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در صنعت خودرو تاب آوری ماشین ها را 
با شاخصی به نام طول عمر می سنجند. 
امــروز به طــور متوســط طــول عمــر 
ماشــین ها 200 هــزار مایل اســت که در 
مــورد ســخت جان ترین مدل هــا بــه 300 هــزار مایــل هــم 
می رســد. بــرای کمپانی هــای خودروســازی عــالوه بــر 
شــاخص هایی همچــون قــدرت موتــور، شــتاب و ظاهــر 
ماشین ها، افزایش طول عمر محصوالت شان به باالترین 
حد نیــز اهمیــت دارد؛ هدفی کــه تویوتــا در رســیدن به آن 

موفق تر از هر کمپانی دیگری بوده است.
همه ما بــه ایــن حقیقت کــه هیچ چیــز در ایــن دنیــا ابدی 
نیست، واقفیم و در فعالیت هایمان می کوشیم طول عمر 
را افزایــش دهیم. در صنعت پزشــکی و ســالمت به دنبال 
افزایــش طــول عمــر انســان هســتیم و در صنایــع غذایی 
به دنبــال افزایش تاریخ مصــرف محصوالت مــان. عالوه بر 
محصــوالت تولیدی، خــود کســب وکارها نیز طــول عمری 
دارند کــه بــه میــزان »تــاب آوری« آنهــا در شــرایط بحرانی 
وابســته اســت. برخی کســب وکارها، قرن ها با بحران های 
ســخت، رکود، تورم و جنگ های ویران کننده دست وپنجه 
نرم می کنند و زنده می مانند و برخی دیگر با اولین بحران از 
هم می پاشند. گاهی فاصله میان پیدایش یک کسب وکار تا 

فروپاشی آن طوالنی و گاهی بسیار کوتاه است.
تاب آوری کســب وکارها عالوه بر عوامل درونی تحت تأثیر 
عوامل خــارج از کســب وکار و شــرایط محیطی قــرار دارد و 
مطالعه میزان تاب آوری آنها بدون در نظر گرفتن این عوامل، 
مطالعه ای ناقص خواهد بود. کسب وکارهایی که در ارتباط 
تنگاتنگ و مستقیمی با تک تک اعضای جامعه قرار دارند، 
به ناچــار با هــر تغییــری در جامعه به ســرعت تحــت تأثیر 
تغییرات قرار می گیرند. این کسب وکارها که اعتبار خود را 
به تدریج و از تک تک مصرف کنندگان کســب کرده اند، در 
برابر تغییرات جامعه آســیب پذیرتر از سایر کسب وکارها 

هستند.
کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال کشور نیمه دوم امسال را با 
شوک بزرگی شروع کردند. در کنار تمام چالش های تکراری 
این چند دهه، همچون تورم افسارگسیخته، ارتباط بیمار ما 
با باقی دنیا و همچنین چالش بزرگ چند سال اخیر به نام 
مهاجرت منابع انسانی؛ کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال 
با چالش جدی دیگری مواجه شــدند. بمب خواسته های 
تحقق نیافتــه مردم ایــران طی چند دهه گذشــته، امســال 
بــه مــرز انفجــار رســید. سال هاســت کــه کــوه چالش های 
اقتصــادی و اجتماعــی ایــران در حال بزرگ شــدن اســت و 
نه تنها مسئله ای حل نمی شود که به مرور به حجم مسائل 
افزوده نیز شــده و امروز به جایی رسیده که جامعه تحمل 
هیچ مانعی برای رسیدن به خواسته تحول خود را ندارد. در 
شرایط احساسی و هیجانی موجود یکی از ماهیت هایی که 

مورد حمله قرار گرفت، کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال 
کشــور بود که به عنــوان »حافظان وضع موجــود« مورد 

نقدهای شدید قرار گرفتند.
کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال کشور که خود پرچم دار 
نوآوری و تحول خواهی هستند و در همه این سال ها مرغ 
هر عزا و عروسی شده اند، حاال به عنوان موجودیت هایی 
که مانــع تحــول هســتند، مــورد انتقــاد قــرار گرفته اند؛ 
انتقادهایی که جنس آن با انتقادهای گذشــته بســیار 
متفــاوت اســت. امــروز پایــگاه حمــالت از شــبکه های 
تلویزیونــی فارســی زبان آن طــرف مرزهاســت و تفــاوت 
اساســی اش با نوع انتقادهای گذشــته در این است که 
امروز با یک »روایت ســازی رســانه ای« مواجه هستیم 
و نه تنهــا کســب وکارها، کــه تمــام اکوسیســتم اقتصاد 

دیجیتال کشور تهدید شده است.
در مقابل این روایت سازی رســانه ای، تمرکز رسانه های 
کســب وکاری ما باید بر »بازتعریف تصویر رسانه ای« و 
»گفتمان ســازی بــرای دوره جدید اکوسیســتم اقتصاد 
دیجیتال« باشد. ما معتقدیم با وجود انتقادهای سخت 
نباید از حرف زدن ترســید و باید فضا را برای گفت وگوی 
منصفانه و منطقی فراهم کرد. مــا در »کارخانه نوآوری 
رسانه  راه کار« برای گذار از این دوره بحرانی اکوسیستم، 
تمرکز بر چند موضوع را در دستور کار خود قرار داده ایم:

 انگ زدایی از اکوسیستم؛
 تعریف درست نسبت اکوسیستم با حاکمیت؛

 توسعه و دغدغه ایران؛
 کارآفرینی و اشتغال؛

 زنان و زیست زنانه در اکوسیستم نوآوری ایران؛
 مهاجرت، منابع انسانی و نخبگان و متخصصان ایران 

و نسبت آنها با اکوسیستم؛
 کسب وکارهای خرد آنالین و مسئله عدالت اقتصادی؛

 آینده روزمره ایرانیان.
گرچه تمام فعالیت های »راه کار« در تمام عمر 12ساله اش 
معطوف به مسئله کسب وکارها بوده، اما امروز با توجه به 
مسائل روز ایران و کسب وکارها، دستگاه تحلیلی ما این 
موضوعات را به عنوان اولویت ها برای دوران بحرانی حال 
تشخیص داده است. ما در راه کار با ابزارهایی که در اختیار 
داریم که شامل رسانه های راه پرداخت، عصر تراکنش، 
کارنگ، رمــزارز، بیمه دیجیتال، انتشــارات راه پرداخت، 
کتاب راه کار، رویدادهای راه پرداخت و در نهایت تلویزیون 
راه کار است، قصد داریم به افزایش تاب آوری کسب وکارها 
با اســتفاده از راه حل های صحیح رسانه ای کمک کنیم. 
هنوز هم معتقدیم هر پیدایشی روزی به یک فروپاشی 
منجر خواهد شد، راه کار هم از این قاعده مستثنی نیست 
و امید داریم تا زمانی که هستیم بتوانیم فاصله میان این 

پیدایش و آن فروپاشی را افزایش دهیم 

راه کار از چه آینده ای صحبت می کند؟ 

تاب آوری، ارزش آفرینی و توسعه

مینا والی
مدیرمسئول

تاب آوری 
کسب وکارها عالوه 
بر عوامل درونی 
تحت تأثیر عوامل 
خارج از کسب وکار و 
شرایط محیطی قرار 
دارد و مطالعه میزان 
تاب آوری آنها بدون 
در نظر گرفتن این 
عوامل، مطالعه ای 
ناقص خواهد بود. 
کسب وکارهایی که 
در ارتباط تنگاتنگ و 
مستقیمی با تک تک 
اعضای جامعه قرار 
دارند، به ناچار با هر 
تغییری در جامعه 
به سرعت تحت 
تأثیر تغییرات قرار 
می گیرند
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شماره شصت و ششم

رضا قربانی
سردبیر

زمانی که ما ماهنامه عصــر تراکنش را 
شــروع کردیــم انــواع تهمت هــا را 
شــنیدیم؛ ناســزاها را و دشــمنی ها را. 
زمانی که وارد شدیم چیزی جز انگیزه 
بهبود و توسعه نداشتیم، ولی با بدترین ها روبه رو شدیم. 
برخوردهــای برخــی مــا را محافظه کار کــرد و همــان ابتدا 
دســت به عصا حرکــت کردیــم. در شــماره های ابتدایــی 
ماهنامه عصر تراکنش از اینکه چهره های جوان و ظاهراً 
کم تجربه را جلد کنیم، هراس داشتیم؛ می ترسیدیم نکند 
کسی که برای جلد انتخاب می کنیم، فردا روزی مشکلی 
ایجاد کند که برای ما هم دردسرساز شود! قاعدتاً روزهای 
اول با ترس هایمان زندگی می کردیم و از هر چیزی هراس 

داشتیم. 
روزهای اول با دیده تردید نگریسته می شدیم و هرچقدر 
هم که خودمــان به ادامه راه مــان امیدوار بودیــم، دیگران 
ما را موقتی می دانســتند. برخــی تصــور می کردند نوری 
هســتیم که خیلی زود خاموش می شــویم. واقعیت این 
اســت که ما همیشــه تصور می کنیم ایــن آخرین ماهی 
است که می توانیم کار کنیم. همان طور که مدیرمسئول 
ماهنامه عصر تراکنش و مدیرعامل راه کار، مینا والی، در 
رویداد »9 ژانویه« گفت: »هر پیدایشی قدم گذاشتن در 
راه فروپاشی است؛ هر چیزی که جایی مجتمع می شود، 
محکوم اســت به فروپاشــی و هیچ چیز ابدی نیســت.« 
ذات این جهــان فناســت و نابودی. مســئله فقط فاصله 
بین پیدایش و فروپاشــی اســت؛ در این جهانی که نباید 
آن را جدی  گرفت، هر چیزی که روزی ارزشمند است، در 

نهایت سرنوشتی جز فروپاشی ندارد. 
در این جهان فانی ما تالش می کنیم و همین تالش کردن 
برای مــا ارزشــمند اســت. نمی دانیــم کارهایی کــه انجام 
می دهیم، متن هایی که می نویســیم و منتشر می کنیم، 
عکس هایی کــه می گیریم و اندیشــه هایی که گســترش 
می دهیــم، در نهایــت مــا را همــراه مخاطبان مــان بــه 
کجــا می رســاند. در ایــن ســال ها تــالش کردیــم پابه پــای 
مخاطب مــان یــاد بگیریــم و روی توســعه خودمــان کار 
کنیم. عالقــه داریم وقتی به عقب نــگاه می کنیم از راهی 
که آمده ایم، خوشحال باشــیم و اگر به گذشته بازگردیم 
باز همین کارها را تکرار کنیم و اگر دانش و تجربه امروز را 
داشتیم، سعی می کردیم خطاهای بیشتری انجام دهیم! 
ما از خطا نمی هراسیم و فلسفه ما در »راه کار« این است 
که با خطا کردن بهتر می توانیم یــاد بگیریم. روزهای اول 
قاعدتاً جرئت و جسارت امروز را نداشتیم و البته تجربه 

اکنون را.
فلســفه ما این اســت کــه پــا در عرصه هایــی بگذاریم که 
پیش از این کسی نرفته و قاعدتاً رفتن در راه هایی که رَهرو 

ندارد، پر از ریسک است و خطر.
اگر این شــماره ماهنامه عصر تراکنش را ورق بزنید، در جای جــای آن چهره های جوان را 
می بینید؛ کسانی که در همین چند سال در اکوسیستم بانکداری و پرداخت کشور رشد 
کرده اند؛ کسانی که توانســته اند کســب وکاری خلق کنند یا به رشد کسب وکارها کمک 
کنند. البته در معنای جوان اختالف نظــر داریم، ولی قبول کنیم با اســتانداردهای امروز 
بانکداری ایران، بیشتر چهره های این شماره و حتی انتخاب روی جلد ما جوان محسوب 
می شوند. برای اینکه بدانیم استاندارد بانکی کشور چیست، در صفحات انتهایی این 
شماره، مدیران ارشد سیستم بانکی کشــور را معرفی کرده ایم. نگاهی به چهره هایشان 

بیندازید و متوسط سنی آنها را حدس بزنید.
اشتباه نکنید! نمی گویم تجربه و سن و سال چیز بدی است و نمی گویم که فقط باید کار 
را به جوانان سپرد؛ ولی قبول کنیم تغییر و تحول واقعی به دست کسانی رقم نمی خورد 
که جرئت و جسارت ندارند. سن و سال مطرح نیست و آنچه اهمیت دارد، جرئت تغییر 
اســت؛ نهراســیدن از خطا کردن و تــالش برای توســعه. البته ایــن ویژگی ای اســت که در 

جوان ترها بیشتر یافت می شود. 
بهترین ترکیب کنار هم قرار گرفتن جوانان و افراد سن و ســال دار است، ولی قبول کنیم 
تا زمانی کــه جوانان بیشــتری در رأس امــور قــرار نگیرند، تغییــر جــدی رخ نمی دهد. در 
سیستم هایی مانند بانکداری که به شدت موروثی هستند و تغییر در آنها دشوار، حتی 
قرار گرفتن چند جوان در رأس چند نهاد هم به تغییر جدی منجر نمی شــود؛ الزم است 
اعتماد کنیم و به استعدادهای این کشور اجازه دهیم رشد کنند. آنهایی که امروز باتجربه 
خوانده می شوند، در گذشــته کم خطا نکرده اند. با این فلسفه که سن و سال دارها خطا 
نمی کنند و راه را برای تــازه واردان ببندیم، قطعاً در آینده با قحط الرجالی بیشــتر از امروز 
روبه رو می شویم. ما باید کارخانه انسان سازی راه بیندازیم. ما باید این کشور را به جایی 
برای رشــد اســتعدادها تبدیل کنیم و این اتفــاق رخ نمی دهــد، مگر اینکه هــراس را کنار 

بگذاریم و به جوانان میدان بدهیم و از خطا کردن شان هم نترسیم.
آیا این اتفاق و این میدان دادن برای خلق مدیران جوان اثربخش، شدنی است؟ آیا ما در 
آینده نزدیک چهره های جوان تر بیشتری در رأس امور بانک های کشور می بینیم؟ آیا ما 
شاهد این خواهیم بود که افرادی شجاع، جسور و نترس مدیریت بزرگ ترین بانک های 
کشور را دست بگیرند و زمینه توســعه را فراهم کنند؟ آیا این تغییر بزرگ رقم می خورد؟ 
نمی دانم؛ ولی ما به  عنوان عضو کوچکی از یک شبکه رسانه ای مستقل بخش خصوصی 
تمام تالش مان را می کنیم که در شرایطی که همه درها بســته است و کسی تازه واردان را 

قبول نمی کند، بستری باشیم برای معرفی و میدان دادن به چهره های جدید.
حاال که ماهنامه عصر تراکنش تالش می کند رســانه مدیران بانکــداری و پرداخت ایران 
باشد، امیدواریم با تمرکز بر چهره های جدید و دوری از تکرار مکررات قبلی، زمینه اندکی 

بهبود را فراهم کنیم.
بانکداری ایــران و پرداخِت ایــرانِ آینده را جوانانی می ســازند که امروز تازه وارد هســتند؛ 
آنهایی که جسورند و البته به اندازه کافی دانش و انگیزه دارند که اثری مثبت بر جامعه 

بگذارند.
ما هنوز امیدواریم؛ هرچند صورت مان زخمی است 

تا زمانی که به جوانان اعتماد نکنیم، هیچ تحول جدی ای در کار نیست

از ترس بترسیم
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آینده 
اکوسیستم 

رمزارز

دی ماه امسال ماه پرخبری بود و تصمیمات مهمی گرفته شــد که بدون شک بر آینده 
فناوری های مالی کشــور تأثیرگذار خواهند بود. مهم ترین اخبار این ماه در انحصار 
بانک مرکزی و الیحه بودجه ۱۴۰۲ بود. اوایل دی ماه علی صالح آبادی از ریاست کل بانک 
مرکزی استعفا داد و محمدرضا فرزین به این سمت منصوب شد. بانک مرکزی در الیحه 
بودجه ۱۴۰۲ نیز خبرآفرین بود. در بخش گزارش های این شــماره از »عصر تراکنش« 
در مطلبی به بررسی وضعیت حوزه BNPL در ایران و جهان پرداختیم؛ حوزه ای که در 
جهان با شتاب زیادی در حال فراگیر شدن است. همچنین نگاهی به دومین رویداد »۹ 
ژانویه« داشتیم. روز نوزدهم دی ماه سالن همایش های کتابخانه ملی، میزبان دومین 
رویداد »آینده کســب وکارهای بالکچین، رمزارز و دارایی دیجیتال« بود. این رویداد به 
همت »کارخانه نوآوری رسانه راه کار« برگزار شد و شــامل سه سخنرانی و چهار پنل 

تخصصی بود.

گزارشها
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فناور ی های مالی ایران

برگزاری انتخابات کمیسیون لندتک 
انجمن فین تک

روز بیســت وچهارم آذرمــاه  ۲۴
آذر

انتخابــات رســمی کمیســیون 
لندتک انجمن فین تک برگزار 
شــد. در این انتخابــات، رئیــس و نایب رئیس 
کمیســیون لندتــک از دو پلتفــرم »قســطا« و 
»دیجی پــی« انتخاب شــدند. بر اســاس آرای 
اخذشده، علیرضا هوشمند از پلتفرم قسطا به 
عنوان رئیس کمیسیون لندتک و محمدسعید 
ابراهیمــی از پلتفــرم دیجی پــی بــه عنــوان 

نایب رئیس این کمیسیون انتخاب شدند.

انتصاب مجید جعفریان به  عنوان 
معــاون فنــاوری اطالعــات بانــک 

سرمایه
26 مراســم معارفه معــاون فناوری 

آذر
اطالعــات بانــک ســرمایه ۲۶ 
آذرمــاه در محــل ســاختمان 
مرکزی این بانــک برگزار شــد. در این مراســم، 
مجیــد جعفریــان بــه  عنــوان »معــاون جدید 
فناوری اطالعات بانک سرمایه و عضو هیئت 
 عامــل« معرفــی شــد و حکــم خــود را از ســید 
حســین رضوی نائینــی، قائم مقام ایــن بانک 

دریافت کرد.

معامله ارزهای دیجیتال مشــمول 
پرداخت مالیات شد

در ایــن روز همچنیــن داوود منظــور، رئیــس 
سازمان امور مالیاتی کشور در حاشیه همایش 
پایانه هــای فروشــگاهی در جمــع خبرنــگاران 
از لــزوم شــمول مالیات بــر دارایی هــای ارزهای 
دیجیتال خبر داد. منظــور در این  بــاره گفت: 

»تولیــد رمزارزهــا در کشــور تابــع مقــررات و 
آیین نامه هاســت، اما خریدوفروش و معامله 
آن غیرقانونــی و غیررســمی اســت. نســبت 
بــه رمزارزهــا مطابــق قانــون عمــل می کنیــم و 
کسانی که تراکنش مالی داشته باشند بررسی 

می شوند.« 
او با اشــاره به کنترل درگاه  های پرداخت ادامه 
داد: »هــر نــوع خریدوفروشــی کــه در یــک 
ســکوی پرداخت انجــام می شــود و همچنین 

خریدوفروش رمزارزها پایش می شوند.«

قانــون  اجــرای  دوم  گام  آغــاز 
اول  از  فروشــگاهی  پایانه هــای 

دی ماه
در روز پرخبــر آذرمــاه، رئیــس ســازمان امــور 
مالیاتی از آغاز اجرای گام دوم قانون پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مؤدیان خبر داد. به گفته 
داوود منظور، شرکت های دولتی و دستگاه های 
اجرایی موضوع ماده )۵( قانون کشــوری از اول 
دی ماه به ســامانه می پیوندند و اجــرای قانون 
پایانه هــای فروشــگاهی تــا پایــان ســال آینده 

تکمیل می شود.

وزارت اقتصاد دوباره متولی بانک 
آینده شد

27 بعد از گذشت بیش از یک سال 
آذر

از توقف رأی شورای پول و اعتبار 
در خصوص تفویض بخشی از 
ســهام بانک آینــده بــه وزارت اقتصاد توســط 
دیوان عدالت اداری، بــاز هم موضوع تفویض 
سهام در نامه  بانک مرکزی به فرابورس مطرح 
شــد و باألخــره بــه تصویــب رســید. روز 
بیست وهفتم آذرماه رأی نهایی و قطعی دیوان 

عدالــت اداری در خصوص آن صادر شــد و بر 
این اساس وزارت اقتصاد مجدداً متولی بانک 

آینده شد.

نصر برای همیشه از قانون اصناف 
کشور مستثنی شد

۲۹ بیســت ونهم آذرمــاه علیرضــا 
آذر

کشــاورز جمشــیدیان، دبیــر 
ســازمان نظام صنفــی  رایانه ای 
استان تهران در مجمع  عمومی عادی سال ۱۴۰۱ 
)نوبت دوم( این سازمان اعالم کرد که بعد از یک 
ماراتــن ســنگین توانســته اند مشــکل قدیمی 
صنــف بــا اتحادیــه فنــاوران را در مــورد پلمــب 
فروشگاه ها و شرکت های متخلف از سوی این 
اتحادیه برطرف کنند. به گفته او، عالوه بر دستور 
تعلیق پلمب از سوی پلیس اماکن و استانداری، 
آنهــا امروز یــک دســتاورد بــزرگ داشــتند و آن 
اینکــه توانســتند از مجلــس استفســاریه ای 
دریافت کنند مبنی بــر اینکه برای همیشــه از 

قانون اصناف کشور مستثنی شده اند.

وزیر ارتباطات: قطع اینترنت شایعه 
است

3 بعد از گذشت ۹۳ روز از قطعی، 
دی

اختالل و محدودیت شدید روی 
اینترنــت روز ســوم دی مــاه وزیر 

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

استعفا در آغاز 
فصل سرد

دی ماه امسال ماه پرخبری بود و تصمیمات مهمی گرفته شد که بدون شک بر آینده فناوری های مالی کشور تأثیرگذار خواهند   
بود. مهم ترین اخبار این ماه در انحصار بانک مرکزی و الیحه بودجه ۱۴۰۲ بود. اوایل دی ماه علی صالح آبادی از ریاست کل 
بانک مرکزی استعفا داد و محمدرضا فرزین به این سمت منصوب شد. فرزین بالفاصله بعد از انتخاب خود در مصاحبه ای 
از تثبیت نرخ هر دالر در سامانه نیما روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خبر داد. بانک مرکزی در الیحه بودجه ۱۴۰۲ نیز خبرآفرین بود. 
در الیحه بودجه ۱۴۰۲ یک رشد ۷۸درصدی برای درآمد بانک مرکزی نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شده است. همچنین بودجه وزارت 
ارتباطات هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن فین تک، مستثنی شدن سازمان نصر از قانون اصناف 
کشــور،  مخالفت انجمن تجارت الکترونیک با ارائه اینترنت طبقاتی در کشــور، تقدیر از ســورنا ســتاری معاون مســتعفی علمــی و فناوری 

ریاست جمهوری و استعفای رئیس موقت اتحادیه کسب وکارهای مجازی از دیگر اخبار دی ماه ۱۴۰۱ بود.

طهورا 
آدینه وند
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ارتباطات در یــک برنامه تلویزیونــی خبرها در 
خصوص قطع اینترنت را شایعه خواند و گفت: 
»اینترنت مانند هواســت و کســی حــق ندارد 
فضای تنفس مردم را قطع کند.« او اعالم کرد 
استفاده از فیلترشــکن ها باعث شده سرعت 
اینترنت کاربران کاهش پیدا کند و این اتفاقی 
است که همیشه وجود داشته است. همچنین 
عیسی زارع پور خبر داد که یکی دیگر از دالیل 
تجربه بد کاربران نسبت به کیفیت اینترنت، 
حمــالت ســایبری شــدیدی بــوده کــه در ایــام 
گذشته و مخصوصاً یک هفته اخیر روی یک 
سرویس داخلی هدایت شــده است. به گفته 

زارع پور تمام این حمالت دفع شده است.

ابــالغ دســتورالعمل نحــوه ارائــه 
خدمات بانکی به اتباع

7 در حالــی کــه اتبــاع خارجــی؛ 
دی

به خصوص افغانســتانی ها در 
ســال های اخیــر با مشــکالت و 
محدودیت هایــی در دریافت خدمــات بانکی 
ازجمله مسدودشدن حساب و محدودیت در 
انجام کارت به کارت مواجه شده اند، روز هفتم 
دی ماه دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی 
به اتبــاع خارجــی در بانک ها تصویــب و ابالغ 
شد. برخالف خوش بینی ها مبنی بر صدور این 
بخشــنامه و حل مشــکالت بانکی مهاجران، 
جزئیات این دستورالعمل نشان می دهد نظام 
بانکی ایــران همچنــان درهای خدمــات بانکی 
خود را روی عمده مهاجران افغانستانی بسته 
است؛ به طوری که فقط مهاجرانی که دفترچه 
اقامت ویژه دارنــد از دریافــت تمامی خدمات 
بانکی بهره مند خواهند بود و سایر مهاجرانی 
که دارنده دفترچه آمایــش، دفترچه اقامت یا 
دفترچه پناهندگی هســتند از دریافت عمده 
خدمــات بانکــی محــروم هســتند و جــزو 

ممنوعه ها معرفی شده اند.

انتصــاب آزاده جعفــری بــه  عنوان 
مدیرعامل شرکت گرایش تازه پارس

 در این روز طی مراسمی با حضور هیئت مدیره 
هلدینگ جی اس اس و جمعی از مدیران ارشد، 
ضمــن قدردانــی از زحمــات و دســتاوردهای 
محسن مهدی نیا، مدیرعامل پیشین شرکت 
»گرایــش تــازه پــارس« )GSS Tech(، آزاده 
جعفری به  عنوان مدیرعامل جدید این شرکت 

معرفی شد.

رئیس کل بانک مرکزی استعفا داد
8 همزمان با انفجار نرخ دالر و رد 

دی
شــدن این نرخ از مــرز ۴۴ هزار 
تومان، علی صالح آبادی در روز 
پنجشنبه هشتم دی ماه با ثبت نامه استعفا 
از ســمت رئیس کلی بانک مرکزی کنار رفت. 
نامه اســتعفای صالح آبادی در حالی از سوی 
هیئــت دولــت به صــورت فوق العــاده در روز 
پنج شنبه مورد پذیرش قرار گرفت که خارج از 
جلســه هفتگی هیئت دولت بود. جلســات 
و  یکشــنبه  روزهــای  در  دولــت  هیئــت 
چهارشنبه برگزار می شود و تصمیمات جدید 
برای مدیریت بانک مرکزی در روز پنج شــنبه 

گرفته شد.

محمدرضا فرزین؛ رئیس  کل جدید 
بانک  مرکزی

در ایــن روز بالفاصلــه بعــد از اســتعفای 
صالح آبادی از سمت ریاست کل بانک مرکزی،  
محمدرضا فرزین رئیس  کل بانک مرکزی شد. 
فرزین پیش از پذیرش این سمت، مدیرعاملی 
بانک ملــی ایــران را برعهده داشــت. نــام او در 
فهرســت وزرای احتمالــی اقتصــاد در دولــت 
سیزدهم نیز قرار داشت، اما تقدیر این بود که 
او بعد از گذشــت بیش از یک ســال از آخرین 
ســمتش؛ مدیرعاملــی بانک ملــی، جایگزین 

علی صالح آبادی شود.

نرخ هر دالر آمریــکا ۲۸ هزار و ۵۰۰ 
تومان تعیین  شد

۹ نهــم دی ماه رئیــس کل جدید 
دی

بانک مرکــزی از تثبیت نرخ هر 
دالر در ســامانه نیمــا روی ۲۸ 
هزار و ۵۰۰ تومان خبر داد و از سیاســت های 
آتی بانک مرکــزی صحبت کــرد.  محمدرضا 
فرزین در اولین ســخنرانی خــود در برنامه ای 
تلویزیونی به  عنوان رئیــس کل بانک مرکزی 
گفت: »برای بازار آزاد سیاست مان این است 
که این بازار را به صورت مستمر، کوچک کرده 
و نــرخ آن را بــه ۲۸ هــزار و ۵۰۰ تومــان نزدیک 
کنیم و کاهش دهیم.« او همچنین  وعده داد 
کــه ارز را تثبیــت و دغدغه فعــاالن اقتصادی 
کشور را برطرف خواهد کرد. همچنین اظهار 
داشــت: »دغدغــه رئیس جمهــور را هــم کــه 
معیشــت مردم اســت بــا کنتــرل تــورم و ارز، 

تأمین خواهیم کرد.«

تهــران  دانشــگاه  و  فینــوداد 
تفاهم  نامه امضا کردند

۱۰ شــرکت »فناوران نوآور سداد« 
دی

کل  اداره  و  )فینــوداد( 
و  فنــاوری  سیاســت گذاری 
نــوآوری دانشــگاه تهــران در محــل معاونــت 
پژوهش و فناوری این دانشگاه تفاهم نامه امضا 
کردند. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران 
در مراسم امضای تفاهم  نامه با فینوداد گفت: 
»در حــال اخــذ مجــوز بــرای راه  انــدازی 
آزمایشگاه های تجهیزات استخراج رمزارز در 

منطقه آزاد ارس هستیم.«

تراکنش هــای ابزارهــای پرداخــت  
بانکی جنبه درآمدی ندارد

روز دهــم دی مــاه دیــوان عدالــت اداری در 
پاســخ بــه شــکایت از ســازمان امــور مالیاتــی 
کشور اعالم کرد که واریز وجه به  حساب های 
بانکــی از طریــق ابــزار پرداخت هــای بانکــی؛ 
ازجمله کارت خــوان بانکی، تجاری نیســت و 
اثبات غیردرآمدی بودن آن بــا مأمور مالیاتی 
اســت. براســاس رأی اخیــر دیــوان، صــرف 
انجــام تراکنش هــای بانکــی از طریــق ابــزار 
پرداخت های بانکی، جنبه درآمدی نداشــته 
و بار اثبات آن برعهده مأموران مالیاتی است.

رونمایــی از ســامانه چکنــو بانــک 
صادرات

۱۱ روز یازدهــم دی مــاه مراســم 
دی

رونمایــی از ســامانه »چکنــو« 
)چــک امــن دیجیتــال بانــک 
صــادرات( در ســاختمان مرکزی ایــن بانک با 
حضــور ضیــاء ایمانــی، مدیرعامــل بانــک 
معــاون  محرمیــان،  مهــران  صــادرات؛ 
فناوری هــای نویــن بانــک مرکــزی و عبــاس 
حســینی، معاون بانک، بیمه و شــرکت های 
دولتــی وزارت امور اقتصــادی و دارایــی برگزار 
شد. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در 
مراســم رونمایــی از ســامانه صــدور چــک 
الکترونیــک در بانــک صــادرات گفــت: »بــا 
صدور چــک الکترونیک قرار نیســت صدور 
فیزیکی چک متوقف شــود، بلکــه همچنان 
به صورت فیزیکی صادر می شــود. همچنین 
کسی که چک دیجیتال را قبول می کند، نیاز 
نیســت چک دیجیتال یا امضــای دیجیتال 

داشته باشد.«
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فناور ی های مالی ایران

نگاهی به صنعت BNPL در ایران و جهان که با شتاب زیادی در حال فراگیر شدن است

نسیه فروشی 
فناورانه

اولین شکل از ارائه خدمات BNPL یا »االن بخر؛ بعداً پرداخت کن« در دنیا به قرن نوزدهم میالدی بازمی گردد. زمانی این نوع از 
برنامه های اقساطی به شکل رسمی و سازمان یافته به مصرف کنندگان ارائه شد که تعداد متقاضیان خرید کاالهای گران قیمتی 
نظیر مبلمان، آالت موسیقی،  تجهیزات مزرعه و... افزایش یافته بود، اما اغلب افراد بودجه کافی تأمین این وسایل گران قیمت را 
نداشتند و بنابراین این قشر از افراد، جامعه هدف BNPL ها شدند که امروزه با روش های فناورانه ای  ارائه می شود. در اوایل قرن 
بیست ویکم، شرکت های فین تک سیستم هایی را توسعه دادند که اجازه می داد وام دهی با طرح اقساطی در جریان پرداخت فروشگاه های آنالین 
ادغام شود و به مصرف کننده نیز این امکان را می داد که یک اعتبار فوری در محل فروش دریافت کند و بعداً بر اساس برنامه زمانی مورد توافق، مبلغ 
تعیین شده را پرداخت کند. عناصر یکپارچه سازی خدمات و پردازش فوری چیزی است که BNPL را از سایر رویکردهای وام دهی به مصرف کننده 
متمایز می کند. طبق یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۰، شــفافیت هزینه ها مهم ترین دلیل عالقه کاربران به BNPL عنوان شده است. نظرسنجی 
صورت گرفته توسط »پیمنتس« نشان می دهد تقریباً نیمی از پاسخ دهندگان )۴۱.۸ درصد( پارامتر »واضح بودن کارمزدها یا نرخ های بهره« را به 
عنوان اصلی ترین دلیل استفاده از خدمات BNPL مطرح کرده اند. برای مابقی نیز دالیلی نظیر توانایی نظارت بر هزینه ها، راحتی و در نهایت تعداد 
کسب وکارهایی که این نوع پرداخت را می پذیرند اهمیت بیشتری دارد. این خدمت به ظاهر ساده امروزه توسط شرکت هایی موسوم به »لندتک« 
در دنیا به کاربران ارائه می شود؛ هرچند شکل و نحوه ارائه آن با فناوری درآمیخته و تغییر کرده، اما آن طور که از آمار حجم بازار این صنعت قدیمی 
پیداست، هر روز محبوب تر از گذشته می شود و طبق آمار وب سایت »سی آرریسرچ«، امروزه از هر پنج نفر، دو نفر قصد دارند کارت های اعتباری 
خود را با BNPL جایگزین کنند. در ادامه این گزارش به بررسی آمار مربوط به صنعت BNPL در سطح جهان و ایران پرداخته ایم. بررسی و مقایسه 
این آمار نشان می دهد با توجه به روند روبه رشــد فناوری در جهان و ایران و همچنین مزایای اقتصادی  »خرید آنی و پرداخت آتی« برای کاربران، 

صنعت BNPL روند روبه رشدی در پیش  دارد.

BNPL ارزش بازار جهانی  

یکی از شاخص های سنجش یک صنعت، بررســی ارزش بازار آن اســت و آمار و ارقام 
ارزش بازار BNPL در دنیا از نوعی ظرفیت بالقوه برای رشد خبر می دهد.

در سال ۲۰۲۰ میالدی، ارزش بازار BNPL به میزان ۸۷.۲ میلیارد دالر تخمین زده شد. 
این رقم در سال ۲۰۲۱ با رشد تقریباً ۴۳درصدی به ۱۲۵.۰۹ میلیارد دالر رسید و در سال 
۲۰۲۲ روی حدود ۱۷۹.۵ میلیارد دالر ایستاد. پیش بینی می شود این رقم تا سال ۲۰۲۵ 
تقریباً سه برابر شده و به ۵۳۱.۵۳ میلیارد دالر برســد. ارزش بازار BNPL تا سال ۲۰۳۰ 

میالدی نیز بالغ بر ۳.۲۷ تریلیون دالر پیش بینی شده است.
با وجود تعداد باالی کاربران این ســرویس در ایاالت متحده، بیشــترین سهم بازار این 
 BNPL صنعت در دنیا متعلق به کشــور ســوئد اســت. ســوئد مدت هاســت روی بــازار
جهانی ســیطره دارد. در ســال ۲۰۱۶، ســوئد توانســت با حفظ فاصله دوبرابری خود با 
هلند، پیشــتاز پرداخت های تجارت الکترونیک داخلی BNPL شــود و تا ســال ۲۰۲۰، 
نســبت پرداخت داخلی BNPL تجارت الکترونیکی ســوئد بیش از دوبرابر شــده بود. 
آلمان و نروژ نیز در رتبه های دوم و ســوم قرار گرفته اند. این آمار نشان می دهد استرالیا 
و نیوزیلند تنها کشورهای غیراروپایی در جمع ۱۰ کشور برتر استفاده کننده از خدمات 
BNPL هســتند. در واقع، تمام هشت کشــور دیگر که بیشترین اســتفاده از BNPL را 

دارند، در شمال غربی اروپا واقع شده اند.

  تعداد کاربران معمولی و کاربران وفادار در جهان

طبــق آمــار وب ســایت »جونیپــر ریســرچ«، تــا ســال ۲۰۲۲ میــالدی تعــداد کاربــران 
استفاده کننده از خدمات BNPL در سراسر جهان ۳۶۰ میلیون نفر بوده است. این رقم 
طی پنج سال آینده بیش از دوبرابر خواهد شد و انتظار می رود در سال ۲۰۲۷ میالدی، 

بالغ بر ۹۰۰ میلیون کاربر BNPL وجود داشــته باشد 
و این یعنی یک افزایش ۱۵۷درصدی.

از منظر تعداد کاربران فعال شرکت های لندتکی نیز 
در حال حاضر شرکت »کالرنا« محبوب ترین شرکت 
ارائه دهنــده خدمــات BNPL در جهــان اســت. ایــن 
شرکت فین تکی تقریباً ۱۶۷ میلیون کاربر فعال دارد.

در رتبــه دوم »افیــرم« بــا ۱۱.۲ میلیون کاربــر و در رده 
سوم »افترپی« با ۱۰.۵ میلیون کاربر معرفی شده اند. 
عالوه بر تعــداد نفراتی که از این ســرویس اســتفاده 
می کننــد، بررســی رونــد اســتفاده نیــز مهم اســت و 
دید مناســبی نســبت به نحــوه اســتفاده کاربــران از 
BNPL به دست می دهد. آمار نشان  می دهد حدود 
یک ســوم از کاربــران BNPL هر مــاه از این ســرویس 
اســتفاده می کننــد و بنابرایــن می توان گفــت حدود 
۳۳ درصــد از کاربــران BNPL کاربــران وفــادار ایــن 
خدمت اند. شــایان ذکر اســت بالــغ بــر ۸۰ درصد از 
کاربران BNPL، دست کم هر شش ماه یک بار از این 

سرویس استفاده می کنند.

BNPL اندازه صنعت  

حــدود یک پنجــم کل کاربــران ســرویس BNPL در 
ایــاالت متحده زندگــی می کنند و بنابراین ســنجش 

طهورا 
آدینه وند
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گزارش اندازه این صنعت در ایاالت متحده، آمار خوبی از کل 
این صنعت در جهان به دســت می دهد. پیش بینی 
می شــود وام دهی صنعت BNPL در ایــاالت متحده 
آمریکا طــی ماه هــای آینده رشــد قابل مالحظــه ای را 
تجربه کرده و تا سال ۲۰۲۴، از ۱۰۰ میلیارد دالر فراتر 

رود.
 BNPL در ســال ۲۰۱۹ میــالدی، مجمــوع وام دهــی
ایــاالت متحــده آمریکا، چیــزی حــدود ســه میلیارد 
دالر بود. ایــن رقم در ســال ۲۰۲۰ بــا ۱۳برابــر افزایش 
به ۳۹ میلیارد دالر رســید و انتظار مــی رود این رقم تا 
سال آینده میالدی با ۳۰ میلیارد دالر افزایش، به ۱۱۴ 

میلیارد دالر ارتقا یابد.

BNPL جمعیت شناسی کاربران  

بررســی کاربــران ســرویس BNPL در جهــان نشــان 
می دهد با تفاوتی اندک، جوان ترها مخاطبان اصلی 
این سرویس هســتند. هرچند طبق آمار، محبوبیت 
BNPL در میــان تمامــی نســل ها در حــال افزایــش 
اســت، اما نسل Z پیشــتاز اســتفاده از این سرویس 

در دنیاست.
نظرســنجی جدیــدی کــه از ســوی شــرکت مشــاور 
سرمایه گذاری» The Motley Fool« صورت گرفته، 
نشــان می دهد ۱۶ درصد از افــراد ۱۸ الی ۳۴ســاله از 
خدمات BNPL به صورت منظم اســتفاده می کنند. 
این رقــم به طرز چشــم گیری باالتر از ارقــام مربوط به 
دو رده سنی دیگر، یعنی ۳۵ الی ۵۴ ساله )۹ درصد( و 

باالی ۵۵ سال )پنج درصد( بوده است.

بررســی کاربران BNPL بر اســاس جنســیت نیز نشــان می دهــد ۶۲.۸ درصــد از افراد 
اســتفاده کننده از خدمات BNPL را مردان تشــکیل می دهند و این در حالی است که 

۵۱.۳۶ درصد از زنان اقرار می کنند تنها مراحلی از خدمات BNPL را تجربه کرده اند.

  BNPL در ایران

شــاید ملموس ترین مثال از قدمت تاریخــی BNPL در ایران همان خرید »نســیه« از 
بقالی هاســت؛ زمانی که افراد از بقالی محل خریــد کرده و بعداً در زمــان خاصی که با 
فروشنده به توافق رسیده بودند بدهی خود را پرداخت می کردند. این روش نیز همان 
مزایای اقتصادی را برای خریداران داشت؛ با این تفاوت که در خرید نسیه فروشندگان 
بر مبنای اعتمادی که به افراد داشتند و همچنین رفتار مشتریان در بازپرداخت بدهی 

در گذشته، امتیاز خرید نسیه را برای عده ای قائل می شدند.
امــروزه هــوش مصنوعــی و روش هــای نوآورانــه اعتبارســنجی در شــرکت های لندتک 
جایگزین احســاس اعتمادی شــده که در گذشــته میان خریدار و فروشــنده به وجود 
می آمــد. از طرفی این شــرکت ها به خودی خود فروشــنده نیســتند و فقط بســتر این 

اعتماد را فراهم می کنند. 
شــاید به نوعی لندتک ها وظیفه اعتماد کــردن به افراد را به عهده گرفتــه و این مهم را 
از دوش فروشندگان خرد برداشــته اند؛ بنا بر همین توضیحات شــاید بتوان گفت که 

امروزه BNPL به نوعی فناوری اعتماد تبدیل شده.
در حال حاضر در ایران شرکت های مختلفی در حوزه BNPL فعالیت می کنند و حوزه 
فعالیت این شرکت ها و خدماتی که در قالب BNPL ارائه می دهند متفاوت است، اما 
پایه و اساس این خدمات همان نسیه فروشی اســت که به روش های خالقانه تری ارائه 

می شود.
»اسنپ پی« به عنوان یکی از اولین ارائه دهندگان BNPL در ایران از سال ۱۳۹۹ فعالیت 
خود را شــروع کرد و اولین محصول اســنپ پی در حوزه BNPL اعتبار ماهانه بود که در 
دی ماه ۱۳۹۹ بــرای اولین بار به کاربران ارائه شــد. محصول جدید این شــرکت با عنوان 
»اعتبار اقساطی« نیز از تیرماه ۱۴۰۱ به کاربران عرضه شد. این سرویس در اسنپ پی به 
صورت شخصی و سازمانی ارائه می شود و در حال حاضر سقف این اعتبار ۱۰ میلیون 

BNPL  پارامتر های مهم استفاده از
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رویداد

  امیدها و چالش های توسعه بالکچین در آینده 

اولین سخنران رویداد ۹ ژانویه، علیرضا زجاجی، مدیرعامل بنیاد »سور« بود که به ارائه 
توضیحاتی در مورد امیدها و چالش های توسعه بالکچین در آینده پرداخت. به باور او، 
پیاده سازی قرارداد های هوشمند در توسعه صنعت بالکچین در بخش های مختلف 

می تواند بسیار کمک  کننده باشد. 
زجاجی در ادامه مقیاس پذیری و ســرعت اجرا، قانون گذاری و اعمال حاکمیت، حفظ 
محرمانگــی اطالعــات، یادگیری و انطبــاق افــراد، رقابت با سیســتم های در حــال کار و 

استانداردسازی قرارداد هوشمند را از چالش های اصلی بالکچین برای آینده دانست.
چالش بعدی از نظر او قانون گــذاری و اعمال حاکمیت اســت. به گفته زجاجی، اینکه 
بتوانیم سند یک خانه، زمین، اتومبیل و... را به صورت NFT دربیاوریم، یعنی توانسته ایم 
بخشــی از مشــکالت در این زمینه را به راحتی حل کنیم، اما در این مــورد حکومت ها 
هستند که باید اسناد NFT را بپذیرند و با پیاده سازی قانون، امکان توسعه در این بخش 

را فراهم آورند و از دست انبار بایگانی ها نیز خالص شوند.

  نقش آموزش در توسعه اکوسیستم رمزارزی

اولین پنل ایــن همایش به بررســی »نقش آمــوزش، شبکه ســازی و فرهنگ ســازی در 
توسعه اکوسیستم های رمزارزی« اختصاص داشت که با حضور یزدان عباسی، مدیر 
کارگروه آموزش و پژوهش انجمن بالکچین؛ مهدی فاطمیان، مدیرعامل زیبال؛ ضیاء 
صدر، مــدرس و ترویج گــر بیت کوین و بالکچیــن؛ بابک مقدم، مدیرعامل اکســکوینو؛ 
محمدحســین امیری، مدیرعامل وینداد و جمشــید عباس پــور، رئیس هیئت مدیره 

کوینینو با مدیریت میثم سلیمانی، دبیر تحریریه »راه پرداخت« برگزار شد.
محمدحسین امیری، مدیرعامل »وینداد« درباره ضرورت آموزش در این حوزه و وظایف 
فعاالن صنعت بالکچین گفت: »یکی از موارد مهمی که در حوزه بالکچین و رمزارز نادیده 
گرفته شده، آگاهی مشتریان و فعاالن این حوزه است؛ در حالی  که مصرف کننده نهایی و 
کسب وکارهای این حوزه از حقوق خود آگاهی ندارند که این موضوع چالش هایی ازجمله 

کالهبرداری، فیشینگ و... را ایجاد کرده است.«
او در ادامه تأکید کرد: »عالوه بر آشنایی با اصول سرمایه گذاری در صنعت بالکچین و 
رمزارز، الزم است به مباحث حقوقی و قانونی این حوزه نیز توجه شود. همچنین الزم 
است قانون گذار به این حوزه ورود کند و اقدامات پیشگیرانه ای در رابطه  با حفظ حقوق 

کسب وکارها و مشتریان انجام دهد.«
یزدان عباسی، مدیر کارگروه آموزش و پژوهش انجمن بالکچین نیز از خالء آموزش در 
صنعت کریپتو صحبت کرد. به اعتقاد او، آمــوزش فضای کریپتو نیازمند یک متولی 

مرضیه امیری

در دومین رویداد »آینده کسب وکارهای بالکچین، رمزارز و دارایی دیجیتال ایران« مطرح شد

ضرورت پایان دادن به 
فضای خاکستری رمزارزها

روز نوزدهم دی ماه سالن همایش های کتابخانه ملی، میزبان دومین رویداد »آینده کسب وکارهای بالکچین، رمزارز و دارایی 
دیجیتال« بود. این رویداد به همت »کارخانه نوآوری رسانه راه کار« برگزار شد و شامل سه سخنرانی و چهار پنل تخصصی بود. 
در یکی از پنل های برگزارشده، نمایندگانی از ســوی حاکمیت نیز حضور داشتند و انتقادات و مشکالت فعاالن اکوسیستم 
نوآوری و فناوری را شنیدند و وعده هایی مبنی بر تغییر وضعیت؛ به خصوص در مورد اینترنت و رگوالتوری رمزارز دادند. رویداد 
آینده کسب وکارهای بالکچین، رمزارز و دارایی دیجیتال، دومین همایشی بود که کارخانه نوآوری رسانه راه کار به مناسبت نهم ژانویه برگزار می کرد 
و با اســتقبال فعاالن حوزه رمزارز و بخش رگوالتوری همراه شــد. این رویداد درواقع فرصتی برای گفت وگو میان بخش خصوصی و رگوالتوری، 

همچنین تعامل فعاالن حوزه بالکچین با یکدیگر بود. در ادامه نگاهی به این رویداد داشته ایم که از نظرتان می گذرد.

خنثی اســت کــه حتــی می تواند از بخــش دولتی باشــد. 
خنثی از این بابت که صرافی ها ممکن است بنا بر منافعی 
که دارند، افراد را به سمت بازار یا یک استراتژی مشخص 
سوق دهند. به گفته او، منظور نهادی است که به واسطه 
آموزش به افراد، نفعی کســب نکنــد و هدفش جلوگیری 
از آسیب های آینده باشد. عباسی ادامه داد: »در شرایط 
کنونی بار آمــوزش بــر دوش صرافی های رمزارزی اســت و 
باید نقش مهمــی در این باره ایفــا کنند. در سراســر دنیا 
هم شرایط به همین صورت است. آکادمی بایننس ۷.۳ 
میلیون دالر صرف آموزش کرده و هشــت و نیم  سال برای 

جذب افراد، محتوا آماده کرده است.«
مهدی فاطمیان، مدیرعامل زیبال نیز در پاسخ به سؤالی 
درباره نقش پرداخت یــار در آموزش کریپتــو توضیح داد: 
»پرداخت یارها به واسطه نوع تعامل شان با کسب وکارهای 
رمزارزی، نمی توانند خودشــان را جــدا از رمزارزها بدانند. 
پرداخت یارها بین نهادهای ناظر و کسب وکارهای رمزارزی 
قرار گرفته انــد و می تواننــد در آموزش به نهادهــای ناظر و 
سیاســت گذار مؤثر باشــند تا شــاهد تصمیماتــی مانند 
محدودیت واریز صدمیلیونی و کاهش ســقف برداشت 

و واریز نباشیم.«
فاطمیان تصریح کرد: »آموزش در این الیه مغفول مانده 
و ما به  عنوان پرداخت یار سعی کرده ایم به نهادهای ناظر 
آموزش هایی بدهیم. انجمن ها ازجمله انجمن فین تک هم 
می توانند به این حوزه ورود کنند و جلوی کوچک تر شدن 
بازار را بگیرند.«بابک مقدم، مدیرعامل اکسکوینو نیز در 
ادامه پنل دربــاره ضــرورت آمــوزش در صنعت بالکچین 
و رمزارز گفت: »نکته مهــم در آموزش این اســت که یک 
طبقه بندی از مخاطبان این صنعت شکل بگیرد، زیرا از 
سیستم ها و نهادهای نظارتی گرفته تا مشتریان به عنوان 
مخاطبان این صنعت به آموزش نیاز دارند. الزم است در 
متاورس فضای امنی ایجاد کنیم که در این زمینه، ایجاد 
فضای آموزشی خاص کمک کننده اســت و صرافی ها در 
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راستای گسترش آموزش در این حوزه نقش اول را بازی می کنند.«
 ضیاء صدر، مدرس و ترویج گر بیت کوین و بالکچین نیز معتقد است طبقات آموزش برای 
کاربران متفاوت است و برای همین وجود متولی آموزش ضروری نیست. او گفت: »از روز 
اولی که به حوزه آموزش قدم گذاشتم، تعداد سرمایه گذاران بیشتر شده و این موضوع نشان 

می دهد آموزش تأثیر خود را داشته است.« 
به اعتقاد صدر، این طور نیســت که موضوع آموزش در ایران ضعیف باشــد، اما همراه با 

پیشرفت جامعه، کالهبرداران و سارقان هم راهکارهای جدیدی پیدا می کنند.
جمشید عباس پور، رئیس هیئت مدیره کوینینو نیز با اشاره به نقش صرافی ها در آموزش 
به مشتریان و فعاالن حوزه رمزارز و بالکچین اظهار کرد: »با این موضوع که صرافی ها باید 
نقش آموزش در این حوزه را برعهده بگیرند، مخالفم. در بحث آموزش با طیف های متفاوتی 
مواجه هستیم و آموزش به برنامه نویس، صرافی و مشتری این حوزه با یکدیگر متفاوت 
است و هر یک از این گروه ها باید آموزش متناسب با فعالیت خود را دریافت کنند. وظیفه 
همه نهادهاســت که به موضوع آموزش در حوزه بالکچین و رمزارز ورود کنند. صرافی در 
نهایت یک بنگاه اقتصادی است و باید بین میزان ورودی خود و حفظ کاربر تعادل برقرار 

کند.«

  اعالم ورشکستگی صرافی بزرگ اف تی ایکس؛ مهم ترین اتفاق سال گذشته میالدی

دومین پنل از دومین رویــداد ۹ ژانویه با محوریت »بالکچین و وب ۳؛ همه تحوالت ســال 
۲۰۲۲« با حضور زهیر سیفعلی، مدیرعامل اکسیر؛ جواد بهره، مدیرعامل مکس دیجیتال؛ 
مصطفــی قمــری، مدیرعامــل بینوســت؛ محمــد قاســمی، مدیرعامــل مزدکــس؛ هاجر 
سعیدی نژاد، مدیرعامل آرتانیوم و سید بردیا احمدنیا، مدیرعامل والکس با مدیریت رضا 

جمیلی، سردبیر هفته نامه »کارنگ« برگزار شد.
زهیر سیفعلی، مدیرعامل »اکسیر« در ابتدای این پنل درباره تحوالت بالکچین در سال 
۲۰۲۲ و آینده آن صحبت کرد: »بازار رمــزارز و کوین های مختلف در جهان یک بازار نوپا و 
کوچک است. هر روز افراد جدیدی وارد این بازار می شوند و فعالیت خود را شروع می کنند 

و از دید من این بازار همیشه یک بازار تازه  است.«
 او جنگ  روسیه و اوکراین و انتقال مالکیت توییتر به ایالن ماسک را از مهم ترین اتفاقات 
تأثیرگذار بر این صنعت در سال ۲۰۲۲ دانســت و بیان کرد: »هر فردی که در زمینه رمزارز 
در حال فعالیت است، با یک تحقیق کوچک می تواند بفهمد در ســال ۲۰۲۲ چه بر بازار 

گذشته است.«

هاجر ســعیدی نژاد، مدیرعامل »آرتانیوم« نیز در این 
پنل عنوان کرد: »هرچند امسال سال خرسی داشتیم 
و اتفاقات بدی برای صرافی هــا رخ داد، اما واقعیت این 
است که در بحث وب ۳ اتفاق ناگواری رخ نداد؛ چراکه 
شــاهد بودیم در ســال ۲۰۲۲ حدود چهار میلیارد دالر 
بیشــتر از ســال گذشــته ســرمایه گذاری در ایــن حوزه 
صورت گرفت و ۳۴۸ استارتاپ در این زمینه توانستند 
سرمایه جذب کنند و بیشتر این ســرمایه گذاری ها در 

حوزه NFT بوده است.«
جــواد بهــره، رئیــس هیئت مدیــره »بیت مکــس« نیز 
درباره نقاط مثبت و منفی ســال ۲۰۲۲ گفــت: »۲۰۲۲ 
ســالی پر از فرازونشــیب بــرای بــازار رمــزارز بــود. اعالم 
ورشکســتگی صرافــی بــزرگ اف تی ایکــس از جملــه 
مهم ترین اتفاقات تأثیرگذار بر این صنعت بود و از دیگر 
اتفاقات، سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد دالری شرکت ها در 
سال ۲۰۲۲ بود که این سرمایه گذاری تقریباً مشابه سال 
قبل بود و نشان داد شــرکت های ســرمایه گذار به بازار 

خوش بین هستند.« 
او ادامه داد: »ســرمایه گذاری شــرکت ها یک ســاختار 
دارد و مشتریان بازار رمزارز باید این ساختار را شناسایی 

کرده و بر اساس آن عمل کنند.«
مصطفــی قمــری، مدیرعامــل »بینوســت« در مــورد 
پیش بینی ایــن حوزه بــرای آینــده گفت: »آینــده قابل 
پیش بینی نیست. مخاطب فناوری ها و بیزینس هایی 
که ساخته می شــوند نه من هســتم و نه دیگران؛ بلکه 
نسل بعدی است. به صورت کلی نگاه اشتباهی است 
که کسی با متر و معیار خودش مثالً NFT را بررسی کند، 
چون این برای مخاطب دیگری اســت. این داســتان ها 
برای برخی قابل درک نیســت. من به عنوان اینوستور 
برای این فناوری که هر روز پیشرفت می کند، یک حرف 
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می گویم و آن اینکه همه چیز را با متر و معیار خودمان 
نسنجیم، چون این برای مخاطب دیگری است.«

محمد قاسمی، مدیرعامل »مزدکس« نیز اعالم کرد: 
»از ســال ۱۳۹۵ در چنیــن رویدادهایــی دغدغــه این را 
داشتیم که چگونه این حوزه را بدون رگوالتور جلو ببریم. 
حجم   بازار در آن سال ۸۰ میلیارد دالر برآورد شده بود 
و موضوع ماینینگ بســیار داغ بــود. این ترند تا ســال 
گذشته جلو آمد و ثابت شد که برای ادامه به بلوغ نیاز 
داریم. سال ۲۰۲۱ گارتنر »دیفای« را ترند اعالم کرد، اما 

سال بعد نوشت که ترند »سی دی فای« است.«
ســید بردیا احمدنیا، مدیرعامل »والکس« نیز گفت: 
»مواقع ریزش بازار،  بهترین زمان ساختاردهی شرکت ها 
و حاکمیت اســت. اواخــر زمســتان  صحبــت از  ورود 
بیت کوین به کانال صد هزار دالری بود، اما بیت کوین در 
شیب نزولی قرار گرفت. این اتفاق بسیار مهم است و 
بهترین زمان ورود بازیگران حوزه بالکچین و رمزارز برای 

ساختاردهی رگوالتوری است.«
به گفته او، موضوع دیگــری که باید به آن توجه شــود، 
مدیریت ریســک هنگام ســرمایه گذاری است. عمده 
مواقع بازیگران و سرمایه گذاران هنگام سرمایه گذاری به 
هزینه ای که متحمل می شوند، دقت نمی کنند و بعد از 
ریزش بازار به این ابعاد توجه می کنند. به همین دلیل 
احمدنیا سال ۲۰۲۲ را گشایشــی برای فعاالن رمزارزی 
می داند: »ســال ۲۰۲۲ ســرمایه گذاران و فعــاالن حوزه 
متوجه شــدند که فضا فقــط مختص ســرمایه گذاری 

نیست و ابعاد مهم دیگری هم وجود دارد.«

  ۲۵ درصــد از پرداخت هــا بــا پیــام خطــا مواجــه 
می شود

مهدی عبادی، مدیرعامــل »وندار« در رویــداد »آینده 

کســب وکارهای رمزارز و دارایی دیجیتــال ایران« بــه راهکارهای پرداخت در اکوسیســتم 
رمزارزی ایران اشاره کرد و از وضعیت کشورمان در این زمینه گفت. به گفته عبادی، اکنون 
در ایران از هر ۱۰۰ نفری که پرداخت آنالین برای خرید انجام می دهند، ۲۵ نفر از آنها برای 

پرداخت با پیام خطا مواجه می شوند. 
عبادی درباره انــواع روش هــای پرداخت و اینکه چگونه روی مشــتریان کســب وکار تأثیر 
می گذارد، گفت: »اکنون در دنیا سیستم های کسب وکار آنالین در زمینه پرداخت به سمت 
سهولت و یکپارچگی می روند. ما معتقدیم لحظه پرداخت مهم ترین لحظه فرایند کاربر 
است و اگر پرداخت انجام شود و روند آن سریع باشد، مشتری ماندگار خواهد شد و در غیر 

این صورت از دست می رود.«
او ادامه داد: »پرداخت کسب و کارهای ترند صنعت در سراسر دنیا معموالً به صورت چک 
بوده، اما اکنون همه به سمت پرداخت آنالین رفته اند. توجه به حریم خصوصی کاربر بسیار 
مهم است، اما در دنیا کمتر به آن توجه شده اســت. پرداخت به وسیله کیوآرکد و لینک 
 BNPL .پرداخت خیلی معمول شده و در ایران هم استفاده از لینک پرداخت قدمت دارد
ترند ایران هم هست و هر روز بر تعداد این سرویس ها اضافه می شود، اما کیف پول دیجیتال 

به دلیل سیاست های غلط بانک مرکزی رشد چندانی نکرده است.«

  محدودیت های رگوالتور، کاربران را به سمت بازار سیاه می برد

پنل ســوم به بررســی »فــراز و فرودهای رگوالتــوری رمــزارز در ایــران« اختصاص داشــت و 
میهمانان این پنل در خصوص مواجهه رگوالتور با اکوسیستم رمزارز صحبت کردند. در این 
پنل، علی جهانی، هم بنیان گذار بیت پین؛ محمد حکیمی، مدیرعامل رمزینکس؛ سعید 
عبادتی، مدیرعامل اکسبیتو و محمدمهدی باریده، هم بنیان گذار پی پینگ حضور داشتند.
علی جهانی، هم بنیان گذار »بیت پین« مهم ترین اتفاق ســال گذشــته میــالدی در ایران 
را محدودیت ســقف واریــز و برداشــت از طریــق صرافی هــای رمزارز عنــوان کــرد و گفت:  
»جدیدترین و مهم ترین اتفاقی که اخیراً افتاد، بحث محدودیت سقف واریز با هر کد ملی 
به میزان ۲۵ میلیون تومان و ســقف برداشت تا ســقف ۱۰۰ میلیون تومان در صرافی های 

رمزارز بود که باعث شد فعالیت برای صرافی ها و مردم سخت تر و محدودتر شود.«
در ادامه محمد حکیمی، مدیرعامل »رمزینکس« با اشاره به دیدگاه های رگوالتور در زمینه 
رمزارز توضیح داد: »هر زمانی که نرخ ارز جابه جا می شود، ما با تغییراتی مواجه هستیم. 
زمانی بازار آتی سکه بسته شد، زمانی سقف خرید را کاهش دادند و زمانی گفتند صدور 
چک در وجه حامل ممنوع است. بانک مرکزی باغبانی است که ۸۰ درخت از ۱۰۰ درخت 
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»داتین« از ابتدای سال پیش، استراتژی خود را افزایش سطح دسترس پذیری افراد به خدمات مالی و توانمند سازی آنان قرار داده 
و بر اساس همین استراتژی در »بلوط« سرمایه گذاری کرده تا پازل خدمات خود را با محوریت توسعه فراگیری مالی بهبود بخشد. 
طبق گفته مدیــران داتین، این ســرمایه گذاری در بلوط، گامی ا ســت بــرای ورود بــه حوزه پس انــداز و ســرمایه گذاری که یکی از 
شاخص های سنجش فراگیری مالی است. سرمایه گذاری انجام شده در بلوط توسط شرکت داتین دلیلی شد تا با هومن مسگری، 
معاون مشارکت ها و سرمایه گذاری داتین و نیما نامداری، عضو هیئت مدیره بلوط به گفت وگو بنشینیم و از سرمایه گذاری انجام شده و اهدافی که 
برای خود تعیین کرده اند، بپرسیم. طبق گفته های مسگری، داتین به معنای واقعی کلمه، سرمایه گذار نیست؛ چون برخالف سرمایه گذاران که 
معموالً با هدف کسب سود و منفعت مالی سراغ کسب وکارهای مختلف می روند، سراغ کسب وکارها نمی رود و با هدف تکمیل زنجیره خدمات 
خود روی بلوط سرمایه گذاری کرده است. نامداری نیز می گوید هدف اصلی بلوط، تنوع بخشی به گزینه های سرمایه گذاری خرد برای طبقه متوسط 

جامعه است؛ گزینه هایی که برای این طبقه از جامعه مناسب و به صرفه باشد. در ادامه گزارشی از این گفت وگو را می خوانید.

در گفت وگو با هومن مسگری و نیما نامداری درباره سرمایه گذاری داتین در »بلوط« مطرح شد

شراکت مهم تر از 
سرمایه گذاری است

نیلوفر نادری

عکس: نسیم اعتمادی



کسب وکارها 
روایت می کنند

 آپسان
 ارتباط فردا

 اکسبیتو
 پارمیس

»آپسان«، »ارتباط فردا«،»پارمیس« و »اکسبیتو« چهار کسب وکاری هستند که در بخش باشگاه 
این شماره »عصر تراکنش« سراغ مدیران عامل آنها رفتیم و درباره وضعیت شان در سال جاری 
و برنامه هایی که برای سال آینده در دستور کار دارند، جویا شدیم. عالوه بر این، در گفت وگویی 
با محمدمهدی شریعتمدار از زندگی شخصی و حرفه ای او گفتیم. شریعتمدار را در اکوسیستم 
فین تک کشور به دلیل فعالیت های صنفی گسترده و پیگیری های مداومش درباره چالش های 
کســب وکارهای این حوزه به عنوان یک چهره صنفی می شناســند. او معتقد اســت توسعه 
کسب وکارها در گرو توسعه کل اکوسیستم فین تک است و به همین جهت در دو سال گذشته تمرکز 
خود را بیشتر از اینکه روی کسب وکار خودش بگذارد، روی فعالیت های صنفی گذاشته است. 
همچنین در گفت وگوی ماه این شماره از عصر تراکنش نگاهی به مسیر حرفه ای علی حاجی زاده 
مقدم داشتیم که به مفهوم چابکی اعتقاد زیادی دارد و بر این عقیده است که امروزه چابکی در 

کسب وکارها اهمیت زیادی دارد و رمز آن نیز در تفویض اختیار است.

باشگاه
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نگاهی به مسیر حرفه ای علی حاجی زاده مقدم که اعتقادی به مدیریت عمودی ندارد

ضرورت چابکی در 
جهان بدون قطعیت

عکس: حامد کریم زاده

مینا حاجی
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گفت وگوی 
ماه

  اولین تجربه های کسب درآمد

علی حاجی زاده مقدم متولد فروردین ماه سال ۱۳۵۶ است 
و در خیابان فرهنگ تهران متولد شــده کــه از چند دهه 
قبل خانواده او در آنجا ساکن بوده اند: »در شناسنامه ام 
سال تولدم را عدد ۲۵۳۶ نوشته بودند و آن شناسنامه را 
دوست داشتم. چون چند سال قبل از انقالب باب شده 
بود که مبدأ تاریخ را به ۲۵۰۰ سال قبل عوض کردند و برای 
من هم بامزه بود که تاریخ شناســنامه ام متفاوت است. 
احساس می کردم این شناسنامه متعلق به آینده است؛ 

هرچند بعداً آن شناسنامه عکس دار و عوض شد.« 
دوران تحصیل ابتدایی او در مدرسه »هدف« می گذرد. 
مدرسه ای که طبق صحبت های حاجی زاده مقدم، خوب 
و بزرگ بود و او دوســتش داشــت؛ چراکه می توانســت 
در آنجا ناشــناس بمانــد و در یک گوشــه  کنار برای خود 
خلوت کند. او می  گوید که دوران تحصیلی معمولی در 
مدارس معمولی داشته و اولین باری که پول درآوردن را 
تجربه کرده در ۱۲ یا ۱۳ســالگی در دوران راهنمایی بود: 
»یک ســاعت مچی داشــتم که بــازی داشــت؛ بــا دو تا 
دکمه، یک موش روی صفحه می دوید و در مقابل موانع 
باال می پرید. آن موقع کسی در مدرسه مان شبیه آن را 
نداشت. این ســاعت را زنگ های تفریح اجاره می دادم 
و دســتی پنج تومان )و بعضی وقت ها هــم به جای پول، 
تمبر برای کلکســیونم( می گرفتــم تا اینکه پــدر و مادرم 
فهمیدند و جلویم را گرفتنــد و مجبورم کردند پول همه 

را پس بدهم.«
دومیــن تجربــه پــول درآوردن حاجــی زاده مقــدم مربوط 
به یکی، دو ســال قبل از کنکــور بود کــه آن موقع کمودور 
۶۴ داشــت و توانســته بــود یــک برنامــه تایــپ فارســی 
بنویسد: »از صبح تا شب پای کمودور بودم و با خواندن 
کاتالوگ و سمپل کدهای کمودور توانستم قدری با زبان 
برنامه نویســی آن آشــنا شــوم و برایش برنامه بنویســم. 
مجله ای به نام »علم الکترونیک و کامپیوتــر« هم در آن 
دوران چاپ می شد که ریزه کاری های برنامه نویسی کمودور 
را از آن یــاد می گرفتم. به عنــوان اولین محصــول تجاری 
خودم یک برنامه »تایپ و صفحه بندی فارسی« نوشتم 
به نام »پاراج« به معنی »هدیه« که ۲۰ یا ۳۰ نسخه از آن 
را در کل ایران فروختم و مشتریانم از شهرهای دیگر مثل 
شهرکرد و سیســتان و بعضاً جاهای دورافتاده بودند. با 
این پول توانستم به جز تمبر، یک پرینتر هم برای خودم 
بخرم که درآمد جذابی بود. این کار را در سال دوم یا سوم 

دبیرستان انجام دادم.«

  کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر

حاجی زاده  مقدم دوران دبیرستانش را در مدرسه نمونه  مردمی »خوارزمی« گذرانده است؛ 
مدرسه ای که طبق صحبت های او، معلمان خوبی داشت ولی فشار زیادی برای درس خواندن 
به بچه ها نمی آوردند: »آن موقع مد نبود که برای درس خواندن اینقدر برنامه ریزی کنیم و کسی 
ما را تحت  فشار درس خواندن نمی گذاشت. کالس کنکور هم به شکل کنونی وجود نداشت 
و اگر هم بود، من اســتفاده نمی کردم. فقط مدتی با یکی از دوستان به کتابخانه می رفتیم و 
درس می خواندیم. یکی، دو بار در کنکور آزمایشی شرکت کردم که خیلی خوب بود و باعث شد 
ترسم از کنکور بریزد. برای دانشگاه آزاد بدون هیچ آمادگی قبلی سر جلسه رفتم و کامپیوتر 
تهران قبول شدم؛ پس به این نتیجه رسیدم که جای نگرانی نیست و روی زمین نمی مانم. برای 
کنکور اصلی نیز استرس زیادی نداشتم. البته که تا صبح روز کنکور درس می خواندم و آخر 

هم بعضی بخش ها را نخوانده گذاشتم.«
حاجی زاده  مقدم سال ۱۳۷۴ کنکور داد و در رشته کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر قبول شد. البته 
کنکور هنر هم داد و رتبه اش۱۰ شد که رتبه خیلی خوبی بود، ولی به رشته هنر نرفت: »رشته 
گرافیک را دوست داشتم، ولی فکر می کردم از هنر پول  درنمی آید. انتخاب اولم معماری بود 
که قبول نشدم. انتخاب دومم هم عمران بود که خوشحالم آن را هم قبول نشدم. آن را انتخاب 
کردم چون رشته پدرم بود و در تصور من بهترین شغل دنیا بود؛ ولی بعد که به دانشگاه رفتم و 
قدری با درس هایشان آشنا شدم، با خودم گفتم »شانس آوردم، این درس ها به گروه خونی من 
نمی خورد.« سومین انتخابم کامپیوتر بود که پذیرفته شدم و با توجه  به عالقه ای که از قبل به 

برنامه نویسی کمودور داشتم، حدس می زدم برایم رشته جذابی باشد.«

  درس؛ اولویت دوم

همان روز اولی که برای معارفه به دانشــگاه رفت، از دانشــجویان سال باالتر شنید امیرکبیر 
دانشگاهی است که مباحث سیاسی و فوق برنامه در آن پررنگ تر از درس است. حاجی زاده 
مقدم نیز از ابتدا بیشتر دنبال حواشی دانشگاه بود تا درس خواندن: »یک ترم خوب درس 
خواندم و سپس آن را در اولویت دوم گذاشتم و دنبال اتفاق های جالب دیگر  رفتم. هر چیزی 
را که روی درودیوار زده بودند دنبال می کردم. اخبار روز را می خواندم و البته اتفاقات سیاسی را 
از قبل هم پیگیری می کردم. در دوره دبیرستان، پیگیر رقابت های انتخابات مجلس چهارم و 
پنجم بودم و در ۱۶سالگی در انتخابات ریاست جمهوری رأی دادم. خانه ما کنار »خانه کارگر« 
قرار داشت و تبلیغات انتخاباتی زیاد می دیدیم.« یکسری کانون هنری هم در دانشگاه در آن 
دوران شکل گرفته بود که دانشجویان را به خود جذب می کرد؛ درنتیجه او به کانون موسیقی 
رفت و شروع به یادگیری دو ساز کرد: سه تار و دف: »به خاطر درگیر شدن در انجمن اسالمی، 
هیچ کدام را ادامه ندادم و یکی از اندوه های من همین است. با سه تار حداکثر یک نت توانستم 
بزنم، ولی با دف بیشتر پیش رفتم. استاد دف من مسعود حبیبی و استاد سه تارم هم محسن  
نفر بودند که هر دو از اساتید برجسته بودند. البته کالً سطح برنامه های فوق برنامه دانشگاه 

باال بود و مثالً مدرس گروه تئاتر هم اصغر فرهادی بود.«
سال ۱۳۷۷ عضو شــورای صنفی دانشکده شــان می شــود و برای ورودی های جدید اردوی 
پیش دانشــگاهی و کالس آموزش یونیکس و اینترنت برگزار می کردند: »در ســال ۱۳۷۸ و 
پس از روزهای بحرانی حمله به کوی دانشــگاه، همراه تعداد دیگری از فعاالن صنفی یک 
لیست برای انتخابات انجمن اسالمی دادیم و به شکل قاطعی در برابر لیست قدیمی های 
انجمن برنده شدیم. البته تمام آن یک ســال انرژی مان صرف دعواهای داخلی انجمن )با 
همان قدیمی ها( و ســردرآوردن از جناح بندی های داخل »دفتر تحکیم وحدت« و احزاب 

علی حاجی زاده  مقدم را می توان یکی از مدیران جوان و حرفه ای صنعت بانکی کشور دانست که در طول تمام فعالیت خود در این 
صنعت، یک شخصیت آرام، بی حاشیه و دارای ایده بوده است. فردی که تاکنون از او رفتار هیجانی در صنعت دیده نشده، ولی 
جزو مدیرانی است که در بسیاری از مسائل، دیدگاه و نگاه دارد و از معدود افرادی است که اگر درباره مسئله ای دیدگاهی نداشته 
باشد، صراحتاً آن را بیان می کند؛ رفتاری که شاید امروزه در کمتر فرد یا مدیری دیده می شود. حاجی زاده  مقدم که از سال ۱3۹۵ 
مدیرعامل شرکت »آدانیک« است، به مفهوم چابکی اعتقاد زیادی دارد و بر این عقیده است که امروزه چابکی در کسب وکارها اهمیت زیادی دارد 
و رمز آن نیز در تفویض اختیار است. او می گوید هیچ راهی نداریم جز اینکه انسان ها را با دید انسانی ببینیم و به تک تک آدم ها اهمیت بدهیم. در 
گفت وگویی که با علی حاجی زاده  مقدم داشتیم، به مسیری که او از کودکی تا به حال پیموده، پرداخته ایم. مسیری که او از آمدنش راضی است؛ 
چراکه همیشه  دنبال آزادی عمل بوده و توانسته آن را در این مسیر به دست آورد و اکنون به عنوان مدیرعامل یک شرکت، در تالش است این حق 
آزادی عمل را به دیگران نیز ارائه دهد. او می گوید در ابعاد شخصی، شاید تصمیم درست این بود که بعد از فارغ التحصیلی و ازدواج، مهاجرت می کرد 
تا شانس های بیشتری پیش رویش قرار می گرفت. با این  حال به این موضوع به عنوان یک حسرت نگاه نمی کند و فقط آن را گزینه منطقی تری برای 

ادامه مسیر حرفه ای اش می داند. در ادامه داستان زندگی علی حاجی زاده  مقدم را می خوانید که مانند شخصیت او، آرام پیش رفته است.
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مهسا طاعتی

شرکت »ارتباط فردا« به   عنوان هلدینگ فناوری اطالعات بانک آینده در حوزه فناوری های نوین مالی از سال ۱3۸۹ فعالیت 
خود را آغاز کــرده و زمینه اصلی فعالیت آن شــامل خدمــات پرداخت، خدمات فناورانــه، اعتباردهی نوین، شــتاب دهی و 
سرمایه گذاری است. ارتباط فردا که یکی از شرکت های فعال در اکوسیستم نوآوری کشور است، همواره در تالش است در 
حوزه نوآوری و فین تک اثرگذار باشد و در این راستا به شیوه ای نوآورانه در حوزه راهکارهای بانکداری و پرداخت الکترونیکی 
فعالیت می کند و محصوالت و راهکارهای خالقانه ای را نیز تاکنون در این صنعت به بازار ارائه کرده است. در سه ماه گذشته این شرکت دچار 
تغییر مدیریتی شده و مسعود وکیلی نیا از آبان ماه سال جاری به عنوان مدیرعامل ارتباط فردا مشغول فعالیت است؛ فردی که معتقد است 
حــوزه »ولث تــک« و »لندتک« از روندهای مهم ســال آتی هســتند و قصــد دارد حضــور ارتباط فــردا در این حوزه هــا  را گســترش دهد.  در 
گفت وگویی که با مسعود وکیلی نیا، مدیرعامل جدید ارتباط فردا داشتیم در خصوص آخرین وضعیت این شرکت و همچنین پورتفوی و 
محصوالت آن به گفت وگو نشستیم. وکیلی نیا از خرید سهام شرکت پرداخت الکترونیک دماوند خبر می دهد و درباره اقدامات انجام شده 
با بانک آینده برای توکنایزکردن دارایی های این بانک می گوید که احتماالً تا سه ماه آینده از اولین محصول توکنایزشده بانک آینده رونمایی 

خواهد شد. در ادامه گزارشی از این گفت وگو را می خوانید.

عکس: نسیم اعتمادی

کسب وکار

به
مسعود وکیلی نیا، مدیرعامل جدید ارتباط فردا در گفت وگو با عصر تراکنش مطرح کرد 

به دنبال ورود ارتباط فردا 
فرابورس هستیم 
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فناور ی های مالی ایران

و

  تقدم نیازسنجی بر تولید

شرکت پارمیس که تولیدکننده نرم افزارهای مالی و مدیریتی 
است به فراخور نیازهای کسب  وکارها و افراد، اقدام به خلق 
و ارائه بسترهای مالی مختلف کرده است. مظاهر مرجانی، 
بنیان گذار پارمیس با اشــاره به اهمیت ســنجش نیازهای 
جامعه درباره محصول جدیدشــان می گوید: »رســالت ما 
تســهیل فرایندهای مالی و مدیریتی است و تجربه نشان 
داده که نیازهای افراد و کســب وکارها گرچه مشترک است 
اما یکســان نیســت. در نتیجه یکی از اقدامات مهم ما در 
پارمیس، شناسایی نیازهای مشتریان و طراحی نرم افزارها 
بر اساس آنهاست. یکی از محصوالت ما که پس از سنجش 
نیازهای کاربران طراحی و ارائه شــده، پارمیس استار است 
که در واقع راهکاری نرم افزاری و مبتنی بر ERP اســت که با 
هدف ایجاد یکپارچگی و جریان آزاد اطالعات بین واحدهای 

دچار بحرانی عمومی مظاهر مرجانی، بنیان گذار پارمیس درباره چالش های اقتصاد دیجیتال کشور می گوید
همه گیر هستیم

شرکت پارمیس در سال ۱3۸3 با هدف فعالیت در اکوسیستم فناوری و با تمرکز بر تولید نرم افزارهای مالی، حسابداری و مدیریتی 
آغاز به کار کرد و اکنون بیش از هشت محصول عمده دارد که همگی در حوزه مدیریت مالی با جوامع هدف  متفاوت فعال هستند. 
مظاهر مرجانی، بنیان گذار این شرکت بر این باور است که نرم افزارهای حسابداری قلب تپنده هر کسب وکاری هستند و در بازار پر 
رقابت امروز، استفاده از این نرم افزارها می تواند به برگ برنده هر کسب وکاری برای پیشی گرفتن از رقبا تبدیل شود؛ در نتیجه رسالت 
پارمیس نیز تسهیل فرایندهای مالی و حسابداری شخصی و حرفه ای از خانه ای کوچک تا کارخانه ای بزرگ است و در تالش است تا به توسعه 
کسب وکارها با ابعاد مختلف کمک کند. در گفت وگویی که با مظاهر مرجانی، بنیان گذار شرکت پارمیس داشتیم، به عملکردشان در سال جاری، 

چالش هایشان و برنامه هایشان برای سال ۱۴۰۲ پرداختیم. 

مختلف، تولید شده و ۱۸ زیرسیستم دارد. زیرسیستم سازمان همراه پارمیس یکی از این 
زیرسیستم های جدید است که مورد استقبال کاربران بسیاری قرار گرفته است.«  او توضیح 
می دهد که امروزه سازمان ها نرم افزارهای حسابداری،  مدیریتی و بازرگانی را برای مدیریت 
امور مالی خود بــه کار می بندند و دغدغه  آنها نحوه ارتباط مشــتریان با ســازمان اســت. 
سازمان همراه پارمیس این امکان را فراهم می کند که مشتریان یک سازمان با نمایندگان 
آن از طریق این سامانه در ارتباط باشند و به صورت ۲۴ ساعته مطالبات الکترونیکی خود را 
ثبت کنند. در واقع دیگر الزم نیست که نمایندگان سازمان ها از تلفن برای ثبت سفارش ها 
استفاده کنند و با داشتن نام کاربری و رمز عبور وارد سامانه می شوند و سفارش ها را ثبت 
می کنند. همچنین، زیرسیستم مزبور این امکان را به آنها می دهد که با دریافت کد رهگیری 
از وضعیت سفارش های ثبت شده مطلع شوند و گردش مالی و صورت  حساب های خود 
را مدیریت و موجودی کاالها را مشــاهده کننــد. در واقع فاز اول این زیرسیســتم با هدف 
الکترونیکی کردن ارتباط بین مشتریان و سازمان طراحی شده است. مرجانی خاطر نشان 
می کند که سازمان همراه پارمیس رویکرد B2B دارد و سازمان ها از طریق آن خدمتی نوین را 
در اختیار نمایندگان خود قرار می دهند: »این بستر که تاکنون توانسته مورد استقبال ۱۵۰ 

عکس: حامد کریم زاده
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کاربر بزرگ قرار بگیرد، به زودی دارای باشــگاه مشتریان 
نیز می شود.«

  فروشگاه آنالین پارمیس

دیگر محصول ارائه شده توســط پارمیس در سال ۱۴۰۱، 
یک فروشگاه ساز اینترنتی است. مرجانی درباره فلسفه 
وجودی ایــن محصــول می گویــد: »یکــی از دغدغه های 
همیشگی کسب وکارهای مختلف، چگونگی دسترسی به 
فروش آنالین است؛ برای برخی از آنها خلق یک فروشگاه 
آنالین به لحاظ فنی دشوار است و برخی دیگر فروشگاه 
یکپارچه ندارند. در نتیجه فروشــگاه اینترنتی پارمیس 
که فروشگاهی یکپارچه و بومی است، می تواند به عنوان 
بســتری ارزان برای فــروش کاال و خدمات کســب وکارها 
پیشنهاد شود. این فروشگاه که با برخی زیرسیستم های 
پارمیــس مثــل حســابداری و انبــار یکپارچــه شــده، بــه 
رؤیت پذیر شدن خودکار کاالهای موجود در انبار کمک 
می کند. تنها اقدامی که باید فروشندگان انجام بدهند، 
دســته بندی محصوالت شــان اســت. در این فروشــگاه 
اینترنتی عالوه بر رعایت اصول سئو، قابلیت هایی مانند 
جســت وجوی پیشــرفته، یکپارچگــی بــا نرم افــزار انبار، 
حســابداری و فروش، تعریــف کاال و خدمات پیشــرفته 
)پکیج، ســریال و مشــخصه شــناور و …( در نظــر گرفته 
شده اســت.«  او اضافه می کند که این فروشگاه به چند 
درگاه پرداخــت بانکی متصل اســت و کاربــر می تواند با 
انتخاب یکی از آنها، پرداخت اینترنتی خود را انجام دهد. 
همچنین فاکتور خرید، فیش دریافت و سند حسابداری 
آن به صورت خودکار ذخیره شده و کاال وارد مرحله ارسال 
به مشتری می شود. مرجانی توضیح می دهد: »عالوه بر 
اینکه کاربران با استفاده از این خدمت، در کمترین زمان 
ممکن به فروشــگاه آنالین حرفه ای خود دسترسی پیدا 
می کنند، ما یک پالگین نیز برای ووکامرس ایجاد کرده ایم. 
ووکامــرس کــه در وردپرس اســتفاده می شــود سیســتم 
یکپارچه فــروش ندارد و تیــم پارمیس یــک پالگین برای 
آن طراحی کرده تا کســانی که فروشگاه اینترنتی مبتنی 
بر ووکامرس دارند نیز از آن اســتفاده کنند. هم اکنون در 
ووکارمــرس، صــدور فیش حســابداری، فاکتــور و کنترل 

موجودی انبار به صورت خودکار انجام می شود.«

  بحران اقتصادی و مدیریت مالی 

این مسئله که در بزنگاه های اقتصادی که با بحران روبه رو 
می شــویم، نیــاز بــه مدیریت منابــع مالی مــان بــه امری 
ضــروری تبدیل می شــود، امری بدیهی اســت. شــرکت 
 PFM پارمیس بــا ارائه نرم افــزار پارمیــس همراه که یــک
است، امکان مدیریت مالی و حسابداری شخصی را برای 
افراد فراهم کرده است. بنیان گذار پارمیس درباره استقبال 
روبه افزایش مردم از این نرم افزار می گوید: »آمار دانلودها، 
فعال سازی و پشتیبانی های پارمیس نشان می دهد که 
هرچه وضعیت اقتصادی کشور بحرانی تر می شود، تمایل 
افراد به اســتفاده از نرم افزارهای حســابداری و مدیریت 
مالی افزایش می یابد. ما در مدیریت دارایی باید بتوانیم 
ورودی و خروجــی مالی مــان را مدیریــت و کنتــرل کنیم. 
در همین راســتا در نرم افزار پارمیس همراه، »بودجه« را 
طراحی کردیم که در آن، کاربر درآمد و هزینه های خود را 

به صورت روزانه مدیریت می کند. یکسری نمودار نیز وجود دارد که وضعیت مالی افراد را  درک 
پذیرتر می کند. در این نرم افزار پیامک های بانکی افراد به صورت خودکار خوانده و ثبت می شود 

تا فرد بتواند تمام تراکنش های خود را بررسی کند.«

  چالش ها

مرجانی معتقد اســت که افراد و کســب وکارها در ایران با چالش هایی روبه رو هســتند که 
مانع توسعه آنها می شود و در این باره توضیح می دهد: »جذب و نگهداشت نیروی انسانی 
متخصص به بزرگ ترین چالش کسب وکارها در سال های اخیر به خصوص در سال جاری 
تبدیل شــده چون افراد انگیزه ای برای کارکردن در ایران ندارنــد و در صورت عدم مهاجرت 
نیز ترجیح شان بر این است که به صورت ریموت برای کشورهای دیگر کار کنند و دستمزد 
بیشتری نسبت به آنچه ما در ایران به آنها می دهیم، بگیرند. چالش بعدی کسب وکارها 
عدم توانایی در پیش بینی آینده و برنامه ریزی برای آن اســت؛ چرا کــه  ثبات و قطعیتی در 
کشور وجود ندارد. عالوه بر این، زیرســاخت ها، محدودیت های اینترنتی و فیلترینگ نیز 
مانع توســعه کســب وکارها می شــود. برای مثال دانلودهای ما در زمان فیلترینگ گوگل و 
مشتقات آن به صفر رسیده بود و اگر آن روند ادامه دار می شد ما از دست می رفتیم. نرم افزار 
ما در برخی بخش ها باید خودش را به روز کند و مشکالت اینترنتی مانع این اقدام می شود. 
همچنین فیلترینگ ها باعث می شود که حتی سرورهای ما که داخل ایران است نیز دیده 
نشــود. ما در ایران درگیر مسائلی هستیم که می شد وجود نداشــته باشد. وقتی اینترنت 
قطع می شود ما به مشکل می خوریم و برای رفع آن مجبوریم هزینه و زمان زیادی را صرف 
ایجاد بستر آفالینی کنیم که افراد در صورت قطعی اینترنت بتوانند نیازهای خود را برطرف 
کنند چنین اموری، هزینه هایی را به کسب وکار ما تحمیل و زحمت اضافی برای تیم طراحی 

و تولید محصول ایجاد می کند.«
بحران عمومی گسترده شده در سطح کشور،  مهاجرت افراد و کسب وکارها را پررنگ تر کرده 
است. مرجانی بر این باور است که گرچه مهاجرت امری جهانی است، اما علت مهاجرت افراد 
است که مهم است. در گذشته افراد برای داشتن یک زندگی ایده آل مهاجرت می کردند اما 
کسی که امروز از ایران مهاجرت می کند، به دنبال یک وضعیت آرمانی نیست و برای حفظ 
بقای خود فرار می کند. در چنین وضعیتی اینکه کسب وکارها نیز به فکر مهاجرت بیفتند، 
عجیب نیست. او در این باره می گوید: »اگر شما کسب وکاری داشته باشید که عدم دسترسی 
به اینترنت آزاد و فیلترینگ مانع بقای شما شود، راهی جز مهاجرت یا تغییر شغل ندارید. 
ما نیز در واحد تولیدمان با مشکالت زیادی مواجهیم؛ ارتباط مان با سرورهای خارجی قطع 
شده که نتیجه فیلترینگ متقابل داخلی و خارجی است. این روزها بسیاری از کسب وکارها 
به مهاجرت تیمی فکر می کنند اما اینکه بتوانند در عمل چنین کاری را عملی کنند یا نه بحث 

دیگری است. ما نیز مثل همه تحت فشار هستیم و آینده شغلی مان مشخص نیست.«
مهاجرت تیمی کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال و فرار مغزهای فعال در این حوزه، نتیجه ای 
جز از دست رفتن فرصت های موجود برای توسعه ندارد. مرجانی به آینده نامعلوم اقتصاد 
دیجیتال ایران اشاره می کند و می گوید: »عالوه بر مسائل کالن اقتصادی و سیاسی، رویکرد 
کارآفرینان و رویکــرد منتج از شــرایط افراد نیز نقــش تعیین کننده ای در شــاکله بندی آینده 
اقتصاد دیجیتال ایران دارد؛ معموالً کارآفرینان مثبت اندیش و امیدوار هستند و برای توسعه 
کسب وکارشان تا جایی که بتوانند تالش می کنند اما اینکه این تالش ها مثمرثمر می شود یا نه، 
به زیرساخت ها، بستر و نحوه رگوالتوری وابسته است. در واقع اگر زیرساخت و بستر توسعه 
فراهم نباشد، تالش های فردی افراد به جایی نمی رسد. وجود رگوالتور مداخله گر و ضدتوسعه 
نه تنها بقای کسب وکارهای موجود را به خطر می اندازد، بلکه مانع ورود بازیگران جدید نیز 
می شود. ما دچار بحرانی عمومی و همه گیر هســتیم که برنامه ریزی برای آینده را ناممکن و 

توسعه را دسترس ناپذیر می کند.«

  پارمیس در سال ۱۴۰۲

بنا بر گفته های بنیان گذار پارمیس، مهم ترین برنامه آنها در سال ۱۴۰۲ حضور در فضای ابری 
است. ارائه ۱۸ زیرسیستم موجود در پارمیس استار در فضای ابری در راستای کاهش هزینه  
ارائه کاال و خدمات برای کسب وکارها و همچنین دسترسی آســان افراد به خدمات از جمله 
برنامه های پیش روی آنها در سال جدید است. او رسالت پارمیس را تسهیل فرایندهای مالی 
و حسابداری شخصی و حرفه ای از خانه ای کوچک تا کارخانه ای بزرگ می داند و معتقد است 
که نرم افزارهای مالی قلب تپنده کسب وکارها هستند و توسعه و گسترش آنها باید در دستور 

کار پارمیس قرار بگیرد 

کسب وکار
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در گفت وگو با سعید عبادتی، مدیرعامل صرافی رمزارز اکسبیتو مطرح شد

رگوالتور؛ قاتل پنهان 
اقتصاد دیجیتال کشور 

اکسبیتو یکی از صرافی های رمزارزی کشور است که از سال ۱3۹۶، مراحل ابتدایی تحقیق و توســعه آن آغاز و در سال ۱3۹۷ 
محصول اولیه آن آماده بهره برداری شد؛ صرافی رمزارزی که به گفته مدیرعامل آن، هدف اصلی اش ارائه خدمات مالی در بازار 
رمزارزها با امنیت بــاال و رفع نیازمندی های کاربران و همچنین تنوع در ارائه خدمات اســت و یکی از تصمیمات اســتراتژیک 
اکسبیتو برای رسیدن به چنین هدفی، فهرست کردن رمزارزهایی با پشتوانه قوی و اصطالحاً »بزرگان بازار رمزارز« است. در 
گفت وگویی که با سعید عبادتی، مدیرعامل اکسبیتو داشــتیم، درباره شــکل گیری این صرافی رمزارز، چالش هایی که با آن دست وپنجه نرم 
می کنند و همچنین برنامه هایی که دارند، صحبت کردیم. او بر این عقیده است که با محدودیت هایی که در کشور ایجاد شده و محدودیت هایی 
که اخیراً رگوالتوری برای صرافی های رمزارز ایجاد کرده، رگوالتور به قاتل پنهان اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شده است. او می گوید که رگوالتور 
در ایران باید یک بار برای همیشــه به این ســؤال که آیا صرافی های رمزارز را به رسمیت می شناسد یا خیر، پاسخ شــفاف و واقعی بدهد تا این 
کسب وکارها بتوانند برای آینده خود چشم انداز مشخصی را متصور شوند و مجبور به کوچ اجباری نشوند. در ادامه گزارشی از گفت وگوی عصر 

تراکنش را با سعید عبادتی، مدیرعامل اکسبیتو می خوانید.

  شکل گیری و آغاز به کار 

ایده شــکل گیری اکســبیتو کــه از ســال ۱۳۹۷ اولیــن ایده هــای پیاده سازی شــده خود را 
در اختیار کاربــران قرار داد، بــه ســال ۱۳۹۶ برمی گردد؛ زمانی کــه بنیان گــذاران آن که از 
ســال ها قبل فعالیت خود را در صنعت بالکچیــن و رمزارزها آغاز کــرده بودند، تصمیم 
بــه راه انــدازی اســتارتاپی در این زمینــه گرفتند. ســعید عبادتــی، مدیرعامل اکســبیتو 

دربــاره نحــوه شــکل گیری و آغاز به کارشــان در فضای 
فین تکی ایــران می گوید: »مــا در ســال ۱۳۹۶ در یکی 
از هکاتون هــای رســمی شــرکت توســن حضــور پیدا 
کردیم و طرح و ایده اولیه مان، در مرحله ارزیابی مورد 
توجه کارشناسان قرار گرفت. پس از پیاده سازی یک 

نیلوفر نادری
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انجین ترید به صورت MVP در سه روز زمان مسابقه 
اصلی، در مرحله ارزیابی نهایی در ســه طرح برگزیده 
قرار نگرفتیــم. با این وجــود بعدها از همــان مجموعه 
تماس گرفتند و گفتند که اگر مایل باشیم، می توانیم 
با آنها برای تأسیس و توسعه کسب وکار مورد نظرمان 
صحبــت و همــکاری کنیــم، ولی مــا تصمیــم گرفتیم 

کسب وکار مستقل خودمان را داشته باشیم.«
بنا بر گفته های عبادتــی، فعالیت آنها از ســال ۱۳۹۶ 
آغاز شــد و در ســال ۱۳۹۷ برای ایجاد زیرساخت های 
الزم کســب وکار خــود اقــدام کرده انــد و نســخه اولیه 
به صورت اپلیکیشــن اندروید در اختیار کاربــران قرار 
گرفته و از همان سال تابه حال در حال توسعه خدمات 
جدید، بازارهای جدیــد و کوین های جدید بنــا بر نیاز 
کاربران هستند. در واقع ســال ۱۳۹۷، محصول اولیه 
و تست اکسبیتو آماده بهره برداری شــد و همزمان با 
ارائه سرویس، زیرساخت ها آماده و طراحی اپلیکیشن 
بــه پایــان رســید؛  در ایــن ســال توســعه اپلیکیشــن 
اندرویــد بــه اتمام رســید و ارزهــای دیجیتال به ســبد 
محصوالت اکسبیتو اضافه شدند. ابتدا رمزارزهایی 
مانند بیت کوین، اتریوم، الیت کوین و بیت کوین کش 

به صورت فول نود به محصول افزوده شدند.
او صحبت هایــش را دربــاره شــکل گیری اکســبیتو 
این گونه ادامه می دهد: »سپس گروه های متخصص 
در ســال ۱۳۹۸ بــرای ســاخت و پیاده ســازی بســتر 
وب ســایت شــکل گرفتند و محصول وب اپلیکیشــن 
اکســبیتو را برای ورود به بازار آمــاده کردیم. همچنین 
افزودن بالکچین های فول نود و توسعه محصول اولیه 
در دســتور کارمان قرار گرفت و توکن های ERC20 نیز 
بــه مجموعه اضافه شــدند. تحــوالت زیادی در ســال 
۱۳۹۸ انجــام شــد کــه مهم تریــن آن طراحی ســایت و 

محصول جدید بود.«
مدیرعامــل اکســبیتو توضیــح می دهــد کــه تمرکــز 
اکســبیتو در ســال ۱۳۹۹، افــزودن رمزارزهــای جدیــد 
بود. در این ســال، تعداد کوین های فعال در اکسبیتو 
به ۱۴ رســید؛ دوج کویــن، بایننس کوین، تــرون، ریپل، 
چین لینــک، پولــکادات و اســتالر به صــورت فول نــود 
به این پلتفــرم معامالتی اضافــه شــدند. او می گوید: 
»از ســال ۱۳۹۸ و همزمان با گســترش آگاهی نسبت 
بــه رمزارزهــا و افزایش تعــداد معامله گــران ایــن بازار، 
اکســبیتو شــروع به رشــد می کند و در این زمان ما به 
فکر راه اندازی محصوالت جدیــد و افزودن کوین های 
جدیدتری بودیم. کاردانو )آدا(  با همین تفکر به عنوان 
اولین پلتفــرم قابل پشــتیبانی فول نــود از ایــن رمزارز 
در ایــران بــه پلتفــرم اکســبیتو اضافــه شــد و کاربــران 
توانســتند آن را خریــداری کننــد. در ســال ۱۴۰۰ نیــز 
اکسبیتو با موافقت معاونت علمی ریاست جمهوری 
به پلتفــرم دانش بنیــان تبدیل شــد. از همــان ابتدای 
شــکل گیری اکســبیتو تاکنــون فراهم ســازی بهتــر 
محیط هــای معامالتــی در نســخه های وب و موبایــل 

هدف اصلی ما بوده است.«
بــا توجــه بــه صحبت هــای عبادتــی، »اکســنیکو« 
جدیدترین ســرویس اضافه شــده به اکســبیتو است 
کــه در واقــع فضایــی بــرای خیریه هــا و پــس از آن، 

استارتاپ هاست که می توانند با حضور در آن از کاربران 
اکســبیتو، کمــک و دونیشــن رمــزارزی دریافــت کننــد. 
عبادتــی در این باره توضیــح می دهد که این مؤسســات 
ملزم به شفاف سازی هستند و باید به ما و کاربران توضیح 
دهند که میــزان رمزارز دریافت کــرده را صرف چه اموری 
کرده اند. دیگر ســرویس جدید ارائه شــده در اکســبیتو، 
گیفت کارت اســت که به کاربــران این امــکان را می دهد 
که برای دوســتان و آشــنایان خود کارت  هدیه کریپتویی 

بگیرند.
عبادتی بر این باور است که صنعت رمزارز مانند بچه ای 
است که هنوز بالغ نشده و توسعه آن با توسعه جهانی 
اتفاق می افتد و در ایران نیز با وجود اینکه هنوز رگوالتوری 
مشــخصی برای آن شــکل نگرفته، کســب وکارهایی که 
در صنعت رمزارز کشــور فعالیــت می کننــد، خدمات و 
محصــوالت خــود را متناســب و همــگام بــا صرافی های 
رمزارز جهان ارائه می دهند و اکسبیتو نیز هدفی جز ارائه 
بهترین خدمات و تبدیل شــدن به یک پلتفرم ایرانی که 
توان رقابت با همتاهای غربی اش را داشته باشد، ندارد.

  مزیت رقابتی اکسبیتو

بنا بــر صحبت هــای مدیرعامل اکســبیتو،  ایــن صرافی 
در حال حاضــر ۳۲ رمــزارز دارد و می کوشــد که هفته ای 
یــک کوین به ایــن تعــداد اضافه کنــد. همچنیــن تعداد 
کاربران آنها به ۱۰۰ هزار رسیده و ۴۸ بازار فعال دارند. ۴۰ 
نفر نیز به صورت حضــوری و ریموت برای اکســبیتو کار 
می کنند و ۱۰ درصد افراد تیم بیرون از کشــور هســتند. 
همچنین بیش از ۲۰ درصد نیروی ریموت در اکســبیتو 
از سراسر ایران در این استارتاپ فعالیت دارند. فرهنگ 
ســازمانی اکســبیتو از قبل از شــروع کرونــا بهره گیری از 
ظرفیت نخبگان سراسر کشور بوده؛ بنابراین سعی کرده 
زیرســاخت فعالیــت دورکاری را در مجموعــه گســترش 
بدهد. او بــا بیان ایــن آمــار و ارقام دربــاره مزیــت رقابتی 
اکسبیتو صحبت می کند: »چه در شرایط سخت کشور 
و چه در شرایط خوب بازار رمزارزها، ما هیچ گاه دست از 
توسعه کســب وکار خود نکشــیدیم. یکی از مزیت های 
رقابتی مــا این اســت که از همــان ابتــدا تــالش کردیم تا 
ارزش هایــی را کــه ایجــاد می کنیم، بــرای مشــتریان مان 
شــفاف کنیــم و در هــر وضعیتــی بــه توســعه پلتفــرم و 
افزایش ســطح کیفی خدمات مان بیندیشــیم. عالوه بر 
این، محصوالت مــان را با در نظــر گرفتن تنــوع کاربران و 
نیازهایشان طراحی می کنیم تا نیازهای کاربران مان روی 
زمین نماند. همچنین سعی می کنیم بازارها و کوین های 
متنوعــی را کــه کاربران مان بــه آنها عالقه مند هســتند، 
به محصول مــان اضافــه کنیم. عــالوه بــر این مــوارد، در 
صرافی هــای رمــزارز معمــوالً قیمــت بــرای کاربــران مهم 
اســت و به همین جهت ما تمــام تالش خــود را کرده ایم 
تا قیمت ها هم برای خریدار و هم برای فروشنده جذاب 

باشد.«
عبادتــی دربــاره دیگــر کســب وکارهای فعــال در حــوزه 
رمزارز در کشــور نیز صحبت می کند: »رقبای ما انصافاً 
رقبای سرسخت و کسب وکارهای پویا، دانا و پرانگیزه ای 
هســتند؛ در نتیجه بــرای اینکه بتوانیــم در این صنعت 
زنده بمانیم، چــاره ای جــز رقابت سرســخت نداریم. به 

بنا بر 
صحبت های 
مدیرعامل 
اکسبیتو،  این 
صرافی در حال 
حاضر 3۲ رمزارز 
دارد و می کوشد که 
هفته ای یک کوین 
به این تعداد اضافه 
کند. همچنین 
تعداد کاربران 
آنها به 1۰۰ هزار 
رسیده و ۴8 بازار 
فعال دارند. ۴۰ 
نفر نیز به صورت 
حضوری و ریموت 
برای اکسبیتو کار 
می کنند و 1۰ درصد 
افراد تیم بیرون از 
کشور هستند

کسب وکار
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سال ششم
شماره شصت و ششم

پروفایل محمدمهدی شریعتمدار از زندگی شخصی و حرفه ای اش و وضعیت کنونی کشور می گوید

سقف آسمان ایران 
کوتاه است

 در اکوسیستم فین تک کشور محمدمهدی شریعتمدار را به دلیل فعالیت های صنفی گسترده و پیگیری های مداومش درباره 
چالش های کسب وکارهای این حوزه به عنوان یک چهره صنفی می شناسند. او که از سال ۱3۹۹ تا دی ماه ۱۴۰۱ به عنوان رئیس 
هیئت مدیره انجمن فین تک ایران فعالیت کرده، معتقد است توسعه کسب وکارها در گرو توسعه کل اکوسیستم فین تک است 
و به همین جهت در دو سال گذشته تمرکز خود را بیشتر از اینکه روی کســب وکار خودش بگذارد، روی فعالیت های صنفی 
گذاشته است. او متولد ۱3۶۲ است و به محض فارغ التحصیلی از دبیرستان دست از تحصیل می کشد و هشت سال بعد از آن، تصمیم می گیرد 
به دانشگاه برود؛ زمانی که به گفته خودش جهان بینی اش تغییر کرده و مسائل اجتماعی برایش مهم شده بود. در نتیجه رشته حقوق را انتخاب 
می کند. بعد از فارغ التحصیلی و زمانی که دغدغه های سازمانی و مدیریتی نیز برایش ایجاد می شود، تصمیم می گیرد برای ادامه تحصیل رشته 
مدیریت بخواند. شریعتمدار مؤسس شرکت تبلیغاتی »اثنا اثر نوآور«، مؤسس سازمان مردم نهاد »میراث«، رئیس سابق هیئت مدیره »انجمن 
فین تک ایران« و مدیرعامل »جیبیت« است. او عالمه کرباسچیان، مؤسس مدرسه علوی را مهم ترین شخص مؤثر در زندگی اش می داند و 
معتقد است جهان بینی منحصر به فردی داشته؛ اینکه انسان می میرد و تنها اثر اوست که می ماند. شریعتمدار بر این باور است که وضعیت 
کنونی ایران برای رشد و توسعه افراد و کسب وکارها بسیار نامناسب اســت و اگر به همین منوال باقی بماند، در آینده با بحران نیروی انسانی 
متخصص و وابستگی شدید روبه رو خواهیم شــد. در این شــماره از ماهنامه »عصر تراکنش« به ســراغ او رفتیم تا روایتگر زندگی شخصی و 

حرفه ای اش باشیم. در ادامه گزارشی از این گفت وگو را می خوانید.

نیلوفر نادری

عکس: نسیم اعتمادی



ایران اکسس 
یک زندان 

بزرگ داخلی

»ایران اکسس« پدیده ای است که در چند سال اخیر در موضوع امنیت سایبری زیرساخت های کشور 
با آن روبه رو هستیم. پدیده ای که به معنای محدودکردن ترافیک به سمت یک IP خاص فقط برای 
کاربران داخل کشور است؛ به گونه ای که سرویس هدف تنها قادر باشد به کاربران داخل کشور 
خدمت رسانی کند.  در بخش تنظیم گری این شماره به صورت مفصل به این پدیده و میزان اثربخشی 
این راهکار پرداخته ایم. فعاالن حوزه امنیت اطالعات و کسب وکارها بر ناکارآمدی ایران اکسس 
به  عنوان راهکاری امنیتی اتفاق  نظر دارند و معتقدند این راهکار عالوه بر اینکه به خودسانسوری 
در سطح بین الملل و نابودی اقتصاد دیجیتال کشور منجر می شود، محرک اصلی برای خروج 
سرمایه از کشور نیز هست.  نکته مهم این است که ایرانیان، هرچند در داخل کشور ممکن است با 
مشکالت کمتری به خدمات دسترسی داشته باشند، اما به  محض خروج از مرزهای سایبری کشور 
از بسیاری از خدمات محروم خواهند شد؛ گویی با انجام این محدودیت، شهروندان در یک زندان 

بزرگ داخلی محبوس شده اند.

تنظیمگری
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فناور ی های مالی ایران

پس از سلسله  حمالت سایبری علیه سامانه های ایران و تهدید شدن های پی درپی زیرساخت های صنعتی و مالی کشور، سیاست گذاران حوزه 
امنیت تصمیم گرفتند سامانه های مالی و غیرمالی کشور را با وجود تبعات جبران ناپذیرش ایران اکسس کنند و به ریزش این دومینو پایان دهند. 
فعاالن حوزه امنیت و صاحبان کسب وکارهایی که حیات شان به امنیت وابسته شده بر ناکارآمدی ایران اکسس به  عنوان راهکاری امنیتی اتفاق 
 نظر دارند و معتقدند این راهکار عالوه بر اینکه به خودسانسوری در سطح بین الملل و نابودی اقتصاد دیجیتال کشور منجر می شود، محرک 
اصلی خروج سرمایه از کشور نیز هست.  به اعتقاد مدیر ارشد بانکداری دیجیتال بانک خاورمیانه، ایران اکسس جز اینکه برای مدت کوتاهی 
امنیت را باال ببرد، مزیت دیگری ندارد. مدیرعامل انجمن بالکچین ایران نیز ایران اکســس را بزرگ تریــن عامل ازبین رفتن اقتصاد دیجیتال و 
کاهش تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی ایران می داند. مدیر سابق فناوری اطالعات سازمان بورس هم معتقد است افزایش پهنای 
باند از مناسب ترین راهکارهای ارتقای امنیت و راهکار جایگزین ایران اکسس است. به گفته او، با محدودیت دسترسی کاربران خارج از کشور به 
سرمایه هایشان، بازار هر روز کوچک تر خواهد شد. همچنین مجید جعفریان، معاون فناوری اطالعات بانک سرمایه باور دارد که ایران اکسس 
پاسخگوی گستردگی حمالت سایبری نیست و به امنیت زیرساخت ها کمک چندانی نمی کند. نورصالحی که طراح سیستم های پیشرفته علم 

و فناوری است نیز ایران اکسس را نه در بلندمدت و نه در کوتاه مدت به رسمیت نمی شناسد.

فعاالن حوزه فناوری از مضرات ایران اکسس اجباری به عنوان یک راهکار امنیتی می گویند

خودسانسوری، ناکارآمدی 
فرار سرمایه و دیگر قضایا

غزل یگانگی

  با ایران اکسس خودسانسوری می کنیم

طبــق گفتــه محســن زادمهــر، مدیــر ارشــد بانکــداری 
دیجیتــال بانــک خاورمیانــه، از تصمیمــات رگوالتــور 
و سیاســت گذاران پیداســت کــه حفــظ امنیــت را بــا 
به صفررساندن ریسک هم معنی می دانند و برای حفظ 
امنیت و کاهش ریسک، از بازده که مکمل ریسک است 
چشم پوشــی می کننــد و بــه فرصت هایــی کــه از دســت 
می رود توجهی ندارند. حتی در مســتندات پول شویی، 
مدیریت ریسک مورد تأکید است نه به صفررساندن آن. 
ایران اکسس کردن وب سایت ها و اپلیکیشن ها به بهانه 

حفظ امنیت، نمونه واضحی از این خط فکری است.
او معتقــد اســت ایران اکســس تــا حــدی بــر امنیــت 
تأثیر می گــذارد، اما یک گزینه نامناســب اســت 
کــه بــه تضعیــف عملکــرد کســب وکارها منجر 
خواهــد شــد: »امنیــت و کارایــی نقطــه مقابل 
یکدیگرنــد و افزایــش امنیت دســترس پذیری 
و کارایــی را کاهــش می دهــد. بــا ایجــاد هرگونه 
محدودیت در سیستم به اسم امنیت مخالفم 
و نگرش هایــی را کــه به بهانــه امنیت، 
دسترســی ها را محــدود می کننــد، 
اشتباه می دانم. اگر مقوله امنیت 
تنهــا  اولویــت هــر کســب وکاری 
است، بهترین راهکار برای آنها 
خاموشی ســرورها و محافظت 

از اطالعات شان است.«
به اعتقاد زادمهر، ایران اکسس 
فقــط در مواقــع بحرانــی؛ آن 
هــم بــرای مجموعه هایــی کــه از 
ضعف هــای امنیتــی خــود آگاه اند و 

اطمینان دارند تیم امنیت شــان از پس حمالت ســایبری برنمی آید، به صورت موقت 
قابل  اجراســت که البته در این شــرایط هــم عواقب زیــادی خواهد داشــت. او در این 
باره می گوید: »ارتقای الگ ها، ســرمایه گذاری بر تیم امنیت، افزایش مانیتورینگ ها 
و... اقداماتی هســتند که امنیت را افزایــش می دهند و می تواننــد بهترین جایگزین  
ایران اکســس باشــند. با ایــن راهکارها زیرســاخت های امنیتــی کســب وکارها تأمین 
می شود و آنها می توانند در مواقع آیین نامه ای شدن ایران اکسس، با ارائه مستندات 
رگوالتور را در این بــاره توجیه کرده و میزان امنیت زیرساخت هایشــان را اثبات کنند، 
اما سرمایه گذاری  روی حفظ امنیت از سمت کسب وکارها و ارگان ها انجام نمی شود 
و ایران اکســس تا شــبکه بانکی کشــور گســترش یافته اســت. دسترســی آی پی های 
غیرایرانی به سیستم بانکی محدود شــده و ایرانیان خارج از کشور که با ایران تعامل 
دارند با مشــکالت متعددی روبه رو شــده اند. این افراد چه ســاکن کشورهای خارجی 
باشــند و چه برای ســفر کاری از مرز خارج شده باشــند به سرمایه هایشان دسترسی 

ندارند و نمی توانند آنها را مدیریت کنند.«
زادمهر می گوید آنهــا حتی برای انجــام فعالیت  بانکی پایــه یا باید وکیــل بگیرند یا از 
وی پی   ان بــا آی پی ایران کــه ریســک های زیــادی دارد، اســتفاده کنند. اگر هــم امکان 
فراهم  کردن این دو شرایط را نداشته باشــند، از انجام فعالیت های بانکی و اقتصادی 
خــود بازمی مانند: »بســیاری از ایرانیــان مقیم خارج از کشــور، دارایی های خــود را در 
صندوق هــای ســرمایه گذاری ایرانــی، کارگزاری هــای داخلــی، بازار ســرمایه ایــران و در 
صرافی های رمزارزی ســرمایه گذاری کرده اند. آنها تــا زمانی این دارایی هــا را در داخل 
کشور نگه می دارند که از امکان مدیریت آن اطمینان داشته باشند. یقیناً در شرایطی 
که دسترســی به دارایی ها تا این حد سخت می شود، خروج ســرمایه ها از ایران اولین 

انتخاب آنها خواهد بود.«
به عقیده زادمهر، اگر دغدغه ما امنیت اطالعات شبکه بانکی است، باید با به کارگیری 
انواع سیستم های احراز هویت آن را رفع یا از خدمات سایر شرکت های امنیتی برای 
افزایش امنیت سیســتم های خود اســتفاده کنیم: »متأسفانه بســیاری از شرکت ها 

اولین و ساده ترین راه را که قطع کردن است انتخاب می کنند.«
مدیر ارشد بانکداری دیجیتال بانک خاورمیانه معتقد است اگر طراحی سیستم های 
ما خوب باشد با اقداماتی که تجربه کاربری را هم تضعیف نمی کنند، می توانیم امنیت 
را حفظ کنیم. پرداخــت بیومتریک یا ویدئوآیــدی نمونه ای از این ابزارها هســتند. او 

محسن زادمهر
 مدیر ارشد بانکداری دیجیتال بانک خاورمیانه
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در این باره می گوید: »می شــود به جای مسدود کردن دسترســی آی پی های خارجی، 
شرایطی فراهم کنیم که آن فرد برای انجام یک تراکنش به جای یک مرحله، دو مرحله 
را طی کند یــا عالوه بــر پیامــک، او را با احــراز هویــت تصویــری زنده نمایی کنیــم یا در 
نهایت ســقف تراکنش های افراد خارجی را کاهش دهیم. اینها نمونــه ای از اقدامات 
معقولی اســت که هم ریســک را مدیریت می کنند و هم فعالیت هــای اقتصادی را از 

بین نمی برند.«
به گفته زادمهر، از یک سو ایران از ســمت سایر کشورها تحریم است و از سوی دیگر 
با ایران اکسس اقدام به خودسانســوری می کنیم: »ایران اکسس شاید در کوتاه مدت 
امنیت را افزایش دهد، اما هیچ مزیت دیگری ندارد و در نهایت به قطع ارتباط با جامعه 
بین الملل منجر می شود. ما با خودسانسوری، مفهوم دنیای دیجیتال )دسترسی به 
زیرساخت ها در هر زمان و مکان( را زیر سؤال می بریم. خودسانسوری برای سازمان ها 
و شــرکت ها هزینه دارد و به نام امنیت آنها را از دســتیابی بــه فرصت ها و مزیت های 

دنیای دیجیتال محروم می کند.«

  تضاد با اهداف اقتصاد کالن کشور

طبق صحبت هــای عبــاس آشــتیانی، مدیرعامل انجمــن بالکچیــن ایران، پــس از به 
جریــان افتــادن موج سلســله حمالت ســایبری علیــه ایــران، زمزمه هــای تقویت طرح 
ایران اکسس به عنوان راهکاری دفاعی مطرح شد: »ایران اکسس که با مسدود کردن 
 DDoS دسترسی خارج به آی پی های داخل کشور مترادف است، در کاهش حمالت
یا ســایر حمالت متعدد و پراکنده نقشــی انکارناپذیر دارد، اما ایــن راهکار، پاک کردن 

صورت مسئله است که خود تبعاتی جبران ناپذیر به همراه دارد.«
آشتیانی جلوگیری از حمالت سایبری با این شیوه را مشابه امتناع از نوشیدن آب از 
ترس مســمومیت با آب می داند و می گوید: »با هدف حفظ سالمتی، نوشیدن آب را 
ترک می کنیم و به بیماری های ناشی از آب آلوده هم مبتال نمی شویم، اما بیش از سه 
روز دوام نخواهیم آورد. ایران اکسس یک راه حل تأثیرگذار برای حفظ امنیت سایبری 

است، اما تبعاتی دارد که مهم ترینش نابودی اقتصاد دیجیتال کشور است!«
آشــتیانی می گوید: »امروزه خدمات نرم افزاری داخلی پتانســیل و ظرفیت صادراتی 
باالیی دارند و ما با محدودکردن دسترسی ها این ظرفیت ها را در حصاری غیرفیزیکی 
زندانی کرده و کسب وکارها را از دیده شدن در سطح بین الملل محروم می کنیم و امکان 
فروش و ارزآوری را به دست خودمان از بین می بریم. در این شرایط اقتصاد دیجیتال 
یا همان اقتصاد بدون مرز تحت الشعاع قرار می گیرد و ارتباط مان با دنیای بین الملل 
قطع خواهد شد. این می شود که درآمدزایی کسب وکارها در سراشیبی قرار می گیرد 

و نیروهای انسانی به تدریج کشور را ترک می کنند.«
به اعتقاد او، قطع ارتباط کسب وکارهای دنیای اقتصاد دیجیتال با جامعه بین الملل، 
بزرگ ترین مانع برای رشــد و توســعه آنهاســت: »این شــرکت ها دیگر انگیــزه ای برای 

گســترش کسب وکارشــان نخواهند داشــت و توانایی تأمین مالی نیروی 
متخصص آموزش دیده را که ســرمایه اصلی کشــورمان هســتند، از 
دســت می دهند. آنها نیز از این اشــتغال ساکن دلســرد می شوند 
و بر فرش قرمز ســایر کشــورها به صــورت فیزیکی یــا دورکاری قدم 
خواهند گذاشت. برای مثال جهان روایی ویژگی بارز کسب وکارهای 
رمزارزی است. درحالی که سودای تسخیر بازار کشورهای همسایه 

و بازار هــای بین المللــی را در ســر داریم، بــا ایران اکســس دارایی های 
جهان روا را در جزیره محدود داخل کشورمان محصور 

می کنیم.« 
عباس آشتیانی ایران اکسس را چرخه بسته ای 
می دانــد کــه ایــران را از مزایــای درهم تنیدگــی 
بین المللی برای این جنس از دارایی ها محروم 

می کند.
بر اســاس گفته هــای آشــتیانی، یکی دیگر 
از آسیب های ایران اکســس، نابودی سئو 
سایت هاســت. زمانــی کــه دسترســی به 
ســایت ها محدود شــود، یقیناً موتورهای 
جســت وجوی بین الملــل کــه مهم تریــن 

ابزار دسترســی به ســرمایه خارج از کشــور هستند رتبه 
ســایت را پایین می آورند و بار دیگر سدی می شویم برای 

پیشرفت و ارزآوری.
از نگاه رئیس انجمن بالکچین ایران، تبعات ایران اکسس 
عالوه بر کســب وکارهای مقیم ایــران، به ایرانیان ســاکن 
کشــورهای خارجی که تــا حدودی بــا ایران تعامــل دارند 
هم آســیب می زند و عالوه بر کاهش نرخ تولید ناخالص 
داخلــی از تولیــد ناخالــص ملــی هــم کاســته می شــود: 
»تمامــی شــواهد برآننــد کــه ایران اکســس بــه اقتصــاد 
دیجیتال که یک پارامتر مهم در شرایط اقتصادی کنونی 
کشور محسوب می شود، ضربه سنگینی وارد می کند و 
با اهداف اقتصاد کالن کشور هم در تضاد است. این بدان 
معناست که ایران اکســس یک راهکار امنیتی است که 
معایبش از مزایایی که باید داشته باشد، بیشتر است.«

آشــتیانی معتقــد اســت بــرای حفــظ امنیــت ســایبری 
راه حل هــای جایگزیــن  بــا تبعــات کمتر هــم وجــود دارد: 
»می توانیم در این زمینه از تجربه ســایر کشــورهای دنیا 
اســتفاده کنیــم، مثــالً کدام یــک از ســایت های بــزرگ و 
بین المللی امروز برای حفظ امنیت شــان دسترسی ها را 

محدود کرده اند؟!«

  ایران اکسس بهینه ترین راهکار نیست

حمیــد حســن آبادی، مشــاور ارشــد تحــول دیجیتــال و 
مدیر سابق فناوری اطالعات ســازمان بورس می گوید که 
کانتری اکســس )country access( یکــی از راهکارهای 
امنیتی و دفاعی رایج برای جلوگیری از حمالت ســایبری 
در سراســر دنیاســت. کانتری اکســس فقــط مختــص 
ایــران نیســت و هــر کشــوری در بازه هــای زمانــی خــاص 
یــا در ســاعاتی مشــخص ممکن اســت دسترســی افراد 
از خــارج کشــور را به وب ســایت ها محــدود کنــد: »ایران 
سال هاست تحریم شده و شرایط سیاسی ویژه  ای دارد؛ 
به همین علت هدف خوبی برای هکرهای ســازمان یافته 
و غیر ســازمان یافته، به ویژه در بخش های مالی و صنایع 
خاص اســت که حیاتی ترند و اطالعات حساسی دارند. 
بخش های مذکور هم برای جلوگیری از حمالت سایبری 
و بــا هــدف ازدســت نرفتن اطالعــات حســاس به صورت 
ســاعتی، روزانه، ماهانه یا دائم دسترســی به آی پی های 

خود را می بندند.«
حسن آبادی می گوید این اقدام یک راهکار امنیتی است، 
اما نمی توان آن را بهترین و مناسب ترین راهکار دانست: 
»ارتقای زیرساخت های امنیتی ســازمان ها، به کارگیری 
 ،)WAF( تجهیزات امنیتی مانند وب اپلیکیشن فیلترها
به روز نگه داشتن زیرساخت ها و مجهز شدن به متدهای 
جلوگیری از حمالت خاص ازجمله اقداماتی است 
که می تواند جایگزین ایران اکسس و تبعات آن 
باشــد.« به گفته او، آمریکا ازجمله سازند گان 
عمــده این تجهیــزات ازجمله وب اپلیکیشــن 
فیلترهاســت و اگــر واقعــاً بــه دنبــال امنیــت 
اپلیکیشن ها و وب ســایت ها هستیم به ناچار 

باید تجهیزات آن را به کار گیریم.«
مدیر ســابق فناوری اطالعات ســازمان بورس 
معتقد است افزایش پهنای باند و پیاده سازی 
شــبکه ملــی اطالعــات، دســته ای دیگــر از 

عباس آشتیانی
 مدیرعامل انجمن بالکچین ایران



۲۰۲۳ و 
روندهایش

نگاه کردن به آینده همیشه کار دشواری اســت؛ با این حال تغییر سال و پا گذاشتن به 
سالی نو، فرصتی دوباره برای این است که نگاهی به استراتژی ها و برنامه ریزی های 
جدید داشته باشــیم و ســال جدید را با انرژی بیشــتری آغاز کنیم. به همین جهت 
»هاروارد بیزینس ریویو« مجموعه ای از روندهای فنــاوری که به احتمال قریب به 
یقین، روندهای حاکم بر صنایع مالی در سال ۲۰۲۳ هســتند را گردآوری کرده است؛ 
مجموعه ای که به عقیده آن در صورت پایبندی به این روندها، سال ۲۰۲۳ را خیلی بهتر 
از ۲۰۲۲ پشت سر خواهیم گذاشــت. در صفحات پیش رو عالوه بر اینکه این مطلب از 
HBR را می خوانید و با این روندها آشنا می شوید، مطلبی از مجله »وایرد« که در شماره 
ژانویه ۲۰۲۳ آن منتشر شده را نیز می خوانید. وایرد با استفاده از دیدگاه متخصصان، 
نگاهی به خرده فروشی، پول و امنیت انداخته تا ببیند در ذهن جمعی درباره این مسائل 

در سال جدید چه می گذرد.

جهان
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فناور ی های مالی ایران

و فاطمه اکیما
مترجم

وایرد اسمارتر با استفاده از دیدگاه متخصصان نگاهی به خرده فروشی، پول و امنیت انداخته تا ببیند در 
ذهن جمعی چه می گذرد؛ آموخته هایمان را در ادامه مشاهده می کنید...

شروعی دوباره 
هوشمند

  نسلبعدیاینترنت، بنیادبهتریمیخواهد
فرصتی داریم تا وب را به همان نســخه ای تبدیل کنیم که 
خالقانش در نظر داشتند: اینترنتی امن و کاربرمحور. اما 
قبل از هر چیز باید انحصارها را بشکنیم. برخورد ما با دیتا 
از اساس اشتباه است. این حرف را تیم برنرز-لی، مخترع 
شــبکه جهانی وب و هم بنیان گذار »اینتراپت« به کسانی 
که در اولیــن جلســه تعییــن راهبرد حاضــر بودنــد گفت. 
انحصارکنندگان، سرمایه داری نظارتی و اخبار کذب از ما و 
دیتای ما سوء استفاده می کنند. رؤیای برنرز-لی این نبود. او 

می خواست اینترنت ما را توانمند کند.
برنرز-لی اشاره می کند: »مردم در پلتفرم ها و سیستم هایی 
زندانی شده اند که ما نمی توانیم کنترل شان کنیم. اقتصاد 
آنالین به ما سود نمی رساند و در عوض از ما سوءاستفاده 
می کند و مــا هم دیتــای خودمــان را در قبال چیزی بســیار 
انــدک ارائــه می کنیــم. شــرکت ها ادعــا می کننــد بهتــر از 

خودمان می دانند چه می خواهیم.«
برنرز-لی می گوید: »بیشــتر دیتایی که خودمان به صورت 
آنالیــن منتشــر می کنیــم در ســرورهای شــرکت ها ذخیره 
می شــود. شــرکت ها بــا اســتفاده از آن دیتــا مــا را در مقام 
مخاطــب تبلیغــات بــه شــرکت های دیگــر می فروشــند. 
می توانیــم دیتــای خودمــان را دانلــود کنیــم و تاریخچــه 
آنالین مان را حذف کنیم، اما هنوز هم نمی توانیم دیتا را بین 

سرویس های مختلف جابه جا کنیم.«
اینتراپــت محصولــی اســت که بــا همــکاری جان بــروس، 
کارآفرین حوزه امنیت سایبری و بروس شنییِر، کریپتوگرافر 
و متخصص حریم خصوصی ساخته شــده است. هدف 
اینتراپــت، بازگردانــدن مالکیــت برحــق مــردم بــه دیتــای 
خودشــان بــا اســتفاده از پلتفرمــی بــه نام ســالید اســت. 
ســالید »ویرایشــی میان دوره« و شــروعی برای رســیدن به 
هدف اصلی وب 3 اســت و می خواهد اینترنت را به جایی 
برساند که برنرز-لی و دیگر بنیان گذاران اولیه اش همیشه 

می خواستند. 
بت ســازی از بالکچیــن و ســرقت مفهــوم وب  3 توســط 
کریپتوکارنســی ها باعــث تأخیــر در قــدم بعــدی شــده 
اســت. برنرز-لی می گوید: »بالکچین بیــش از اندازه کند، 
گران قیمت و همگانی اســت و هرچه اســمش را بگذاریم، 

شباهتی به وب 3 ندارد.« 
سالید به مردم اجازه می دهد اطالعات شخصی شــان را در »پادهای« دیتایی نگهداری 
کنند که تحت مالکیت خودشان اســت. پادهای دیتا روی سرورهای ســالید قرار دارند. 
کنترل سوابق ســالمتی، مالی و غیره به دســت صاحبان دیتا »و نه ابرشرکت ها«ست. 
صاحبان دیتا به دلخواه خود دسترسی های اندکی به دیگران خواهند داد. آ نها می توانند 
به اپلیکیشــن هایی اجازه نوشــتن و خوانــدن از پادهایشــان را بدهند و مشــخص کنند 
اپلیکیشن ها اجازه خواندن چه اطالعاتی را داشته باشند. وقتی کاربر دیگر از اپلیکیشنی 
اســتفاده نکند، می تواند دسترســی آن را به اطالعاتش قطع کند، اما دیتای اپلیکیشن 
روی پاد باقی خواهد ماند.  اســتدالل برنرز-لی این است که سالید فقط به کاربران سود 
نمی رســاند و می گوید: »هر بار شــرکتی اپلیکیشــنی جدید عرضه می کنــد، باید پایگاه 
دیتای بک اِندی مخصوص آن اپلیکیشن بسازد و روند جمع آوری دیتای کاربران را شروع 
کند. شرکت ها بارها و بارها این روند را تکرار می کنند؛ یعنی ما فضای آنالین بسیار زیادی 

اشغال می کنیم.«
ســالید با نظارت اتحادیه اروپــا در بخش هایی از 

بلژیک خدماتش را ارائه کرده است. به این 
دلیل کــه »نه تنهــا دقیقــاً کاری را انجام 

می دهد که مقررات عمومی حفاظت 
از داده اتحادیــه اروپــا می خواهــد، 
بلکه از انتظارات فراتر هــم می رود. 
پاســخ  احساســات  بــه  ســالید 
می دهد، نه فقط به درخواست های 

واضح.«
بــه  بــا ســؤاالتی راجــع  برنرز-لــی 

برنامه هایش بــرای پــول درآوردن از ســالید 
و چگونگی گرفتــن ورودی برای ایــن محصول به چالش 

کشــیده شــده بود. وقتی میلیون هــا نفــر در ســیلوهای دیتا قفل 
شده اند، دیگر چه کسی از سالید استفاده خوهد کرد؟ او می گوید که 

به وقتش راهی برای پول پیدا خواهند کرد. 
او با خنده پاســخ می دهد: »همه مردم قبل از اینترنت مشتری 

AOL بودند و باألخــره کاری کردند که همه مشــتریان AOL به 
اســتفاده از آن محصول بامزه جدید که اســمش »وب« بود 

روبیاورند. ما به فیسبوک نمی گوییم »لطفاً دست نگه دار«. 
ما دوست داریم شاهد این باشیم که محصوالت متفاوت 

مانند AOL به زندگی خودشان ادامه دهند. اگر هر سال 10 هزار 
نفر بیشتر از سال پیش از سالید استفاده کنند، کم کم همه  چیز 

تغییر خواهد کرد. همین اتفاق برای وب 1.0 هم افتاد.«
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  تأثیرواقعیشبیهسازی

را تغییــر  مدل هــای کامپیوتــری دنیــای فیزیکــی 
داده انــد. ابزارهــای جدیــدی کــه به مــا اجــازه می دهند 
شبیه ســازی های واکنشــی ســه بعدی داشــته باشــیم، 
زندگی را بیشتر از این هم تغییر خواهند داد. شبیه سازی 
کاری انسانی است. این حرفی بود که ورنر ووگلس، مدیر 
ارشد فناوری آمازون به افراد حاضر در اتاق گفت و ادامه 
داد: »همــه مــا از زمانی که توانســتیم از قــوه تخیل مان 
استفاده کنیم در حال شبیه سازی بوده ایم.« با این حال 
به گفتــه رئیس آمازون جــف بزوس، مشــتریان آمازون 
»نارضایتــی ازلی و ابــدی« دارنــد. بنابرایــن کار ووگلس 
شبیه سازی راه هایی برای تأمین رضایت انسان ها بوده 
و آخریــن تالش هایــش، دموکراتیک کردن محاســبات 

کوانتومی است.
ووگلــس توضیــح می دهــد: »فنــاوری بــه مــا اجــازه داد 
چیزهایــی را ببینیم کــه پنهــان بودند، امــا صفحه های 
نمایش، دوبعدی هســتند و دنیای واقعی ما سه بعدی 
اســت. هزینه مدلی ســه بعدی هــزار تصویر اســت، در 
واقــع 129 هــزار و 600 تصویــر کــه از لحــاظ محاســباتی 
فشــرده شــده اســت. فرمت اســتانداردی برای تصاویر 
مانند PDF وجود ندارد و با اینکه قدرت خارق العاده ای 
برای محاسبات در فضای ابری داریم، مشکالت زیادی 
هم داریم که نمی توانیــم با صرف زمانی معقــول آنها را 

حل  کنیم.«
ووگلــس در مــاه ژوئــن راه انــدازی مرکــز AWS بــرای 
شــبکه های کوانتومــی در پاســادنا کالیفرنیــا را بــه 
عهــده گرفت که تمرکــزش بر علــوم پایه مانند ســاخت 
کیوبیت های بهتر و الگوریتم های تصحیح خطاســت. 
این برنامه روی Amazon Braket ســاخته شــده که به 
توسعه دهندگان امکان می دهد به رایانه های کوانتومی 
 Rigetti ،مدارهای کوانتومــی آکســفورد ،IonQ ماننــد
و D-Wave در کنــار ابزارهــای نرم افزاری و شبیه ســازها 

دسترسی داشته باشند. 
آمازون ســرمایه گذاری عظیمی هــم روی O3DE انجام 
داده اســت. O3DE موتــور بــازی متــن بــاز بــا قابلیــت 
AAA بــرای توســعه ســه بعدی فــوری اســت. O3DE به 
توسعه دهندگان، زیرساختی مدوالر برای ساخت بازی 
و شبیه ســازی های ســه بعدی در برنامه هــای مختلــف 
می دهــد. برنامه هایــی ماننــد رباتیکــس، دوقلو هــای 
دیجیتــال، خودروهــای خــودکار و بهداشــت  و درمــان. 
ووگلس می پرسد: »چرا دست به شبیه سازی می زنیم؟ 
تا به محدودیت های فیزیکــی فائق آییم، تــا خطراتی را 

شبیه سازی کنیم که نمی خواهیم در واقعیت با آ نها روبه رو شویم و برای سرعت بخشیدن 
به زمان یا کندتر کردن آن برای بررسی چیزها.«

ووگلس به یاد می آورد که دلیل شبیه سازی برای شورای شهر آمستردام در طول همه گیری 
این بــود کــه می خواســتند ســناریوهای مختلفــی را امتحــان کنند که بــرای حفــظ فاصله 
یک ونیم متری بیــن مردم در هنــگام خرید در طول قرنطینه طراحی شــده بــود. کار کردن با 
شبیه سازهای AWS به آنها امکان داد سناریوهای مختلف را با گذاشتن گلدان هایی در تمام 
سطح شهر و اندازه گیری میزان تأثیرگذاری هر کدام آزمایش کنند. انجام این کار در واقعیت 

بسیار سخت بود، اما در شبیه سازی کاری نداشت.
او توضیح می دهد شبیه سازی های سه بعدی کارآمد می توانند اشکال زیادی در آمازون داشته 
باشند. از مدل سازی شکل کفش روی پای مشــتریان یا شیوه کار کردن المپ های خانه در 
طول روز گرفته تا اجازه دادن به رانندگان ون برای انتخاب مســیرهایی که پل های کم ارتفاع 
نداشته باشند، کمک به طراحی وسایل نقلیه خودران یا تمرین کردن با مسیرهای ربات ها 

برای تغییر طراحی کارخانه ها.
ووگلــس اعتــراف می کند: »یکــی از مشــکالتی که در حــال شبیه ســازی اش بودیــم، میزان 
صبر ماشــین های خودران بوده اســت. به تازگی خودم سوار یکی از این ماشــین ها بودم که 
می خواست به ســمت چپ دور بزند. این ماشــین ها می خواهند همه کارها را به امن ترین 
شــیوه ممکن انجام دهند. بزرگترین مشکلی که شبیه سازی اش سخت اســت، قرار دادن 

احمق هایی است که در جاده جلوی ماشین ایستاده باشند.«
او می گوید: »محاســبات کوانتومی می توانند نظریه  تابع چگالی را برای شبیه ســازی رفتار 
مولکول ها به کار بگیرند یا مشــکل ایجاد کودی ارزان و ایمن را حل کنند، امــا آیا هرگز قادر 

خواهند بود رفتار افرادی که وسط جاده می ایستند را مدل سازی کنند؟!«

 برایداشتنامنیتسایبریمانندهکرهافکرکنید

سطح بعدی امنیت سایبری، محصول ذهنیت های جدید در کنار فکر کردن مانند خرابکارها، 
تنوع در پیشــینه و تخصص خواهد بود و باعث ایجاد دیدگاه های جدید و امنیت بیشــتر 
خواهد شد. در چهار سال گذشته، حوادث مربوط به امنیت سایبری با ضریب 10 در اروپا 
افزایش یافته اند. این هشداری است که پریسا تبریز، نایب رئیس مرورگر کروم در شرکت 
گوگل به ما می دهد. به طور متوسط هر 11 ثانیه یک شرکت قربانی حمالت بدافزارها می شود 
و این حمالت تنها در سال 2021 به میزان 20 میلیارد دالر برای دنیا هزینه داشت. تبریز به 
مخاطبان می گوید راه حل این مشکل در همکاری با هکرها و فکر کردن مانند آنهاست. او نام 
خودش را »پرنسس امنیت« گذاشته و توضیح می دهد: »فناوری ها و دفاع از امنیت سایبری 
ما در 10 سال گذشته پیشــرفت زیادی داشته است. قســمتی از این پیشرفت ها را مدیون 
برنامه جایزه برای آسیب پذیری گوگل هستیم. در این برنامه گوگل به هکرها پول می داد تا 
اشکاالت را پیدا و گزارش کنند. این برنامه در سال 2021 رکورد جدید ثبت کرد. 696 محقق از 

۶.۵
میلیون

تعدادافــرادیکــهدرفلنــدزبلژیکزندگــیمیکنند
وهمــهآنهابهســالیدپــاددسترســیدارندتــادیتای

شخصیشانراذخیرهسازیوکنترلکنند.
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گروهی از رهبران فناوری در مک کنزی، نگاهی به سال 2023 داشته اند و مجموعه ای از روندهای فناوری 
حاکم بر صنعت در سال پیش رو را گرد آورده اند

فناوری در سال 2023 
به کجا می رود؟

نگاهکردنبهآیندههمیشهکاریدشواراست.اگرچهتغییرسالوپاگذاشتنبهسالینو،فرصتیدوبارهبرایایناستکه
نگاهینوبهاستراتژیهاوبرنامهریزیهاداشتهباشیموسالجدیدراباانرژیبیشتریآغازکنیم،اماجداکردنروندهای
واقعیازجریانهایتبلیغاتیحقیقتاًدشواراست.اینموضوع،بهویژهدرموردفناوریبهشدتصدقمیکند.بههمین
روزهادرسال2022درحوزهانافتیها،رمزارزهاومتاورسفکرکنید.اگرچهاوایلسال،سالخیلیخوبیبهنظرمیرسید،
امابهپاییزکهرسید،انافتیهابالغبر90درصدازارزشبازارخودراازدستدادند،زمستانکشندهرمزارزهافرارسیدوسودایمتاورسی
شــلوغ،بیشــتربهرؤیامیماندتاواقعیت.جداســازینوآوریواقعیازیکتبداغ–کهقراراستفوراًبهعرقبنشــیند–ازبردیبزرگتا

شکستیپرهزینهتفاوتدارد.
سال2023،احتماالًسالهوشیارتریدرفناوریخواهدبود.عدمقطعیتهایژئوپلیتیکیواقتصادیباعثشدهروندتکاملفناوریدر
سالجدیدواحتماالًسالهایپسازآنبااحتیاطبیشــتریبهپیشبرود.رهبرانصنعتبایدبهدنبالیافتنراهیبرایاینباشندکهبا
کمترین–انرژی،هزینه،ریسک،سرمایهو...–بیشترینکارراانجامدهند،ارزشرادرجاییبیافرینندکهنوآوریهاباهمهمپوشانیدارند
ودرعینحالبهشکلیکامالًاستراتژیک،رویفناوریهاونوآوریهاییســرمایهگذاریکنندکهنقطهاوجیبرایرسیدندارندوبهآنهم
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ثریا حقی
مترجم
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در الکمی، کــه آخرین بار در فوریه 2022 با اســتفاده از 
سرمایه خارجی ارزش آن را به 10.2 میلیارد دالر رسانده 
بودند، کلوپ تری کاما را ترک گفته اند. تری کاما به زبان 
ســاده به معنی میلیارد دالر اســت. این ســه کاما نماد 
ســه کامایی اســت که در عدد صحیــح 1،000،000،000 

وجود دارد.
افرادی کــه ارزش دارایی آنها حداقل یــک میلیارد دالر 
است عضو این باشگاه به حســاب می آیند. ویزونفن، 
با تأکیــد روی این مســئله کــه الکمی طی ایــن مدت در 
بازار نزولی توانسته روند رشد خود را حفظ کند، گفت: 
»ســقوط اف تی ایکــس بــه درک مصرف کننــده از فضا 
)فضــای کریپتو( صدمــه زده اســت. مــا این بــازی را در 
مورد برادران لیمن و ســقوط برنی مادوف نیز مشــاهده 
کرده ایم که بهبود آن چقدر زمان بر اســت.« وی افزود: 
»تفاوت در وب 3 اســت که ما شــاهد تســریع فعالیت 
توســعه دهنده هــا در بحرانی ترین زمان هــا بوده ایم که 
به یک جامعه ســازنده مأموریت محور فوق العاده قوی 

اشاره دارد.«
اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه جــد مک کالــب، یکــی از 
بنیان گذاران شــرکت کریپتویی ریپل، تنها فردی اســت 
که تمام ثروتش را از رمزارزها به دســت آورده و طی رکود 
صنعت کریپتو نیز تا حدودی توانسته آن را حفظ کند. 
با این حــال، نه پــای زیرکــی در میان اســت و نــه چیزی؛ 
احتماالً شــانس با او یــار بوده چــون ســهامش را قبل از 
آغاز ســقوط های دومینویی ســال 2022 فروخته است. 
 ،)XRP( مک کالب حدود 2.5 میلیــارد دالر ایکس آرپی
توکن بومی ریپل را بین دسامبر 2020 الی جوالی 2022 
تخلیه کــرده و به توافقنامــه جدایی که در ســال 2013 با 
سایر بنیانگذاران ریپل امضا کرده بود عمل کرده است. 

در حال حاضر، ایکس آرپی حــدود 0.40 دالر به ازای 
هر سکه معامله می شود که حدود 50 درصد نسبت 
به اوایل سال کاهش یافته است. سالی که مک کالب 
هر هفته اش میلیون ها دالر توکن تخلیه می کرد و خبر 
نداشــت از چه مهلکــه ای می گریزد. کریس الرســن، 
دیگــر بنیان گــذار ریپل و رئیــس آن، بــه دلیل کاهش 
قیمــت ایکس آرپــی و تخفیــف تخمینــی فوربس در 
ارزش ســهام ریپل، امســال بیــش از دو میلیــارد دالر 
ضرر کرده اســت. ریپل که آخرین بار در ســال 2019، 
زمانی  که 10 میلیارد دالر ارزش گذاری شده بود جذب 
ســرمایه  داشــت، ســال گذشــته بــا بازخریــد ســهام 
سرمایه گذاران خود را به ارزش 15 میلیارد دالر رساند و 
این در حالی بود که این شرکت با شکایت کمیسیون 
بــورس و اوراق بهــادار )SEC( بــه دلیل بحــث در مورد 
انتشــار توکــن بومی خــود، ایکس آرپــی، مواجــه بود. 
پرونده ای که در دسامبر سال 2020 میالدی تشکیل 

شده و هنوز هم باز است.
تیم دراپر، یک ســرمایه گذار خطرپذیر نیز که حدود 
30 هزار بیت کوین دارد، در اوایل سال 2022، زمانی 
که ارزش بیت کوین به 33 هزار دالر رســید، از جمع 
میلیاردرها خارج شد. مثل همیشــه، دراپر به آینده 
بیت کویــن و رمزارزهــا خوش بیــن اســت، حتــی اگــر 
قیمــت هدف گذاری شــده توســط او که بارهــا و بارها 
هم تکرارش کرده، 250 هزار دالر، دیگر رؤیایی بیش 
نباشد. دراپر می گوید: »گمان می کنم این آغازِ پایانِ 
توکن هــای متمرکــز باشــد... اگر یــک توکــن متمرکز 
باشد، شما در اختیار کسی هستید که ارز را کنترل 
می کند؛ همان  چیزی که دقیقاً در مورد اف تی ایکس 

صادق بود.« 

سهام 
کوین بیس از ماه 
آگوست 64 درصد 
کاهش یافته و 
بیش از 95 درصد 
از 100 میلیارد 
دالر عرضه اولیه 
سهام آن در آوریل 
2021 ناپدید شده 
است. روندی که 
بخش عمده ای از 
سرمایه میلیاردی 
آرمسترانگ را بر باد 
فنا داده است



مدیران  عامل 
بانک های کشور 

چه کسانی 
هستند؟

»ام آی تی تکنولوژی ریویو«،   »اکونومیســت«، »آنترپرنور«، »فین تک«،  »فوربس« و »تایم« شش 
مجله ای هستند که در بخش »دکه« این شــماره از »عصر تراکنش« مروری بر آخرین شماره آنها 
داشتیم و »درک متاورس«،  »بالکچین و وب ۳«، »انســان های دیجیتال« و »تعالی دولت دیجیتال« 
چهار کتابی هستند که در ادامه به معرفی آنها پرداخته ایم. در بخش راهنمای این شماره از عصر 
تراکنش به معرفی شش شــرکت فعال حوزه رگ تک در کشــور پرداخته ایم و خدماتی را که ارائه 

می دهند، مرور کرده ایم. 
همچنین در صفحات پیش  رو نگاهی به ســوابق تحصیلی و کاری مدیران  عامل تمامی بانک های 
کشور داشتیم تا با آنها بیشتر آشنا شــویم. تغییر مدیران و انتصاب های جدید یکی از مهم ترین 
اخباری است که همیشــه در صنعت فناوری های مالی می شنویم. در سال جاری نیز شاهد تغییر 
تعدادی از مدیران  عامل بانک های کشور بودیم. به همین خاطر مروری بر سوابق کاری و حرفه ای 

این افراد داشتیم.

راهنما



از مجلــه   در بخشــی 

فین تک
»فین تــک« به زمســتان 
کریپتوها اشــاره شــده و 
گفته شــده این زمستان 
و  اســت  راه  در  تــازه 
وضعیت اسفبار برای بازار کریپتوها همچنان ادامه 
دارد. یکی دیگر از مســائلی که در این نشــریه به آن 
پرداخته شده، روند امنیت ســایبری در سال 2023 
اســت. تــا پیــش از همه گیــری کرونــا، بحــث امنیت 
سایبری به این اندازه اهمیت نداشت، اما حاال سال 
به سال، اهمیت این قضیه پررنگ تر می شود. تالش 
بــرای ایجــاد امنیــت ســایبری بــه برهم زنندگــی در 

سطوح باال ختم شده  است.
 نشــریه فین تک هم بــه رویه های ایــن برهم زنندگی 
بــرای رســیدن بــه امنیــت بــاالی ســایبری پرداختــه 

 است. 
نویســنده ایــن مطلــب معتقــد اســت اگــر کســی 
دشمنش را خوب بشناســد و با نقاط قوت و ضعف 
خــود آشــنایی کامــل داشــته باشــد، دیگــر احتمــاالً 
دچار بحران نمی شود و به ســادگی می تواند امنیت 
ســایبری را برای خــودش تأمیــن کند. مؤسســه های 
مالــی از زوایای مختلــف در معرض آســیب و بحران 
قرار دارنــد و بــه ســادگی ایــن امــکان وجــود دارد که 
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 #جهانی_شدن
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جهانیشدن
درمعرضخطر

اقتصاد جهــان از ســال 1945 

اکونومیست
تاکنون براساس مجموعه ای از 
قوانیــن نانوشــته از جانــب 
آمریکا پیش رفته  است. این 
یکپارچگــی  نوعــی  امــر 
اقتصادی در جهان ایجاد کرده و رشد اقتصادی در پی داشته 
و به فقرزدایی میلیون ها نفر کمک کرده  است. به عالوه همین 
اقدامات به غرب کمک کرده در دوران جنگ ســرد بر اتحاد 
جماهیر شوروی غالب شــود. اما این روزها به گفته نشریه 
»اکونومیست«، این نظام در خطر است. کشورها با هم در 
رقابــت هســتند و یارانــه بــرای توســعه صنعــت ســبز ارائه 
می کنند. این اتفاقات به جریان کاال و سرمایه کمک کرده، اما 
مشــکالتی هــم بــه همــراه داشــته  اســت. بحــران مالــی در 
سال های 2007 تا 2009 باعث شد منافع آمریکا هم تغییر 
کند و در نتیجه این نظم جهانــی را بر هم بزنــد. جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا اخیراً قوانین بــازار آزاد را رها کرده و 
سیاست های تهاجمی در پیش گرفته و برخی هم اخیراً به 
این نتیجه رسیده اند که تولید فقط باید محلی و بومی باشد. 
همــه اینهــا می توانــد نظمــی را کــه در گذشــته در نظــام 
جهانی شدن ایجاد شده بود بر هم بزند. اکونومیست معتقد 
است آنچه می تواند نظام جهانی شدن را نجات دهد، ورود 
آمریکا در نقــش رهبری کننده و هدایت کننده بازار اســت؛ 
البته هنوز زمان برای اقدام از سوی آمریکا وجود دارد.  بازار 
سرمایه و دموکراسی های لیبرال این روزها به شدت در حال 
آسیب دیدن هســتند و از نگاه اکونومیســت، این خطرات 
ناشــی از همین تحوالتی اســت که آمریکا هم در آن نقش 
دارد. وظیفه ای که کشوری مانند آمریکا برای حفظ بازار آزاد 
دارد، بســیار عظیــم و ضــروری اســت؛ چراکــه خــودش 
به وجودآورنــده ایــن نظــام اســت. ایــن وضعیــت می تواند 
پیچیده تر شود و فعالً از نگاه اکونومیست، تنها آمریکاست 
کــه توانایــی ایفــای نقــش ناجــی را دارد. بــه عبــارت بهتــر، 
عقربه های ساعت به صدا درآمده اند و فرصت برای نجات 

نظام سرمایه ای، اندک است.
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امنیت ســایبری آنها مورد هجوم بیگانه قرار بگیرد. 
اما با شناخت کامل از این دنیا، می توان جلوی بروز 
بحران هــای بــزرگ بــرای مؤسســه های ارائه دهنــده 
خدمــات مالــی را گرفــت. هرچــه میــزان اتــکا بــه 
تأمین کننده های بیرونی بیشتر باشد، مدیریت این 

مشکل دشوارتر می شود.
امــا ایــن بــه معنــای دســت کشــیدن از مزایــای 
تأمین کنندگان بیرونی نیســت. در واقع ســازمان ها 
و مؤسســه های مختلــف باید بــرای خود ســازوکاری 
تعریــف کنند کــه از طریــق آن امنیت سایبری شــان 
هــم تأمیــن شــود و در عیــن حــال از مزایــای بیرونی 

بهره مند شوند.
نیــروی کار هم بایــد در ایــن زمینــه آمــوزش ببیند تا 
بتواند نقشی مؤثر در زمینه پیشگیری از آسیب های 
ناشی از حمالت سایبری ایفا کند. اینها جزو مواردی 
است که نشریه فین تک اشاره کرده و سعی دارد به 

مخاطب آموزش دهد. 
یکــی دیگــر از مســائل جذابــی کــه نشــریه فین تک 
مــورد بررســی قــرار داده، پرداخت هــای برون مرزی و 
بین المللی اســت. ایــن نشــریه پیش بینی کــرده که 
به زودی پرداخت های بین المللی به شکلی یکپارچه 
درمی آیند و در قالب نظامی واحد و مشخص پیش 

می روند.
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مسیرجدیدسال2023
 ســال 2023 آغــاز شــده، امــا 

بلومبرگ 
بیزینس ویک

اقتصاددانــان و تحلیل گرهــا 
چه نظری درباره آن دارند؟ این 
اقتصــاد چــه مســیری را در 
ســال جدیــد میــالدی طــی 
خواهد کرد؟ مجله »بلومبرگ بیزینس  ویک« در جدیدترین 
شماره خود به بررسی اقتصاد جهان در سال 2023 پرداخته 
و گفته ســال جدید بــرای اقتصــاد جهان شــبیه یــک رالی 
پرهیجان خواهد بود. به عالوه در این نشــریه به بررسی 50 
شرکتی پرداخته شده که در ســال 2023 باید به آنها توجه 
شود و قرار است نقشی کلیدی در بازار ایفا کنند.  براساس 
گــزارش بلومبــرگ بیزینس ویک، در ســال جدیــد میالدی 
مصرف کنندگان چینی بار اصلی رشد اقتصادی را بر دوش 
می کشند. پایان سیاست های محدودکننده مربوط به کرونا 
باعث می شــود مصرف کننــدگان چینــی دوباره بــه میدان 
بازگردند و بخش مهمی از بازار جهــان را در اختیار بگیرند. 
یکی از پرسش هایی که در این شماره از مجله بلومبرگ مطرح 
شــده ایــن اســت کــه محتــوای تولیدشــده توســط هــوش 
مصنوعی متعلق به چه کسی است؟ محصوالتی که با هوش 
مصنوعی تولید می شــود، همراه با خود مســائل اخالقی و 
قانونی را مطرح می کند که نمونه اش همین پرسش بلومبرگ 
است.  یکی دیگر از مسائلی که این نشریه به آن پرداخته، 
تحوالتی است که در مسائل مالی جهان شاهد آن خواهیم 
بود. به عبارت دیگر، احتماالً شاهد مرگ پول به شکل عادی 
آن خواهیم بود. تحوالت کشــورها در حوزه انتشــار کربن و 
تالش بیشــتر برای کاهش این آالینده هم از دیگــر مواردی 
است که در ســال جدید روی آن تمرکز می شود. برزیل هم 
جزو موضوعاتی اســت کــه این نشــریه در قالــب پرونده ای 
مفصل بــه آن پرداختــه و پیش بینــی کــرده بایــد در انتظار 
تحوالت سیاسی و اقتصادی بزرگ در این اقتصاد نوظهور 
باشیم. انتخابات لهستان در سال 2023 نیز از دیگر مسائلی 
است که مورد توجه این نشریه قرار گرفته و به عنوان یکی از 
اثرگذارترین مســائل بر انزوای اتحادیه اروپا بررســی شــده 

 است.
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با 
در دنیای فناوری محور و دیجیتال که فناوری در حال تغییر صنایع ازجمله صنعت مالی است، قانون گذاران در تالش برای ایجاد 
قوانین و مقررات جدید در حوزه های جدید هستند. به این ترتیب در چند سال گذشته مفهوم »رگ تک« شکل گرفته که به 
راه حل های فناورانه ای که فرایندهای رگوالتوری را ساده سازی کرده و ارتقا می دهند، می گویند. در واقع با افزایش مسئولیت های 
قانونی، رگوالتورها برای اینکه بدانند داده ها چگونه جمع آوری و  پردازش می شوند، باید با نقش آفرینان رگ تک و فین تک ها 
همکاری کنند، مقتضیات قانونی را در سراسر بازارها هم راستا سازند و عالوه بر افزایش به اشتراک گذاری داده بین رگوالتورها، روش های استفاده 
از داده را نیز افزایش دهند. موضوعاتی مانند نظارت، احراز و تأیید هویت، گزارش های مبتنی بر داده و هوشمند، تطبیق با قوانین و مقررات و 
مواردی مانند اینها ازجمله حوزه های شناخته شده در رگ تک هستند. ساخت و توسعه زیرساخت های احراز و تأیید هویت یکی از مهم ترین 
ابزارهای رگ تک است؛  با توسعه این زیرساخت ها شرایط ســالم تری بر دنیای دیجیتال حاکم می شــود. عالوه بر این، نظارت و کنترل نیز از 
مهم ترین ابزارهای رگ تک هستند که کمک می کنند چهارچوب های قانونی موجود به درستی در دنیای جدید پیاده شوند. در این مطلب با 

معرفی شش شرکت فعال در حوزه رگ تک کشور، درباره خدماتی که ارائه می دهند، گفته ایم.

معرفی شش شرکت  فعال حوزه رگ تک در کشور

بهبود رگوالتوری 
کمک فناوری
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شــرکت داده کاوان هوشــمند توســن، شرکتی 
دانش بنیان است که در حوزه ارائه محصوالت 
و راهکارهای هوشمند مبتنی بر داده، بیش از 12 
ســال ســابقه فعالیت در بانک ها و مؤسسات 
مالــی و اعتبــاری داخــل و خــارج از کشــور را 
داراست. این شرکت به کسب وکارهای بزرگ و 
متوسط مقیاس در تأمین نیازمندی های داده ای، تصمیم گیری، هوشمندسازی 
و تغییر پارادایم یاری می رساند. با افزایش پیچیدگی های کسب وکاری و هزینه

های بانک هــا و مؤسســات مالی و اعتبــاری جهــت انطباق پذیری بــا نهادهای 
رگوالتوری و حاکمیتی، داده کاوان با توسعه بستر زیرساخت داده ای خود نظیر 
انبار داده، اقدام به توسعه ســامانه های اطالعاتی متنوعی بر این بستر کرده 
است. این سامانه ها با برآورده کردن نیازمندی های مورد درخواست بخش های 
مختلف سازمانی بانک ها، کمک شایانی در تصمیم گیری  مدیران بانک ها و 

مؤسسات مالی و اعتباری و نظارت بر اجرای فرایندهای مالی کرده است.
با مطرح شــدن تخلفات مالــی همچــون پول شــویی و جرم انگاری آن توســط 
نهادهــای قانون گــذار و نظارتــی ازجمله بانــک مرکــزی و مرکز اطالعــات مالی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی )IR FIU(، این شــرکت با اســتفاده از شــناخت 
کسب وکاری بانکی و بهره مندی از فناوری های نوین هوش مصنوعی، سامانه 
مبارزه با پول شویی کشــور را هماهنگ با قواعد و نیازمندی های اعالمی بانک 
مرکزی راه اندازی کرده که در حــال حاضر در 16 بانک و مؤسســه مالی داخل 

کشور و یک بانک بین المللی در حال بهره برداری است.
 در ادامــه بــا گســترش نیازمنــدی نهادهــای نظارتــی از بانک هــا و مؤسســات 
مالی و الــزام به چابکی و یکپارچگی در ارائه ابزارهای هوشــمند بــا هدف ارائه 
شــاخص هایی برای نمایش عملکردی و ارائه مطابقت وضع موجود با وضع 

مطلوب، این شرکت اقدام به توسعه محصوالتی برای افزایش انطباق پذیری 
مقرراتی بانک ها با نهادهای نظارتی کرده که به برخی از آنها در زیر اشاره شده 

است.
 محصول مبارزه با پول شویی؛ پوشش دهنده تمامی بخشنامه های صادرشده 
توســط بانک مرکــزی، مرکز اطالعــات مالــی وزارت امــور اقتصــادی و دارایی و 

سازمان امور مالیاتی کشور
 سامانه کفایت سرمایه

 سامانه ذی نفع واحد و اشخاص مرتبط
 سامانه ریسک نقدینگی

 سامانه انباره داده شاداب 
 سامانه مدیریت سود مشاع 

 سامانه کشف تقلب
همچنین این شرکت نسبت به ارائه راهکارهای هوشمند بالدرنگ نیز پیشگام 
بوده که امکان ارائه هوشــمندی بالدرنگ )Real-time( را برای کسب وکارها؛ 
اعــم از بانکــی و غیربانکــی فراهــم می کنــد. بــا محصــوالت توســعه یافته در 
این زیرســاخت، امــکان کنتــرل تراکنش هــای بانکــی در حوزه هــای مختلف 
کسب وکاری به صورت بالدرنگ امکان پذیر است. با بهره گیری از این سامانه ها، 
تصمیم گیری های کسب وکاری به صورت هوشمند به این سامانه ها سپرده 
می شــود و امنیت و اطمینان خاطر را برای کســب وکارها به ارمغــان می آورد. 
ازجمله محصوالت توسعه یافته در این زیرساخت به موارد زیر می توان اشاره 

کرد:
 ســامانه کشــف تقلب بالدرنگ )در حوزه های کارت های بانکــی، بانکداری 

مدرن، مالی و شرکت های پرداخت( 
 سامانه مرکزی شناسایی هوشمند ترددهای آزادراهی

داده کاوان هوشمند توسن



سیســتم عامل کارت خــوان ترندیت T3  لینوکســی 
است. دستگاه لمسی، دارای وای فای و دوسیم کارته 
است و قابلیت استفاده همزمان از هر دو سیم کارت 
4G را دارد. دوربین  اسکنر دستگاه نیز جهت اسکن 
بارکدهای خدماتی و کاال فعال و عملیاتی است. این 
دستگاه وزن فوق العاده سبکی دارد و راهنمای صوتی 
فارســی یکی از اصلی ترین ویژگی های آن اســت. به 
کمک این قابلیت تمام مراحل ازجمله مبلغ و نتیجه 
تراکنش؛ اعم از موفــق یا ناموفق بــودن آن به صورت 
گویــا اعــالم می شــود. می تــوان گفــت T3 ازجملــه 
کارت خوان هــای ســیاری اســت کــه قابلیــت اتصال 
وایرلس به موبایل، تبلت و پی سی را دارد. همچنین 
دارای نســل جدید باتری 2600 میلی آمپری و شارژر 
Type-C، صفحــه لمســی بــا قابلیــت چنــد لمــس 
همزمــان و امضای الکترونیک اســت. این دســتگاه 
دارای صفحه نمایش 2.4اینچی از نوع TFT است.

سیستم عامل T3 مشابه ســایر محصوالت هم رده 
 EMV و PCI6 لینوکس است که تأییدیه های امنیتی
ســطح یــک و دو را اخــذ کــرده و بــا پردازنــده مرکــزی 
دوهسته ای ARM7 و حافظه 12۸ مگابایتی به عالوه 
12۸ مگابایــت حافظــه فلــش، عملیــات هماهنگ و 
پرسرعتی را به مصرف کننده ارائه می دهد. T3 دارای 
اســتانداردهای EMV هم بوده و پرداخت های بدون 

اتصال کارت مثل NFC را نیز پشتیبانی می کند.
یکــی از محاســن ایــن دســتگاه، اســتفاده از نســل 
جدیــد باتــری لیتیــوم یونــی آن اســت کــه بــا قــدرت 
2600 میلی آمپر بدون سیم و کانکتور جهت اتصال 
است. این باتری توانایی انجام بیش از 400 تراکنش 
را در هــر بــار شــارژ دارد و در کنار عملکرد هوشــمند 
اســتندبای دســتگاه، امــکان تجربــه کم ریســکی از 
دســتگاه کارت خــوان ســیار در روزهــای پرتراکنــش 
را بــه مصرف کننــده می دهد. شــارژر دســتگاه نیز با 
پورت جدید Type-C امکان شارژ با همه شارژرهای 
اندرویدی را داراســت.به گفته مدیران این شــرکت، 
بزرگ تریــن وجــه تمایــز این دســتگاه بــا ســایر رقبا، 

اســتفاده از مــاژول ارتباطــی قدرتمنــد کویکتل اســت 
که با اســتفاده از دو ســیم کارت 4G ســرعت ارتباطی و 
کیفیت ارتباط را در نقاط با پوشش سیگنالی ضعیف 

نیز ضمانت می کند.
دســتگاه T3 بــه وای فــای نیــز مجهز اســت کــه در کنار 
انجــام تراکنــش پرســرعت و ایمــن، قابلیت هایــی مثل 
اتصال بی سیم رایانه و تلفن همراه )PC-POS( جهت 
اســتفاده از نرم افزارهای مالی و فروشگاهی را داراست 
که با راهنمای صوتی فارســی و انگلیســی و بارکدخوان 
خطی و دوبعدی، هزینه های مالی صاحبان کسب وکار 
را به جهت خرید سخت افزارهای گوناگون فروشگاهی 
کاهــش داده و مانند یک گجــت کامل تمامــی کارها را 
به ســرعت انجام می دهد و نتیجه عملیات را به صورت 
صوتــی و گویا اعــالم می کنــد. شــرکت توســعه صنایع 
پرداخــت ســبز تــا بــه امــروز بیــش از 300 هــزار پایانــه 
فروشــگاهی در شــبکه پرداخــت کشــور توزیع کــرده و 
بیــش از 450 هــزار دســتگاه را تعمیــر و بازیابــی کــرده 
اســت. این شــرکت در حــال حاضــر بیــش از 100 هزار 

پذیرنده فعال را پشتیبانی می کند

معرفی دستگاه کارت خوان شرکت  توسعه صنایع پرداخت سبز

سبک و پرسرعت
شرکت »توسعه صنایع پرداخت سبز« از سال ۱۳۹۶ با هدف ورود به صنعت پرداخت الکترونیک کشور و توزیع و پشتیبانی 
پایانه های فروشگاهی تأسیس شد و هم اکنون در اکثر استان های کشور نمایندگی، عاملیت و دفاتر عملیاتی دارد. این شرکت 
با تجربه پنج ساله در این صنعت با تکیه بر دانش فنی مهندسان خود و بررسی نیازهای کسب وکارهای ایرانی با هدف انتقال 
فناوری تولید ابزار پرداخت الکترونیک در کشور و بومی سازی کامل این فناوری، با شرکت »شنزن ترندیت تکنولوژی« چین 
قرارداد همکاری امضا کرده و تولید محصوالت با برند ترندیت را آغاز کرده است. ماحصل اولین تجربه همکاری این تیم با تیم شرکت چینی، 
محصول T3 بوده که به گفته مدیران شرکت توسعه صنایع پرداخت سبز، اولین دستگاه کارت خوان ایرانی است که طراحی و تولید آن نیز با توجه 

به شرایط پرداخت کشور انجام شده است.

این دستگاه 
وزن فوق العاده 
سبکی دارد و 
راهنمای صوتی 
فارسی یکی از 
اصلی ترین 
ویژگی های آن 
است. به کمک 
این قابلیت تمام 
مراحل ازجمله 
مبلغ و نتیجه 
تراکنش؛ اعم از 
موفق یا ناموفق 
بودن آن به صورت 
گویا اعالم می شود
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نگاهی به سوابق شغلی و تحصیلی مدیران عامل بانک های کشور

زعمای صنعت بانک ایران
تغییر مدیران و انتصاب های جدید یکی از مهم ترین اخباری است که همیشه در صنعت فناوری های مالی می شنویم.   
در ســال جاری نیــز شــاهد تغییــر تعــدادی از مدیران عامل بانک های کشــور بودیم؛ شــعبان مــرادی جانشــین محمد 
فطانت فرد در بانک آینده شــد، پرویز عقیلی کرمانی جای خود را به جواد جوادی داد، علیرضا قیطاسی به جای برات 
کریمی نشست، سید ضیاء ایمانی از بانک سینا به بانک صادرات جابه جا شد و غالمرضا فتحعلی جای او را در بانک 
سینا گرفت، علی خورســندیان به بانک صنعت  و معدن پیوست، علی عسگری مدیرعامل بانک مســکن شد، فرشید فرخ نژاد بعد از 
سال ها فعالیت در بانک رفاه به بانک کشاورزی پیوست و ســید کامل تقوی نژاد به جای حشمت هللا نظری به عنوان سرپرست جدید 
مؤسسه اعتباری نور مشغول به فعالیت شــد. عالوه بر اینها، هشــتم دی ماه ۱۴0۱، همزمان با قرارگیری دالر در کانال ۴۴ هزار تومانی، 
محمدرضا فرزین رئیس  کل بانک مرکزی شد و ابوالفضل نجارزاده جای او را در بانک ملی ایران گرفت. با توجه به این تغییرات، در این 
شماره از ماهنامه »عصر تراکنش« نگاهی اجمالی به ســوابق تحصیلی و کاری مدیران عامل تمامی بانک های کشور داشتیم تا با آنها 

بیشتر آشنا شویم.

محمدرضا فرزین
رئیس کل بانک مرکزی ایران

محمدرضا فرزین متولــد ســال 1344 و دارای مدرک کارشناســی اقتصــاد نظری از 
دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد اقتصادسنجی از دانشگاه تهران و دکترای 
اقتصاد از دانشگاه عالمه طباطبایی است. او دی ماه 1401 همزمان با قرارگیری دالر 
در کانال 44 هزار تومانی، رئیس کل بانک مرکزی شد.  ازجمله سوابق کاری فرزین 
می توان به این موارد اشــاره کــرد: مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بانــک ملی ایران، 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بانک کارآفرین، رئیس هیئت مدیره بانک کارآفرین، 
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، عضو شــورای پول و اعتبار بانک مرکزی، 
معاون وزیر در امور اقتصادی، عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی، دبیر کارگروه طرح 
تحول نظام بانکی کشور در نهاد ریاست جمهوری، دبیر کارگروه ارزش گذاری پول ملی 
در نهاد ریاست جمهوری، دبیر ستاد هدفمندکردن یارانه ها، دبیر کارگروه نظام توزیع 
کاال و خدمات و دبیر کارگروه طرح تحول نظام مالیاتی. همچنین سخنگوی طرح تحول 
اقتصادی، عضو شورای عالی سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت بازرگانی و مدیرکل 

برنامه ریزی و توسعه وزارت بازرگانی ازجمله دیگر سوابق حرفه ای او هستند.

شعبان مرادی 
آینده

مردادماه ســال جاری شــعبان مرادی سرپرســتی بانــک آینــده را بر عهده گرفــت. او 
دانش آموخته رشته بانکداری و مدیریت بازرگانی است. مرادی پیش از حضور در بانک 
آینده، در بانک های توسعه تعاون، رفاه کارگران و تجارت نیز مشغول به کار بوده است.

علیرضا بلگوری
اقتصاد نوین

علیرضا بلگوری فارغ التحصیل رشته حسابداری از دانشگاه 
عالمــه طباطبایی در مقطع کارشناســی ارشــد اســت. او در 
حال حاضر مدیرعامل بانک اقتصاد نوین اســت، اما پیش  
از این مسئولیت های اجرایی متعددی در نظام بانکی داشته 

که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
عضو هیئت مدیره بانک مســکن، رئیس کمیته ریســک و 
رئیس کمیته منابع و مصارف و کمیته حسابرسی داخلی 
بانک مسکن، نایب رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت گروه 
مالی مســکن، عضــو هیئت مدیره شــرکت ســرمایه گذاری 
خوارزمــی، رئیــس هیئت مدیــره شــرکت ســرمایه گذاری 
مســکن، عضو هیئت مدیره شــرکت پایــدار ایرانیان، عضو 
هیئت مدیــره شــرکت ســامان دهی مطالبات معــوق، عضو 
هیئت مدیــره شــرکت خدمــات پشــتیبانی بانــک اقتصاد 
نوین و معاون مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در امور وصول 

و حقوقی.
 دیگــر ســوابق مدیرعامــل بانــک اقتصــاد نویــن عضویــت 
در هیئت مدیــره شــرکت خدمــات ارزی و صرافــی بانــک 
اقتصاد نوین، مدیر مالی و خزانه بانک اقتصاد نوین، مدیر 
مالی بانــک پارســیان، عضــو هیئت مدیره شــرکت صرافی 
بانــک پارســیان، مدیــر مالــی شــرکت ایران ســازه و رئیــس 
هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندســان مشاور ایوان 

بهشت است.

عبدالمجید پورسعید
ایران زمین

عبدالمجید پورسعید مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بانک ایران زمین است. او پیش از این سمت، به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت 
تجارت الکترونیک پارســیان، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شــرکت داده پردازی بانک پارســیان، معاون مدیرعامل بانک پارسیان در امور طرح و 

برنامه و همچنین مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت بهسازان ملت مشغول به فعالیت بوده است.
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