مســتقلی برای انجام هر وظیفه شــکل 
گرفته اند. ما نیز حرف هایی برای گفتن داریم. برای مثال ما پی اس پی گری را به خوبی 
انجام می دهیم. در حوزه ETC فعالیت های گسترده و عظیمی داریم. کربنکینگ مان 
نیز به خوبی عمل می کند. ســامانه های ستادی ما ۱۲۰ ســرویس را به بانک مسکن 
ارائه می دهنــد. همچنین کیف پول پرنا، کارت خوان و کیوســک بانکی و پشــتیبانی 
۱۲۵۰ شــعبه بانک مســکن در کشــور، هر کــدام مقولــه مفصلــی از فعالیت های ما 
به شــما ر می روند. توســعه خدمــات دیجیتــال را نیــز در دســتور کار داریم. باشــگاه 
مشتریان ناواکو و بانک مسکن با سایر بانک ها تفاوت دارد. ما می خواهیم بازارگاه 
ساختمان را راه اندازی کنیم؛ چراکه بانک مسکن به عنوان یک بانک توسعه ای این 
تکلیف را برای خود قائل است. ما یک برنامه میان مدت دوساله برای ناواکو ترسیم 
کرده ایم و امیدواریم اهداف باموفقیت به تحقق برسند. تدوین سند استراتژی برای 
آن اســت که چه خاوری باشــد چه نباشــد، چه هیئت مدیره باشــد چه نباشد؛ خط 
مشــی صحیح و قابل دفاع را فارغ از افراد و دیدگاه ها ادامه دهند. ما به دنبال ایجاد 
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هلدینگ ناواکو هستیم تا شرکت های بزرگ و قابل دفاعی در آن فعالیت کنند.«
به گفته خاوری، آنچه مسلم است این است که ناواکو به سمت ایجاد هلدینگ و ایجاد 
زیرواحدهای مســتقل حرکت کند؛ چراکه چاره دیگری ندارد، مگر اینکه در پی توقف 
فعالیت هایش باشد: »ما هرگز به دنبال توقف نیستیم و همواره توسعه را مدنظر داریم. 
حضور ما در بعضی بازارهای جدید فراتر از شهر تهران خواهد بود، پس باید واحدهای 

مختلف کسب وکار ناواکو از یکدیگر جدا شوند.«
خاوری تبدیل شدن ناواکو به یک هلدینگ را یک برنامه کامال ًتحقق پذیر برای دو سال 
آینده برمی شمارد: »تبدیل شدن ناواکو به یک هلدینگ نقطه ایده آل ما نیست و این 
موضوع تازه آغاز مســیر جدیدی برای ما خواهد بود. امیدوارم این اتفاق تا سال آینده 
در ناواکو بیفتــد. به تصــور ما اگر بــا همین ســرعت و روند فعلــی پیش برویم، تا ســال 
آینده حداقل یکی، دو شرکت از دل شرکت ناواکو بیرون می آید و کارهای خود را به طور 

مستقل انجام می دهند.«

  راه اندازی مرکز نوآوری راه و مسکن

مدیرعامل شــرکت ناواکو به اهمیت نقش آفرینی فناوری در حــوزه لندتک و پراپ تک 
اشاره می کند و می گوید: »وظیفه ساختاری بانک مسکن مربوط به ساختمان و مسکن 
است که جزء دارایی های اصلی هر شهروند به شمار می آید. سیاست های کالن نظام، 
فارغ از اینکه چه دولتی روی کار باشد، تکلیف می کند که مسئله مسکن مردم را حل 
کنیم. قیمت تمام شده مســکن ما نسبت به ســایر دنیا باالســت و پراپ تک می تواند 
این مشکالت را برطرف کند. در این راســتا در اردیبهشت ماه امسال با کمک صندوق 
نوآوری اولین همایش و رویداد پراپ تک ایران با مشارکت شرکت ناواکو و بانک مسکن 
برگزار شد. ما تبلیغات زیادی برای آن رویداد نکردیم، ولی حدود ۲3 استارتاپ در چهار 
محور شرکت کردند و ایده های جدید و خوبی در بین آنها بود. همچنین در ادامه همان 
مسیر تفاهم نامه ای با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و پارک علم و فناوری دانشگاه 
پلی تکنیک در ارتباط با توســعه مرکز نوآوری منعقــد کرده ایم. قرار بود اســم این مرکز 
نوآوری را »مرکز نوآوری صنعت ساختمان« بگذاریم، ولی بعد تصمیم گرفتیم نام آن 
»مرکز نوآوری راه و مسکن« باشد که فقط بر حوزه مسکن متمرکز نشود. قبال ًهم بانک 
مسکن یک مرکز نوآوری راه انداخته بود، ولی در آن موفق نبود؛ چراکه بیشترین تمرکز 
آن مرکز بر حوزه فین تک بود؛ در صورتی  که ما معتقدیم باید تمرکز خود را روی پراپ تک 

بگذاریم که تمام ظرفیت ها و زیرساخت های الزم را برای عملیاتی کردن آن داریم.«
طبق صحبت های خاوری، مرکز نوآوری راه و مســکن حداقل روی کاغذ، شکل گرفته و 
مکان فیزیکی نیز به آن اختصاص داده شــده و به زودی فعالیت خــود را آغاز می کند: 
»ما نمی خواهیم چرخ را از نو اختراع کنیم، قطعا ًاز ظرفیت دانشگاه ها بهره می بریم. 

هدف ما همگرایی و هم افزایی است و به دنبال انحصارگرایی در این حوزه نیستیم.«

  جذب سرمایه های خرد صنعت ساختمان از طریق بالکچین

ســیامک خاوری اهمیت فناوری در تحقق راهبردهای بانک مسکن را یک نیاز واقعی 
و جــدی می داند که در این راســتا نیــز طرحی را بــرای جذب ســرمایه های خرد صنعت 
ساختمان از طریق بالکچین به بانک مســکن ارائه داده اند که مربوط به توکنایز شدن 
صنعت ســاختمان اســت. او در توضیح این موضوع می گوید: »بدین ترتیب از طریق 
توکن های NFT یا همان Fixed Token می توان یک متر یا نیم متر آپارتمان خریداری 
کرد. این مسیر یکسری چالش های رگوالتوری دارد، ولی حوزه رگوالتوری بسیار سریع 
واکنش مناسب نشان داد و ماه گذشته سازمان بورس مجوز فروش متری آپارتمان را به 
بانک مسکن داد؛ یعنی می توان مسکن را به بورس برد. تبدیل اوراق مشارکت از حالت 
کاغذی به توکن های قابل معامله در صرافی بانک مســکن نیــز از برنامه های عملیاتی 
ماســت که چندان دور از ذهن به نظر نمی رســد. مدل های بین المللی ای در این رابطه 
وجود دارد که بسیار قابل دفاع هستند. در قیاس با ارز دیجیتال یا مدل های مشابهی 
که مردم روی آنها سرمایه گذاری خرد می کنند و عینیت ندارند، وقتی در یک صندوق 
پروژه که ۱۰ هزار یا ۱۰۰ هزار متر آپارتمان دارد، توکن هایی را خرید می کنید، این دارایی 
همیشه قابل  دسترس، رؤیت و لمس است و خیلی سریع می تواند سرمایه های خرد 

را جلب کند.«
به گفته خــاوری، بانک مســکن با دریافت مجــوز فروش متــری آپارتمان عمــال ًقادر به 
توکنایز کردن ایــن نوع فــروش از ســاختمان ها خواهد بــود: »البته در مجوز ما اســمی 

از توکنایــز کــردن نیامــده اســت، ولــی فــروش متــری 
ســرآغاز خوبی برای این کار خواهد بــود. به نظر بنده 
بســتر مناســب برای موضوع توکنایز کردن مسکن، 
در ناواکــو و بانک مســکن اســت، چــون ما بــه لحاظ 
قانونی صالحیت و اهلیت چنین کارهایی را داریم و 
مأموریت بانک مســکن به عنوان بانک عامل وزارت 

مربوطه نیز همین است.«

  شیوع کرونا؛ بزرگ ترین چالش

خاوری درباره چالش هایی که این شــرکت در مســیر 
فعالیــت خــود بــا آنهــا روبــه رو اســت نیــز صحبــت 
می کند: »اکنون در هر اســتان چالش هــای متفاوتی 
داریم. حرکــت نهایی ما بــه ســمت ITS خواهد بود. 
ما ایجاد پارکینگ های هوشــمند را دنبال می کنیم و 
در حال مذاکره با استان های مختلف هستیم. شاید 
برجســته ترین نمونــه ای کــه در یکــی، دو مــاه آینــده 
به نتیجه برســد مربوط بــه پارکینگ حــرم رضوی در 

مشهد باشد. 
در آنجا چالش های گوناگونی وجود دارد. تجربه های 
مناســب ما باعث شــد که آنها به دنبال مشــارکت با 
ناواکــو باشــند. ایــن تــالش از دو منظر بــرای ما خوب 
خواهد بود؛ اول برکت آن فضای متبرک که می تواند 
ســرآغاز خوبــی بــرای حرکــت بــه ســمت پارکینــگ 
هوشمند و ITS باشد و دوم حل یک چالش در جایی 
که نمای بیرونی گســترده ای دارد و ســریع به چشــم 
می آید. مدیریت منابع مالی و ترافیک در آنجا خیلی 

اهمیت دارد.«
ســیامک خاوری بزرگ ترین چالش دوره شــش ماهه 
فعالیت شــغلی خود در شــرکت ناواکو را کرونا تلقی 
می کند و درباره آن این طور می گوید: »به خصوص در 
شــرکتی مانند ناواکو که نیروی انســانی محور است؛ 
یعنی با دانش افزار کار می کند، شــیوع ویروس کرونا 
یکی از چالش های مهم شــرکت بــود. ناواکو ۷۰۰ نفر 
نیروی انسانی در کل کشــور دارد که با شــیوع کرونا، 
باید ناگهان آنها را از فضای کاری خود دور می کردیم. 
البته این تهدید به فرصت تبدیل شد و به ما آموخت 
که باید بــه ســمت رویکردهای جدیــد برویم. چالش 
کلی دیگر بــرای من »زمان« اســت. من دائــم با زمان 
مبارزه می کنم، چون اهداف و برنامه هایی را در ناواکو 
برنامه ریــزی کرده ایــم کــه بایــد در کوتاه مــدت تحقق 

یابند. 
به اعتقاد من یک شرکت فناوری اطالعات نمی تواند 
برنامه بلندمدت پنج ساله داشته باشد؛ اصال ًچنین 
فرصتــی وجــود نــدارد. بزرگ تریــن چالــش در حــوزه 
فنــاوری اطالعــات مربوط بــه زمان اســت. فنــاوری با 
ســرعت پیشــرفت می کند و شــما هم باید همگام با 
آن پیش بروید. اصلی ترین چالــش ما انطباق افراد و 
فرهنگ سازمانی با سرعت تحوالت و برنامه هاست. 
اتفاقاتــی کــه مــا را وادار بــه دورکاری کــرد، فرهنــگ 
ســازمانی را هم قدری تغییر داد و مــا را از زمان عقب 
انداخت. ما عادت کرده ایم کــه در محیط فیزیکی با 
هــم کار کنیــم. در نتیجه شــیوع کرونا بــرای خود من 

بزرگ ترین دغدغه بوده و هست.« 

کسبوکار


