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نئوبانک تـوسن در مسیر جهانی شدن

| ریزوم، زیرسـاخت بانکداری دیجیتال تـوسـن ®

نـسل جدیــد بـانــکداری بـدون شعبـــه و آنــالیــن 
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ماهنامه اختصاصی

فناور ی های مالی ایران

عصر تـــــــــــــراکنش بــــــــــــه شمـــــــــاره 
شصت وچهارم رسید؛ تا امروز تالش 
کرده ایم پیوســته در این رســانه برای 
بهبــود، تغییــر ایجاد کنیــم؛ حاال هم 
می خواهم خبر از تغییر دیگری در ماهنامه بدهم. ما در 
عصــر تراکنش تــالش کردیــم در یــک حوزه مشــخص 
عمیق شــویم و دریچه های جدیدی باز کنیم. ســعی ما 
ایــن بــوده کــه بــه ورطــه تکــرار نیفتیــم و تــالش کردیــم 
دانشجوی این راه سخت باشــیم. خدا را شاکریم که تا 
اینجای راه را آمده ایم و بر این باوریم این تازه ابتدای راه 
است. انتظار نداریم کسی برای ما کاری کند، به همین 
خاطر همیشه از کاری که انجام داده ایم، لذت برده ایم 
و تــا جایــی کــه توانســته ایم کاری را کرده ایــم کــه از آن 
شرمنده و پشیمان نباشــیم. امیدواریم تا امروز برآیند 
کارهای ما در عصر تراکنش مثبت بوده باشد و بتوانیم 

پرقوت تر از قبل این راه را ادامه دهیم.
از این شــماره تغییری در ماهنامه کلید خورده که برای 
ما مهم اســت؛ تغییری ظاهراً کوچک ولی راهبردی؛ از 
ایــن شــماره ماهنامه عصــر تراکنــش شــعار )تگ الین( 
نشــریه تغییــر می کند. تــا پیش از ایــن چند بار شــعار 
نشریه را تغییر دادیم که به فراخور آن تغییراتی هم در 
گرافیک و محتوای نشریه انجام شــد. حاال یک تغییر 
کوچــک در شــعار نشــریه داده ایــم و آن اضافه کــردن 
کلمه »مدیران« به »ماهنامــه اختصاصی فناوری های 
مالی ایــران« اســت. اکنــون عصــر تراکنــش »ماهنامه 
اختصاصی مدیران فناوری های مالی ایران« است. در 
یک سال گذشته هم این نشریه شــاهد تغییراتی آرام 
در گرافیک و محتوا بــوده و آنچه امروز به عنوان شــعار 
انتخــاب کرده ایــم، کاری بوده که در یک ســال گذشــته 

انجام داده ایم. 
عصــر تراکنــش از ابتــدای انتشــار در خردادمــاه 1396 
تابه امروز تغییــرات زیادی داشــته و حاال که به شــماره 
64 رسیده، این رسانه هویت مشــخص تری نسبت به 
گذشته پیدا کرده است. یکی از چالش های ما در طول 
این ســال ها ایجــاد هویت متمایــز برای عصــر تراکنش 
نسبت به راه پرداخت بود. راه پرداخت پایگاه تحلیلی-

خبری فناوری های مالی ایران است. با توسعه حوزه های 
گوناگــون اقتصــاد دیجیتــال راه پرداخت بــه حوزه های 

متنوع و متعددی پرداخته که تالش می کنیم با خلق رســانه های جدید در کارخانه 
رسانه راه کار، ویژگی تخصصی بودن رسانه هایمان را حفظ کنیم. به مرور راه پرداخت 
بر حوزه بانکداری و پرداخت بیشــتر تمرکز می کند و برای سایر حوزه ها، رسانه های 
دیگری طراحی می کنیم. برای حوزه بیمه، رسانه بیمه دیجیتال را راه اندازی کرده ایم 

و برای حوزه بورس و سرمایه گذاری هم به دنبال راه اندازی رسانه جدیدی هستیم.
انتخاب واژه مدیران صرفاً اضافه کردن یک کلمه دیگر به شعار نشریه نیست؛ حاال 
می خواهیم بیش از گذشته بر مدیران و آنهایی که قرار است آینده کسب وکارهای 
فناوری های مالی ایران را بســازند، تمرکز می کنیم. این انتخاب بی ارتباط با شــرایط 
روز کشور هم نیســت؛ این روزها شرایط ســختی را می گذرانیم. با توجه به آنچه در 
ماه های گذشته بر ایران رفته، تصور نمی کنم کسی از ما انگیزه ای برای شادی داشته 
باشد. با هر عقیده و دیدگاهی که باشیم، در ماه های گذشته زخم خورده ایم؛ برخی 
از ما در ماه های گذشته زخم هایی خورده ایم که به سادگی التیام پذیر نیست. با این 
 وجود هنوز امیدواریم بتوانیم با حاکم شدن عقالنیت مسیر توسعه را انتخاب کنیم 
و به  جای انتقام گرفتن به دنبال راهکار باشیم. کیان ایران ما هدف قرار گرفته و امروز 

بیش از گذشته الزم است مراقبت کنیم که شیرازه ایران ما از هم نپاشد.
برای ایران آینده مهم ترین چیزی که باید داشته باشیم، سرمایه های انسانی است 
و از منظــر ما مدیران ســرمایه هایی هســتند که در شــرایط آشــوب آنها را از دســت 
می دهیم. عصر تراکنش با تمرکز بر مدیران و کسب وکارهای فناوری های مالی تالش 
می کند نورافکن روی کسانی بیندازد که می خواهند ایران را بسازند. این افراد فارغ 
از دیدگاه ها و تعلق هایشان همه یک هدف مشترک دارند و آن ساختن ایران است؛ 

چیزی که این روزها بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم.
در پایــان و نــه کم اهمیت تــر از بقیــه، حــاال وب ســایت ماهنامــه عصــر تراکنش در 
دســترس همه اســت و تمام محتواهای ماهنامه عصــر تراکنش از ایــن طریق قابل 
 مشاهده. تا شش ماه پیش، تمام محتواهای ماهنامه عصر تراکنش در وب سایت 
راه پرداخت منتشر می شد که اکنون با این تغییر، مسیر متمایز شدن ماهنامه عصر 

تراکنش را جدی تر دنبال می کنیم.
امیدواریم این تغییر مســیر به ما کمک کند بتوانیم اثربخش تر از گذشته فعالیت 

کنیم 

* تیتر بخشی از یکی از غزل های حافظ اســت که با این بیت شروع می شــود: »زاهدِ ظاهرپرست از 

حال ما آگاه نیست / در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست«.

درباره تغییر شعار ماهنامه عصر تراکنش و چند چیز دیگر

این  همه زخم نهان هست 
و مجال آه نیست* رضا قربانی

مؤسس 
کارخانه نوآوری 

رسانه راه کار
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شماره شصت و چهارم

ایــن روزهــا بــرای ایرانیان به ســبب 
حــوادث ناگــوار، روزهــای ســوگ و 
عزاداری است. دل مان به درد آمده 
از حجــم خون هایــی کــه مظلومانه 
ریختــه شــده اســت، امــا بــرای کســی کــه صاحــب 
کسب وکار است و پاسخگوی ســرمایه های انسانی، 
نشســتن یک گوشه و دست از کار کشــیدن معنایی 
ندارد. یک صاحب کســب وکار در قبــال افراد زیادی 
احســاس مســئولیت می کند. در تمام جبهه ها باید 
بجنگد و همزمان چندیــن بار را به دوش بکشــد؛ بار 
غم انگیز حوادث را، ناامیدی سرمایه های انسانی اش 
را و بدتــر از آن نمکــی کــه تصمیم گیــران بــر زخمــش 

می پاشند.
همه مــان ایــن روزهــا از تصمیمــات عجیب وغریبــی 
کــه در مجموعه حاکمیت بــرای کســب وکارها گرفته 
می شــود، در عجبیم؛ البته برای کهنــه کاران احتماالً 
موضــوع جدیــدی نباشــد. از آن حیرت انگیزتــر 
اظهارنظرهــای گهربــاری اســت کــه گاهــی دربــاره 
شــرایط دشــوار کســب وکارها از زبــان اهالــی هیئــت 
 دولت و معاونــان آنها بــرون می تراود. یکــی می گوید 
اینترنت قطع نیست و آن یکی می گوید مقصر خود 
کســب وکارها هســتند. نام شــان مسئول اســت، اما 

هیچ کدام مسئولیتی بر گردن نمی گیرند.
گمان می کنم این آقایان اعتقادات و شــیوه نگاه شان 
به مســئله را با تعدیل بســیار زیاد بر زبان می آورند و 
اگر بخواهند صادقانه و بدون خودسانسوری دست 
به تصمیم و اظهارنظر بزننــد، اوضاع خیلی بدتر هم 
خواهد شد. عمیقاً معتقدم این عدم درک به شکاف 
بزرگی کــه میــان تصمیم گیران در بخــش حاکمیت و 

فعاالن کسب وکاری وجود دارد، برمی گردد.
منشــاء بخــش مهمــی از مشــکالتی کــه رگوالتــور 
و به طــور کلــی دولــت بــرای کســب وکارها بــه وجــود 
می آورد، تصمیم گیرانی هســتند که درک صحیحی 
از کســب وکار ندارنــد. چطــور می توانیم از کســی که 
حداقل چند ســالی کســب وکاری را مدیریت نکرده، 
دغدغــه از دســت دادن ســرمایه انســانی، نگرانی از 
وصــول به موقــع مطالبــات و تســویه بدهی نداشــته 
و بــا تأمیــن اجتماعــی و اداره دارایــی ســروکله نــزده، 
انتظار درک درستی از چالش های کسب وکارها و در 
نتیجه تصمیم گیری صحیح داشته باشیم؟ این فرد 
صالحیت نشســتن بــر صندلــی ای را که سرنوشــت 

کســب وکارهای زیــادی در گــرو تحلیــل و آینده نگــری 
صاحب جایگاه است، ندارد.

مــدت کوتاهــی در مجموعــه دولتــی کار کــرده ام و 
دغدغه هــای ایــن قشــر را بــه چشــم خــود دیــده ام. از 
پایین ترین سطح یک مجموعه دولتی تا باالترین سطح 
مدیریتــی آن دغدغه هایــی دارند که جنســش زمین تا 
آســمان با جنس دغدغه کســی که از بیت المال ارتزاق 
نمی کند، متفاوت است. به همین علت احتماالً فعاالن 
کســب وکار هــم نمی تواننــد درک درســتی از دغدغــه 
دولتی هــا داشــته باشــند. البتــه اینجــا تفاوتــش ایــن 
است که آنها کارشــان گیر ما نیست و نیازی به درک ما 
ندارند؛ اما متأسفانه بهبود شرایط کسب وکار در کشور 

به شدت به نوع نگاه دولتی ها وابسته است.
دغدغــه مــا بقــا و توســعه کســب وکارمان اســت و هــر 
روز بــا عوامــل متعــدد درون ســازمانی و برون ســازمانی 
می جنگیــم. برای یــک شــاغل در بخش دولتــی نیز بقا 
و رشــد فردی اهمیت زیــادی دارد، ولی نــوع تالش برای 
این بقــا با آنچــه در کســب وکارها جریــان دارد، بســیار 

متفاوت است.
متأســفانه مــا بــا قشــری مواجهیــم کــه حــرف مــا را 
نمی فهمنــد و متقابــالً مــا نیــز درکــی از خواســته آنهــا 
نداریم. این عدم درک متقابل نتیجه هم جنس نبودن دو 
طرف معادله است. ما به عنوان کسب وکار دغدغه هایی 
داریم کــه یک مدیــر دولتــی آن دغدغه ها را نــدارد و آن 
مدیر دغدغه هایی دارد که برای ما عجیب و غریب است. 
ما از دو دنیای کامــالً متفاوتیم و متأســفانه تا زمانی که 
مدیران تصمیم گیر برای کسب وکارها از جنس مدیران 
بخش خصوصی نباشند، نمی توانیم امیدی به کاهش 
اصطکاک ها داشــته باشــیم. نمونه این اصطکاک را در 
همین چند ماه اخیر بارها و بارها شــاهد بودیم و هر بار 
در اوج ناباوری اظهارنظرهایی از زبان مردانی در هیئت 
دولت یا معاونان آنها شــنیدیم که گویی در این کشور و 

در میان این مردم زندگی نمی کنند.
تکرار بارها و بارهای این اظهارنظرهــا هیچ چیز را تغییر 
نمی دهد و قصد ندارم در این باره زیاده گویی کنم، فقط 
به بهبود شــرایط بــرای مــردم ایــران عزیــز و در کنــار آن 
بهبود شــرایط کســب وکارهایی کــه در بدتریــن روزهای 
خود گرفتــار شــده اند و چــاره ای جــز امیــدواری و ادامه 
مسیر ندارند، فکر می کنم. شــاید به عمر ما قد داد و ما 
هم شاهد تحول در جنس تصمیم گیران و درک متقابل 

میان آنها و فعاالن کسب وکاری بودیم

متأسفانه ما با 
قشری مواجهیم 
که حرف ما را 
نمی فهمند و 
ً ما نیز درکی  متقابال
از خواسته آنها 
نداریم. این عدم 
درک متقابل نتیجه 
هم جنس نبودن 
دو طرف معادله 
است. ما به عنوان 
کسب وکار 
دغدغه هایی داریم 
که یک مدیر دولتی 
آن دغدغه ها را 
ندارد و آن مدیر 
دغدغه هایی 
دارد که برای ما 
عجیب و غریب 
است

مینا والی
مدیرمسئول

 درباره عدم درک متقابل میان رگوالتور و کسب وکارها 

درد ما نداشتن 
زبان مشترک است
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فناور ی های مالی ایران

 تحــول فرایندهــای روزمره به ســمت 
اتوماسیون بیشتر و بهره گیری مؤثرتر 
از خدمــات غیرحضــوری بــه جــزء 
الینفــک زندگــی مــردم تبدیل شــده 
است. با نگاهی به زیرساخت فرایندهای غیرحضوری 
ماننــد احــراز هویــت و…، بــه مــوازات ایــن تحــوالت و 
کاربردی شدن بســیاری از این فرایندها در امور روزمره، 
تأمیــن امنیــت محصــوالت نرم افــزاری و ایمن ســازی 
زیرســاخت های فناوری اطالعــات در برابــر تهدیدهای 
ناشــی از نفــوذ و هــک بــه چالــش مهمــی بــرای 
زیرســاخت های حیاتــی، حســاس و مهم ســازمان ها و 
شرکت ها تبدیل شده اســت. انتشــار اخبار مربوط به 
حمالت گاه وبیگاه هکرها به ســامانه های ســازمان ها و 
نهادها در کشور و درز اسناد و داده های مختلف مربوط 
به کاربران و ســامانه ها، به روشــنی خالء امنیت در این 
بخش از صنعــت فاوا را گوشــزد می کند. ایــن در حالی 
است که شما برای ارائه ســرویس یا توسعه هر سامانه 
مرتبط با بخــش دولتــی و مخصوصــاً بانک هــا مجبور 
هســتید مجــوز یــا تأییدیه ای بــه نــام »گواهــی ارزیابی 
امنیتی محصوالت فــاوا« یا به اختصار افتــا را دریافت 

کنید.
در تعریــف ایــن مجــوز در پنجــره واحــد آمــده اســت: 
»بــا توســعه روزافزونــی کــه در محصــوالت حــوزه افتــا 
وجــود دارد و بــا عنایــت بــه ایــن نکتــه کــه در تمامــی 
زیرساخت های حیاتی، حساس و مهم کشور، به صورت 
کامالً گســترده از ایــن محصوالت اســتفاده می شــود، 
امنیــت محصــوالت مذکــور در امنیت ســازمان ها و به 
تبع آن کل کشور بسیار حائز اهمیت است. لذا وجود 
تهدیــدات در فضای تولیــد و تبادل اطالعــات، ارزیابی 
امنیتی محصوالت مورد استفاده در این حوزه را امری 
ضــروری و اجتناب ناپذیــر می ســازد. بدیهی اســت که 
اســتفاده از محصــوالت امن منجر بــه ارتقــای امنیت 
شــبکه ملی خواهد شــد و از خســارات احتمالی ناشی 
از به کارگیری محصوالت ناامن پیشگیری خواهد شد. 
در این راســتا تأیید صحت عملکرد محصوالت توسط 
مراجع باالدستی که همان مرکز مدیریت راهبردی افتا 
و سازمان فناوری اطالعات هستند، صورت می گیرد.«

همان طــور کــه در متن فــوق دیده می شــود، خط مشــی 
این مجوز بر مبنای بررسی زیرساخت ها و محصوالت 
فــاوا از منظــر امنیتــی اســت و به طــور خالصــه فراینــد 
بررســی بــا ارائــه درخواســت متقاضــی بــه ســازمان 
فناوری اطالعات-اداره کل نظــام ملی مدیریت امنیت 
اطالعات )نما(- فرایند ارزیابی شروع شده و به یکی از 
آزمایشگاه های مورد تأیید سازمان فناوری ارجاع داده 
می شود و متقاضی باید مستندات مختلفی از سامانه 
یا زیرســاختی را که می خواهد مورد بررســی قرار گیرد، 

در اختیار آزمایشگاه مورد اشاره قرار دهد. در نهایت متقاضی با دریافت مجوز افتا 
سامانه ای امن و مورد تأیید را، البته روی کاغذ به مشتری تحویل خواهد داد. اما در 
واقعیت امنیت امری یکباره نبوده و اگر امنیت سامانه ها و زیرساخت ها را فقط روی 
کاغذ و در جهت رفع مسئولیت در نظر نگیریم، با نیم نگاهی به فرایندهای امنیتی 
در سراســر دنیا و شــرکت های معروف ارائه دهنده  زیرســاخت، می توان این نکته را 
مدنظر داشت که امنیت امری دائمی است و به مراقبت و پیگیری مستمر نیاز دارد.
امروزه بســیاری از قراردادهای بخش خصوصی تا چندین مــاه منتظر دریافت این 
مجوز برای انعقاد قرارداد هستند. در شرایط فعلی این مجوز در کنار دیگر مجوزها، 
شرط الزم برای انعقاد قرارداد بخش خصوصی با سازمان های دولتی و بانکی است 
که البته ایــن مجوز بیشــتر به یک مُســکن کوتاه مــدت تبدیل شــده و صرفاً جهت 
خالی نبودن عریضه همــراه با دیگر مدارک دریافت و پــس از انعقاد قرارداد در کنار 
دیگر مــدارک پرونده بایگانی می شــود و شــما تــا زمان تمدیــد مجدد قــرارداد به آن 

نیازی ندارید.
با توجه به اهمیت داده های موجود در سمت دستگاه های دولتی یا شبکه پرداخت 
و مالی کشور نمی توان ضرورت وجود سازگار امنیتی در برابر تهدیدها را نفی و انکار 
کرد، اما باید بــه این نکته توجه داشــت مجوزی که فقــط در زمان انعقــاد قرارداد با 
بخش خصوصی مورد نیاز بوده و پس از آن به دســت فراموشــی ســپرده می شــود، 

چقدر توانایی ایفای نقش در حوزه  امنیت سایبری کشور را دارد.
به طــور مثال اگر یــک بــار مســیر پرپیچ و تاب دریافــت ســرویس از بخــش دولتی را 
تجربه کرده باشــید، کمترین میزان از رعایت مــوارد امنیتی این مجــوز را در بخش 
کارشناسی آن دســتگاه مشــاهده کرده اید. در صورتی که برای دریافت پایین ترین 
سطح دسترسی به سرویسی مشابه همان سرویس، عالوه بر قرارداد و سایر موارد 

الزم شما مجبور به دریافت مجوز افتا هستید.
شیوه  اَِشدّاءُ عَلَى الکُفّارِ بخش دولتی با بخش خصوصی و رُحَماءُ بَینَهُم با سازمان 
هم تراز خود در بخش واگذاری سرویس ها را می توان به دلیل قیمومیت بخش دولتی 
بر داده های کاربران دانست؛ به نحوی که در چند سطر باالتر شاهد استانداردهای 
دوگانه در این حوزه هســتیم. اگر کاربران را مالک داده های خود بر بستر سامانه ها 
و پلتفرم ها بدانیم، به روشــنی می توان دید که سیاســت گذاری در ایــن حوزه تحت 
عنــوان مجــوز امنیتــی، چــه امضــای طالیــی ای خلــق کــرده اســت؛ در صورتــی کــه 
تست های امنیتی در اکثر آزمایشگاه های امنیتی مشهور در دنیا روی سامانه های 
فعال یا در حال اجرا انجام شــده و فرایندهای تســت از جنس Black Box است و 
همچنین گواهی صادرشــده برای تمامی سامانه مانند زیرســاخت، نرم افزار بوده و 
کوچک ترین تغییراتی به باطل شــدن گواهی منجر می شود. این در حالی است که 
در زمان ارزیابی زیرســاخت ها توســط آزمایشــگاه های مورد تأیید ســازمان فناوری 
اطالعــات، تمامی داده هــا و مســتندات به طــور کامل دریافت شــده و حتی شــاهد 
رویه هــای غیرمعمولــی مانند دسترســی بــه ســورس ها و زیرســاخت های محرمانه 

شرکت های خصوصی برای بررسی همه جانبه سامانه ها هستیم.
با عنایت به تعریف مجوز افتا که خود را ســندی راهبردی در حوزه امنیت سایبری 
می داند و وظایفی را برای وزارتخانه  ها و نهادهای ملی کشــور در زمینه  ایمن ســازی 
زیرساخت های فاوا و همچنین پیشگیری از خسارت های احتمالی ناشی از امنیت 
در نظر گرفته، هنوز شــاهد آن هستیم که پس از نشــت اطالعات مهم و اساسی از 
ســامانه های مهم دولتی و خصوصــی هیچ گونه واکنــش یا قبول مســئولیتی اتفاق 
نمی افتد. آیا به راستی با توجه به اتفاقات اخیر زمان آن فرا نرسیده که یک بازنگری 
کلی در این مجوز صــورت پذیرد و به جای مانعی بــرای بخش خصوصی، در جهت 
توســعه دسترســی همه جانبه کاربران به ســرویس های کاربردی بتواند در راســتای 

اهداف اولیه خود فعالیت و در مسیر درست حرکت کند؟ 

افتا؛ مجوزی برای تمام فصول

مسعود 
حسینی

مدیر نوآوری 
عصر داده
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شماره شصت و چهارم

بــا ورود فناوری هــای نوین و ســرعت 
به روز شدن آنها در تمامی صنایع و 
بــه تبــع آن رقابــت شــدید در بــازار، 
جــذب و حفــظ مشــتری بســیار 
سخت تر از زمان گذشته شــده که در این میان اعتماد 
مشتری، هســته مرکزی دایره وفاداری اوست که تمام 

اکوسیستم یک کسب وکار را تغذیه می کند.
اعتماد از قــدرت پیش بینی کاربر برای تحــوالت آینده 
ناشی می شود و اصوالً رابطه ای تنگاتنگ با امنیت دارد. 
زمانی  که یک مشــتری بتواند حتی آینــده کوتاه مدتی 
را متصور باشــد، اعتماد اولیه شــکل می گیرد و بر پایه 
همین اعتماد اولیه با اضافه شــدن شاخص های دیگر 
مانند کیفیــت، مقرون به صرفه بــودن و امنیــت، دایره 
وفاداری کاربر به خدمات دریافتی تشــکیل می شــود. 
پرواضح اســت کــه اولیــن اثر مخــرب عــدم پیش بینی 
رفتارهــای مالی یک صنعــت در آینده، عــدم اطمینان 
سرمایه گذاران و در نتیجه کوچک شدن همه جانبه یک 
صنعت خواهد بود که همه ما اثرات عدم سرمایه گذاری 
را در ســال های اخیر در صنایــع مختلف دیــده و درک 
کرده ایم. اما موضع مــورد بحث نابودی همان صنعت 

کوچک با خروج تدریجی مشتریان باقی مانده است!
در صنعــت فنــاوری اطالعات با تمــام شــاخ وبرگ های 
آن که امــروزه به یکی از بزرگ تریــن صنایع دنیا تبدیل 
شــده، میــزان اعتمــاد مشــتری بــه خدماتــی کــه از آن 
استفاده می کند، پررنگ تر از سایر صنایع است؛ چراکه 
فضای مجــازی بســتر اصلی و حیاتــی ارائه آن اســت. 
در واقع اســتفاده کنندگان خدمــات در فضای مجازی 
عالوه بــر نیــاز بــه اعتمــاد بــه کاال و خدمــات دریافتی، 
نیازمند اعتماد به فضا و بستر کسب وکار نیز هستند. 
ناامنــی ایجادشــده از دیــد کســب وکاری میــزان غیــر 
قابل پیش بینی بــودن وضعیت مالی صنعــت فناوری 
اطالعات را بیش از پیش آشــکار کرد و مانند میخ آخر 
تابوت سرمایه گذاری، باعث شد معدود سرمایه گذاران 
خصوصی به طــور کامل عطــای ســرمایه گذاری در این 

صنعت را به لقایش ببخشند!
از ســوی دیگر کاربران بســیاری نیز عطای اســتفاده از 
ابزارهای جدید را به لقای آن بخشیدند؛ چراکه ناامنی 
تغییرات دفعی و مقطعی، به آنها این اطمینان را داد که 
ممکن است هر روز با تصمیم جدیدی از داخل و خارج 
مواجه شــوند کــه هرگز تصــورش را هــم نمی کردند. در 
بهترین حالت، اینکه کاربری به دنبال راه حلی هرچند 
قدیمی ولی قابل اعتمادتر برای پاسخ به نیازمندی های 
روزمره خود بگــردد، یک واکنش کامالً طبیعی اســت، 
ولی نتیجه آن بازگشــت به عقــب و جا مانــدن از روند 
پیشــرفت جهانی اســت که آســیب های آن بر کســی 

پوشــیده نیســت. همــه اینهــا نتیجــه ای جــز کوچک تــر 
شــدن این صنعت و در نتیجه تخریب همــان ویرانه های 

باقی مانده از آن را ندارد!
به گمان نگارنده عدم درک واقعیت از یک سو و راه حل های 
کامالً احساسی برای حل مشکالت از سوی دیگر، ریشه 
اصلی مشــکالت مطرح شــده اســت. اگر درک درستی از 
اهمیــت ایــن صنعــت در پاســخگویی بــه نیازمندی های 
جدیــد جامعــه وجــود داشــت، قاعدتــاً بایــد بســترهای 
مناسبی تدارک دیده می شــد تا حداقل در زمان مواجهه 
بــا مشــکالت مجبــور بــه تصمیم گیری های احساســی و 

جبری نشد.
بنابرایــن به طــور خالصــه هــر صنعتی کــه بر پایــه فضای 
مجازی شــکل گرفتــه، بیشــتر از صنایعــی کــه در فضای 
واقعــی تجــارت می کنند، بــه اعتمــاد عمومی مشــتریان 
نیازمند است؛ چراکه اعتماد از قابلیت پیش بینی پذیری 
کســب وکار بــرای بازیگــران آن صنعــت شــکل می گیرد و 
وقتی این ساختار اعتماد تخریب شود، هیچ چیزی در آن 

صنعت باقی نخواهد ماند.
اگر به دنبال راه حل باشــیم تا کورســوی امید خــود را زنده 
نگه داریم، نباید فراموش کنیم که اگرچه ماهی را هر وقت 
از آب بگیرند تازه اســت، امــا اگر آن آب گندیده باشــد آیا 
همچنان ماهی تازه است!؟ متأسفانه واقعیت این است 
که در شرایط کنونی شاید بیشتر باید به فکر سالمت آب 

باشیم تا شکار ماهی!
فراموش نکنیم یک روش پاسخگویی به نیاز، سرکوب نیاز 
است. شاید برای اولین بار در دنیا با پدیده ای مواجه شویم 
که کاربــران برای پاســخگویی به نیازهای خــود تصمیم به 
حذف و ســرکوب نیــاز بگیرنــد؛ چراکه بیدار کردن خشــم 
حاصــل از اجبار راه حــل برای رفــع نیاز، عمــالً راهی به جز 

سرکوب نیاز باقی نخواهد گذاشت!
خروج ســرمایه گذاری در صنعت مالی و به ویــژه تراکنش 
که بنابــر دالیل مختلــف از جملــه ابهــام و نبــود قوانین و 
مقررات، وجود بازارهای انحصــاری، کاهش قدرت خرید 
مشتریان، عدم پیش بینی آینده و... مدت هاست شروع 
شده، با تخریب اعتماد عمومی کاربران تکمیل شده و به 
تخریب کامل ویرانه های باقی مانده از این صنعت خواهد 

انجامید!
آگاهی دقیق و تخصصی از وضعیت موجود یک بحران، 
کمک بســیار بزرگی جهت اخذ تصمیمات درســت برای 
عبــور موفــق از بحــران اســت. امید اســت اشــاره هرچند 
مختصر به نکات مذکور ذهن سیاست گذاران صنعت را 
درگیر کند که ضمن تالش برای حفظ ســالمت بستر این 
کســب وکار، در اســتراتژی مواجهه با بحــران، تصمیمات 
معقولی اتخاذ کننــد تا در آینــده نیازمند اختــراع مجدد 

چرخ و صرف هزینه های هنگفت تکراری نباشیم 

رامبد حیدریان
مدیرعامل 

شرکت تجارت 
الکترونیک 

سرمایه

پرواضح 
است که اولین 
اثر مخرب عدم 
پیش بینی 
رفتارهای مالی یک 
صنعت در آینده، 
عدم اطمینان 
سرمایه گذاران 
و در نتیجه 
کوچک شدن 
همه جانبه یک 
صنعت خواهد 
بود که همه 
ما اثرات عدم 
سرمایه گذاری را 
در سال های اخیر 
در صنایع مختلف 
دیده و درک 
کرده ایم

تخریب ویرانه های اعتماد عمومی و آثار آن بر صنعت فناوری مالی

کوچک شدن در همه ابعا د
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فناور ی های مالی ایران

فناوری هایی مانند هوش مصنوعی، شبکه های اجتماعی، رایانش ابری، 
بالکچین، کالن داده و مواردی مانند اینها در حال ایجاد تحول در منابع 
انســانی هســتند. از ترکیب مدیریت منابع انســانی و تحــول دیجیتال 
مفهوم جدیدی به نام مدیریت منابع انسانی دیجیتال شکل گرفته که به 
آن منابع انسانی دیجیتال یا Digital HR گفته می شود. تحول دیجیتال به عنوان یک انتقال 
از فرایندهای دســتی و ســنتی به فرایندهایی که فنــاوری را به عنوان هســته اصلی تعریف 
می کند، دارای دو رویکرد اســت؛ داخلــی )روبه روی کارمنــد، عملیاتی( و خارجــی )روبه روی 
مشــتری(. تحول، نتیجه دیجیتالی شــدن اســت. بــه این معنــی که شــروع و ادامــه فرایند 
دیجیتالی شدن، تا نهایی نشــدن آن، به دیجیتالی شدن منجر نخواهد شــد؛ مانند فرایند 
تبدیل یک کرم ابریشم به پروانه که تا نهایی نشدن آن، پروانه ای وجود ندارد. با ظهور هوش 
مصنوعی )AI(، بالکچین، یادگیری ماشین، مدیریت خودکار عملکرد و بسیاری موارد دیگر، 
تیم های منابع انسانی که هنوز برای جمع آوری و تفســیر داده ها به برگه های اکسل متکی 

هستند، برای دیجیتالی شدن ابتدا باید به سرعت به سمت اتوماسیون حرکت کنند.

  تحول دیجیتال در منابع انسانی چیست؟ 

هدف از تحول دیجیتال در منابع انسانی می تواند شامل موارد زیر باشد:
1. برای اتوماسیون فرایندها و کاهش زمان صرف شده برای کارهای تکراری )به حداکثر رساندن 

تجربه کارکنان(؛
2. به خدمت گرفتن زمان آزادشده برای استراتژی سازمان و در نهایت دستیابی به رشد سود 

نهایی کسب وکار.
تحول دیجیتال منابع انسانی، تغییر در نحوه عملکرد منابع انسانی است که از داده ها برای 
هدایت تمام حوزه های منابع انسانی اســتفاده می کند؛ حقوق و دستمزد، مزایا، مدیریت 

عملکرد، یادگیری و توسعه، پاداش ها و استخدام.
نقش تیم هــای منابع انســانی نیــز در تحــول دیجیتــال دوگانــه اســت؛ اول، با اســتفاده از 
اتوماسیون و فرایندهای دیجیتال و مبتنی بر داده، مسئولیت تحول خود را بر عهده دارد و 
دوم که با همکاری بخش فناوری اطالعات میسر می شود، هدایت سازمان به سمت تحول 
دیجیتال و پشــتیبانی از دیجیتالی شدن مســتمر آن است. این امر شــامل توانمندسازی 

کارکنان با ذهنیت دیجیتال برای بهبود فرایندهای نیروی کار و افزایش بهره وری است.
از یک منظر، منابع انسانی در خدمت و از لوازم تحول دیجیتال سازمان است. با همین نگاه 
تعریفی دیگر از منابع انسانی دیجیتال پدید می آید؛ »منابع انسانی دیجیتال باید رهبران، 
فرهنگ، استعدادها، ساختار و فرایندها را هم راستا کند تا بتواند روی سازمان در حال تحول، 
تأثیر قابل اندازه گیری بگــذارد.« در منظــر دوم، تحول دیجیتال در خدمت منابع انســانی 
قرار گرفته و بهره وری فرایندهای آن را ارتقا می دهد. در این منظر منابع انسانی دیجیتال به 
 SMAC  )Social – Mobile – معنی بهینه سازی فرایندهای مربوطه، به کمک فناوری های
Analytic – Cloud( اســت؛ به نحوی که سازمان، دارای منابع انسانی کاراتر، اثربخش تر و 
متصل تری برای تغییرات بزرگ و محسوسی در نحوه کارکرد ایشان شود. البته این نکته را 
نباید فراموش کرد که مدیریت منابع انسانی دیجیتال می بایست هر دو منظر را دربر گرفته 

تا بتواند نقش فعاالنه ای در سازمان های امروز ایفا کند.
مراحل دیجیتالی شدن:

1. الکترونیکی ســازی: یک تغییــر از فرایندهای دســتی بــه فرایندهای الکترونیکی اســت. 
به عنوان مثال، الکترونیکی کردن سوابق عملکرد کارکنان از N سال پیش یا الکترونیکی کردن 

پرونده های پرسنلی از N سال پیش.
2. دیجیتالی شدن: شامل تبدیل شدن به یک سازمان 
تحت رهبری دیجیتال اســت؛ ســازمانی که از ابزارهای 
دیجیتال برای عملیات روزانه خود استفاده می کند که 
شامل ایجاد فرهنگ اســتفاده از فناوری برای اداره یک 

سازمان است. 
3. تحــول دیجیتال: هم شــامل الکترونیکی ســازی و 
هم دیجیتالی شــدن اســت. این شــامل اتوماســیون 
فرایندهــا و ایجــاد فرهنــگ اســتفاده از اتوماســیون 
اســت. امــا یــک گام فراتــر مــی رود و بــه این پرســش 
می پــردازد که اصالً بــه کــدام فرایندها نیاز اســت. به 
عبارت دیگــر فرایندهای ناچیــز یا بی اهمیــت قبل را 
حذف می کند و پس از آن به فرایندهای موجود و الزم 

می پردازد و تا حد امکان آنها را چابک می کند. 

  چالش های اجرای فرایند تحول دیجیتال

در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه »آیــا احتمــال دارد در 
مســیر تحــول دیجیتال بــه چالــش برخــورد کنیم؟« 
باید گفت بله، برای همه چیز به راه حل های دیجیتال 
نیاز داریــم، ولی بــا چالش مواجــه خواهیم شــد، اما 
تنگناها کجاست؟ فناوری وقتی ارزش سرمایه گذاری 
دارد که به درســتی مورد اســتفاده قرار گرفته و به طور 
مؤثــر در فرایندها نقــش ایفا کــرده و در نهایــت برای 
سازمان ارزش آفرینی کند. مقاومت در برابر پذیرش 
تغییــرات و تحــول یکــی از کلیدی تریــن چالش هــای 
سازمان هاســت. عــالوه بــر ایــن، برخــی چالش هــای 
دیگر که هنگام شروع ممکن است با آن مواجه شد، 

عبارت اند از:
 فقــدان اســتراتژی یــا هــدف مشــخص بــرای تحــول 

دیجیتال؛
 مقاومــت هیئت مدیــره یــا مالــکان کســب وکار بــرای 

سرمایه گذاری در حوزه تحول؛ 
 کمبود بودجه برای ایجاد تحول دیجیتال؛

 عدم تخصص در هدایت پروژه تحول دیجیتال؛
 عدم چابکی ســازمان در ارتقا به راهکارهای دیجیتال 

جدید.
مهم تریــن بخــش تحــول دیجیتــال تغییر ذهنیــت در 
سراسر سازمان است و این تغییر از رهبری شروع شده 
و به سایر شرکت ســرایت می کند. هدف و غایت نهایی 
از این تحول نیز این اســت: »ســازمانی چابک که آماده 

سازگاری با رشد سریع فناوری است.« 

لزوم ایجاد سازمانی چابک که آماده سازگاری با رشد سریع فناوری باشد

 مدیریت منابع انسانی
در آستانه تحولی بزرگ

یوسف غروی 
مدیر 

سرمایه های 
انسانی هلدینگ 
فناوری و نوآوری 

صاد
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یادداشت

 آذر 1401
سال ششم

شماره شصت و چهارم

در دنیای کریپتوکارنسی وضعیتی وجود دارد که به اصطالح به آن 
زمستان کریپتو گفته می شود؛ در واقع زمانی که به مدت طوالنی 
قیمت ها نزولی می شــوند، افت قیمــت به طور مســتمر ادامه دار 
می شود و این افت قیمت تمام ارزهای موجود، از بزرگ ترین آنها 
یعنی بیت کوین و اتریوم تا میم کوین ها را دربر  می گیرد. زمستان کریپتو ممکن است 
برای سرمایه گذاران تازه وارد چالش برانگیز و ناخوشــایند باشد. از عالئم این فصل 
ناتوانی، ترس و طمع و ناامیدی و... است که این افراد بیشتر دچار آن خواهند شد. 
در حالی که پذیرفته شــود این موارد هم جزئی از این بازار اســت، با آموزش و دقت 
نه تنها می توان این زمستان را به سالمت سر کرد، بلکه می توان از آن سود هم برد. 
آخرین زمستان کریپتو که هنوز به اتمام نرسیده، به دالیل مختلفی به وجود آمد؛ 
از جنــگ اوکرایــن و روســیه تــا از بین رفتــن اســتیبل کوین لونــا و ورشکست شــدن 
پلتفرم های وویجر و سلسیوس که باعث شدند بیت کوین از زمان اوج خود در نوامبر 

2021 بیش از نیمی از ارزش خود را  از دست بدهد.

  از کجا بفهمیم داخل زمستان کریپتو هستیم؟

بازار نزولی زمانی آغاز می شود که اکثر فعاالن بازار فروشنده می شوند و تعادل بین 
عرضه و تقاضا را بــه نفع عرضه به هــم می زنند، به تدریج ترس و عــدم اطمینان در 
فضای بازار حاکم می شــود و قیمت ها تا مدتــی طوالنی بازیابی نمی شــوند. در این 
دوره ممکن است  قیمت ها وارد روند خنثی شده و تا مدت ها تغییر چندانی نکنند.
چون این بازار یک بازار جدید و نوپاست، هنوز دســتورالعمل هایش تکمیل نشده 
و تجربه در این بازار در کل جهان کم است، ولی اگر از وضعیت بازار نزولی سهام و 
بورس بخواهیم زمســتان کریپتو را تشــخیص دهیم، زمانی می توان گفت وارد این 
وضعیت شده ایم که قیمت ها 20 درصد یا بیشتر از اوج های اخیر کاهش یابد. شاید 
یکی از بهترین معیار ها برای ســنجش قیمت های ارز دیجیتال شــاخص گسترده 
اس اندپی باشد. این شــاخص، هنگام نگارش این متن حدود 70 درصد نسبت به 
آخرین اوج کاهش یافته که به وضوح نشان دهنده زمستان ارزهای دیجیتال است.

  عکس العمل بیشتر مردم در بازار خرسی

بیشتر مردم در زمان ریزش بازار دو حس مشــترک ترس و طمع را تجربه می کنند. 
بین همــه احساســاتی کــه در جریــان ســرمایه گذاری و معامالت به ســراغ انســان 
می آیــد، تــرس و طمــع تأثیــر بیشــتری بــر نتیجــه کار دارنــد. خیلــی اوقــات تــرس 
ازدســت دادن و گاهــی طمــع بیشــتر به دســت آوردن باعــث زیان هــای ســنگینی 
می شــوند. از دیــد بعضــی از ســرمایه گذاران بازارهای مالــی، جهت موفق بــودن در 
بازار، احساســات نقش مهم تری دارنــد تا دانش و مهــارت در انجــام معامله. برای 
اندازه گیری این دو احساس کلیدی، شاخصی به  وجود آمده که به آن شاخص ترس 
و طمع  یا همان Fear&Greed Index می گویند. شاخص ترس و طمع در بازه های 
زمانی گوناگونی از جمله روزانه، هفتگی، ماهانه و ساالنه اندازه گیری می شود. این 
شاخص با عددی بین صفر تا صد اعالم می شود. تفسیر این شاخص بدین صورت 
است که هرچه عدد آن به صفر نزدیک تر باشد، یعنی ترس فعاالن در بازار بیشتر 
شــده و هرچه عــدد آن به صــد نزدیک تر باشــد، فعاالن بــازار دارای طمع بیشــتری 
شده اند. نکته ماجرا اینجاست که هرچه ترس بیشتر باشد، تمایل به خرید کمتر 
و میل به فروش بیشتر می شود و هرچه طمع بیشتر باشد، تمایل به خرید بیشتر 
و میل به فروش  کمتر می شود. عدد صفر به معنای عدم تمایل مطلق خرید و عدد 
صد به معنای شــدیدترین تمایل به خرید اســت. در بــازار نزولی، اغلب شــاخص 

ترس و طمع کمتر از ۵0 و در ناحیه ترس و ترس شــدید 
قرار دارد.

  فروش ارز ها در زمستان کریپتو درست است؟

به دلیــل احســاس هایی کــه دربــاره آن صحبــت شــد، 
بعضی از ســرمایه گذاران تصمیم می گیرند برای اینکه 
پول بیشتری از دست ندهند، ارزهای خود را به قیمت 
کمتر از خرید بفروشــند، اما آیا این کار عقالنی اســت 

یا خیر؟
این چنینــی  در شــرایط  بــازار ســهام معمــوالً  در 
ســرمایه گذاران با توجه به تجربه شــان در بازار مطمئن 
هســتند که شــرایط بهبود پیدا خواهد کــرد؛ به همین 
دلیــل ســهام خــود را نمی فروشــند، اما هیــچ تضمینی 
وجود نــدارد کــه بازارهــا همیشــه صعــودی شــوند. در 
واقــع، فقــط زمــان اســت کــه مشــخص می کنــد چــه 
اتفاقی خواهد افتاد. با توجه بــه اینکه بیت کوین فقط 
حدود 13 ســال اســت بــه وجــود آمــده، در مقایســه با 
ســرمایه گذاری های ســنتی هنوز بســیار جدید اســت. 
این موضوع سؤاالت بیشتری را در مورد آینده کریپتو و 
توانایی آن برای بازیابی پس از یک دوره طوالنی کاهش 
قیمت ایجاد می کند، اما با نگاه به همین عمر کوتاه نیز 
می توان به اطالعاتی دســت پیدا کرد؛ مثــالً یک نمونه 
معــروف از بازار نزولــی مربوط بــه یک زمســتان کریپتو 
اســت کــه از ســال 2018 شــروع شــد. آن زمــان، قیمت 
بیت کوین به عنوان راهبر بازار رمزارزها پس از رســیدن 
به قیمت 19 هزار دالر در اوایل سال 2018، زمان بسیار 
زیادی را با روند کاهشــی ســپری کرد و پس از حدود 12 
ماه بــا قیمــت حــدود 3200دالری معامله  شــد. در این 
مدت ارزش بــازار از 820 میلیــارد دالر به کمــی بیش از 

100 میلیارد دالر سقوط کرده بود.

  پنج راه حل 

اگــر هنــگام مواجهــه بــا بــازار نزولــی احســاس ناتوانی 
کردید و در زمستان کریپتو بیمار شــدید، پولی را که به 
آن نیــاز دارید، در بــازار کریپتــو ســرمایه گذاری نکنید. 
هر پروژه رمزارز را قبل از ســرمایه گذاری بررســی کنید، 
تحت تأثیر نظر جمع قــرار نگیرید و به اصطالح مراقب 
ذهنیت گَله باشید، روی نگهداری ارزی که فکر می کنید 
مثبت نمی شــود، پافشــاری نکنید و به موقع بفروشید 
و خریــد در کف بــه شــرط آینــده دار بــودن ارز را در نظر 
داشــته باشــید. به هر ترتیب بهترین کار این است که 
هنگام تصمیم گیــری در مــورد اینکه چقدر نگــه دارید 
و چه چیزی را می توانید از دســت بدهیــد، خطرات هر 

سرمایه گذاری را در نظر داشته باشید 

چگونه زمستان کریپتو را سر کنیم؟

پنج راه حل برای زنده ماندن

روح هللا 
جهنده 

قائم مقام 
رمزینکس
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ماهنامه اختصاصی

فناور ی های مالی ایران

نوری در انتهای این تونل نیست!

 در نکوهش
قطعی اینترنت

محمدمهدی 
مؤمنی

مدیرعامل 
ازکی وام

از مهم ترین مسائلی که امروز در ایران به صنعت لندتک آسیب می زند، 
نداشتن زیرســاخت های پویا در قیمت گذاری نرخ بهره است که در این 
زمینه نه فقط صنعــت لندتک کــه صنعــت وام ایران دچــار چالش های 
متعــددی شــده اســت. در حــال  حاضــر بانکــداری در ایــران بــر خــالف 
سازوکارهای صحیح و علمی بانکداری در جهان حرکت می کند و به همین دلیل چالش های 
متعددی برای صنعت اعتباردهی در ایران ایجاد شده است. این موضوع باعث می شود که 
به طور کلی بازار پول و اعتبار در ایران بر خالف کشورهای دیگر، به خصوص کشورهای اروپایی 
و آمریکای شمالی به طور جدی شکل نگیرد. همین موضوع زمینه ساز مشکالتی در حوزه 
ســپرده گذاری اســت. منابع بانک ها بــرای پرداخت وام دچار چالش کســب وکاری اســت. 
بانک ها این منابع خود را باید با نرخ بهره ثابت به مشتریان ارائه دهند و سمت سپرده گذاری 
نیز با نرخ ثابت سود سپرده پرداخت کنند. این در حالی است که منابع پرداخت وام از سمت 
سپرده گذاری مشتریان، با چالش روبه روست. در این حالت مشتریان برای سپرده گذاری به 
سمت گزینه های غیربانکی مانند ســرمایه گذاری در ارز و ملک می روند. چراکه نسبت به 
وجود تورم ۵0 درصدی، سپرده گذاری بانکی برای آنها به صرفه نیست؛ بنابراین بانک ها در 
انتهای سال نیز بیش از 32 درصد ضرر اسمی حاصل از عملیات بانکی وام و سپرده دارند 
که نمــود آن را در فاصله گرفتن بانک ها از این عملیــات و حضور در بنــگاه داری و ارائه وام به 
اشــخاص خرد می بینیم. این مســائل در کنار همدیگر باعث می شــوند که ســهم کوچک 

لندتک در صنعت وام و اعتبار در ایران دچار چالش های بنیادین باشد.

  سایه سنگین نرخ نکول

ریســک نرخ نکول موضوعی اســت که همواره وجود داشــته اســت، اما در اتفاقات اخیر و 
آســیب هایی که به کســب وکارها وارد شــد، نمود شــدیدتری پیدا کرد. ما نیــز در ازکی وام با 
افزایش نرخ عدم بازپرداخت در سررسید مواجه شده ایم. با این حال موضوع ریسک نرخ 
نکول فقط به شرایط اخیر بستگی ندارد؛ بلکه این سؤال مطرح می شود که در سطوح باالتر 
چه عواملی باعث نرخ نکول باال خواهد شد؟ مهم ترین پاسخی که می توان گفت این است 
که در ایران هنوز فرهنگ اعتبار شکل نگرفته و کاربران همواره اعتبار را در قالب وام در نظر 
می گیرند؛ بنابراین واضح است که کاربران به ندرت متوجه مواردی شوند که بر نمره  اعتباری  
اثر می گذارد. جدا از این مســئله، به دلیل نبود زیرســاخت ها و سیستمی متمرکز در حوزه 
 وام دهی، دربرگیــری کمتری بــرای دریافت وام توســط افراد وجــود دارد؛ چراکــه دریافت وام 
نیازمند ارائه ضامن است و به این ترتیب بیشــتر وام گیرندگان شغل دولتی دارند یا بعضاً 
افرادی هســتند که در شــرکت های معتبر خصوصی مشــغول به فعالیت اند. این موضوع 
باعث می شود که کاربر نسبت به بحث نرخ نکول در دریافت اعتبار از پلتفرم های لندتکی، 
بی تفاوت باشد. شاید دلیل دیگر نیز این باشد که سیســتم قوی در حوزه اعتبارسنجی در 
ایران برقرار نیست و به دلیل پیاده سازی ناصحیح این سیستم، کاربر نسبت به نمره اعتباری 

خود حساسیت چندانی ندارد. 

  چالش همیشگی مهاجرت نیروها

در حــال  حاضــر مهاجــرت نیروهــا، مخصوصــاً نیروهــای فنــی چالشــی انکار ناپذیــر برای 
کسب وکارهاست. تا جایی  که در بحث جذب نیروهای فنی در موضع ضعف قرار گرفته ایم. 
اکنون نیروهای فنی ما در کشور با سرعت باالیی از کشور مهاجرت می کنند و همین موضوع 
باعث می شود که در بلندمدت دچار آسیب جدی در کسب وکار خود شویم و از این  رو توانی 

برای توسعه نداشته باشیم. در کسب وکار ما نیز مسئله 
مهاجرت چالشی جدی است؛  چراکه توسعه اصلی ما 
بر محور فناوری و ابزارهایی اســت که به مقیاس پذیری 
استارتاپ ها و پیشرفت آنها کمک می کند.  این موضوع 
قطعاً بهره وری و رشــد را از اکوسیستم اســتارتاپی ایران 
می گیرد و در حال  حاضر نیز همه اســتارتاپ های حوزه 

لندتک با این مشکل مواجه هستند. 

  از بین رفتن توانمندی، رشد و خالقیت

ما اکنون در قطعی کامل اینترنت به سر می بریم و اینکه 
گفته می شــود اینترنت قطع نیســت، توهین بــه مردم 
محســوب می شــود. واضح اســت که اکنون اینترنت به 
مفهوم شــبکه جهانی اطالعــات در ایران قطع اســت و 
جریان گسترش و توزیع اطالعات را دچار اختالل کرده 
اســت. گروه دیگــری کــه در این فضــا آســیب می بیند، 
کســب وکارهایی هســتند که در بازار ثانویه الکترونیک 
و در حوزه هایی مانند بازاریابی، زنجیره توزیع، خدمات 
پس  از فروش و غیره مشغول به فعالیت اند. در کنار آن 
حتی صنایــع مادر و صنایــع رده های پایین تــر نیز دچار 
مشکالتی خواهند شد.   نکته دیگری که باید به آن اشاره 
کرد از بین رفتن توانمندی، رشد و خالقیت نسل های آتی 
به  واسطه نبود جریان آزاد اطالعات است. رشدی که در 
نسل فعلی وجود داشته و دارد، به زودی با ادامه داشتن 
این مسئله در نســل های بعدی به محاق خواهد رفت. 
این موضوع در بلندمدت قطعاً در توسعه کشور، امنیت، 
ثبات و بهره وری آسیب می زند. در کوتاه مدت نیز قطعاً 
باعث نارضایتی عمومی در حوزه کسب وکار خواهد شد 
کــه آســیب های آن را در این مدت اخیر به شــکل جدی 

دیده ایم.

  سلب توسعه، امنیت و آرامش

به طــور کلــی مهم تریــن تصمیمــی کــه کســب وکارها 
می توانند در این شــرایط در کوتاه مــدت بگیرند، تعدیل 
سرمایه انسانی خود است و کمتر کسب وکاری خواهیم 
داشــت که بــا ایــن مســئله روبــه رو نشــود؛ به خصوص 
کســب وکارهای آنالیــن کــه در حــوزه بــازار الکترونیــک 

مشغول فعالیت هستند. 
متأســفانه بحرانــی که پیــش  روی کشــور اســت، باعث 
می شود توسعه، امنیت و آرامش از جامعه سلب شود. 
با وجود ادامه این بحران نیز نگاه ما به توسعه کسب وکار 

حداقل تا دو سال آینده تحت الشعاع قرار می گیرد 



فیلترینگ 
تحریم، الزام 

الغا و زیان

در بخش گزارش های این شــماره از عصر تراکنش ابتدا مروری بر مهم ترین اخبار اخیر صنعت 
فناوری های مالی کشور داشــتیم. فیلترینگ، تحریم، الزام، الغا، زیان و... کلیدواژه های اصلی 
اخباری است که این روزها به گوش می رسند. آبان ماه سال جاری با خبری از آمار کاهش فروش در 
بستر اینستاگرام از زمان فیلترینگ این پلتفرم آغاز شد و هنوز کسی نمی داند که این محدودیت ها 
تا چه زمانی ادامه دارند، اما طبق اظهارنظر نمایندگان مجلس همه چیز به آرام شــدن فضای 
کشور بستگی دارد. عالوه بر این، در گفت وگو با علیرضا ماهیار، فرهاد بهمنی، سیدمحمدرضا 
مصطفوی و محمدرضا غفوری به مهم ترین چالش های بانک ها در حوزه امنیت پرداختیم. یکی 
از چالش هایی که تقریبًا تمامی این افراد روی آن اتفاق نظر داشتند، کمبود نیروهای متخصص در 
این حوزه است. همچنین در گزارشی دیگر، به وضعیت پراپ تک در کشور پرداخته ایم؛ حوزه ای که 

برای اجاره نشین های نسل زد از جذابیت قابل  توجهی برخوردار است.

گزارشها
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ماهنامه اختصاصی

فناور ی های مالی ایران

فــروش  ۸۰درصــدی  کاهــش 
کسب  وکارهای اینترنتی

عطا خلیقی، رئیس کمیسیون  2
تجارت الکترونیک نصر تهران  آبان

دربــاره کاهــش ۸۰درصــدی 
فروش کسب وکار های اینترنتی به دلیل قطعی 
اینترنت و معضالتی که محدودیت اینترنت 
برای فعاالن اقتصادی به بار می آورد، صحبت 
کرد. او می گوید برای نجات اقتصاد دیجیتال 
جلساتی را با مسئوالن برگزار کردیم، آنها هم 
قول همراهــی دادنــد، امــا تصریــح کردند که 

تصمیم جای دیگری گرفته می شود.

صــدور ۱۱۴ هــزار مجــوز از طریق 
درگاه ملی مجوزها 

روز چهارم آبــان وزیر اقتصاد با  4
اشاره به صدور ۱۱۴ هزار مجوز  آبان

کســب وکار از طریق درگاه ملی 
مجوزها به صورت کامالً برخــط گفت: »برای 
نخســتین بار از ظرفیــت قانونــی صــدور 
مجوزهایی که از سوی دستگاه معطل مانده از 
طریق درگاه ملی مجوزها استفاده خواهد شد 
و دستگاه متخلف، هم اختیار صدور مجوز را 

از دست می دهد و هم مجازات می شود.«

انتصاب رضا قاســم پور  به عنوان 
مدیرعامــل مشــاوره رتبه بنــدی 

اعتباری ایران
رضــا قاســم پور، عضــو هیئت مدیره شــرکت 
مشــاوره رتبه بندی اعتبــاری ایــران با تصمیم 
هیئت مدیره و تأیید بانک مرکزی به ســمت 
مدیرعاملی این شرکت منصوب شد. پیش 
از او ابوالفضل جعفری این سمت را بر عهده 
داشــت. قاســم پور دانش آموختــه مقطــع 
کارشناسی ارشد رشــته اقتصاد از دانشگاه 
تهران اســت و مدیریت طرح و برنامه بانک 

رفاه کارگران را در کارنامه خود دارد.

آغــاز دور جدیــد فعالیت شــورای 
فقهی بانک مرکزی 

شــورای فقهــی بانک مرکــزی با  5
رویکرد ضــرورت اجرایی شــدن  آبان

دقیق نظارت و تطبیق شرعی در 
شــبکه بانکــی مجــدداً آغــاز بــه کار کــرد. بــا 
پایان یافتن اولین دوره چهارساله شورای فقهی 
بانک مرکزی، دوره جدید این شورا از روز گذشته 
و همزمان با شصت ونهمین جلسه آن آغاز شد 
و اعضای جدید، احکام خود را دریافت کردند. 
در این جلســه اصغر ابوالحســنی هستیانی، 
قائــم مقــام بانــک مرکــزی به عنــوان عضــو 
اقتصــاددان شــورا و حســین فهیمــی، معاون 
حقوقی و امور مجلس بانک مرکــزی به عنوان 

عضو حقوقدان شورا تعیین شدند.

رئیــس مجلــس قانــون مدیریت 
داده ها و اطالعات ملی را به دولت 

ابالغ کرد
محمدباقــر قالیبــاف، رئیس مجلس شــورای 
اســالمی مطابق اصل یکصدوبیست وســوم 
قانــون اساســی، قانــون »مدیریــت داده هــا و 
اطالعات ملی« را به رئیس جمهور ابالغ کرد. 
نمایندگان در مجلس یازدهم چند طرح برای 
مدیریــت داده هــا ارائــه دادنــد کــه در نهایت 
همه طرح هــا ادغــام شــده و طــرح »مدیریت 
داده هــا و اطالعــات ملــی« فروردین ماه ســال 
جــاری در دســتور کار مجلــس قــرار گرفت. بر 
اساس این طرح، کارگروه تعامل پذیری دولت 
الکترونیکی به »کمیسیون داده ها و اطالعات 
ملــی« )دوام( ارتقــا می یابــد. این کمیســیون 
متولی نظــارت و مدیریت بر نحــوه نگهداری، 
پردازش، دسترســی، یکپارچه سازی، امنیت 
و به  ویــژه تبــادل و به اشــتراک گذاری داده و 

اطالعات ملی است.

در پی انصراف شرکت ها 
الکامپ ۲۶ بار دیگر به تعویق افتاد

روز هفتــم آبــان ســازمان نظــام  7
صنفــی رایانــه ای کشــور در  آبان

اطالعیــه ای از تعویــق زمــان 
برگــزاری نمایشــگاه الکامــپ ۲۶ خبــر داد. بر 
اساس اعالم نصر کشور، زمان جدید برگزاری 
الکامپ هنوز مشخص نیست. سازمان نصر 
کــرد  اعــالم  اطالعیــه ای  در  کشــور 
بیست و ششــمین نمایشــگاه بین المللــی 

مروری بر مهم ترین اخبار و تحوالت اخیر صنعت فناوری های مالی کشور

فین تک؛ در آتش 
محدودیت ها و اقدامات قهری
روایت اخبار صنعت فناوری های مالی کشور این روزها کار دشواری است. کافی است نگاهی به روند سلسله اتفاقات   
این حوزه بیندازیم تا ببینیم چگونه اقتصاد دیجیتال کشــور در آتش بی تدبیری ها در حال ســوختن است و اقدامات 
قهری تصمیم سازان این حوزه هیزم به این آتش می ریزد. فیلترینگ، تحریم، الزام، الغا، زیان و... کلیدواژه های اصلی 
اخباری است که این روزها به گوش می خورند. آبان ماه سال جاری با خبری از آمار کاهش فروش در بستر اینستاگرام 
از زمان فیلترینگ این پلتفرم آغاز شد. هنوز کسی نمی داند که این محدودیت ها تا چه زمانی ادامه دارند، اما طبق اظهارنظر نمایندگان 
مجلس همه چیز به آرام شدن فضای کشور بســتگی دارد. دســتور توقف فعالیت پایانه های اینترنتی فاقد اینماد از سوی شاپرک خبر 
دیگری بود که با مخالفت های صریح و قاطعانه فعاالن حوزه اقتصاد نوآوری کشور مواجه شد و برخی این اقدام را تیر خالص بر پیکره 
نیمه جان اقتصاد دیجیتال کشور دانستند. اواخر آبان ماه نیز خبر تحریم ابرآروان از سوی اتحادیه اروپا توجه اهالی این حوزه را به خود 
جلب کرد. تعویق الکامپ به دنبال انصراف شرکت های حاضر، صدور اولین چک الکترونیک کشور، انتشار سند پیش نویس رمزریال 

بعد از اجرای فاز اول این پروژه و ابالغ آیین نامه استخراج رمزارز از دیگر اخبار مهم آبان 1401 بودند.

طهورا 
آدینه وند
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سال ششم

شماره شصت وچهارم

 آذر 1401

دیدبان

الکترونیک، کامپیوتــر و تجــارت الکترونیک 
)الکامــپ( که قــرار بــود پــس از دو ســال وقفه 
ناشی از شرایط کرونایی کشور، در بازه زمانی ۱۹ 
تا ۲۲ آبان ۱۴۰۱ در تهران برگزار شــود، به دلیل 
انصراف تعدادی از شــرکت ها طی هفته های 
اخیــر و طبــق اعــالم پیمانــکار برگزارکننــده 

نمایشگاه به تعویق افتاد.

فیلتــر گوگل پلــی پــس از معرفــی 
روبیکا به عنوان بدافزار 

گوگل پلــی پــس از اینکــه روبیــکا را به عنــوان 
اپلیکیشــنی ناامن که بــا داده های شــخصی 
افراد جاسوسی می کند، معرفی کرد، در ایران 
مسدود شد. گوگل پلی، چند روز متوالی روبیکا 
را بالک و در هشــدارهایی بــه کاربرانش اعالم 
کرد روبیکا یک اپلیکیشــن جاسوسی است 
و اطالعات آنها در معرض آســیب قــرار دارد. 
گوگل پلــی بــه کاربرانــش هشــدار داد روبیــکا 
بدافزاری اســت که از داده های شخصی افراد 
اعم از پیامک، عکس، صوت های ضبط شده 
و ســابقه تمــاس جاسوســی می کنــد و بایــد 

حذف شود.

ورود ریال دیجیتال به فاز عملیاتی 
مهــران محرمیــان، معــاون فناوری هــای نوین 
بانــک مرکــزی از اجرایی شــدن فــاز اول پــروژه 
رمزریال با همکاری دو بانک ملی و ملت خبر 
داد. محرمیان در خصوص فاز اول اجرای پروژه 
رمزریال توضیح داد: »دو بانک ملی و ملت و 
تعداد محدودی فروشگاه و فرد به عنوان اولین 
افرادی کــه ریال دیجیتــال در کیف پول شــان 
وجــود دارد، بــرای فــاز اول عملیاتی شــدن 

رمزریال انتخاب شده اند.«

معافیت شــرکت های تولیدکننده 
نرم افزار از مالیات 

بخشــنامه معافیــت مالیاتی  8
تولیدکننــده  آبان شــرکت های 

پروانــه  دارای  نرم افــزار 

بهره برداری تا پایان سال ۱۴۰۰ از سوی رئیس 
ســازمان امــور مالیاتی کشــور جهت اجــرا به 
ادارات کل امور مالیاتی ابالغ شد. بخشنامه 
ابالغــی داود منظــور، رئیــس ســازمان امــور 
مالیاتی کشور به استناد تبصره )۱( ماده )۲( 
آیین نامه اجرایی ماده )۱۳۲( اصالحی قانون 
مالیات های مستقیم موضوع ماده )۳۱( قانون 
رفــع موانع تولیــد رقابت پذیــر و ارتقای نظام 
مالی کشــور با موضــوع »معافیــت مالیاتی 
شــرکت تولیدکننــده نرم افــزار دارای پروانــه 
بهره برداری« جهت اجرا بــه ادارات کل امور 

مالیاتی سراسر کشور ابالغ شده است.

انتشــار پیش نویــس ســند ریال 
دیجیتال بانک مرکزی 

بانک مرکزی پیش نویس سند  9
ریــال دیجیتــال را بــا هــدف  آبان

دریافت نظر خبرگان منتشــر 
کرد. اولیــن انتشــار رســمی ریــال دیجیتال 
توسط هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس و 
در راستای اجرای مصوبه شورای پول واعتبار 
در شهریورماه سال جاری انجام شد. پس از 
انتشــار اولیــه به صــورت محــدود، ریــال 
دیجیتــال منتشــر شــد و از طریــق دو بانک 
عامل و با جامعــه کاربری کنترل شــده مورد 
بهره برداری پیش آزمایشی قرار گرفت. اکنون 
روند بررسی های تکمیلی جهت شروع دوره 
آزمایشــی ادامه دارد. تبیین اهــداف، ابعاد، 
تهدیدهــا و فرصت هــای توســعه ریــال 
دیجیتال بانک مرکــزی از مقاصد تهیه این 
ســند هســتند. این ســند همچنین با مرور 
ابعاد مختلف مســئله، دورنمای مناسبی از 
مختصات ریال دیجیتال بانک مرکزی برای 
ذی نفعــان موضــوع ترســیم می کنــد. پــول 
دیجیتال بانک مرکــزی را می تــوان به عنوان 
تعهــد رایــج الکترونیکــی بانــک مرکــزی که 
می توانــد بــرای تسویه حســاب یــا به عنــوان 
ذخیره ارزش مورد استفاده قرار گیرد، تعریف 

کرد.

آرش بابایی مدیرعامل توسن شد
دوشنبه نهم آبان ماه ۱۴۰۱، طی  9

حضــور  آبان بــا  مراســمی 
از  جمعــی  و  هیئت مدیــره 
مدیران ارشد  شرکت توسن، ضمن قدردانی 
از زحمات و دستاوردهای سیدروح هللا فاطمی 

اردکانی، مدیرعامل پیشین توسن طی شش 
سال گذشته، آرش بابایی به عنوان مدیرعامل 
و عضــو جدید هیئت مدیره  شــرکت توســن 
معرفــی شــد. آرش بابایــی دانش آموختــه 
کارشناســی رشــته مهندســی صنایــع از 
دانشــگاه علم و صنعت، کارشناســی ارشد 
مهندســی صنایــع از دانشــگاه صنعتــی 
شریف و دکتری مدیریت کسب وکار در حوزه 
مدیریت مالی و ســرمایه گذاری از دانشــگاه 

تهران است.

افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان 
بانک هــای دولتــی در نیمــه دوم 

امسال
وزارت امــور اقتصــادی و دارایی  10

طــی اطالعیــه ای از افزایــش  آبان
۱۰درصــدی حقــوق کارکنــان 
بانک هــای دولتــی، به دنبــال پیگیــری ایــن 
وزارتخانــه و همــکاری نماینــدگان مجلــس 
شورای اسالمی، برای نیمه دوم امسال خبر 
داد. پیــرو درخواســت های مکــرر مدیــران 
بانک های دولتی بــه وزارت اقتصاد مبنی بر 
ترمیــم حقــوق و مزایــای کارکنــان بانک های 
دولتی و بــاور جــدی وزارت امــور اقتصادی و 
دارایــی در خصــوص صیانــت از اقدامــات و 
فعالیت هــای شــبکه بانکــی کشــور؛ به ویژه 
زحمات همکاران بانک ها، این وزارتخانه طی 
ماه های اخیر به دنبال راهکارهای قانونی برای 
کمــک بــه معیشــت و افزایــش حقــوق این 
عزیــزان بــوده و مکاتبــات و پیگیری هــای 

بسیاری با مراجع مختلف داشته است.

وکیلی نیــا  مســعود  انتخــاب 
به عنوان مدیرعامل ارتباط فردا 

هیئت مدیره شرکت ارتباط فردا  11
در حکمی مسعود وکیلی نیا را  آبان

به عنوان مدیرعامل این شرکت 
منصوب کرد. چهارشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱ طی 
مراســمی با حضور همکاران، مدیران شرکت 
ارتبــاط فــردا و مدیــران عامــل شــرکت های 
رئیــس  قنادپــور،  حامــد  زیرمجموعــه، 
هیئت مدیره ارتباط فردا، مسعود وکیلی نیا را 
به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب کرد. 
وکیلی نیا سابقه فعالیت و مدیریت ارشد در 
حوزه هــای مختلــف فنــاوری اطالعــات و 
ارتباطات از جمله فناوری هــای مالی و بانکی، 
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تلکام و نیز سرمایه گذاری در حوزه های فوق را 
داشته است.

انتصــــــــاب روح هللا دهقانــــــی 
فیروزآبادی به عنوان معاون علمی، 
فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان 

رئیس جمهوری 
همزمــان با انتخاب حســن مســلمی نائینی 
به عنوان رئیس جهاد دانشــگاهی از ســوی 
شورای عالی انقالب فرهنگی، ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهوری در حکمــی روح هللا دهقانی 
فیروزآبادی را به عنوان معاون علمی، فناوری 

و اقتصاد دانش بنیان منصوب کرد.

محمدعلــی شــیرازی مدیرعامــل 
فرابورس شد

محمدعلــی شــیرازی مدیرعامــل فرابــورس 
شــد. او دانش آموختــه مدیریــت مالــی از 
دانشــگاه تهران اســت. شــیرازی مدیرعاملی 
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و مدیریت 
شرکت سرمایه گذاری صباتأمین و عضویت 
غیرموظــف در هیئت مدیــره بــورس تهــران را 
در کارنامــه خــود دارد. هنــوز عمــر مدیریــت 
میثــم فدایی یک ســال نشــده که بــا تصمیم 
هیئت مدیره فرابورس در روز ۱۱ آبان ۱۴۰۱ برکنار 
شد. این برکناری در دورانی که حواشی بورس 

کم نیست، به شایعات زیادی منجر شد.

همه صرافی هــا مکلف بــه عرضه 
ارز در ســامانه بازار متشــکل ارزی 

شدند
بــر اســاس بخشــنامه بانــک  14

مرکــزی، تمامــی صرافی های  آبان
عضــو بــازار متشــکل ارزی 
موظف به عرضه ارز از طریق سامانه برخط 

بازار متشکل ارزی شدند. 
بانک مرکــزی با صدور بخشــنامه ای اعالم 
کــرد: »به منظــور تســهیل عرضــه ارز بــه 
مردم و جلوگیری از اتالف وقت متقاضیان 
خرید ارز و پیرو اطالعیه های بازار متشکل 
معامــالت ارزی، از امــروز شــنبه مــورخ ۱۴ 
آبان مــاه صرافی هــای عضــو بازار متشــکل 
معامــالت ارزی می بایســت متقاضیانی را 
که از طریق سامانه برخط بازار غیرمتشکل 
معامالت ارزی معرفی شده اند، در اولویت 
فــروش ارز قــرار داده و متعهــد بــه ارائــه 

خدمت در زمان مقرر باشند.«

دریافت اینماد بدون پروانه کسب 
مجازی ممکن شد

بــا تصویــب هیئــت عالــی  15
ســازمان های  آبان بــر  نظــارت 

صنفــی کشــور و ابــالغ وزیــر 
صنعت، معدن و تجــارت، اعطــای اینماد به 
واحدهــای صنفــی دارای پروانــه کســب از 
اتحادیه های فیزیکی بدون نیاز به دریافت 
پروانــه کســب از اتحادیــه کســب وکارهای 
مجازی عملیاتی شــد. پیرو مصوبه جلسه 
۱۲۷ هیئــت عالــی نظــارت بر ســازمان های 
صنفــی کشــور و ابــالغ آن توســط وزیــر 
صنعــت، معــدن و تجــارت، واحدهــای 
صنفــی دارای پروانــه کســب فیزیکــی از 
اتحادیه هــای صنفی سراســر کشــور، برای 
اخذ اینماد در ۴۱ رســته نیــازی به دریافت 
مجــدد پروانــه کســب از اتحادیــه کشــوری 
صنــف کســب وکارهای مجــازی نخواهنــد 

داشت.

بــا حکــم وزیــر ارتباطــات، رئیس 
رگوالتوری تغییر کرد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات  17
صادق عباســی شــاهکوه را که  آبان

بیــش از یــک ســال رئیــس 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود، 
به عنــوان مجــری طــرح توســعه فیبــر نــوری 
انتخــاب کــرد و جــای او در این ســازمان را به 
مدیــران  از  آقامیــری؛  محمدامیــن 
کمترشناخته شــده وزارت ارتباطــات داد. 
عباســی شــاهکوه از مدیــران قدیمــی وزارت 
ارتباطات است که برای سال ها در رگوالتوری 
به عنوان معاون مشغول به کار بوده است. در 
حکــم ایــن تغییــرات و معرفــی محمدامین 
آقامیری به عنوان معاون وزیر و رئیس جدید 
رگوالتوری، عباسی شاهکوه به عنوان مشاور 
وزیر و مجری طرح توسعه فیبر نوری منازل و 

کسب وکارها معرفی شده است.

اولین چک الکترونیک کشور صادر 
شد

بیســت و یکم آبان مــاه طــی  21
مراســمی در بانــک مرکــزی،  آبان

ضمــن رونمایــی از ســامانه 

چکاد یا چک امن الکترونیک، اولین چک 
الکترونیــک کشــور نیــز صــادر شــد. ایــن 
خدمــت در حال حاضر توســط ســه بانک 
پارســیان، تجــارت و صــادرات بــه افــراد 
حقیقی ارائه می شــود و قرار است به زودی 
ســه بانک کشــاورزی، ملت و آینــده نیز به 
بانک های صادرکننده این نوع چک افزوده 

شوند. 
بــه گفتــه معــاون فناوری هــای نویــن بانک 
مرکزی، امکان استفاده از چک الکترونیک 
بــرای اشــخاص حقوقــی نیــز در آینــده ای 

نزدیک فراهم می شود.

توقــف  بــرای  شــاپرک  دســتور 
فعالیت پایانه های اینترنتی فاقد 

اینماد
شــاپرک در نامه ای به مدیران  21

شرکت های پرداخت یار اعالم  آبان
آبــان،   ۲۴ از  کــه  کــرده 
پایانه هــای اینترنتــی فاقــد نمــاد یــا دارای 
هویــت نامنطبق بــا مالک نماد، طی شــش 
هفته از تاریخ یادشده از سمت این شرکت 
غیرفعــال خواهند شــد. انتشــار ایــن نامه 
دوبــاره موجــی از انتقــاد و ناامیــدی بیــن 
کســب وکارهای فعــال در حــوزه فین تــک 
ایجــاد کــرده اســت. بــه بــاور فعــاالن حوزه 
فین تــک، ایــن نامه تیــر خالصی اســت که 
حاکمیــت می توانســته به کســب وکارهای 
فعــال در حــوزه پرداخــت بزنــد؛ آن هــم در 
شرایطی که محدودیت اینترنت و اختالل 
ادامــه دار در این زمینــه، فعالیت آنهــا را با 
باعــث شــده  و  کــرده  مشــکل مواجــه 
ســرمایه گذاری در ایــن بخــش بــه حالــت 

تعلیق درآید. 
مجموعه شرایط در بخشنامه جدید نشان 
می دهــد بیــش از اینکــه جلــوی مقابلــه بــا 
قاچاق کاال و ارز گرفته شود، کسب وکارهای 
فین تکــی که هنــوز رگوالتوری آنها از ســوی 
بانــک مرکزی انجــام نشــده و دارای قوانین 
مشخص نیســتند، دچار مشکل خواهند 

شد. 
از جملــه آنهــا می تــوان بــه کســب وکارها و 
پلتفرم های تبادل رمزارز اشــاره کــرد که در 
صورت اجرایی شــدن این بخشــنامه عمالً 
تمامــی درگاه هــای آنهــا در داخــل کشــور 

بسته خواهد شد.
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دیدبان

صدور دســتور توقــف الــزام اخذ 
اینماد از شرکت های پرداخت یاری 

توسط کارگروه اقتصاد دیجیتال
کمیســیون راهبــری اقتصــاد  22

دیجیتال دستور توقف »الزام  آبان
اخذ اینماد توســط پایانه های 
اینترنتــی تــا ۲۴ آبان مــاه« را داد. رضا باقری 
اصل، جانشــین رئیس کمیســیون راهبری 
اقتصاد دیجیتــال در نامه ای بــه مدیرعامل 
شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا 
همان »شــاپرک« این دســتور را صــادر کرده 
اســت. روز ۲۱ آبــان نامه ای منتشــر شــد که 
طبــق آن شــاپرک بــه مدیــران شــرکت های 
پرداخت یار اعالم کرده از ۲۴ آبان، پایانه های 
اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با 
مالک نماد، طی شش هفته از تاریخ یادشده 
از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد. 
این نامه در شرایطی که کسب وکارهای حوزه 
پرداخــت به دلیــل فیلترینــگ و اختــالل 
اینترنــت بــا مشــکالت بی شــماری همــراه 
شده  اند، موج جدیدی از انتقاد و اعتراض را 
از ســمت فعــاالن ایــن صنعــت به دنبــال 

داشت.

اتصــال ۷۸ درصد دســتگاه ها به 
دولت الکترونیک 

معاون سازمان فناوری اطالعات  23
درباره آخرین وضعیت اتصال  آبان

دســتگاه ها بــه درگاه ملــی 
خدمــات دولــت هوشــمند گفــت: »تــا ایــن 
لحظه، ۷۸ درصد دستگاه ها متصل شدند و 
شش درصد در حال اتصال هستند. مابقی 
نیز با ارائه زمان بندی قرار است تا پایان آذرماه 

متصل شوند.«
به گفته او، ســه قالب برای اتصــال خدمات 
دســتگاه ها وجــود دارد کــه عبارت انــد از: 
دستگاه هایی که خدمات محدودی داشتند 
کــه به طــور مســتقیم آنهــا را در پنجــره ملی 
ارائه دادند. دســته دیگر متولی سامانه های 
ملــی بودند کــه آنها نیــز متصل شــدند و در 
نهایت سایر دستگاه ها که اقدام به راه اندازی 
پنجره واحد خدمات کرده اند. معاون سازمان 
فنــاوری اطالعــات ایــران خواســتار جدیــت 
اتصال دســتگاه هایی شــد که خدمات آنها 
دارای گســتردگی فراوانی اســت، اما تاکنون 
به این پنجره متصل نشــده اند و گفت: »در 
بین دستگاه هایی که هنوز متصل نشده اند، 

چند گروه داریم. 
دانشــگاه ها به عنــوان زیرمجموعــه وزارت 
علوم، دانشــگاه های علوم پزشــکی، مراکز 
بهداشتی و درمانی دولتی، استانداری ها، 
شهرداری ها و سازمان هدفمندی یارانه ها 
کــه  هســتند  دســتگاه هایی  جملــه  از 

تاکنــون بــه پنجره واحــد خدمــات متصل 
نشده اند.«

اســتخراج  آیین نامــه  ابــالغ 
رمزدارایی ها توســط معــاون اول 

رئیس جمهور
آیین نامــه اســتخراج رمزدارایی هــا در 
جلســه مــورخ ۶ مهــر ۱۴۰۱ بــه پیشــنهاد 
معاونــت اقتصــادی رئیس جمهــور و بــه 
اســتناد اصــل یکصدوسی وهشــتم قانون 
اساســی جمهــوری اســالمی در ۱۳ مــاده 
تصویب شــد و اکنون محمد مخبر، معاون 
اول رئیس جمهــور به صــورت رســمی ایــن 
آیین نامــه را ابــالغ کــرد. بــر اســاس ایــن 
آیین نامــه، وزارت صمــت موظــف اســت 
اطالعــات  دریافت کنندگان مجوز موضوع 
این ماده را در اختیار وزارت امور اقتصادی 
و دارایی قرار دهد. این وزارتخانه همچنین 
می توانــد در مناطق آزاد تجــاری و صنعتی 
و ویژه اقتصــادی، صالحیت صــدور مجوز 
مذکور را به سازمان های مناطق مربوطه بر 
حســب مورد واگذار کنــد. در آخرین ماده 
آیین نامــه اســتخراج رمزدارایی آمــده که از 
تاریخ ابالغ این آیین نامه، ضوابط پیشــین 
در مــورخ ۱۳ مــرداد ۱۳۹۸ به  اســتثنای بند 
یک و نیز تصویب نامه مورخ ۳۰ مهر ۱۳۹۹ 

رسماً لغو می شود.

تحریــم  فهرســت  در  ابــرآروان 
اتحادیه اروپا 

اتحادیــه اروپــا   ۲۳ آبان مــاه، ۳۲ شــخص و 
شــرکت را در فهرســت تحریم خود قرار داد 
که نام شــرکت ابــرآروان هم در این فهرســت 
دیده می شــود. در بخش دالیل این تحریم، 
اتحادیــه اروپا عنــوان کرده ابــرآروان از ســال 
۲۰۲۰ یک بازیگر جــدی در پروژه های دولتی 
و وزارت ارتباطــات ایــران بــرای تهیه نســخه  
جداگانــه و ایرانــی )ملــی( از اینترنــت بــوده؛ 
موضوعی که ابرآروان پیوســته آن را تکذیب 

کرده است 

حــذف چنــد اپلیکیشــن ایرانی از 
گوگل پلی

گوگل پلی که چند هفته است  25
به  خاطر حذف روبیکا در ایران  آبان

فیلتر شــده، حــاال در اقدامی 

جدیــد چنــد اپلیکیشــن ایرانــی؛ از جملــه 
اسنپ، تپسی و سه پیام رســان بله، آی گپ و 
سروش را از روی فروشــگاه خود حذف کرده 

است. 
برعکس گذشــته کــه تنها اپلیکیشــن های 
ایرانی از گوگل پلی حذف می شدند، این بار 
به طور کلی اکانت متعلق به این شــرکت ها 
از آن حــذف شــده اســت. پیگیــری »راه  
پرداخت« نشــان می دهد دلیــل این حذف 
از گوگل پلی، مسائل مربوط به تحریم است 
و این شرکت ها ایمیلی مبنی بر حذف شدن 
اپلیکیشن  خود به  خاطر تحریم ها دریافت 

کرده اند 

وزیر صمت: اینماد یک استاندارد 
عملکرد است، نه مجوز

بیســتم آبان در حالی که بیش از ۴۰ روز از 
قطع اینترنت و آسیب های جبران ناپذیرش 
بــه کســب وکارهای اینترنتــی می گذشــت، 
شــاپرک اعــالم کــرد از بیســت وچهارم ماه 
جاری، پایانه هــای اینترنتی فاقــد اینماد یا 
دارای هویــت نامنطبق با مالــک نماد، طی 
شــش هفتــه از تاریــخ یادشــده از ســمت 
ایــن شــرکت غیرفعــال خواهنــد شــد. این 
اولین  بار نیســت که بانک مرکزی و شاپرک 
نامه هــای بسته شــدن درگاه هــای بــدون 
اینمــاد را منتشــر کــرده و کســب وکارهای 
خودتنظیم گــری را کــه در صــف بی نتیجــه 
یافــت اینمــاد هســتند، تهدیــد بــه  در
بسته شدن می کنند.  ابالغ این دستور، آن 
هم در شــرایط کنونی، پای ســایر نهادهای 
قانون گــذار مانند وزارت ارتباطــات و وزارت 

اقتصاد را به ماجرا باز کرد. 
نامــه ای خطــاب  در  ارتباطــات  وزارت 
بــه شــاپرک گفــت کــه فعــالً در مــورد 
مســدودکردن کســب وکارهای فاقد اینماد 
دســت نگــه دارد و رئیــس مرکــز روابــط 
عمومــی وزارت ارتباطات با اعــالم این خبر 
در توییتــر، به کســب وکارهای فاقــد اینماد 
مژده داد؛ اما دقیقاً فــردای همان روز، وزیر 
صمت که یک  سالی است کسب وکارهای 
بی مجــوز را در امیــد واهی دریافــت اینماد 
نگه داشته، اعالم کرد اینماد مجوز نیست 
کــه نیازمنــد مقررات زدایــی باشــد، اینمــاد 
یک استاندارد اســت و الزامی کردن اینماد 

توسط بانک مرکزی امری کامالً بجاست
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فناور ی های مالی ایران

  جذب و نگهداشت نیروی متخصص؛ چالشی جدی

با توجه به صحبت های علیرضا ماهیــار، معاون فناوری 
اطالعات بانک ملی ایران، اگر کمــی به عقب تر برگردیم، 
مهم تریــن ویژگــی یــک بانــک کــه آن را از ســایر رقبایش 
متمایــز می کــرد، میــزان امنیــت بانــک و ســطح اعتمــاد 
مشــتریان به بانک بــوده و قبالً منظــور از امنیــت میزان 
اســتحکام گاوصندوق هــا و تعــداد نگهبانان بانــک بود، 
ولی اکنون ایــن مفهوم تغییــر کــرده اســت. او در این باره 
بیشــتر توضیح می دهــد: »واقعیت این اســت کــه هنوز 
هم با وجود ایجاد تغییرات گسترده در ساختار بانک ها 
و خواســته های مشــتریان، امنیت جزء الینفک و شاید 
مهم ترین رکن ایجاد اعتماد در مشتریان بانک هاست. 
تنها تفاوت هم تغییر مدل امنیت از امنیت صرفاً فیزیکی 
به امنیــت دیجیتالــی اســت. اما ایــن دگردیســی باعث 
ایجاد پیچیدگی ها و تغییرات بسیاری در نگرش بانک ها 
به موضــوع امنیت و منابــع ســخت افزاری، نرم افــزاری و 
انسانی بانک ها شده اســت. نرخ رشد پیشرفت فناوری 
در ســال های اخیــر هم بــرای افزایــش بیش از پیــش این 

پیچیدگی ها مزید بر علت شده است.«
ماهیــار بر ایــن عقیده اســت کــه چالش هــای فراوانی در 
حــوزه تأمیــن امنیــت ســایبری در کشــور وجــود دارد که 
این چالش هــا در صنعت پولــی و بانکی کشــور به دلیل 

حساسیت های فراوان موجود بسیار پررنگ تر است. 
او می گویــد: »اگر بخواهیم عوامل ایجــاد بانکی امن 
را تقســیم بندی کنیم، باید گفت ســه بخش منابع 
انســانی، فنــاوری و فرایندهــا، مــواردی هســتند که 
در راه امن ســازی بایــد بــه آنهــا توجــه ویــژه ای کرد. 
شــاید در حال حاضر و بــا توجه به شــرایط کنونی 
کشــور مهم تریــن و اصلی تریــن چالش پیــش رو 

برای واحدهای امنیت سایبری بانک کمبود نیروهای 
متخصــص در این حــوزه باشــد. به دلیل عــدم پرورش 
نیروهــای دســت به آچار حوزه امنیــت در دانشــگاه ها 
و همچنیــن مهاجــرت گســترده نیروهایــی کــه در این 
حوزه باتجربه هســتند، ما با مشــکل جــدی در زمینه 
تأمین نیــروی متخصص امنیت مواجه هســتیم و در 
واقع حساســیت این حــوزه هم بــه قدری باالســت که 
امکان پرورش متخصص از صفــر عالوه بر هزینه های 
گزاف برای ســازمان و همچنین ریسک جدایی نیروها 
بعد از آموزش، ریسک های امنیتی فراوانی را نیز برای 
بانک ایجاد می کند. موضــوع دیگری هم که در بخش 
منابع انســانی وجود دارد، این است که با فرض وجود 
متخصــص باتجربــه، ایــن نیروهــا بســیار گران قیمت 
هســتند و در صورت دریافــت پیشــنهادهای باالتر از 
سایر سازمان ها، نگهداری آنها در بانک سخت تر هم 

می شود.«
به گفته معاون فناوری اطالعات بانک ملی ایران، چالش 
مهم دیگر در حوزه فناوری است. به دلیل قیمت باالی 
فناوری های امن ســازی، چه در حوزه نرم افزاری و چه در 
حوزه ســخت افزاری و همچنین وجود تحریم هایی که 
کشــور با آنها روبه روســت، تأمین فناوری 
مناسب و به روز یک چالش اساسی و در 
عین حال خطرناک است. او با مثالی 
توضیح می دهد: »برای مثال فرایند 
خرید تجهیزات نوین حوزه امنیت 
عالوه بر روال های طوالنی اخذ مجوز 
و تأمین بودجه خصوصاً در بخش 
دولتــی، به دلیــل نیــاز بــه دور زدن 
تحریم ها و طی فرایندهای مرتبط 

علیرضا ماهیار، فرهاد بهمنی، سیدمحمدرضا مصطفوی 
و محمدرضا غفوری از چالش های امنیتی بانک ها می گویند

در اهمیت خشت اول
امروزه »اطالعات« به عنوان دارایی های یک سازمان محسوب می شوند و صیانت از آنها یک ضرورت است؛ ضرورتی که در 
صنعتی مانند مالی و به خصوص بانک ها اهمیتش چندین برابر می شود. هر یک از بانک های کشور میلیون ها کاربر را تحت 
پوشش دارند؛ کاربرانی که می توان آنها را دارایی های بانک ها دانســت و جلب اعتماد آنها از طریق حفظ اطالعات و امنیت 
حساب هایشان امری مهم برای بانک هاست. در واقع امنیت را می توان جزء الینفک و شاید مهم ترین رکن ایجاد اعتماد در 
مشتریان بانک ها دانست. بانک های کشور نیز تابه امروز مکانیسم هایی را به کار گرفته اند تا اختالل جدی ای در روند تداوم کسب وکارشان 
ایجاد نشود، اما باید توجه داشت که این فعالیت ها برای تأمین امنیت کافی نیستند و امنیت به اقدامات مداوم نیاز دارد. البته برای اجتناب از 
آسیب پذیری های پنهان، امنیت باید با فرایند توســعه عجین شــود، نه اینکه بعداً ضمیمه شــود. با این حال و با وجود اینکه امنیت یکی از 
مهم ترین مسائل در صنعت بانکی است، بانک های کشور در این زمینه با چالش هایی روبه رو هستند؛ چالش هایی که بر اساس عوامل تأثیرگذار 
محیطی داخلی و خارجی، سطح بلوغ امنیتی، مدل کسب وکار، درجه ریسک پذیری سازمان و حتی بر اساس خصوصی یا دولتی بودن بانک ها، 
متفاوت و متغیر اســت. در گفت وگویی که بــا علیرضا ماهیار، معــاون فناوری اطالعــات بانک ملی ایــران؛ فرهاد بهمنی، عضــو هیئت مدیره 
پست بانک؛ سیدمحمدرضا مصطفوی، مدیر اجرایی فناوری اطالعات بانک قرض الحسنه رسالت و محمدرضا غفوری، کارشناس صنعت 

بانکی داشتیم، به مهم ترین چالش های بانک های کشور در حوزه امنیت اطالعات پرداختیم.

علیرضا ماهیار
معاون فناوری اطالعات بانک ملی ایران
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شماره شصت وچهارم
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گزارش

با گمرکات و واردات تجهیزات، گاه تا ۱۰ ماه ممکن است 
طول بکشــد و این مــورد وقتــی پررنگ تــر و خطرناک تر 
می شود که به این تجهیزات نیاز فوری داشته باشیم، آن 
هم در شرایطی که فعالیت و سرویس دهی بانک قابل 
 توقف نیست و تداوم کسب وکار امن اولین و مهم ترین 
اصل در صنعت بانکی است. ذکر این نکته هم ضروری 
است که در بیشــتر مواقع تأمین بودجه های هنگفت 
جهــت تأمیــن امنیــت هــم به دلیــل ماهیــت غیرقابل 
سنجش بودن خروجی های امن سازی و محدودیت های 
بودجه ای امری دشوار و در برخی موارد ناشدنی است. 
تدویــن فرایندهــای ایمن ســازمانی و برون ســازمانی و 
انطباق بــا اســتانداردها و دســتورالعمل های نهادهای 
متعدد متولی امنیت در حوزه بانکی و جاری سازی آن در 
سازمان به عنوان فرهنگ ایمن سازمانی هم از مواردی 
اســت که شــاید کمتــر بــه آن توجــه شــود، ولی بســیار 

تأثیرگذار است.«
راهکارهــای مرتفع ســازی  ماهیــار در خصــوص 
چالش هایی که به آنها اشاره کرد، به این نکته می پردازد 
که حل بخشی از این چالش ها در واقع فراتر از اختیارات 
حوزه بانکی کشور است و بیشتر مرتبط با موضوعات 
کالن و سیاســت های باالدستی هســتند. او می گوید: 
»اما این بدین معنا نیســت که باید نشســت و دست 
روی دست گذاشت و منتظر حل شدن موضوعات بود. 
واقعیت این اســت که با وجود محدودیت های فراوان 
تا به امروز نظام بانکی کشــور توانســته در حوزه تأمین 
امنیت ســایبری موفق عمل کنــد و مکانیســم هایی را 
به کار گیرد که اختالل جدی در روند تداوم کسب وکار 
بانک ها ایجاد نشــود. اما این فعالیت ها کافی نیست 
و بــرای رســیدن بــه ســطح مطلوب تــر، کار بــرای انجام 
زیــاد اســت. شــاید نشــود جلــوی مهاجــرت نیروهای 
متخصص را گرفت، اما با سرمایه گذاری های بلندمدت 
در آمــوزش و تربیت نیروهــای متخصص کــه نیازمند 
همکاری بیشــتر ســایر نهادهــا همچــون وزارت علوم، 
معاونت فناوری نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی 
نیز هســت، می شود نســبت به رفع مشــکل اساسی 
تأمیــن نیــروی متخصــص اقــدام کــرد. در خصــوص 
تأمین بودجه های مرتبط با امنیت نیز شاید تغییر در 
ســاختارهای واحدهای امنیت بانک و اســتقالل آنها 
و اختصــاص بودجه هــای متناســب بــا خواســته های 
بانک در حوزه امنیت، مشکل گشا باشد. البته در این 
خصوص نیز کمک و مشارکت نهادهای باالدستی در 
خصوص ابــالغ و الــزام بانک ها به اســتقالل و تقویت 
واحــد امنیــت راهگشاســت. حمایت هــای بیشــتر از 

شــرکت ها و نهادهای تولیدکننده فناوری  داخلی 
امنیــت اطالعــات نیــز یکــی از راهکارهای 
مرتفع سازی مشکل تأمین فناوری است. 
امــا بایــد اشــاره کــرد کــه کمــاکان بخــش 
اعظمــی از نیازهــای فناورانــه ایــن حــوزه 
مستلزم استفاده از فناوری های وارداتی 
است و ایجاد انحصار محصوالت بومی 
می توانــد شمشــیری دولبــه در زمینــه 

امنیت سایبری کشور باشد.«
معــاون فنــاوری اطالعــات بانــک ملــی 

ایران، وضعیت امنیت اطالعات کشور در صنعت بانکی 
را قابل  قبول توصیف می کند، ولی می گوید کاستی هایی 
وجود دارد و تا رســیدن به شــرایط مطلــوب کمی فاصله 
وجود دارد. ماهیار در این باره توضیــح می دهد: »ایجاد 
ســنجه های قابل اتــکا جهــت ارزیابــی ســطح امنیت و 
همچنیــن تعییــن اولویت های ســازمان از میــان اهداف 
کســب وکاری و اهــداف امنیتــی و هم راستاســازی ایــن 
اهــداف جهــت رســیدن بــه وضعیــت مطلــوب امــری 
اجتناب ناپذیر و ضروری اســت. از همین رو یک شرایط 
مطلوب و ایده آل امنیت سایبری، مخصوصاً در صنعت 
بانکداری موضوعی نیست که یک تعریف مشخص و 
ثابتی داشته باشد و المان ها و عناصر متغیری در تعریف 
آن شرایط نقش دارند. در واقع تمامی عناصری که به هر 
نحوی با محافظــت از اطالعات و دارایی های مشــتریان 
بانک در برابر افشــا یا ســرقت مرتبط باشــد و همچنین 
میزان در دسترس بودن سرویس هایی که بانک در اختیار 
مشتریانش قرار می دهد، در رسیدن به شرایط مطلوب 
امنیت در صنعت بانکی تعیین کننده است. برای تحقق 
ســطح مطلوب امنیت و با توجــه به عناصری که اشــاره 
شــد، عوامل تأثیرگذار مختلفی وجود دارنــد که در کنار 
هم ترسیم کننده ســطح امنیت بانک هستند. عواملی 
همچــون نیــروی انســانی، تجهیــزات و ســخت افزارها، 
فرایندهای سرویس دهی، شرایط برون سپاری و مدیریت 
پیمانکاران، انســجام و اســتقالل تشــکیالت امنیت در 
ساختار سازمانی بانک، میزان بودجه در اختیار و قوانین 
و مقررات حاکم بر صنعت از جمله مواردی هستند که 
نقش تأثیرگذاری در رســیدن به شرایط مطلوب امنیت 

دارند.«

  مهم تریــن اتفاقــات حــوزه امنیــت؛ ناشــی از پرســنل 
ناراضی

فرهــاد بهمنی، عضــو هیئت مدیــره پســت بانک درباره 
چالش بانک ها در حوزه امنیت اطالعات، ابتدا به کمبود 
نیــروی متخصــص در حــوزه امنیت و مشــکالت جذب 
آنها اشــاره می کند و آن را یکــی از اصلی ترین چالش ها 
در این حوزه می داند. او در توضیح این چالش می گوید: 
»اســترس و مســئولیت باالی این حوزه ســبب می شود 
کــه همــکاران متخصــص ترجیــح دهنــد در حوزه هــای 
دیگر فناوری اطالعات در بانک ها مشغول به کار شده، 
یــا جــذب شــرکت های خصوصــی شــوند، یــا به صورت 
فریلنســر به فعالیت خود ادامه دهند. دلیل وجود این 
چالــش، حقــوق و مزایــای پاییــن، به ویــژه در بانک هــای 
دولتی و همچنیــن عدم در نظــر گرفتن حقــوق و مزایای 
ویژه برای پرســنل این بخش با توجه به حساسیت 
این شغل است. همچنین مشکالت جذب نیرو 
و فرایند طوالنی به روزرســانی چارت ســازمانی 
در بانک های دولتی از دیگــر دالیل این چالش 
اســت. بــه عبارتــی مهم تریــن اتفاقــات حــوزه 

امنیت ناشی از پرسنل ناراضی است.«
به گفته بهمنی، لزوم پاســخگویی بــه نهادهای 
نظارتی متعــدد مانند مرکــز مدیریــت راهبردی 
افتــای ریاســت جمهوری، ســازمان پدافنــد 
غیرعامل، مرکــز فضای مجازی و ســازمان فناوری 

 فرهاد بهمنی
عضو هیئت مدیره پست بانک

با وجود 
محدودیت های 
فراوان تا به امروز 
نظام بانکی 
کشور توانسته 
در حوزه تأمین 
امنیت سایبری 
موفق عمل کند و 
مکانیسم هایی را به 
کار گیرد که اختالل 
جدی در روند تداوم 
کسب وکار بانک ها 
ایجاد نشود. اما 
این فعالیت ها 
کافی نیست
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اطالعــات، پلیــس فتــا، بانــک مرکــزی و... موجــب شــده 
بیشتر وقت و انرژی مدیران و پرسنل حوزه امنیت بر این 
امر متمرکز شــود و از تمرکــز روی فعالیت های عملیاتی و 
اصلی کاسته شود. او در این باره می گوید: »برای رفع این 
چالــش، می بایســت از نامه نگاری هــای متعــدد و موازی 
توسط سازمان های باالدستی جلوگیری شده و یک نهاد 
با هماهنگی با سایر نهادها، نسبت به این امر اقدام کند.«
عضو هیئت مدیره پســت بانک، ابهامات موجود در این 
حوزه را به دلیــل تازگی برخــی نیازمندی ها، یکــی دیگر از 
چالش های این حوزه می داند و درباره این چالش می گوید: 
»به طــور مثــال بخشــنامه بانــک مرکــزی در خصــوص 
راه اندازی آزمایشگاه امنیت سایبری که در سال گذشته 
بــه بانک هــا ابــالغ شــد، دارای ابهامــات زیــادی در زمینه 
پیاده ســازی اســت و اهــداف این پروژه مشــخص نشــده 
است. به طوری که اغلب بانک ها به دلیل عدم رفع ابهامات 
موجود و عدم وجود دستورالعمل دقیق، پیاده سازی پروژه 

را متوقف کرده اند.«
یکی دیگر از چالش هایی که بهمنی به آن اشاره می کند، 
عدم همکاری کامل سایر واحدها با واحد امنیت است؛ 
بنابراین هنگام انجام بسیاری از پروژه های امنیتی مانند 
مسدودسازی دسترسی های کاربران و... با مشکل مواجه 
می شود. او در این باره توضیح می دهد: »همچنین الزامات 
ابالغی از ســوی واحــد امنیــت از ســوی واحدهــای دیگر 

به درستی انجام نمی شود.«
به عقیده بهمنی، با توجه به حساسیت و اهمیت حوزه 
امنیت، الزم است تا پروژه های امنیتی بانک ها در اولویت 
قرار گرفته و جهت ابالغ اعتبار، انجام مراحل مناقصه و... 
با سرعت و جدیت بیشتری از سوی واحدهای دیگر بانک 
پیگیری شــود. او می گوید: »همچنین ســایر موارد اداری 
این حوزه مانند به روزرسانی چارت سازمانی، جذب نیرو، 
اختصاص فضــای فیزیکی مناســب جهت پیاده ســازی 
پروژه های امنیتــی و مانیتورینگ ســامانه های مختلف و 
استقرار نیروها با سرعت بیشتری انجام می شود. با توجه 
به حساســیت این حوزه، مدیــران و پرســنل امنیت باید 
به صورت شــبانه روزی و ۷×۲۴ آنکال و در دســترس بوده 
و همین امر استرس بیش از حدی را به پرسنل این حوزه 
تحمیل می کند. افزایــش تعداد پرســنل و در نظر گرفتن 
شیفت ۷×۲۴ جهت پاســخ ســریع به حمالت سایبری 

می تواند در کاهش این استرس مؤثر واقع شود.«
بــه گفتــه او یکی دیگــر از مشــکالت، حمالت شــدید و 
غیرمعمول هکرها به کشور ماست که نسبت به سایر 
کشورها بیشتر است و هوشیاری و کار بیشتری را برای 
حفــظ امنیــت می طلبــد و نگرانــی بابــت نرم افزارهــای 

خارجی هم همیشه وجود دارد.
او توضیح می دهد: »به دلیل باالرفتن قیمت دالر 

افزایــش هزینه های حــوزه فنــاوری هــم مزید بر 
علت شده تا نتوان شرایط ایمن را به طور کامل 
پیاده ســازی کرد. با توجــه به تمامــی مواردی 
که پیش تر ذکر شد، به نظر می رسد در حوزه 
امنیت از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده 
و رفــع چالش هــای مذکــور می توانــد کمــک 
شــایانی جهــت بهبــود وضعیــت موجــود 

داشته باشد.«

  امنیت افزودنی نیست

ســیدمحمدرضا مصطفــوی، مدیــر اجرایــی فنــاوری 
اطالعات بانک قرض الحســنه رســالت با بیــان اینکه 
چالش های حوزه امنیت اطالعات در حوزه بانکی بارها 
مطرح شده، ولی به نظر می رسد دالیل ریشه ای موانع 
به اندازه ای که باید مــورد توجه قــرار نگرفته، می گوید: 
»امروزه تمامی کارشناسان و پیشروان در حوزه بانکی 
به چالش هــای این حــوزه اشــراف دارنــد؛ چالش هایی 
از قبیــل وجــود تحریم هــا، هزینه هــای بــاال )از نیــروی 
متخصص گرفته تا تجهیزات و نرم افزارها(، ناکافی بودن 
مراکز مشــترک تعاملی امنیتی بیــن بانک هــا و...؛ اما 
بســیاری از این چالش ها خود علت ریشــه ای دیگری 
دارد و تا علت ها به درســتی رسیدگی نشود، چالش ها 
باقی می ماند و با پیشرفت فناوری اطالعات، عمیق تر 
هم خواهند شد. به طور کلی این موانع را می توان به دو 
بخش موانع برون ســازمانی و درون ســازمانی تقســیم 

کرد.«
موانــع  دربــاره  مصطفــوی  صحبت هــای  طبــق 
برون ســازمانی، نهادهــای نظارتــی کشــور بــا تعییــن 
الزامات و ایجاد ساختارهای الزم و خط مشی ها کمک 
شــایانی در امــر توســعه و اســتقرار امنیــت ســایبری 
کرده اند، اما در این حوزه مشکالتی نیز به وجود آمده 
که باعث صــرف انــرژی و هزینــه زیــاد می شــود. او در 
این بــاره این گونــه توضیح می دهــد: »تعــدد نامه های 
ارســالی مشــابه از نهادهــای باالدســتی باعــث شــده 
متخصصان زمان زیادی را صرف پاسخگویی به موارد 
نســبتاً تکراری کنند. در این رابطه بهتر است به جای 
این همه پراکندگی و موارد تکراری، دستورالعمل های 
جامع و کم تعداد تهیــه و برای همان دســتورالعمل ها 
ویرایش جدیــد ارائه شــود. عــدم در نظر گرفتــن بلوغ 
سازمان نیز باعث به وجود آمدن مستندات غیراجرایی 
در سازمان ها شده است. دخالت در اجرای روش ها و 
عدول از نقش سیاســت گذاری به عنوان مثال، اجبار 
اســتفاده از محصــوالت بومــی غیرمؤثــر )و تحمیــل 
مضاعف( از دیگر چالش هایی اســت کــه این نهادها 
برای بانک ها به وجود آورده اند. همچنین آگاهی رسانی 
عمومــی )در حــوزه امنیــت عمومــی و فیشــینگ و 
کالهبرداری  ها( به درستی انجام نمی شود که علت آن 
عدم استفاده مفید از ظرفیت شبکه های اجتماعی، 
کانال های پرمخاطب، بیلبوردهای پربازدید و استفاده 
از روش هــای مــدرن از قبیــل انیمیشــن و... اســت. 
سازوکارهای قانونی نیز در برخورد با متخلفان کم تأثیر 
نبوده و فرایند رســیدگی به تخلفات حوزه ســایبری را 
بسیار طوالنی کرده است. مهاجرت متخصصان حوزه 
بانکی بــه کشــورهای خارجــی نیــز از دیگر 
چالش هــای اصلی اســت کــه از دالیل 
اصلی کمبود متخصص در این حوزه 
به شــمار مــی رود کــه خــود دالیــل 

ریشه ای دیگری دارد.«
او سپس به موانع درون سازمانی 
می پردازد و می گوید که از موانع 
ریشه ای اساسی که در بسیاری 
از ســازمان ها طــی ســال های 

سیدمحمدرضا مصطفوی
مدیر اجرایی فناوری اطالعات بانک قرض الحسنه رسالت

آگاهی رسانی 
عمومی )در حوزه 
امنیت عمومی 
و فیشینگ و 
کالهبرداری  ها( 
به درستی انجام 
نمی شود که 
علت آن عدم 
استفاده مفید از 
ظرفیت شبکه های 
اجتماعی، 
کانال های 
پرمخاطب، 
بیلبوردهای 
پربازدید و استفاده 
از روش های مدرن 
از قبیل انیمیشن 
و... است




