


ما در انتشارات راه پرداخت تالش می کنیم آخرین تالش های فکری در زمینه فناوری و نوآوری را منتشر و در اختیار مخاطبان 
فارسی زبان قرار دهیم. تا امروز توانسته ایم بیش از 80 کتاب ترجمه و تألیف را به مخاطبان خوب مان تقدیم کنیم و امیدواریم 
این روند را با قوت بیشــتری ادامه دهیم. قاعدتاً کیفیت برای ما مهم است، ولی تصور می کنیم استمرار و کمیت به اندازه 

کیفیت اهمیت دارند.
خانواده راه پرداخت در حال حاضر شامل انتشارات راه پرداخت، پایگاه تحلیلیـ  خبری راه پرداخت، ماهنامه عصر تراکنش 
و هفته نامه کارنگ است؛ این خانواده به مرور بزرگ تر می شود و تالش می کنیم در همه آنها دغدغه ها و مسائل روز ایران را 

از دریچه ای نو و متفاوت ببینیم.
کتاب هایی که در راه پرداخت ترجمه یا تألیف می کنیم، در زمره اقتصاد نوآوری قرار می گیرند. در این زمینه محتواهای بیشتری 
باید تولید شود و حوزه های گوناگون آن نیازمند تولید محتوای جدی تر است. ما تصور می کنیم کتاب به دلیل ساختار خاص 
خود تأثیر بیشتری در آموزش و یادگیری دارد؛ با اینکه ما برآمده از دل تحول دیجیتال هستیم، ولی تصور می کنیم درک 
دنیای دیجیتال به ابزارهایی نیاز دارد که در طول سال های گذشــته به محک آزمون گذاشته شده اند. بنابراین کتاب )چه 
به صورت چاپی، چه به صورت دیجیتال و حتی صوتی( قالب مناسبی برای بررسی مسائل روز اقتصاد نوآوری است. تاکنون 
تمرکز ما بیشتر بر اقتصاد دیجیتال، فناوری های مالی، بالکچین، بانکداری دیجیتال و مواردی مانند آن بوده است. به مرور 
تالش می کنیم حوزه های بیشتری را پوشــش دهیم و در این راه متن های کمتر دیده شده و موضوعات کمتر پرداخته شده 
برای ما اولویت باالتری دارند. امیدواریم با همراهی همه آنهایی که توسعه اقتصاد و کارآفرینی در ایران برایشان اهمیت دارد، 
بتوانیم قدمی در راه توسعه اقتصاد نوآوری ایران برداریم. صمیمانه دست همه کســانی را که به هر شکلی در این راه به ما 

کمک می کنند، به گرمی می فشاریم.
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تغییرات اقلیمی
حوزه کسب وکار و تحوالتی که به واسطه فناوری های نوین در این حوزه رخ می دهد، از جمله موضوعاتی است که در سالیان اخیر بسیاری 

از عالقه مندان به کتاب را به خود جذب کرده است. راه پرداخت سعی کرده ترجمه فارسی بهترین منابع موجود در حوزه کسب وکار جهان 

را در اختیار مخاطب فارسی زبان قرار دهد. مجله کسب وکار هاروارد یکی از آن منابعی است که همواره در تیررس انتشارات راه پرداخت 

بوده و کتاب هایی که از سوی انتشارات این مجله منتشر می شود، به محض انتشار بررسی شده و بهترین های آن در فهرست ترجمه و 

چاپ قرار می گیرد. »HBR Insights Series« مجموعه کتاب هایی است که مقاالت برتر این مجله را در موضوعات مختلف کسب وکاری 

گردآوری کرده است. این مجموعه با عنوان »بینش هایی از مجله کسب وکار هاروارد« توسط انتشارات راه پرداخت منتشر شده است. 
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بانکداری 
و پرداخت

مجموعه رسانه ای راه پرداخت از سال 1390 که فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد، تولید محتوا در زمینه بانکداری و پرداخت 

الکترونیکی را جزو اهداف خود قرار داده و پایگاه خبری این مجموعه به آدرس Way2Pay.ir به مرجع رسانه ای فعاالن این حوزه 

تبدیل شده است. ترجمه و تألیف کتاب در این حوزه ها نیز از سال 1392 توسط راه پرداخت آغاز شد و تا کنون بیش از 20 عنوان 

کتاب با موضوع بانکداری و پرداخت الکترونیکی از سوی این انتشارات منتشر شده است. راه پرداخت سعی کرده خود را با 

تحوالت روز دنیای بانکداری همگام کند و در این مسیر ترجمه کتاب هایی نظیر »نئوبانک« و »قطب نمای بانکداری دیجیتال« را 

در دستور کار خود قرار داده است. 

تصور اینکه زنی پنجاه و خورده ای ساله به یکباره از کارش به عنوان یک 
مدیر ارشد عملیات در بانکی مطرح استعفا دهد، خانه خود را بفروشد 
و همه امید، آرزو و رؤیایش را صرف ساختن بانک خودش کند، بیشتر 
از آنکه جالب باشد، به یک جنون آنی شبیه اســت. داستان این جنون 
آنی که در نهایت به یک هدف خارق العاده تبدیل شد را می توانید در این 
کتاب بخوانید. این کتاب داستان تولد یکی از اولین بانک های موبایلی در 
جهان است و »آن بودن« همان زن میانسالی است که این کار فوق العاده 
را انجام داد. بودن بنیان گذار و مدیرعامل بانک چالشگر یا همان نئوبانک 
استارلینگ در بریتانیاســت که پس از تحمل سختی ها، نامالیمتی ها و 
بی وفایی دوستانش، ســرانجام در ســال 2017 موفق به تأسیس بانک 
خودش شد و حال پس از گذشت چند سال و جذب صدها هزار مشتری 
به این بانک موبایلی، تصمیم گرفته کتابی بنویسد تا خاطرات خود را در 

آن به ثبت برساند.
نوع روایت این کتاب به قدری جذاب و هیجان انگیز است و خواننده را 
به دنبال خود می کشاند که به قول نویســنده مجله آبزرور می تواند به 

فیلمنامه یک سریال تلویزیونی تبدیل شود.  
این کتاب همچنین از طرف روزنامه تایمز، جزو پنج کتاب برتر کسب و 
کاری در سال 2020 قرار گرفته است. چالش هایی که بر سر راه آن بودن در 
تأسیس یک نئوبانک در بریتانیا وجود داشته و به سختی آنها را از پیش رو 
برداشته، می تواند الهام بخش افراد و کسب و کارهایی باشد که در اندیشه 

تأسیس نئوبانک در ایران هستند.
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نئوبانک

صنعت پرداخت در ایران در ســال 1398 حدود 27 میلیارد 
تراکنش انجام داد و 3.2 هزار هزار میلیارد تومان را جابه جا 
کرده است. این صنعت هر ســال در حال رشد است و افراد 
بیشتری برای فعالیت جذب آن می شــوند. فعالیت در این 
صنعت نیازمند دانش و مهارت هایی است که این کتاب گام 
کوچکی در راستای آشنایی با این دانش و کسب مهارت های 

آن است.
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بانکداری شناختی یکی از فناوری های مهم و تأثیرگذار در عصر 

دیجیتال صنعت بانکداری اســت. این فناوری بر آن است تا با 

تحلیل پیشرفته داده های مشتری و ســایر داده ها و فراداده ها، با 

اســتفاده از پلتفرم های کالن داده و مدل هــای یادگیری عمیق، 

بینشی 360 درجه در خصوص مشــتری ایجاد کرده تا بتواند با 

توجه به آن خدمات شخصی سازی شده ارائه دهد. سیستم های 

پیشنهاددهنده نسل سوم، مشاوران هوشمند و دستیاران شناختی 

نمونه هایی از موارد کاربرد فناوری های شناختی در بانک هستند 

که در این کتاب به آنها پرداخته شده است. همچنین به نمونه هایی 

از به کارگیری فناورهای شناختی در سایر فناوری های نوین مانند 

همزادهای دیجیتال، بالکچین و اینترنت اشیا اشاره شده، سپس 

جایگاه بانکداری شــناختی در بانک های پیشــرو جهان، مورد 

بررسی قرار گرفته و در نهایت روش توســعه بانکداری شناختی 

با به کارگیری چارچوب معماری ســازمانی توگف مطرح شــده 

بوط به تحلیل پیشــرفته داده از جمله مباحث  است. مباحث مر

برد روز دنیاســت. این کتاب کمک می کند تا میزان  مهم و پرکار

آشــنایی و اهمیت این حوزه، باالخــص در صنعت بانکداری، 

مشخص تر شود.
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بانکداری شناختی

قطب نمای 
بانکداری دیجیتال

در سال های گذشته، درباره بانکداری دیجیتال، بانکداری باز، 
بانکداری به عنوان سرویس، پلتفرم های بانکداری، فین تک 
یادی انجام شده است. ما در یک دهه  و تک فین بحث های ز
یم که چالش های عظیم و فرصت های  یع قرار دار تغییر ســر
بزرگی را ارائه می دهد. یونیکورن های میلیارد دالری به سرعت 
ظاهر می شــوند و غول های اینترنتی به سلطه جهانی دست 

می یابند.
برخورد بانک ها با این تغییرات چگونه است؟

یس اسکینر، نویســنده معروف فناوری های مالی، پنج  کر
یــکا(، BBVA و  بانک، یعنی جی پــی مورگان چیس )آمر
ING )اروپا( و DBS و CMB )آســیا( را انتخاب کرده تا 
تجربیات این بانک ها در حوزه فناوری را بررســی کند. وی 
مصاحبه های مفصلی با مدیران این بانک ها انجام داده و نه تنها 
به اسرار سازگاری و بقای این بانک ها پرداخته؛ بلکه چگونگی 

یای فناوری های مالی را شرح داده است. پیشرفت شان در در
با مطالعه کتاب قطب نمای بانکــداری دیجیتال، از رهبران 
ید که چگونــه یک بانک دیجیتال  ید و یاد بگیر بزرگ بیاموز

موفق بسازید. 

درس هایی از رهبران تحول دیجیتال
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مهدی شامی زنجانی
فراز نبیی،  درسا پورحسن

 نویسنده: کریس اسکینر
کریس اسکینر

 مترجم:  
مهدی شامی زنجانی و همکاران

  سال انتشار: 
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پست بانک ایران
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یک چهــارم جمعیــت در مناطــق روســتایی زندگــی 
می کننــد و در یک چهــارم اقتصــاد کشــور نقــش دارنــد. 
رســالت اصلی پســت بانک ایــران، بانکــداری خــرد و ارائه 
خدمــات بــه مناطــق کم برخــوردار اســت کــه ربــع قــرن 
در ایــن زمینــه فعال بــوده و شــمول مالی را گســترش و 
تعمیق بخشــیده اســت. به مــوازات آن بانــک تخصصی 

حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در کشــور اســت.

در کتــاب »تولــد و تکامــل پســت بانک ایــران« به صــورت 
فشــرده تغییــرات و تحــوالت پیدایــش تــا تکامــل 
پســت بانک ایــران تصویرســازی و ظرفیت هــای قانونی 
تبیین شــده اســت. همچنیــن بــا درس هــا و تجربه های 
ــن در  ــه نوی ــنتی ب ــم س ــر پارادای ــی و تغیی ــق جهان موف

ــوید.  ــنا می ش ــداری آش ــام بانک نظ

مهم تریــن درس نمونه کاوی هــا ایــن اســت کــه اهــداف 
توســعه ای بــا رهیافــت اقتصــادی ســازگار بــوده و 

ســودآوری از ویژگــی برجســته ایــن بانک هاســت.

 در ایــن مــدت، پســت بانک ایــران منشــأ پیامدهــا و 
آثــار مهمــی در پهنــه اقتصــادی و اجتماعــی کشــور 
بــوده اســت که در شــش بعــد ســرمایه مالــی، انســانی، 
بــا  زیســت محیطی  و  اجتماعــی  صنعتــی،  فکــری، 
نمایه هــا و معیارهــای عینــی ســنجش و مصورســازی 
شــده اســت. در پایــان عملکــرد پســت بانک ایــران 
در آینــه و تــرازوی ســنجش جهانــی مــورد ارزیابــی 
قرارگرفتــه و مقایســه تطبیقــی انجام شــده اســت.

 نویسنده: 
بهزاد شیری و همکاران

 سال انتشار:
1400 

تولد و تکامل پست بانک ایران

 صنعت 
کارت و پرداخت

وقتی یک تراکنش انجام می دهید، در پشت پرده چه اتفاقی 
می افتد و چه می شــود کــه در نهایــت، آن تراکنش، روی 
صورت حســاب بانکی شــما ظاهر می شــود. این کتاب  
نگاهی خواهد داشت بر پیامی که بین تمامی اعضای سیستم 
پرداخت ردوبدل می شود و سپس بررســی خواهد کرد که 
مجرمان چگونه می توانند در این پیام ها دست ببرند. تعدادی 
یــن موضوعاتی که در این کتاب بــه آنها پرداخته  از مهم تر
می شود، عبارت اند از: کدام داده های کارت و پرداخت در 
سراســر جهان به گردش درمی آیند؟ علت وجود این همه 
تفاوت در استانداردهای صنعت کارت و پرداخت چیست؟ 
چه کسی به انطباق هویت شما با هویت ثبت شده تان اهمیت 
می دهد؟ از چه متر و معیاری برای اعتبارسنجی شما استفاده 
می شود و چگونه می توانیم به یک متخصص صنعت کارت 

و پرداخت تبدیل شویم؟
این کتاب به شما کمک می کند تا از این پس، با اعتمادبه نفس 
بیشتری روی پروژه های مربوط به صنعت کارت و پرداخت به 

فعالیت بپردازید.
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ثنا جهاندار

آجای کومار
مفاهیم، روش ها  و امنیت 
 صنعت کارت و پرداخت

 نویسنده: 
آجای کومار

 مترجم: 
ثنا جهاندار

 سال انتشار:
1399

صنعت کارت و پرداخت
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بانکداری احساسی
بانکداری و احساس؟ چه ترکیب عجیبی! اصال با چه چسبی 
می توان این دو واژه را به هم چسباند؟ تا امروز کسی صحبتی 
از احساس در بانکداری نکرده بود؛ حاال چرا یک نفر باید پیدا 
شود و بگوید بانکداری احساسی؟ به نظر می رسد یک بانکدار 

به آخرین چیزی که نیاز دارد احساس باشد. 
هرچند در سال های گذشته احساس وارد بسیاری از صنایع 
ین قلعه های فتح نشده بود. حاال  شده ولی بانکداری از آخر
احساس راه خودش را به سوی بانکداری هم باز کرده است. 
وقتی یک بانکدار می گوید که باید روی مشــتری تمرکز کنیم 
یعنی این که احســاس وارد بانکداری شده است. برخالف 
تصور ترکیب احساس و بانکداری یک معجون فوق العاده 
خوشــمزه اســت! اگر یک بانکدار نتایج ورود احساس به 
بانکداری را لمس کند بعید اســت که هیچ گاه به بانکداری 

بدون احساس فکر هم بکند. 
خانم دوئنا بالمستروم در این کتاب از چیزهای ظاهرا بدیهی 
می گوید؛ چیزهایی که فراموش شده اند و در هیاهوی فناوری 
و نوآوری گم شــده اند. کتاب بانکداری احساسی فرصتی 

است برای توسعه بانکداری و نجات آن از مسیر تباهی!
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مترجم: میناوالی

دوئنا بالمستروم

بانکداری احساسی
اصالح فرهنگ، بهره جویی از فین تک 
و تبدیل بانک های خرد به برند

وم
ستر

الم
نا ب

دوئ
سی

سا
اح

ی 
دار

نک
با

لی
اوا

مین
م: 

رج
مت

شرکت توسعه خدمات الکترونیکی

 نویسنده: 
دوئنا بالمستروم

 مترجم:  
مینا والی

  سال انتشار: 
1398

بانکداری احساسی
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به شــخصی خــود از  یان امــروز خواســتار تجر مشــتر
بانک هایشــان هســتند و بانک ها می دانند که تلفن های 
به متفاوتی را ارائه  می دهند که بهتر از هر فناوری  همراه تجر
دیگری اســت. کتاب قدرت بانکداری همــراه راهنمای 
خوبی برای بانکــداران بــه ارمغان می آورد کــه چگونه 
گلیم خود را در این شــرایط از آب بیرون بکشند .سرعت 
نوآوری در فناوری همراه شــگفت آور است. این کتاب 
به خوانندگان کمک می کند تــا چگونگی به کارگیری موثر 
تلفن همراه در بانکداری خــرد را درک کنند.  تلفن همراه 
یک بستر مهم کسب وکار اســت و بانکداران هوشمند از 
این کتاب برای بهبود راهبردهای خود اســتفاده خواهند 
به ۲۵ساله اش در صنعت  یشــنان با توجه به تجر کرد. کر
باره اینکه فناوری همراه در  بانکداری و چشــم اندازش در
چه جایگاهی است، مســیری برای خدمات مالی خرد در 
آینده ترسیم می کند. در این زنگ خطر بانک ها در همه جا، 
یشنان به درستی نشــان می دهد که ممکن است بخش  کر
مالی خرد، صنعت بعدی باشد که به واسطه انقالب فراگیر 

در ابزارهای همراه دگرگون شود.

قدرت بانکداری همراه
چگونه از انقالب خدمات مالی خرد 
بهره مند شویم

سانکار کریشنان
مترجم: مینا والی
 مونا نهالبار

ISBN 9786220003694
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شرکت توسعه خدمات الکترونیکی

 نویسنده: 
سانکار کریشنان

 مترجم:  
مونا نهالبار، مینا والی

  سال انتشار: 
1397

قدرت بانکداری همراه
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این روزها تکنولوژی، بخش هایی مانند خرده فروشی، 
رسانه ها و حمل ونقل را متحول کرده است؛ در حال 
حاضر برخی در زمینه مدل های کسب وکار بانکداری 
خرد نیز در جســتجوی این دگردیســی هســتند. در 
کتاب »خداحافظ بانک ها؟« جیمز هیکاک و شــین 
یچمونــد به توضیــح نقش اســتارت آپ ها در این  ر
تحول پرداخته اند و اینکه آنها کدام یک از بخش های 
بانکداری را به تســخیر خود در می آورند. این کتاب 
ین چگونه راه خودش  نشان می دهد که این تهاجم شیر
را پیــدا می کند و بســیاری از بخش هــای قدیمی با 
ین و به مرور کم رنگ و حذف  یگران جدید جایگز باز
می شــوند. این یافته ها در تحقیقات گسترده و گفتگو 
با مدیران ارشد بانک های بزرگ به دست آمده است. 
یچموند با این پیشنهاد که بانک های سنتی  هیکاک و ر
نیاز به بازتولید خودشــان دارند پیشــنهاد راه اندازی 
بتابانک را داده اند: یک ســازمان چابک، مســتقل و 
مناســب برای آینده که در این کتــاب در یک مدل ده 
وجهی شــرح داده شده اســت. این کتاب کوتاه یک 
باره  یهوتحلیلی به موقع در متن تاثیرگذار، مهم و تجز
نیروهایی است که آینده ســرویس های مالی را شکل 
می دهند. پیام آن به رهبران و مدیران، نمی تواند ساده تر 
از این باشــد: خودتان را تطبیق دهید یا برای انقراض 

آماده باشید.

خداحافظبانکها؟
چگونه بانکداری خرد در حال جایگزینی، کم رنگ شدن 
و حذف توسط استارت آپ های فناوری است و آنها 
برای نجات چه کاری می توانند انجام دهند

جیمز هیکاک
رضا قربانی، مینا والی
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9 786000 4968814

خداحافظبانکها؟

 نویسنده: 
جیمز هیکاک

 مترجم:  
رضا قربانی، مینا والی

  سال انتشار: 
1396

خداحافظ بانک ها

برت کینگ 
آزاده تیموریان، احمد میردامادی 

ها نکــ با  
گسست 

نــوآورهــا، ســاختــارشـکن هــا و اسـتـراتژیست هــا 

بانـکداری را از نـو می سـازند  

برای خرید این کتاب 
تماس بگیرید. 
۴۴ ۳۶ ۳۷ ۲۶

 نویسنده: 
برت کینگ
 مترجم:  

رضا قربانی و همکاران
  سال انتشار: 

1395

گسست بانک ها

 نویسنده: 
کریس اسکینر

 مترجم:  
امیر حسین پور و همکاران

  سال انتشار: 
1394

بانک دیجیتال

 نویسنده: 
برت کینگ
 مترجم:  

راه پرداخت
  سال انتشار: 

1393

بانک 3.0
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نکته های بانکداری دیجیتال
اگر مدتی است که موسسه مالی تان مشغول به کار است، تغییر 
ین  سیســتم به بانکداری دیجیتال احتماال چالش برانگیزتر
کاری اســت که طی این ســال ها انجام داده ایــد. احتماال 
ید، اما مسیر رسیدن به این  تصویری واضح از مقصدتان دار
مقصد در مه غلیظ عدم قطعیت فرو رفته است. خوشبختانه، 
ید که مملو از تجارب کسانی است که  کتابی در دســت دار

خودشان این راه را رفته اند.
تولگا تاوالس اینجاســت تا با توصیه های کارآمدش در این 
کتاب شــما را در این اقیانوس پرتالطــم همراهی کند. این 
نکته ها راهنمایی کاربردی و ارزشــمند و چکیده بیش از 17 
سال تجربه رهبری تولگا در خط مقدم دیجیتال چندین بانک در 
چند کشور دنیاست. این کتاب دقیقا بخش عملی و کاربردی 

تئوری هاست که در دانشگاه ها و جزوه ها نمی آموزید.
نوشــتار ســاده و طنزآمیز تولگا در ارائه ایــن نکته ها جرقه 
صحبت هایی خالقانه و ثمربخش در سفر خطیر سازمان شما 
به دنیای دیجیتال خواهد بود. بندر را بدون این قطب نما ترک 
نکنید! کتاب نکته های بانکداری دیجیتال می تواند شما را در 

این مسیر سخت و پر فراز و نشیب همراهی کند. 
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مترجم: پرک نجومی

تولگا تاوالس

نکته های بانکداری دیجیتال
ایده های عملیاتی برای ساختار شکنان

 نویسنده: 
تولگا تاوالس

 مترجم:  
پرک نجومی

  سال انتشار: 
1398

نکته های بانکداری دیجیتال

بانک هوشمندتر
چرا مدیریت پول مهم تر از انتقال پول است؟

ران ِشولین

دتر
شمن

هو
ک 

بان بانک هوشمندتر
چرا مدیریت پول مهم تر از انتقال پول است؟

ین
ِشول

ن 
را

ISBN 978-600-800451-6

ران شولین ۳۰ سال مشــاور مدیریتی و تحلیلگر فناوری 
 Aite Group، Forrester Research بوده و برای شرکت های
و KPMG Nolan Norton کار کــرده اســت. پژوهش ها و 
مشــاوره های او روی فروش و بازاریابی، تحلیل مشتری، 
بازاریابی رســانه های اجتماعی، رفتار و تجربه مشــتری 
)مصرف کننده( متمرکز شده است. ران در میان ۳۰ نفر از 
برگزیدگان نوآور و مدیران اجرایی که در شکل گیری صنعت 
بانکداری در ســال 2۰14 میالدی، نقش کلیدی داشتند 
رتبه دوم را کسب کرد. بر اســاس گزارش های وب سایت 
Financial Brand، در ســال 2۰1۳ وبــالگ ران در رتبه 

نخست وبالگ ها در زمینه بازاریابی سرویس های مالی و 
در سال 2۰14 نیز در فهرست بهترین وبالگ های بازاریابی 
 SUNY قرار گرفت. او مدرک کارشناسی اقتصاد از دانشگاه
Binghamton و مدرک MBA از دانشگاه تگزاس آستین دارد.

 نویسنده: 
ران شولین
 مترجم:  

رضا قربانی، پیمان رحمانی
  سال انتشار: 

1396

بانک هوشمندتر

 نویسنده: 
جان واپش
 مترجم:  

رضا قربانی، مازیار معتمدی
  سال انتشار: 

1396

شکست بانک

 نویسنده: 
دان شات
 مترجم:  

احسان روحی
  سال انتشار: 

1394

بانکداری مجازی

 نویسنده: 
وحید صیامی
  سال انتشار: 

1393

دانشنامه پرداخت 
و بانکداری الکترونیکی

 نویسنده: 
وحید صیامی
  سال انتشار: 

139۲

فرهنگ واژه های بانکداری
و پرداخت الکترونیک
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بار
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پایان بانکداری
کتاب پایان بانکداری به خوبی توضیح می دهد که چرا سیستم 
مالی بدون بانکداری یک سیســتم مطلوب و امکان پذیر در 

عصر دیجیتال است.
  با اینکه کتاب های بســیاری درباره بانکداری چاپ شده، 
اما کتاب پایان بانکداری، ماجرایی متفاوت نســبت به دیگر 
کتاب ها دارد. اول اینکه این کتاب تکنیک های مالی اساسی را 
که برای همه اشکال بانکی رایج است، به خوبی نشان می دهد؛ 
یق زرگرها انجام می شد  چه در دورانی که کارهای بانکی از طر
و چه امروزه که این کارها توسط مدیران بانکی و در  بانک های 

سرمایه گذاری انجام می شود.
  دوم اینکــه این کتاب مفاهیم روشــن و قابل دسترســی از 
بانکداری سایه در اختیار خوانندگان قرار می دهد و سوم که 
ین علت این تمایز است، اینکه کتاب پایان بانکداری  مهم تر
تکرار مکررات نمی کند و اصالحات پیشــنهادی قدیمی را 
دوباره به خورد خواننده نمی دهد و به جایش از ایده های جدید 
و شهودی صحبت می کند که چگونگی تطبیق سیستم مالی با 

عصر دیجیتال را به خوبی بیان می کند.
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5994999 789646

مترجم: مونا نهالبار

جاناتان مک میالن

پایان بانکداری
پول،  اعتبار  و انقالب دیجیتال

الن
ک می

ن م
ناتا

جا

 نویسنده: 
جاناتان مک میالن

 مترجم:  
مونا نهالبار

  سال انتشار: 
1398

پایان بانکداری
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جداییازبانکها
هشت ســال از بحران مالی قبلی می گذرد اما آیا کسی واقعا 
کاری برای جلوگیری از ایجاد بحران مالی بعدی انجام داده 
است؟ دیوید شیرف، گزارشگر ســابق اکونومیست معتقد 
است که تا به امروز هیچ کاری در این خصوص انجام نشده و 
اگر هشیار نباشیم، تجربه ای مشابه را خواهیم داشت. با اینکه 
هنوز خاطره بحران قبلی در ذهن ها تازه است، اما بانک هایمان 
همچنان بســیار بزرگ، قدرتمند و بیش از حد بهم پیوســته 
هستند: اگر هر کدام از بانک ها یک رفتار نابخردانه انجام دهند 
و یک تصمیم خودخواهانه بگیرند، که بدون شک یکی از آنها 
حتما این کار را خواهد کرد، در این صورت کل سیستم مالی 
مجددا به خطر خواهد افتاد. علی رغم تمام صحبت هایی که 
سیاستمداران در سراسر دنیا انجام داده اند، با این حال قوانین 
ین حالت ناکافی، خطرناک و بی ثبات  تصویب شده در بهتر
بوده اند. در این کتاب کوتاه اما کامال تاثیرگذار و متقاعدکننده، 
شیرف اقدامات خاص و ویژه ای را مطرح می کند که دولت ها و 
قانون گذاران بایستی برای جلوگیری از یک بحران دیگر آنها را 
انجام دهند؛ راهکارهای واقعی و ملموسی که در واقعیت هم 
می توان از آنها بهره برد. کتاب »جدایی از بانک ها« با نگارشی 
یح، واضح و شــوخ طبعی و طنازی که به وضوح در آن  صر
دیده می شود، یک راهنمای اساسی و کاربردی است که نشان 

می دهد دقیقا چه کاری باید انجام دهیم.

ترجمه:راهپرداخت

دیویدشیرف

جداییازبانکها
یکراهنمایکاربردیبرای
جلوگیریازایجادبحرانمالیبعدی

ان
وم

5 ت
80
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 نویسنده: 
دیوید شریف

 مترجم: 
راه پرداخت

 سال انتشار:
1398 

جدایی از بانک ها
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پول، مالی
 و فایننس

پول تا پیش از این که تحت تأثیر فناوری به موضوعی قابل درک برای عموم مردم تبدیل شود بر برج عاجی نشسته بود که کسی را 

یارای رسیدن به آن و تعمق درباره آن نبود. فناوری، پول را از برج عاج خود به پایین کشید و آن را به امری روزمره در حوزه اندیشه تبدیل 

کرد. شاید بتوان گفت ظهور فناوری بالکچین و ارزهای دیجیتال، باعث شد بسیاری از اندیشمندان و همچنین عموم مردم درباره 

ماهیت پول دوباره بیندیشند. راه پرداخت احتماال جزو اولین ناشران فارسی زبان است که تمرکزش را بر فلسفه، جامعه شناسی و 

ماهیت پول قرار داده است. در این بین کتاب »پول« اثر جیکوب گلدستاین را می توان جزو کتاب هایی دانست که می تواند دیدگاه تان 

را نسبت به پول برای همیشه تغییر دهد. 

پول

ول
پ

منشاء پول آن چیزی نیست که بیشــتر ما فکر می کنیم؛ بلکه 
داستان آن بسیار جالب تر و هیجان انگیزتر است. افسانه مبادله 
کاالبه کاال، پول را به چیزی سرد، ساده و عینی تقلیل می دهد؛ 
در حالی که پول چیزی بسیار عمیق تر و پیچیده تر است. پول به 
بخشی عظیم از بافت اجتماعی تعلق دارد که با خون و هوس 

پیوند خورده است.
جاکوب گلدستاین، نویســنده کتاب پول، توضیح می دهد 
که پول چگونه از دل پیشرفت های فناوری و نیازهای جامعه 
به وجود آمده است. گلدســتاین تأثیری را که پول بر جامعه 
بشری گذاشته، مرور می کند و توضیح می دهد چیزی که برای 
بسیاری از ما پیش پاافتاده و بدیهی تلقی می شود، چه تاریخچه 
کهنی داشته و چه تغییرات اجتماعی را در طول تاریخ پشت سر 

گذاشته است.

انتشارات
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انتشارات
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7829109 786229

داستان واقعی یک چیز الکی

جیکوب گلدستاین

مترجم: میالد  راستی

 نویسنده: 
جیکوب گلدستاین

 مترجم:  
میالد راستی

  سال انتشار: 
1400
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ساده ترین و
گرافیکی ترین

راهنما 
درباره پول

انتشارات

جای خودتان را در بهترین 
نقطه دنیای تجارت پیدا کنید و 
ببینید که پول چگونه جهان را 

به گردش در می آورد.

پول از کجا می آید؟ تفاوت بین ثروت و درآمد چیست؟
دولت ها چگونه پول نقد را کنترل می کنند؟ 

بدهی چه زمانی خوب است؟

کتاب »پول چگونه کار می کند« با گرافیک جذاب و متن های
ساده، هر آنچه می خواهید درباره سیستم

مالی مدرن بدانید را برای شما توضیح می دهد.
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یک راهنمای جامع و  تصویری

پـول
چگونهکارمیکند

ــی ــی جمع ــن مال تأمی
ــال 1700  از سـ
ــت ــته اس ــود داش وج

ــر ــارد نف 2/5 میلی
از بزرگســاالن جهــان
ــی ندارند ــاب بانک حس

اولیــن طــرح 
بازنشســتگی مســتمری 
ســال 1891 معرفــی شــد

GDPجهـــــان
از ســال 1970
ــر ــش از دو براب بی
اســـــت شــــده 

سنـگ  رای 
بــــا 3.5 تـن وزن
ســنگین ترین 
ارز جهــان اســت

اســکناس 
از ســـال 1661
به وجـــــود 
آمده اســت

10 % جمعیــت جهــان 
بـــا درآمـــد کمتـــر 
از 1.9 دالر در روز زندگــی می کننــد

180 ارز 
در گـــــردش 
ــان  در جهــــ
وجـــود دارد

بــــازدهی ســـاالنه 
ــای ســهام  بازارهــ
از جنــگ جهانــی دوم به بعد

به طورمتوســط
 7 % بــــوده اســــت

 %92
ارزهــای جهــان
ــت ــال اس دیجیت

ــان  ــی یونـ بدهـ
ــال 2012  در ســـ
 107 میلیــارد یــورو بــود

21 تریلیــون دالر در
بهشــت های مالیاتــی 
خــــــارج از مرزهـــــــا 
ــت ــده اس ــان ش پنهـــ

 نویسنده: انتشارات
DK انتشارات

 مترجم:  
حورا شایسته کیا
 یاسمین صدری

  سال انتشار: 
1400

پول چگونه کار می کند

فایننسچگونهکارمیکند

ند
یک
م
ار
هک
ون
چگ
س

نن
فای

دستورالعملمجلهکسبوکارهارواردبرایتفکرهوشمنددرخصوصاعداد
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فایننسچگونهکارمیکند
محتواییککالسپرطرفدارِدانشکدهکسبوکارهاروارد

نظراتتحسینبرانگیزدرموردکتاب
»فایننسچگونهکارمیکند«

ــد و  ــناک باش ــما ترس ــرای ش ــد ب ــی می توان ــبات مال ــد، محاس ــه ای نداری ــاب عالق ــاب و کت ــه حس ــر ب اگ
ممکــن اســت بــه آســانی آن را نادیــده بگیریــد. امــا اگــر می خواهیــد در شــغل خــود پیشــرفت کنیــد، بایــد 
تصمیمــات هوشــمندانه مالــی بگیریــد و اعتمــاد بــه نفــس کافــی بــرای انتقــال ایــن تصمیمــات بــه دیگران 

را در خــود پــرورش دهیــد. 
در کتــاب »فایننــس چگونــه کار می کند«، میهیر دســای، اســتاد دانشــکده کســب وکار دانشــگاه هــاروارد و 
نویســنده کتــاب معــروف »ِخــرد مالــی« شــما را به دنیــای پیچیــده امــا بی نهایــت جــذاب فایننــس هدایت 

می کنــد و ایــن مفهــوم را در طــول مســیر بــرای شــما شفاف ســازی می کنــد. 
پروفســور دســای بــا اســتفاده از مطالعــات مــوردی جالــب، تمرینــات تعاملــی، تصاویــر رنگــی، و ســبک 
محــاوره ای، طیــف وســیعی از موضوعات را پوشــش می دهــد و دانــش و مهــارت الزم بــرای درک چگونگی 

عملکــرد فایننــس را در اختیــار شــما قــرار می دهــد. ایــن موضوعــات شــامل مــوارد زیــر هســتند:
     اهرم های مالی مختلف چه تأثیری بر عملکرد یک شرکت دارند؟

     روش های مختلف تأمین مالی عملیات و سرمایه گذاری ها از سوی شرکت ها چیست؟
     چرا فایننس بیشتر با نقدینگی سروکار دارد تا سود؟

     ارزش چگونه خلق و سنجیده شده و به حداکثر می رسد؟
     اهمیت بازارهای سرمایه در کمک به رشد شرکت ها چیست؟

ــه کار  ــاب »فایننــس چگون ــن، کت ــا کارآفری ــی ی ــر ارشــد مال ــا مدی ــر ی ــا مدی شــما چــه دانشــجو باشــید ی
می کنــد« یــک راهنمــای جــذاب و تعاملــی اســت کــه بــه شــما کمــک می کنــد عمیق تــر در مــورد فایننــس 

فکــر کنیــد. 

ــی اســت کــه  ــه روز، و دقــت و ریزبین ــر ترکیــب کاملــی از توضیحــات شــهودی، مثال هــای ب ــاب میهی کت
افــراد حرفــه ای و مبتــدی بــه یــک انــدازه می تواننــد از آن ســود ببرنــد و توانایی هــای خــود را تقویــت کننــد.
هلن رایلی، مدیر مالی ارشد، گوگل ایکس

آموزنــده و جــذاب، ایــن کتــاب را بــه شــدت بــه دانشــجویان مدیریــت و مدیــران مشــتاق توصیــه می کنــم، 
یــا هــر فــردی کــه بــه دنبــال افزایــش آگاهــی خــود در مــورد فایننس اســت. 

مارن لوین، مدیر عملیاتی ارشد، اینستاگرام

زمانی کــه دانشــجوی مدیریــت هــاروارد بــودم، توصیه هــای عملــی و هوشــمندانه پروفســور میهیر دســای 
ــراد بیشــتری  ــاب را نوشــته اســت و اف ــن کت ــود. خوشــحالم از اینکــه او ای ــرای مــن بســیار الهام بخــش ب ب

ــد شــوند.  ــد از خــرد او بهــره من می توانن
سارا کائوس، بنیان گذار و مدیرعامل، سوول

کتــاب میهیــر دســای در مــورد نحــوه عملکــرد فایننــس، بســیار اســتادانه حقایــق ســاده و اصــول بدیهــی 
زیربنایــی فایننــس را شفاف ســازی می کنــد. خواننــدگان، بــا هــر پیش زمینــه و عالقــه ای که داشــته باشــند، 

پــس از خوانــدن ایــن کتــاب بــه آگاهــی و اطالعــات بیشــتری دســت می یابنــد. 
آسوات داموداران،استاد فایننس، دانشکده مدیریت استرن نیویورک

برای هر کســی کــه می خواهــد از اطالعــات مالــی اســتفاده کنــد... کتــاب »فایننــس چگونــه کار می کند؟« 
در مــورد موضوعی کــه برای بســیاری افــراد ترســناک اســت، شــفافیت و راهنمایی بــه همراه مــی آورد. 

 دیوید ولفسون، مدیر اجرایی، میل بانک، تویید، هدلی و مک کلوی

 از مطالعــات مالــی در دانشــگاه رویگــردان 
ً
باالخــره یــک نفــر پیــدا شــد تــا بــرای آن دســته از مــا کــه عمــدا

بودنــد، ســازوکار کســب آگاهــی در مــورد فایننــس را ارائــه دهــد.
دکتر مایکل جف، رئیس بیمارستان نیوتن-ولسلی

پروفســور دســای یک کار نــادر را انجــام داده اســت: متحول کــردن موضــوع پیچیده و خســته کننــده فایننس 
و تبدیــل آن بــه یــک شــاهکار هیجان انگیــز و قابل فهــم، بــدون کم کــردن از اهمیــت آن.

سایروس تاراپورواال، رئیس و مدیرعامل مشاوران گلوبال استیت استریت

میهیــر توانســته اســت فایننــس را بــه موضوعــی قابــل فهــم و جالــب تبدیــل کنــد. پــس از خوانــدن کتــاب، 
ــی را در هــر  ــر اجرای ــا مدی ــر ی ــوان رهب ــه عن ــت ب ــرای موفقی ــاز ب ــه نفــس، شــهود و درک مــورد نی اعتمــاد ب

ــد.  ــت می آوری ــه دس ــازمانی ب س
SAP جنیفر مورگان، رئیس شعبه آمریکا و آسیا -اقیانوسیه و ژاپن

درموردنویسنده
میهیــر دســای اســتاد فایننــس گــروه مالــی میزوهــو در دانشــکده کســب وکار هــاروارد و اســتاد حقــوق در 
دانشــکده حقوق هاروارد اســت. پروفســور دســای که جوایــز زیــادی را از آن خود کــرده و محققی برجســته 
ــه بیســت ســال گروه هــای  ــه مــدت نزدیــک ب ــی اســت، ب ــه فایننــس شــرکت ها و سیاســت مالیات در زمین
مختلــف دانشــجویان را در سرتاســر جهــان تربیــت کــرده اســت. پروفســور دســای بیــش از 25 مطالعــه 
مــوردی و یــک کتــاب منتشــر کــرده و در مقابــل کنگــره آمریــکا در مــورد مســائل مربــوط بــه سیاســت ها 
شــهادت داده اســت. او نویســنده »خــرد مالــی« اســت کــه مــدت زیــادی در فهرســت جایــزه کتــاب ســال 

ــود.    ــزی ب ــال تایمز و مک کن ــت فایننش مدیری

انتشارات

 نویسنده:  میهیر دسای
 مترجم:  محمد رهبان

 سال انتشار:  1399
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نفرین پول نقد
کنت روگوف
مترجم: پیمان رحمانی
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00

نفرین پول نقد
ین پول نقد به بررســی موضوعی می پردازد که از  کتاب نفر
نگاه افراد بی اطالع، پیش پاافتاده به نظر می رسد و در حدی 
ین یا مصیبت تلقی کرد. با این  نیست که بتوان آن را یک نفر
وجود، همان طور که نویســنده در کتاب تالش می کند تا 
خواننده را نیز با خود همراه سازد، می توان ردپای پول نقد 
ین مشکالت پولی و مسائل  را در برخی از افسارگسیخته تر
بوط به تامین مالی عمومی مشــاهده کرد. این واقعیت  مر
که اسکناس های درشــت، بیش از آنکه برای فعالیت های 
قانونی بــه کار گرفته شــوند، در فعالیت هــای غیرقانونی 
یون، سینما  برد دارند، از مدت ها قبل مورد توجه تلویز کار
و فرهنگ عامه قرار داشــت. با این حال، سیاست گذاران 
در صف آخر کسانی بودند که این واقعیت را تایید کردند. 
خالص شدن از دست پول های نقد می تواند بیش از آنچه 
فکرش را مي کنید، بســیاری از این مشــکالت را از میان 

بردارد. 

ISBN 9789646599338

9
789646 599338

 نویسنده: 
کنت روگوف

 مترجم:  
پیمان رحمانی
  سال انتشار: 
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نفرین پول نقد

دانشنامه فلسفه استنفورد
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فلســفه و امور مالی ممکن اســت دو مقوله کاماًل متفاوت به  نظر آیند، 
 )Thales of Miletus( »ولی حداقل هر دو َجد مشترکی به  نام »تالس
داشتند. تالس را معموالً به عنوان اولین فیلسوف می شناسند، ولی  در حوزه 

مالی نیز ابتکاراتی به خرج داده است.
بدیهی اســت کــه از زمان تالــس تاکنون، هم در مســائل مالــی و هم در 
دیدگاه های سیاسی و اخالقی نسبت به مسائل مالی تغییرات زیادی ایجاد 
شده  است. اسکناس و پول الکترونیکی به طور گسترده ای جایگزین سکه 
شــده اند و برای ســهولت در انجام تراکنش پول و دیگر دارایی های مالی 

زیرساخت های وسیعی ایجاد شده اند. 
حساسیت های سیاسی و اخالقی ما هم از جهات مختلفی تغییر کرده  است. 
به  نظر عادالنه می آید اگر بگوییم اخالق شناسان قدیمی نگرش منفی نسبت 
به فعالیت های مالی داشتند. برای مثال به پاک سازی کلیسا از نزول خوارها 
توسط عیسی مسیح و همچنین به محکومیت پول به عنوان »ریشه همه 
بدی ها« فکر کنید. با توجه به این موضوع، نگرش ها در طول زمان مالیم تر 

شده اند. با این حال، بحث های اخالقی همچنان ادامه دارند. 
این کتاب به توصیف موضوعاتی می پردازد که تحلیل های فلسفی در مورد 
پول و امور مالی ارائه می دهند. این کتاب به پنج بخش تقســیم می شود 
که به ترتیب شــامل 1. پول و امور مالی دقیقًا چه هستند؟ )متافیزیک(، 
2. دانش مرتبط به مسائل مالی چگونه باید ایجاد شود؟ )اپیستمولوژی 
یا معرفت شناســی(، 3. مزایا و معایب اقتصاد مالی )فلســفه علم(، 4. 
مشــکالت اخالقی مرتبط با پــول و امور مالــی )اخالقــی( و 5. رابطه بین 

سیاست و امور مالی )فلسفه سیاسی( هستند.

ISBN :978-622-7702-08-8

7020889 786227

تومـــــــان  29.500

انتشارات

w a y 2 p a y . p r e s s

ــوآوری ــاوری و ن ــر فن ناش

کتاب فلسفه پول و مالی 

ترجمه یکی از مدخل های 

دانشنامه فلسفه استنفورد 

و  بــا حمایــت  کارنگ   

منتشــر شــده  اســت

 نویسنده: 
جمع نویسندگان

 مترجم:  
محمد رهبان

  سال انتشار: 
1400

فلسفه پول و مالی
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فین تک و 
فناوری های مالی

انتشارات راه پرداخت اولین کتاب حوزه فناوری های مالی در ایران را با عنوان »فین تک در یک نگاه« در سال 1396 منتشر کرد و پس از آن نیز 

به طور پیوسته در این زمینه به تولید کتاب پرداخته است. جای امیدواری است که حوزه فناوری های مالی چه از زاویه کسب وکارهای بزرگ 

و چه از زاویه کسب وکارهای کوچک رشد فوق العاده خوبی را در سال های اخیر تجربه کرده است و در زمینه تولید محتوا نیز این حوزه در 

قیاس با سایر حوزه ها رشد قابل قبولی داشته است. با این حال همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. راه پرداخت در 

طول 11 سال گذشته سعی کرده قدمی هرچند کوچک در راستای توسعه دانش فناوری های مالی یا همان فین تک در ایران بردارد و در این 

مسیر ترجمه به روزترین کتاب های این حوزه را سرلوحه کار خود قرار داده است. 
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چهره های فین تک ایران
ینگ و موانع  یم ها، فیلتر شرایط نامناسب اقتصادی، تحر
کوچک و بزرگی که بر سر راه اســتارت آپ ها و تازه واردان 
حوزه های فناوری مالی وجــود دارد، بســیاری را با این 
ین شرایط  تصور مواجه ساخته که در حال کار کردن در بدتر
اقتصادی ممکن هستند. اما خواندن خاطرات و تجربیات 
افرادی که در حوزه بانکی و فناوری های مالی موی ســپید 
کرده اند و مقایســه مشــکالت و چالش هایی کــه با آنها 
مواجه بوده اند، می تواند این نوع نــگاه را تغییر دهد و این 
احساس را به وجود بیاورد که شرایط فعلی هرچند مطلوب 
نیست، اما به مراتب از گذشته بهتر اســت.  هر یک از این 
شــخصیت ها ســوژه گزارش یک ماهنامه عصر تراکنش 
بوده اند و تصاویر آنان روی جلد این مجله رفته اســت. با 
این حال ما در مجموعه راه پرداخــت تصمیم گرفتیم این 
یق  گزارش ها را در قالب کتاب نیز منتشــر کرده تا از این طر
بتوانیم ماندگاری آن را بیشــتر کنیم. ایــن کتاب احتماال 
اولین سری از مجموعه کتاب هایی است که با این موضوع 
یم در آینده  توسط راه پرداخت منتشر می شــود و امیدوار
نه چندان دور بتوانیم ســری های بعدی ایــن مجموعه با 

شخصیت های دیگر را نیز منتشر کنیم.

چهره های فین تک ایران

روایت زندگی 11 چهره برجسته 
حوزه فناوری های مالی ایران 

قاسم سرافرازی

جلد اول

 نویسنده: 
قاسم سرافرازی
  سال انتشار: 
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چهره های فین تک ایران

مترجم: نجمه رمضانی

هزیک محمد، حسنین علی
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بالکچین، فـین تک
بالکچین، فـین تک و فایننس اسالمی

 و فایننس اسالمی
این کتاب به واکاوی پیشــرفت های فعلی در حوزه فین تک 
اســالمی می پردازد و ابداعات متعدد کشــورهای اسالمی 
مختلف را در شــورای همکاری خلیج فــارس )GCC( و 
انجمن ملل آسیای جنوب شرقی )ASEAN( دنبال می کند. 
همچنین درباره چالش های رودررو و مشــکالت فین تک 
اســالمی بحث می کند. این کتاب همچنین به موارد کاربرد 
بالکچین می پــردازد که می توانند در بســیاری از حوزه های 
کلیدی الزم در اقتصاد اسالمی وارد شوند و پیشنهادهایی را به 
موسسات اسالمی ارائه می دهد تا در عصر دیجیتال، رفتارهای 
متغیر مشتریان و همچنین چالش های جدید همراه آن، مانند 
یک ابــداع، چابکی و قابلیت  الگوهای همکاری برای تحر
اندازه گیری در کنار غلبه بر مسائل امنیت سایبری، پاسخگوی 
شرایط باشــند. با خواندن این کتاب می توانید درکی کلی از 
پیشــرفت های صورت گرفته در زمینه فین تک و بالکچین در 
ید و آن را با کشور خودمان  کشورهای اسالمی به دست آور

مقایسه کنید.

آینده اقتصاد دیجیتال اسالمی

ان
وم
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00ISBN 978-600-7184-50-9

1845099 786007

 نویسنده: 
هزیک محمد، حسنین علی

 مترجم:  
نجمه رمضانی
  سال انتشار: 

1398

بالکچین، فین تک و فایننس اسالمی

در این کتــاب زیروبم فنــاوری مالی یــا، به اختصار، فین تــک  را برایتان 
توضیح داده ایم. تمام فکر و ذکر فین تک ایجاد نوآوری تحول آفرین و 
ساختارشکن در خدمات مالی با استفاده از فناوری های جدید و نوظهور و 
تأمین نیازهای مشتری و کسب وکارها از طریق اتوماسیون است. صنعت 
مالی در سال های اخیر تحوالت بســیار ساختارشکن و اساسی به خود 
دیده که اغلب شــان به فناوری مربوط می شــوند. بنا به دالیل مختلف، 
بســیاری از مؤسســات مالی ســنتی خود را برای آینده دیجیتال مجهز 
نکرده اند و احتمال دارد رقیبان زیرک جایشــان را بگیرند. در این کتاب 
رهبران این مؤسســات را راهنمایی می کنیم تا در اجرای پیشرفته ترین 
برنامه های فناوری های مالی نقشی موثر ایفا کنند؛ به عالوه، به افراد طرف 
دیگر این معادله که بخشی از ساختارشــکنی های ایجادشده به واسطه 
فین تک هستند یا امیدوارند که بخشــی از آن باشند نیز کمک خواهیم 

کرد. خواندن این کتاب را به این افراد توصیه می کنیم:
  متخصصان خدمات مالی که می خواهند به جای پیشرفت با زبان بازی و 
تظاهر به چیزی که نمی دانند، اطالعاتشان را درزمینه فین تک باال ببرند؛

  شرکت های فین تک که درصدد تعامل با مؤسسات مالی اند؛
  سرمایه گذاران خطرپذیر و سایر سرمایه گذارانی که می خواهند نسبت 
به بانک چالشگر بعدی یا ارائه دهنده خدمات پرداخت، دید وسیع تری 

از بازار داشته باشند؛
  مشتریان شرکتی که خدمات فین تک B2B را دریافت می کنند؛

  ارائه دهنــدگان خدمــات حرفــه ای مانند حســابداران، مشــاوران و 
حقوقدانانی که می کوشند جایگاه خود را در اکوسیستم فین تک تعیین 

کنند.
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ISBN 978-622-7702-17-0

7021709 786227
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بان  کتاب فین تــک به ز
ساده با حمایت شرکت 
فــن آوا کارت منتشــر 
شده و ناشــر اصلی آن 
انتشــارات وایلی  است

سوزان چیستی 
فین تکاستیون اوهنلون

 به زبان ساده
حسن موحد

مرتضی حمزه سرکانی

آموزش مبانی فین تک برای فعالیت حرفه ای در دنیای 
فناوری های مالی
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 نویسنده: 
سوزان چیستی، استیون اوهنلون

 مترجم:  
حسن موحد، مرتضی سرکانی
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فین تک برای کسب وکارهای کوچک
ین  کسب وکارهای کوچک ســتون فقرات اقتصاد و بزرگ تر
ایجادکنندگان شغل در جهان هســتند؛ اما برای بسیاری از 
صاحبان این کسب وکارها تامین ســرمایه الزم برای شروع یا 
توسعه  کار و کسب شان دشوار است. در بحران مالی 2008 
و حتی بحران  اخیر کرونا بسیاری از بانک ها و نهادهای مالی 
از ارائه وام به کسب وکارهای کوچک خودداری کردند؛ ولی 

فین تک این روند را دگرگون کرده است. 
»کارن جی میلز«، اســتاد دانشــگاه هــاروارد در این کتاب 
خواندنی توضیح می دهد که چطور فین تک نحوه وام دهی و 
تامین مالی کسب وکارهای کوچک را تحت تاثیر قرار می دهد. 
نوآوری های فین تک موجب می شــوند کســب وکارهای 

کوچک بتوانند روی پای خودشان بایستند.
در سال های اخیر فین تک در ایران هم توسعه یافته است؛ منتها 
تا نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. مرور تجربه های جهانی، 
مانند آن چیزی که در این کتاب طرح شده است، ما را در زمینه 

ادامه مسیر راهنمایی می کنند.

مترجمان: قاسم سرافرازی
فاطمه ندیمی

کارن جی میلز

فین تک برای 
کسب وکارهای کوچک
چگونه فناوری در حال تغییر شیوه وام دهی و ایجاد 
فرصت های  جدید برای کسب وکار های کوچک است
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00ISBN 978-600-7184-99-8

1849989 786007

 نویسنده: 
کارن جی میلز

 مترجم:  
فاطمه ندیمی، قاسم سرافرازی

  سال انتشار: 
1399
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فناوری مالی به زبان ساده
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صنعت فناوری مالی یا فین تک به گروهی از شرکت ها 
گفته می شــود که با اســتفاده از فناوری های مدرن، 
نوآوری را به حوزه خدمات مالــی می آورند. برخی 
شرکت های فین تک مستقیمًا با بانک ها رقابت می کنند 
و برخی دیگر بــا آن ها همکاری کــرده و خدمات و 
کاال در اختیــار بانک هــا قرار می دهنــد. موضوعی 
که واضح اســت این است که شــرکت های فین تک 
یق معرفی  درحال توســعه دنیای خدمات مالی از طر
یع محصول  ایده های نوآورانه، ایجاد امکان ارائه سر
و افزایش رقابت هستند. فناوری مالی طیف وسیعی 
یان ادغام می کند.  از خدمات مالی را در زندگی مشتر
نسل هزاره ســوم و همچنین نســل های قبل از آن به 
فناوری عــادت کرده اند و می خواهند پــول خود را 
یت کنند و مجبور نباشند به  به سرعت و به آسانی مدیر
یکی رفته تا تراکنش ها و دیگر عملیات  شعبه های فیز

مالی خود را انجام دهند.

فین تک در یک نگاه
فناوری مالی به زبان ساده

آگوستین روبینی
ترجمه:  رضا قربانی
احسان روحی

ISBN 97860004933783

9 786000 4933783 ان
وم

4 ت
60

00

 نویسنده: 
آگوستین روبینی

 مترجم:  
رضا قربانی، احسان روحی

  سال انتشار: 
1396

فین تک در یک نگاه
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بالکچین
طی سال های اخیر درباره فناوری بالکچین و تأثیرات آن بر جنبه های گوناگون زندگی، اغراق و بزرگنمایی های زیادی صورت گرفته است. 

انتشارات راه پرداخت سعی کرده به دور از این هیاهوها، بهترین کتاب های جهان در زمینه فناوری بالکچین را در اختیار مخاطب 

فارسی زبان قرار دهد. از ترجمه کتاب »انقالب بالکچین« اثر »دان تاپ اسکات« معروف گرفته که انقالبی را به واسطه گسترش این فناوری 

در جهان نوید می دهد تا کتاب »بالکچین برای کسب وکارها« که سعی کرده با رویکردی منطقی و حساب شده، کاربردهای عملی فناوری 

بالکچین را برای کسب وکارها توضیح دهد. خواندن کتاب های بالکچینی انتشارات راه پرداخت باعث می شود بتوانید به درک صحیحی از 

این فناوری نوظهور برسید و حتی مزایای استفاده از آن را در کسب وکار خود بررسی کنید.   

مترجم: ثنا جهاندار

دیوید فورالنگر، کریستوف اوزوریو 

چگونه در عصر دیجیتال خلق ارزش کنیم

بالکچین برای کسب وکارها

ت
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انتشاراتانتشارات
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 1
69ISBN 978-622-97369-7-5

7369759 786229

بالکچین در حال تغییر دنیای کسب وکار است. 

استراتژی شــما چیست؟ رهبران ســازمان های 

آینده نگر در حال بررســی این موضوع هســتند 

که بالکچین چگونه می تواند کســب وکار آنها را 

متحول کند. این کتاب یکی از اولین کتاب هایی 

ین برای  اســت که در مورد این فناوری تحول آفر

رهبران کسب وکاری نوشته شــده است. دیوید 

یو، نویســندگان  یســتوف اوزور فورالنگر و کر

کتاب، هر دو در شرکت مشهور گارتنر کار می کنند.

این کتاب به شما کمک می کند:

یابی کنید که بالکچین چگونه بر کسب وکار     ارز

شما تأثیر می گذارد.

   گزاره ارزش پیشنهادی بالکچین را کشف کنید.

   سرمایه گذاری های نزدیک و میان مدت در این 

حوزه انجام دهید.

   ســازمان خود را در یک فضــای رقابتی جدید 

قرار دهید.

با مطالعه این کتاب پتانســیل های بالقوه فناوری 

قدرتمند بالکچین را درک کرده و راه های بهره گیری 

ید. از این فناوری را در کسب وکار خود فرابگیر

 نویسنده: 
دیوید فورالنگر، کریستوف اوزوریو

 مترجم:  
ثنا جهاندار

  سال انتشار: 
1400

بالکچین برای 
کسب وکارها
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بالکچین به طور اساســی صنعت خدمات مالــی را متحول خواهد 
کرد. واســطه های غالب امروز، جایی درآینده ندارند؛ زیرا فناوری 
دفترکل توزیع شده، متمرکزسازی و نهادهای واسطه ای را  که قرن ها 
بر خدمات مالی حکومت می کردند از بین می برد. خواندن این کتاب 
برای افرادی که تمایل دارند در دنیای بالکچین پیروز شوند، بسیار 

ضروری است.

کتاب »انقالب خدمات مالی« دیدگاه حیرت انگیزی به ماجرای بالکچین 
دارد و نشان می دهد این فناوری بنیادین چگونه صنایع مالی را متحول 
می کند. تعدادی از بهترین اندیشمندان جهان در زمینه بالکچین، در این 
کتاب طوفان دیجیتالی آینده را بررسی کرده اند. آن ها در رابطه با مسائلی 
مثل اینکه چگونه بالکچین شرایط را برای رقابت یکسان  می کند یا قدرت 
مالی بیشتری در اختیار افراد می گذارد و شفافیت بیشتری در عملیات 
ایجاد می کند، ایده های خود را ارائه کرده اند. این کتاب برای خوانندگانی 
اســت که با حوزه مالی نسبتا آشــنا هســتند. در این کتاب می بینید که 
بالکچین چگونه می تواند سیستم تشویقی بر اساس توکن ایجاد کند 
که منافع بازیگران مختلف در پروژه های بزرگ مقیاس را با هم همسو 
می کند؛ یا این که بالکچین چگونه می تواند با استفاده از مکانیزم های 
نوآورانه ای مثل عرضه اولیه ســکه، منابــع مالی الزم بــرای پروژه های 
گوناگون را تأمین کند. صنعت مالی بدون شک پیچیده  تر خواهد شد، 
ولی برای افرادی که می دانند قرار است چه اتفاقی رخ دهد، فرصت های 

بزرگی در انتظار نشسته است.

ISBN 978-622-97829-3-4

7829349 786229
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کتاب انقالب خدمات 

مالــی بــا حمایــت  

اکســکوینو   منتشــر 

شده و ناشر اصلی آن 

انتشارات بارلو  است

 نویسنده: 
الکس تاپ اسکات

 مترجم:  
شراره شبل الحکما

پرک نجومی
  سال انتشار: 

1400

انقالب 
خدمات مالی
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نـوآوری کسب و کار 
از طریـق بالکچین
وینچنزو  مورابیتو

مترجم:  حامد حیدری

نوآوری کسب و کار 
از طریق بالکچین

پیشرفت  و نوآوری فناورانه به طور پیوسته با سرعتی در حال 
رشد و تکامل است که الزم است همه  با این پیشرفت ها و 
نوآوری ها همگام بمانند. تغییــر پارادایم بالکچین نیز از 
این قاعده مستثنی نیست. مفهوم فناورانه پشت بالکچین 
با مفهوم پایگاه داده شباهت بســیاری دارد. با این  حال، 
اساسا یکی از مفاهیم کلیدی است که باید برای زندگی در 
آینده آن را درک کرد. پنج مفهوم کلیدی وجود دارد که نه تنها 
باید آنها را درک کرد؛ بلکه به  گونه ای باید آنها را بررســی 
یم؛  کرد کــه چگونگی ارتباط آنهــا را با یکدیگــر فرابگیر
قراردادهای هوشــمند، اجمــاع غیرمتمرکز،بالکچین، 
رایانش اعتمادی و اثبات کار/ اثبات سهام.علت اهمیت 
حیاتی این پارادایم رایانش جذاب آن اســت که در آینده 
بردی غیرمتمرکز  به ابزاری برای ســاخت نرم افزارهای کار

تبدیل خواهد شد.
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5994067896469

 نویسنده: 
وینچنزو مورابیتو

 مترجم:  
حامد حیدری
  سال انتشار: 

1398

نوآوری کسب وکار از طریق بالکچین

ون
قان

 و 
ین

کچ
بال

ی
زند

سر 
-یا

ری
ید

د ح
حام

م: 
رج

مت
ت

رای
ن 

آرو
 - 

پی
یلی

دف
را .

ماو
پری

ISBN:9789646599314

9 789646 599314 ان
وم

5 ت
00

00

بالکچین و قانون

پریماورا .دفیلیپی
آرون رایت

حکـمرانــی کــد

مترجم: حامد حیدری
یاسر زندی

بالکچین و قانون
کتاب بالکچین و قانون به بررسی موانع حقوقی و قانونی 
گســترش اســتفاده از بالکچین و لزوم تصویب مقررات 
نویــن در این خصوص می پــردازد. در این کتــاب به این 
موضوع پرداخته می شود که بالکچین می تواند بر دولت ها 
نیز تاثیر داشــته باشد و به شکل گیری ســاختارهای نوین 
سازمانی که تصمیم گیری های مشــارکتی در آن پررنگ تر 
یت  ین مز اســت، بینجامد. حــذف واســطه ها اصلی تر
یت به کاهش قدرت  بالکچین به شمار می رود و همین مز
قوانین و مقررات سنتی منجر می شود. بالکچین با حذف 
واسطه هایی نظیر شــرکت های بزرگ و چندملیتی، ممکن 
است توان دولت ها برای نظارت بر بانکداری، کسب وکار، 
قانون و ســایر حوزه های حســاس را کاهــش دهد. لذا 
برای بهره گیری هرچــه بهتر از این فناوری بــه مقررات و 
یــم که این کتاب به طور  رویکردهای قانونی نوین نیاز دار

مفصل به آن پرداخته است. 

چاپ دوم

 نویسنده: 
پریماورا.د فیلیپی، آرون رایت

 مترجم:  
حامد حیدری، یاسر زندی

  سال انتشار: 
1397

بالکچین و قانون، حکمرانی کد

مترجم: نجمه رمضانی

هزیک محمد، حسنین علی
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بالکچین، فـین تک
بالکچین، فـین تک و فایننس اسالمی

 و فایننس اسالمی
این کتاب به واکاوی پیشــرفت های فعلی در حوزه فین تک 
اســالمی می پردازد و ابداعات متعدد کشــورهای اسالمی 
مختلف را در شــورای همکاری خلیج فــارس )GCC( و 
انجمن ملل آسیای جنوب شرقی )ASEAN( دنبال می کند. 
همچنین درباره چالش های رودررو و مشــکالت فین تک 
اســالمی بحث می کند. این کتاب همچنین به موارد کاربرد 
بالکچین می پــردازد که می توانند در بســیاری از حوزه های 
کلیدی الزم در اقتصاد اسالمی وارد شوند و پیشنهادهایی را به 
موسسات اسالمی ارائه می دهد تا در عصر دیجیتال، رفتارهای 
متغیر مشتریان و همچنین چالش های جدید همراه آن، مانند 
یک ابــداع، چابکی و قابلیت  الگوهای همکاری برای تحر
اندازه گیری در کنار غلبه بر مسائل امنیت سایبری، پاسخگوی 
شرایط باشــند. با خواندن این کتاب می توانید درکی کلی از 
پیشــرفت های صورت گرفته در زمینه فین تک و بالکچین در 
ید و آن را با کشور خودمان  کشورهای اسالمی به دست آور

مقایسه کنید.

آینده اقتصاد دیجیتال اسالمی

ان
وم

4 ت
95

00ISBN 978-600-7184-50-9

1845099 786007

 نویسنده: 
هزیک محمد، حسنین علی

 مترجم:  
نجمه رمضانی
  سال انتشار: 
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بالکچین، فین تک و فایننس اسالمی

سیستم های فناوری 
دفترکل توزیع شده

ریحانه خیربخش 
فاطمه عبداله

یک چارچوب مفهومی

میشل راکس / اندرو گلیدن

با فراگیری هرچه بیشتر رمزارزها، عالقه افراد به کسب 
دانش در حوزه بالکچین افزایش یافته و فناوری دفتر کل 
توزیع شــده )DLT( به عنوان فناوری پایه مورد توجه 
متخصصین قرار گرفته است. این کتاب تالش می کند 
با ارائه  تعریف رسمی برای  سیستم های DLT، شکاف 
بین اصطالحات رایج را از میان بــرده و با معرفی یک 
چارچوب پیشنهادی، ابزاری قاعده مند و عمومی برای 
تحلیل سیستم های DLT فراهم  آورد و از معدود منابع 
فارسی است که با زبانی ســاده و روان در تالش است 
تصویر روشنی برای مخاطبین خود فراهم کند تا درک 
کنند قدرت –  در صورت وجود –  در کدام بخش سیستم 
DLT قرار دارد و در نتیجه  آن چه کسی را می توان برای 

نتایج پیش آمده مسئول دانست.

سیستم های فناوری 
دفترکل توزیع شده
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00ISBN 978-622-7702-00-2

7020029 786227

 نویسنده: 
میشل راکس، اندرو کلیدن

 مترجم:  
فاطمه عبداله، ریحانه خیربخش

  سال انتشار: 
1400

سیستم های فناوری دفترکل توزیع شده

این کتاب پلی بین توضیحــات و تعاریف صددرصد فنــی و صددرصد 
کســب وکاری بالکچین اســت. در 25 گام مختصر و مفیــد، این کتاب 
مبانی تکنولوژی بالکچین را به شیوه ای غیرفنی و ساده توضیح می دهد. 
علی رغم ماهیت فنی بالکچین، خواندن این کتاب به دانش قبلی در علوم 
کامپیوتر، ریاضی، برنامه نویسی و کریپتوگرافی نیازی ندارد. با توجه به 
رویکرد آموزشی آن، این کتاب یک مسیر جامع و آسان برای خودآموزی 
تمام اجزای بالکچین و اصول و مفاهیم تکنیکال اساسی آن، پیش روی 
خواننده می گذارد. مخاطب هدف کتاب مبانی بالکچین افرادی هستند 
که به تازگی با این حوزه آشنا شده و عالقه مند هستند آشنایی بیشتری با 
این فناوری پیدا کنند. این کتاب گام به گام خواننده را با فناوری بالکچین 

آشنا می کند.  

ت
شارا

سیاوش تفضلیانت دنیل درشر

مقدمه ای غیرفنی در 25 گام

مبانی بالکچین
ISBN 978-622-7702-27-9

7022799 786227
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کتاب مبانی بالکچین 
بــا حمایت شــرکت 
نوبیتکس منتشــر شده 
آن  اصلــی  ناشــر  و 
انتشارات ِای پرس  است
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 نویسنده: 
دنیل درشر

 مترجم:  
سیاوش تفضلی

  سال انتشار: 
1397

مبانی بالکچین
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کسب و کار بالکچین
استفاده از نسل بعدی فناوری 
اینترنت، از حرف تا عمل

ویلـیام موگایار

ترجمه:  پیمان رحمانی

پیش گفتار: ویتالیک بوترین

ISBN 9786220013198

ان
وم

4 ت
60

00

کسب وکار بالکچین
بالکچین یکی از روندهای تاثیرگذار فناوری اســت 
که در سال های گذشته تغییراتی در دنیای کسب وکار 
ایجاد کرده اســت. به نظر می رسد هنوز پتانسیل های 
این فناوری به صــورت کامل ظهور و بــروز نیافته و 
احتماال در سال های آتی و با بلوغ بیشتر این فناوری 
شاهد ابعاد بیشتری از آن باشیم. اهمیت این فناوری 
در آینده لزوم مطالعه و شــناخت آن را به ما گوشــزد 
می کند. کتاب کسب وکار بالکچین یکی از سه کتاب 
خوب و مهمی است که در جهان در زمینه این موضوع 
بان فارسی منتشر  منتشــر شــده و برای اولین بار به ز
باره ابعــاد مختلف این  می شــود. اگر می خواهید در
فناوری آینده ساز بیشــتر بدانید، فرصت مطالعه این 

کتاب را از دست ندهید.

 نویسنده: 
ویلیام موگایار

 مترجم:  
پیمان رحمانی
  سال انتشار: 

1397

کسب وکار بالکچین

نسل اول انقالب دیجیتال، اینترنت اطالعات را به ما ارزانی داشت اما 
نسل دوم با بهره گیری از فناوری بالکچین، اینترنت ارزش را برای ما به 
ارمغان می آورد؛ یک پلتفرم جدید و توزیع شده که می تواند به ما کمک 
کند تا دنیای کسب وکار را تغییر داده و نظم قدیمی امور انسانی را به 
سمت و سویی بهتر تغییر دهیم. بالکچین یک فناوری کاماًل انقالبی 
است که بیت کوین و ســایر ارزهای دیجیتال بر روی آن شکل گرفته 
است، اما این امکان وجود دارد که این فناوری کاربردهایی فراتر از این 
موارد داشته باشــد و تقریبًا همه چیزهایی را که برای بشریت ارزش 

دارد را ثبت کند.
این کتاب درباره کاربردهای فناوری بالکچین، چگونگی گسترش آن در 
آینده و تغییر و تحولی که در روند اجرای فرایندهای آنالین به وجود 
می آورد صحبت کرده است. در این کتاب دان و الكس تاپ اسکات 
عنوان می کنند چگونه این فناوری، آینده اقتصاد دنیا را شکل می دهد 
و به شکل چشمگیری همه چیز را ارتقا خواهد داد. این کتاب، اثری 
برجسته و ارزشــمند برای درک تغییر بزرگ آینده است. نویسندگان 
این کتاب تــالش داشــته اند ضمن برشــمردن مزایایی کــه فناوری 
بالکچین به ارمغان می آورد، چالش ها و موانعی که بر سر راه توسعه 

این فناوری وجود دارد را نیز بیان کنند.
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ISBN 978-622-97220-4-6

7220469 786229

تومــان هــزار  ؟؟؟ 
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کتاب ؟؟؟؟ با حمایت 
شــرکت ؟؟؟ منتشر 
شده و ناشر اصلی آن 
انتشارات ؟؟؟  است

 نویسنده: 
دان تاپ اسکات، الکس 

تاپ اسکات
 مترجم:  

مازیار معتمدی
  سال انتشار: 

1399

انقالب بالکچین 
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رمزارز
 شاید بسیاری از افراد رمزارزها را صرفاً به عنوان راهکاری برای یک شبه پول دار شدن قلمداد کنند اما فلسفه ای که پشت این ارزهای 

نوظهور قرار دارد، شاید به تغییرات عظیم تری منجر شود.  آیا امکان ساخت جهانی با پولی واحد که بر پایه کد طراحی شده وجود دارد؟ 

این سوالی است که کتاب های رمزارزی انتشارات راه پرداخت سعی کرده اند به آن پاسخ دهند. از کتاب »استاندارد بیت کوین« گرفته 

که ماهیت این ارز دیجیتال را واکاوی کرده تا کتاب »پول نقد دیجیتال« که به بررسی زمینه های تاریخی ظهور بیت کوین پرداخته 

است. در این دسته از کتاب های راه پرداخت می توانید به کتاب »یک ساتوشی« نیز نگاهی بیندازید که با هفت بار تجدید چاپ عنوان 

پرفروش ترین کتاب حوزه ارزهای دیجیتال در ایران را به خود اختصاص داده است. 

کتاب حاضر تالشــی بــرای راهنمایی افرادی اســت کــه تنها در حد 
شــنیدن واژه بیت کوین یا دنبال کردن قیمــت ارزهای دیجیتال با 
این فناوری آشــنا هســتند و به دنبال شــناخت جنبه های بیشتر و 
روش های سرمایه گذاری در آنها می گردند. از کوچک ترین واحد پولی 
بیت کوین به پاس خدمات سازنده آن تحت عنوان »ساتوشی« یاد 
می شود. یک ساتوشی جزئی از صد میلیون واحد کوچک دیگر است 
که در کنار یکدیگر یک واحد بیت کوین را تشکیل می دهند. انقالب 
پولی که بیش از یک دهه قبل شروع شــد، هم اکنون به جایگاهی 
رســیده که رســانه ها؛ رویدادها و حــوادث آن  را از نزدیــک دنبال 
می کنند و چشم های بســیاری به آینده آن دوخته شده است. یک 
ساتوشی نمادی برای سهیم شــدن در این انقالب است؛ مشارکتی 
که با کوچک ترین واحد پولی آغازگر این انقالب انجام می شود. یک 

ساتوشی می تواند دارایی ارزشمندی در آینده باشد.
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چاپهفتممحمدآذرنیوار/نیماملکپور

یکساتوشی
راهنمایورودبهدنیایبیتکوین
اتریوموارزهایدیجیتالبرایمبتدیها

ISBN 978-622-7702-26-2

7022629 786227
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ویرایشسوم

 نویسندگان: 
محمد آذرنیوار و نیما ملک پور

  سال انتشار: 
1399

یک 
ساتوشی
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دارایــی  دیجیتــال مفهومــی اســت که در ســال های گذشــته با رشــد 
رمزارزهایی مانند بیت کوین مورد توجه قرار گرفته؛ حاال بســیاری از ما 
در کنار دارایی های فیزیکی، چیزهایی درباره دارایی دیجیتال شنیده ایم. 
زمانــی دارایی خالصه شــده بــود در ارز، زمیــن و ملک، کســب وکار و 
سهام، طال و خودرو؛ ولی حاال شرایط تغییر کرده است. اکنون در کنار 
دارایی های فیزیکی، دارایی هــای دیجیتال نیز در دنیای کســب وکارها 
نقش آفرینی می کننــد. همان گونه که در دنیای فیزیکی طــال داریم، در 
دنیای دیجیتال هم طال داریم. در سال های گذشته برخی معتقد بودند که 
بیت کوین طالی دنیای دیجیتال است. امروز به این نتیجه رسیده ایم که 
دنیای دارایی های دیجیتال می تواند به فراتر از بیت کوین هم فکر کند. 

این روزها مفاهیمــی مانند دفترکل توزیع شــده، توکن، رمــزارز و ارز 
دیجیتال بانک مرکزی مصداق هایی از دارایی دیجیتال هستند. 

آشــنایی با مفاهیم مرتبط با دارایی دیجیتال برای شناخت این دنیای 
جدید، هدف اصلی این کتاب اســت. این کتاب تالش می کند شــما را 
با مفاهیم مرتبط با دارایی دیجیتال آشــنا کند و یکی از کسب وکارهای 

پیشروی ایرانی در زمینه دارایی دیجیتال را نیز به شما بشناساند. 
مهم ترین چالش پیش روی دارایی های دیجیتال رگوالتوری این حوزه 
جدید است. همان گونه که دارایی های فیزیکی را مدیریت و رگوالتوری 
می کردیم، نمی توانیم به سراغ دنیای دارایی های دیجیتال برویم. اولین 
قدم در راه رگوالتوری صحیح و اثربخش دارایی دیجیتال هم شناخت 
مفاهیم بنیادین این جهان جدید است. در صورتی می توانیم ابزارها و 
کســب وکارها و صنایع مرتبط با دارایی دیجیتال را رگوالتوری کنیم که 

لمفاهیم پایه ای آن را بشناسیم. 
تا
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دا

دارایی  دیجیتال
آشنایی با دفترکل توزیع شده، توکن و رمزارز و ارز دیجیتال بانک مرکزی

گروه بالکچین مرکز نوآوری پل وینو با همکاری ققنوس

ت
شارا

انت

انتشارات

w a y 2 p a y . p r e s s

ــوآوری ــاوری و ن ــر فن ناش

کتاب دارایی دیجیتال  

نــوآوری  مرکــز  در 

پل وینــو تولیــد و با  

ققنــوس    حمایــت  

منتشــر شــده است

ISBN 978-622-7702-10-1

7021019 786227
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 نویسنده: 
جمعی از نویسندگان

  سال انتشار: 
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دارایی دیجیتال

میلیاردرهای 
بیت کوین

یک، نویســنده کتاب پرفروش میلیاردرهای تصادفی  بن مزر
که داستان شکل گیری فیس بوک را در آن روایت کرده بود، این 
بار دست به نوشتن کتاب دیگری زده و در آن داستان زندگی 
یق بیت کوین به ثروت  دوقلوهایی را روایت می کند که از طر

خارق العاده ای رسیده اند. 
این کتاب داستان زندگی اولین میلیاردرهای حوزه بیت کوین 
اســت. تایلر و کامرون وینکلوس در سال 2017 این عنوان 
را از آن خود کردنــد. آنهایی که در حــوزه رمزارزها حرفه ای 
هســتند، نام این دوقلوها را با صرافی جمینای می شناسند؛ 
همان برادران دوقلویی که مدعی مالکیت فیس بوک بودند و با 
مارک زاکربرگ دعوای حقوقی داشتند. هرچند آنها نتوانستند 
در دعوای حقوقی بر ســر فیس بوک به موفقیت چشم گیری 
یبی به  دست پیدا کنند، اما شانس خود را با پدیده عجیب وغر
نام بیت کوین آزمایش کردند. این دو برادر روی ایده ساتوشی 
ناکاموتو یک قمار بزرگ انجام دادنــد و تمام زندگی خود را 
وقف بیت کوین کردند و در سال 2017 که قیمت بیت کوین 
به باالترین حد خود رسید، به اولین میلیاردرهایی تبدیل شدند 

که ثروت خود را از راه بیت کوین به دست آورده بودند. 

انتشارات

ثریا نیل درار

بن مزریک

یک داستان واقعی از نبوغ، 
خیانت و رستگاری

میلیاردرهای بیت کوین
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بن مزریک
 مترجم:  

ثریا نیل درار
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اقتصاد کریپتو

آریسوانلینوانگ

مترجمان:علیرضانوابپور
محمدرضاقدوسی

اقتصادکریپتو
ما در نقطه تحول در سراســر جهان هستیم. چه کسی تغییر را 
یم  در آغوش می گیرد و چه کسی نه؟ تمرکززدایی، اعتماد، حر
شــخصی و دموکراتیزه کردن معامالت مالی همه ایده هایی 
هستند که زمان تحقق شان فرا رسیده است. فناوری بالکچین 
قطعا این ایده ها را طی چند ســال آینده هدایت خواهد کرد. 
سوال این است: این اتفاق کجا خواهد افتاد؟ برخی دولت ها 
ین مقاومت  فناوری آینده را در آغوش خواهند گرفت و سایر

خواهند کرد. چه کسی برنده می شود و چه کسی می بازد؟
یپتو: بالکچین، رمزارز و اقتصاد توکن  در کتاب »اقتصاد کر
یس وانلین وانگ  چگونه دنیای مالی را دگرگون می کنند« ار
یح کرده که چگونه این اقتصاد مانند انقالبی جدید عمل  تشر
خواهد کرد. او به عنوان یک شخص فعال که هم بنیان گذار یک 
یپتو طی  صرافی رمزارز بوده و عملکــرد موفقی در اقتصاد کر
چند سال داشته است، یک راهنمای نهایی به سمت چیزی 
اســت که گاهی اقتصاد جدید را دچار ســردرگمی می کند. 
خوانندگان بی شک از چشم انداز وی و درک او از نگرانی ها و 

انگیزه های فعاالن اقتصادی، بهره خواهند برد. 

بالکچین،رمزارزواقتصادتوکن
چگونهدنیایمالیرادگرگونمیکنند
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 نویسنده: 
آریس وان لین وانگ

 مترجم:  
علیرضا نواب پور، محمدرضا قدوسی

  سال انتشار: 
1398

اقتصاد کریپتو بیت کوین ارزی اســت که تحت کنترل هیچ دولتی قرار ندارد، اما شاید 
این پرســش به وجود آید که طال، نقره و دیگر ارزهای خــارج از کنترل 
دولت ها چه ایرادی داشتند تا بتوان ایجاد سیستمی مثل بیت کوین را 
توجیه کرد؟ مشکل اینجاست که وقتی کسی در بورس هنگ کنگ فلزی 
مثل طال را خریداری کند، ضمانت نامه ای دریافت می کند و می تواند آن 
را در بورس دیگری مثل نیوجرسی بفروشد. در این میان، بانک ها متولی 
محافظت از دارایی های افراد هستند و دولت های مرکزی نیز بانک ها را 
کنترل می کنند؛ بنابراین واضح است که تراکنش های بیت کوین مزیت 
زیادی نســبت به تراکنش های طال و دیگر فلزات دارند؛ زیرا در شــبکه 
بیت کوین نیازی به حضور یک متولی واسط نیست و بنابراین دولت نیز 

نمی تواند کنترلی روی آن داشته باشد. 
شکی نیست که بیت کوین با موانع و مشکالتی روبه رو خواهد شد، ولی 
می دانیم که خود را به راحتی با شــرایط جدید مطابقت می دهد. شــاید 
بیت کوین در حال حاضر برای انجام تراکنش های روزمره مناسب نباشد 
و نوسان زیادی از خود نشــان دهد، ولی می دانیم که اولین ارز ارگانیک 

است. 
وجود بیت کوین به دولت ها یادآور می شود که دیگر انحصار پول را در 
اختیار ندارند و این امر به ما مردم عــادی این اطمینان را می دهد که در 

آینده تحت سلطه دولت ها نخواهیم بود. 

علیرضا کاظمی نیاسیف الدین آموس

جایگزینی غیرمتمرکز برای بانکداری مرکزی

استاندارد 
بیت کوین

ISBN 978-622-7702-16-3

7021639 786227
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اســتاندارد  کتــاب 
بیت کوین با حمایت 
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 نویسنده: 
سیف الدین آموس

 مترجم:  
علیرضا کاظمی نیا

  سال انتشار: 
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استاندارد بیت کوین
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نما
راه راهنمایبیتکوین

نگاهی به شیوه های دریافت، سرمایه گذاری 
و پرداخت اولین ارز رمزنگاری شده 

غیر متمرکز جهان

ینو
ارت
یم

ند
یا

بیت کوین در سال های اخیر موردتوجه جدی فعاالن 
اقتصــادی قرارگرفتــه. واقعیت این اســت که برای 
اولین بار پولی در دنیا خلق شــده کــه هیچ حکومتی 
پشت آن قرار ندارد. بیت کوین اولین پول غیرمتمرکز 
و غیردولتی دنیاســت که فعاالن فنــاوری دنیا آن را 
خلق کرده اند. بیت کوین بخشــی از دنیایی اســت 
برد  که به آن می گوینــد فین تک؛ فین تک یعنــی کار
نوآورانه فناوری در ارائه خدمــات مالی. فین تک ها 
طیف وسیعی از کسب وکارهای مرتبط با بانکداری، 
پرداخت، بــورس و بیمه را تحت تأثیــر قرار داده اند. 
ین تأثیر فین تــک بر دنیای مالی  بیت کوین انقالبی تر
باره بیت کویــن و دیگر ارزهای  اســت. نکته مهم در
یوم، فناوری پشتیبان آن است  رمزنگاری شده مثل اتر
به نام زنجیره بلوک یــا بالکچین. این کتاب ســعی 
می کند موضوع پیچیده فناوری بیت کوین را برای شما 
ساده و قابل درک کند. اگر می خواهید با بیت کوین و 
دنیای هیجان انگیز آن آشنا شوید این اولین گام است. 

منتظر چه هستید؟ شروع کنید!

راهنمایبیتکوین
نگاهی به شیوه های دریافت، سرمایه گذاری و 
پرداخت اولین ارز رمزنگاری شده غیر متمرکز جهان

یاندیمارتینو
احمد میر دامادی
رضا قربانی و پیمان رحمانی

ISBN 97860004933783
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 نویسنده: 
یان دی مارتینو

 مترجم:  
احمد میردامادی و همکاران

  سال انتشار: 
1396

راهنمای بیت کوین

پول دیجیتال چطور می تواند 
فایننس را متحول کند

طی دهه گذشته رشد مداوم کریپتوکارنسی به عنوان شکل جایگزین ارز  را 
شاهد بوده ایم. اما کریپتوکارنسی دقیقًا چیست و پتانسیلش برای تغییر 
دنیای پول چگونه اســت؟ در این کتاب جیان ولپیسلی، از نشریه وایرد، 
هر چیزی را که باید درباره کریپتوکارنســی بدانید توضیــح می دهد. او به 
شکل گیری و توسعه این نوع پول اشاره و توضیحی دقیق درباره کارکرد 
آن ارائه می دهد. همچنین ابهامات پیرامــون اصطالحات این حوزه، از 
بالکچین، بیت کوین و استیبل کوین تا استخراج، قراردادهای هوشمند 
و فورک را از بین می برد. همین طور مروری بر ایدئولوژی های سیاســی و 
اقتصادی ای ارائه می دهد که محرک کریپتوکارنسی ها هستند و به سؤالی 
اساسی اشاره می کند: آیا کریپتوکارنســی تأثیر تحول آفرین اقتصادی و 

اجتماعی ای را که طرفدارانش ادعا می کنند، دارد؟
کتــاب »کریپتوکارنســی« را می توان کتــاب آموزش الفبــای مهم ترین 
دوره ها در تاریخ کریپتوکارنســی تلقی کرد که از دهه ۱۹۹۰ شروع و تا به 
امروز می رسد. نویســنده دورنمایی را به تصویر می کشد که به ساخت 
بیت کوین توسط ساتوشی ناکاموتو منجر شد و به حباب عرضه اولیه 

سکه و استیبل کوین رسید و به لیبرا و دیفای ختم شد. 

جیان ُولپیسلی
محمد رهبان

 کریپتوکارنسی 

ISBN  978-622-7702-15-6 

7021569  786227
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یپتوکارنســی کتــاب کر
 بــا حمایــت شــرکت 
ینگ منتشــر شــده  جیر
آن  اصلــی  ناشــر  و 
انتشــارات وایرد  اســت

ی 
س

ارن
وک

پت
کری

 نویسنده: 
جیان ولپیسلی

 مترجم:  
محمد رهبان
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پایان پول
»اجیرکردن یک قاتل، قاچاق مواد مخدر، اختالس، پولشــویی، 

فساد، دستکاری بازار و...« 
باره بیت کوین شــبیه نقــاط عطف یک  گزارش های خبــری در
فیلم ســینمایی جنایی اســت. ارزهای رمزنگاری شــده از آغاز 

یرزمینی اینترنتی پیوند داشته اند.  پیدایش شان، با جرائم ز
ین ابزار تبهکاران سایبری هستند؟  آیا ارزهای رمزنگاری شده آخر
آیا آنها بمب های دیجیتالی هستند که به درون اقتصاد الکترونیکی 
جدید پرتاب شــده اند؟ مقاالت رســانه ها در مورد بیت کوین با 
بازگشایی سیلک رود در اوایل ســال 2011 و مشخص شدن این 
موضوع کــه بیت کویــن دارای ارزش خواهد بــود، به اوج خود 
رسید، اما هیچ کس مطمئن نبود که در این مسیر چه کسانی پولدار 
می شوند؛ کالهبرداران، فروشندگان مواد مخدر یا سرمایه گذاران 
قانونی. دو ســال بعد با لیســتی از افــرادی که با احــکام زندان 
طوالنی مدت روبه رو شده بودند، باز هم مشخص نبود چه کسی 

برنده این مسابقه شده است؛ تنها بازندگان شناخته شدند. 
ین رمزارز دنیــا، با شــروعی مخفیانه و   بیت کوین، مشــهورتر
یرزمینی، اکنون به روندی برجســته تبدیل شده و از بالکچین،  ز
ین اختراع  پس زمینه آن قــرار دارد، به عنوان بزرگ تر فناوری که در

پس از اینترنت نام برده می شود. 
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5993529 789646

پـایـان پــول
داستان بیت کوین، رمزارزها 
و انقالب بالکچین

آدام روتستین
 نویسنده: مترجم:  فاطمه ندیمی

آدام روتستین
 مترجم:  

فاطمه ندیمی
  سال انتشار: 
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پایان پول

هنر عرضه اولیه سکه
آندروجی.چاپین

مترجم:حامدحیدری

هنر عرضه اولیه سکه
واژه ICO یا همــان عرضه اولیه ســکه از جمله واژه هایی 
یاد به گوش تان  است که احتماال طی چند سال گذشــته ز
خورده است. شاید برایتان جالب باشد که در سال ۲۰۱۷ 
شرکت هایی که از راه ICOها جذب سرمایه کرده اند، بیشتر 
پذیر  یق سرمایه گذاری خطر از شرکت هایی بودند که از طر

)VCها( سرمایه جذب کرده اند. 
عرضه اولیه سکه به طور کلی یک متد تامین مالی جمعی یا 
جذب سرمایه برای راه اندازی یک ایده است که با استفاده 
از ارزهای رمزنگاری شــده انجام می شــود. آندرو جی 
چاپین در ایــن کتاب به صورت مجمــل چگونگی عرضه 

یح کرده است.  بانی ساده و جذاب تشر اولیه سکه را به ز
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5994377896469

 نویسنده: 
آندرو جی.چاپین

 مترجم:  
حامد حیدری
  سال انتشار: 

1398

هنر عرضه اولیه سکه
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روایتی تاریخی و کمتر دیده و شنیده شده از پول؛ تالشی برای معرفی 
تاریخچه ناشناخته ر مزارزها و روایتی از رسیدن به مفهوم پول نقد 

دیجیتال! 
پول دیجیتال، مفهومی است که در عصر ما به وفور به کار برده می شود. 
هنگامی که صحبت از پول دیجیتال به میان می آید، بیت کوین اولین 
چیزی است که به ذهن بسیاری می رســد، اما آیا در واقعیت بیت کوین 

اولین پول دیجیتالی است که ایجاد شده است؟
برخی تصــور می کننــد ر مزارزهایی ماننــد بیت کویــن مفهومی جدید 
هســتند؛ چیزی که این کتاب تالش می کند آن را رد کند و با اســتناد به 
وقایع تاریخی نشان می دهد که بیت کوین ریشه تاریخی بیش از آن چیزی 
دارد که ما در ذهن خود متصور هستیم.این کتاب، داستان ناگفته پول 
دیجیتال و افرادی را تعریف می کند که به دنبال ساختن آن بودند. هدف 
بعضی از آنها زمین زدن دولت ها و ایجاد آرمانشهری رمزنگاری شده بود. 
برخی نیز می خواســتند ماشــینی را پدید بیاورند که بتوانند بــا آن تا ابد 

زندگی کنند.
 این کتاب تالشی است برای پاسخ به سواالتی مانند اینکه: ما چگونه 
یاد گرفتیم که اعتماد کنیم و انواع متفاوت پول را استفاده کنیم؟ چه 
چیزی اشیای دیجیتال را ارزشمند می کند؟ ارزها چگونه به عنوان یک 
واقعیت پذیرفته می شوند؟ چگونه دیجیتال معادل پول نقد می شود؟ 
این کتابی متفاوت اســت و برای کسانی مناسب اســت که می خواهند 

فلسفه و تاریخچه ر مزارزها را بدانند.

ایجاد و درست کردن یک واحد پول، نیاز و واقعیتی ذهنی است که 
در ذهن و تصورات افراد ریشه دارد.

ISBN 978-622-97220-7-7

7220779 786229
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کتاب پول نقد دیجیتال 

بــا حمایــت  بیــت راه   

منتشــر شــده و ناشر 

اصلــی آن انتشــارات 

دانشگاه پرینستون  است

پول نقد 
ندیجیتال
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چاپ دوم

تاریخچه غریب هرج ومرج طلبان، آرمانگرایان و متخصصان 
فناوری که رمزارز  را به وجود آوردند

 نویسنده: 
فین برانتون

 مترجم:  
علی قربان زاده
  سال انتشار: 

1399

پول نقد 
دیجیتال
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مدیریتِ 
کسب وکار

تولستوی در کتاب آناکارنینا می نویسد که همه خانواده های خوشبخت مثل هم هستند، اما هر خانواده بدبختی به راه و روش 

خودش بدبخت است؛ کسب وکارها هم چنین اند. کسب وکارهای موفق یک مسیر مشخص را می پیمایند و مانند همدیگر پله های 

موفقیت را طی می کنند. کسب وکارهای شکست خورده و مدل های کسب وکار اشتباه به اندازه ستارگان آسمان اند و آن راه هایی که 

جواب می دهند محدود. درست است که هر کسب وکاری به روش و فرهنگ خودش موفقیت را معنا می کند، ولی موفقیت در همه 

جای جهان یک آهنگ بیشتر ندارد. انتشارات راه پرداخت تالش کرده این آهنگ را دنبال کند و دست به ترجمه کتاب هایی بزند که مسیر 

موفقیت کسب وکارها را به خوبی تبیین می کنند. 

چرا شرکت های قدرتمندی مانند موتوروال، نوکیا و کداک ناگهان پس از 
موفقیت تجاری در چند دهه، به تدریج از صحنه کسب وکاری دنیا محو 
شدند. چه چیزی اشتباه پیش رفت؟ پاســخ، اگرچه دردناک اما ساده 
است. این شرکت ها نتوانستند مدل های کسب وکار خود را با تغییرات 
محیط اطراف خود، انطباق دهند. آنها از تجارب گذشــته خود استفاده 
می کردند؛ چیزی که دیگر بقای کسب وکار را تضمین نمی کند. هدف این 
کتاب این اســت که یک روش شناسی به شــما معرفی و در ایجاد مدل 
کســب وکار به روش ســاختاری کمک تان کند. نوآوری مدل کسب وکار 
مبتنی بر ۶۰ الگوی تکرارشــونده اســت و کتاب اهمیت نوآوری در این 
حوزه را برجسته می کند و زمینه مشترکی برای تعریف این مفهوم فراهم 
می آورد. کتاب سعی کرده به سه سؤال پاسخ دهد: چگونه شرکت من 
می تواند بازی را تغییر دهد؟ چگونه می توانم شرکتم را به یک الگو برای 
صنعت تبدیل کنم؟ در یک کالم، چگونه می توانم در مدل کســب وکار 

نوآوری کنم؟
کتابی که در دست دارید، به معرفی ۶۰ الگوی مدل کسب وکار پرداخته 
است. مطالعه این کتاب عالوه بر آنکه به درک شما از مفهوم مدل کسب 
وکار عمق خواهد بخشید، توانمندیتان در حوزه های طراحی و بازطراحی 
مدل کسب وکار را نیز ارتقا خواهد داد. باید گفت در یکی، دو دهه اخیر، 
نوآوری در مدل کســب وکار، بیش از نوآوری در محصــول یا نوآوری در 

فرایندها، در رشد و موفقیت کسب وکارها تأثیرگذار بوده است.

الیور گاسمن ، کارولین فرانکن برگر، میکال سیک

90درصدشرکتهایموفقدنیاچگونهکارمیکنند؟

الگوی مدِل   
60کسب وکار

چاپ دوممترجمان: مازیار نوربخش،  محمدرضا درخشان

ت
شارا

انت

ISBN 978-622-7702-09-5

7020959 786227
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مترجمان این کتاب که بیش از یک دهه اســت که از جمله مشتاقان 

نظری و عملی مبحث جذاب مدل کسب وکار  هستند، با مشاهده 

نبــوغ فوق العاده الیــور گاســمن و همکارانش در خلــق این اثر 

یق جمع بیشتری  ارزشمند، تصمیم به ترجمه آن گرفتند تا از این طر

از فارسی زبانان موفق به مطالعه، آموختن و لذت بردن از آن شوند.
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60
90درصدشرکتهایموفقدنیاچگونهکارمیکنند؟

کتاب 60 الگوی مدل کسب و کار در کنفرانس بین المللی 
اقتصاد و مدیریت کسب وکار به عنوان کتاب سال 1400 

در زمینه مدیریت کسب وکار برگزیده شد.

وکار شما  را متحول می کند
ب 
کس

دل 
وکار شما  را متحول می کند60  الگو که م

ب 
کس

دل 
60  الگو که م

 نویسنده: 
الیور گاسمن و دیگران

 مترجم:  
مازیار نوربخش، محمدرضا درخشان

  سال انتشار: 
1400

60 الگوی مدل 
کسب وکار
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بازآفرینی 
محصول

یدن می گیرد، برخی افراد دیوار می سازند و  وقتی نسیم تغییر وز
برخی دیگر آسیاب بادی. این یک ضرب المثل قدیمی چینی 
اســت، اما هنوز هم در عصر نوآوری که اکنون در آن به سر 
می بریم، کاربرد دارد. شکی در این وجود ندارد که این نسیم در 
حال سرعت گرفتن است. دورانی جدید از محصوالت همیشه 
متصل هوشمند در حال ظهور است؛ عصری شگفت انگیز با 

فرصت های بی شمار برای کسب وکارها.
کتاب »بازآفرینی محصول: چگونه کسب وکار خود را متحول 
و در عصر دیجیتال  خلق ارزش کنید«، روش های سنتی تفکر 
و عمل در جهان تولیــد محصول را رد می کنــد. این کتاب 
توجه رهبران کســب وکارها را به ضرورت درک و شکل دهی 
به چشم انداز جهانی و نوظهور محصوالت هوشمند متصل 

جلب می کند.
ینی محصول« یک اثر برجســته برای رهبران  کتــاب »بازآفر
ینان و سرمایه گذاران  کسب وکارها، فعاالن اقتصادی، کارآفر
است. در این کتاب تنها گوشه ای از ظرفیت حقیقی اقتصادی 

محصوالت متصل هوشمند مورد توجه قرار گرفته است. 
یدن گرفته و این کتاب به کسب و کارها   وز

ً
نسیم تغییر مسلما

کمک می کند تا هر تعداد که می توانند آسیاب بادی نصب کنند 
و بهترین بهره را از بادها ببرند. 
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علی قربان زاده 
سمیه کرمی

چاپ دوم

اریک شافر 
دیوید ساوی

چگونه کسب وکارتان را متحول و 
در عصر دیجیتال خلق ارزش کنید

باز آفرینی 
محصول

انتشارات انتشارات
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9ISBN 978-622-97829-2-7

7829279 786229

 نویسنده: 
اریک شافر، دیوید ساوی

 مترجم:  
علی قربان زاده، سمیه کرمی

  سال انتشار: 
1400

بازآفرینی محصول

؟؟؟؟؟

ت
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انت

محمد  رهبان جیم   وایت هرست

برانگیختن شور و عملکرد

سازمان باز

ISBN ???-???-???-???-5

???9 ???
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کتاب ســازمان بــاز با 
حمایت شــرکت صاد 
منتشر شده و ناشر اصلی 
آن انتشــارات هاروارد 
یویو  اســت ینس ر بیز
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 نویسنده: 
جیم وایت هرست

 مترجم:  
محمد رهبان

  سال انتشار: 
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اقتصاد اشتراکی
تغییرات بنیادین در حال وقوع  است ...

بسیاری از ما برای اسکان در شــهر یا روستایی که برای چند روز 
یق پلتفــرم ایربی ان بی در اتاق اضافه   از آن دیدن می کنیم، از طر
یک نفر دیگر مانده ایم و یا کل خانه را اجاره کرده ایم. بسیاری از 
یق پلتفرم الوُهوم ُســواپ خانه های خود را  افراد دیگر هم از طر
معاوضه می کنند. می توانید مســافت های کوتاه را با استفاده از 
یق  اپلیکیشن هایی مثل لیفت و اوبر ســفر کنید. می توانید از طر
پلتفرم های غذاخوری اجتماعی، مثل ایت ویت در بارســلونا، 
یس که به افراد عالقه مند  فیست لی در نیویورک یا ویزایت در پار
ین به خانه  آن ها سرزده و شام  به آشپزی اجازه می دهند تا ســایر
یا نهارشــان را با دیگران صرف کنند، ســر میز یک نفر دیگر غذا 
یق بازارهای کار َهندی، َتسک ربیت، و  ید. می توانید از طر بخور
تام َتک خدمات خود را به عنوان یك نظافتچی منزل، تأسیسات 

کار، لوله کش، برق کار، یا نقاش عرضه کنید.
یــادی از »اشــیا« دارای اهمیــت اقتصادی و  امروزه تعداد ز
اجتماعی دیجیتالی شده اند. برای مثال، پول درواقع اطالعاتی 
در مورد ثروت ذخیره شده در کامپیوتر بانک، یک ِسرور پی پال، 
یا بالکچیــن بیت کوین اســت و گاهی اوقات به شــکل پول 
فیزیکی عرضه می شود. بیت کوین در ترکیب با تکنولوژی های 
به اشتراک گذاری فایل همتا به همتا، تکنیک های رمزنگاری و 
یک نظام تشویقی نوین، نشــان داد که چگونه سیستم مبتنی بر 
بالکچین می تواند بر اساس اعتماد همتایان به یکدیگر و بدون 

واسطه مؤسسات ثالث، تراکنش ها را به انجام برساند.
اقتصاد اشــتراکی موجب شــده اســت تا ما در سطوح کامال 

حیرت انگیزی به یکدیگر اعتماد کنیم.

اقتصاد اشتراکی
پایان عصر استخدام 
و ظهور سرمایه داری مبتنی بر جمعیت

آرون سندراراجان

ISBN:-978-964-6599-44-4

9 789646 599444 ان
وم

5 ت
95

00

مترجمان: دکتر رضا رادفر
 نویسنده:  مهدی دریایی

آرون سندراراجان
 مترجم:  

رضا رادفر، مهدی دریایی
  سال انتشار: 

1398

اقتصاد اشتراکی
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 1
79ISBN 978-622-97829-0-3

7829039 786229

مترجم:  محمد رهبان
برد اسمیت / کارول ان براون

بیم ها و امیدهای عصر دیجیتال 
و درس های مایکروسافت برای مدیران

ابـــزارهــــــا 
و 

سـالح هــــــا

ابزارها و سالح ها
کتاب »ابزارها و ســاح ها« اثر »برد اسمیت«، مدیر ارشد 
شرکت مایکروســافت اســت که روایتی جذاب از کابین 
ین شــرکت های فناوری حال حاضر  خلبان یکی از بزرگ تر
دنیا؛ یعنی مایکروسافت ارائه می کند. اسمیت در این کتاب 
توضیح می دهد که چگونه فناوری، هم به ما قدرت می دهد 
و هم ما را تهدید می  کند. او همچنین نقش و قدرت داده ها 
در جهان کنونی را به تصویر می کشــد و گزارشــی دقیق و 
هیجان انگیز از جنجال هایی ارائه می کند که دنیای فناوری 

در یک دهه گذشته با آن مواجه بوده است. 

ها
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انتشارات انتشارات
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بامقدمهایاز

 نویسنده: بیلگیتس
برد اسمیت، کارول براون

 مترجم:  
محمد رهبان

  سال انتشار: 
1400

ابزارها و سالح ها

با ظهــور فناوری های جدید، نیازهای مشــتریان در حال تغییر اســت و 
شــرکت ها در صنایع بیشــتر و بیشــتری روش های قدیمی خود را برای 
کســب درآمد در معرض خطر می بینند. در این کتــاب، آرنود دی مایر و 
پیتر جی ویلیامسون توضیح می دهند که چگونه کسب وکارها می توانند 
با ایجاد اکوسیستمی بزرگ و پویا از شرکا با این چالش ها مقابله کنند؛ 
شــرکایی که نوآوری را در مواجهه با اختالالت مداوم تقویت و تشویق 

می کنند.
این کتاب نشــان می دهد که چگونه مدیران بایــد مفاهیم فرماندهی و 
کنترل را به نفع استراتژی هایی که باعث جذب شرکا، تحریک یادگیری 
و ارتقای سالمت کلی شبکه می شــوند، کنار بگذارند. با پیروی از اصول 
بیان شده در این کتاب، رهبران می آموزند که چگونه نوآوری سریع ایجاد 
کنند، از منابع جدید و اصلی ارزش بهره ببرند و انعطاف پذیری سازمانی را 
تمرین کنند. در نتیجه شرکت ها می توانند به خلق و مدیریت اکوسیستم 
دســت یابند که امتیازی مهم در واکنش به چالش هایی است که همه 

کسب وکارها با آن مواجه هستند. 
برای کمک به فهم گام های عملی ای که مدیران کسب وکارها می توانند در 
جهت تحقق این هدف بردارند، نویسندگان این کتاب روی هشت شرکت 
مطرح در ســطح جهانی، از جمله آمازون، علی بابا و رولزرویس تمرکز 
کرده اند و به صورت مصداقی عملکرد آنــان در زمینه ایجاد و مدیریت 

اکوسیستم را مورد بررسی قرار داده اند.

شهرام خلیل نژاد ، سیدمجتبی میری آرنود دی مایر، پیتر جی ویلیامسون

حفظ رقابت پذیری در مواجهه با گسست

خلق و مدیریت 
اکوسیستم

ISBN 978-622-7702-14-9

7021499 786227
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کتاب خلــق و مدیریت 
اکوسیســتم با حمایت 
شــرکت داتکس منتشر 
شده و ناشــر اصلی آن 
انتشارات استنفورد  است

یر
ما

ی 
د د

نو
آر

ن
سو

ام
لی

وی
ی 

 ج
تر

پی
 

م
ست

سی
و

اک
ت 

یری
مد

و 
ق 

خل
ت
شارا

انت

 نویسنده: 
آرنود دی مایر، پیتر ویلیامسون

 مترجم:  
شهرام خلیل نژاد، سید مجتبی میری

  سال انتشار: 
1400

خلق و مدیریت اکوسیستم

خردش کن
ین تحوالت فرهنگی  همه می دانند که اینترنت یکی از بزرگ تر
از زمان اختراع ماشین چاپ است، اما جامعه در تشخیص 
یخــی در روش انجام  یــن تحول تار اینکه اینترنت بزرگ تر
تجارت بوده ُکند عمل کرده است. اینترنت از پناهگاهی برای 
خوره های برنامه نویسی به خانه دوم بسیاری از انسان ها تبدیل 
شده است که هر روز ساعات بی شــماری از زندگی خود را 
ید آنالین می کنند و هم زمان، به لطف شبکه های  صرف خر
اجتماعی  مانند فیس بوک، یوتیــوب، فلیکر، تامبلر و توئیتر، 
به طور فزاینــده ای برای ادامة زندگــی اجتماعی خود به این 
محیط های آنالین مهاجرت کرده اند. کامالً منطقی است که 
مسیر حرکت کسب وکار با مسیر حرکت چشم کاربران اینترنت 
روی صفحة مانیتور که از وب سایت های به خصوص دیدن 
می کنند همسوست. پول به همان جایی می رود که مردم حضور 
دارند: هر جا که یک مخاطب وجود دارد تبلیغ کنندگان میل به 

دنبال کردنش دارند.
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مترجمان: 
دکتر رضا رادفر، 
مهدی دریایی

گری وینرچاک

چرا همین حاال زمان  مناسب برای تبدیل 
شور و اشتیاقتان به ثروت است؟
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 نویسنده: 
گری وینرچاک

 مترجم:  
رضا رادفر، مهدی دریایی

  سال انتشار: 
1399
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درآمد زایی از نوآوری
امروزه شرکت ها برای بقا و توسعه به نوآوری نیازمند هستند. 
اما نوآوری موفقیت آمیز که به کســب درآمد بیشــتر منجر 
می شود، دشوار است. شرکت ها نسبت به ایجاد خالقیت و 
ابتکار شور و شوق زیادی دارند و وقت و هزینه قابل توجهی را 
صرف طراحی و ساخت محصوالت می کنند اما برای کسب 
درامد از آنها دســت و پا می زنند. 72 درصــد از نوآوری ها 
نمی توانند به اهداف مالی خود دست پیدا کنند یا کامال ناکام 
می مانند. بسیاری از شــرکت ها این موضوع را پذیرفته اند که 
نرخ باالی شکست و از دســت رفتن میلیاردها دالر در سال 
جزو هزینه های کسب وکارشان است و برایشان امری طبیعی 

به حساب می آید. 
یت ارشد و مدیران  این کتاب به مدیران عامل، تیم های مدیر
واحد تحقیق و توسعه برنامه ای ارائه می کند که امتحانش را 
پس داده است. این برنامه به آنها کمک می کند تا بتوانند کنترل 
شرایط را در دســت بگیرند. همچنین بر مبنای کاری تدوین 
شده که »سایمون کوچر اند پارتنرز«برای صدها کسب وکار 
انجام داده است. طرح سرراستی است، اما به هیچ وجه ساده 
نیست. بخش زیادی از آن با عقاید رایج در تضاد است. خبری 
از »سریع باشید و اشتباه کنید« نیست؛ بلکه بیشتر با »پیش از 

ید. شروع هر پروژه ای خوب دقت کنید« سروکار دار
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مترجمان: محمد رهبان
محمدرضا  زکیخانی

مادهاوان رامونجام، جرج تک

درآمد زایی از نوآوری
چطور شرکت های هوشمند طراحی محصول را 
بر اساس قیمت انجام می دهند

 نویسنده: 
مادهاوان رامونجام، جرج تک

 مترجم:  
محمد رهبان، محمدرضا زکیخانی

  سال انتشار: 
1398

درآمدزایی از نوآوری

قانون بی قانونی
چاپ دومنتفلیکس و فرهنگ بازآفرینی

شیرین سجودی،  محمد رهبان،  علی قربان زادهرید هستینگز/  ارین میر
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کتاب برگزیده  حوزه 
کسب وکار در سال 2020

ISBN 978-622-97369-9-9

736999 786229
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انتشارات

w a y 2 p a y . p r e s s

ــوآوری ــاوری و ن ــر فن ناش

کتاب قانون بی قانونی 
بــا حمایت شــرکت 
ارتباط فردا منتشر شده 
است و ناشر اصلی آن 
انتشارات پنگوئن  است

نتفلیکس یک شــرکت رســانه ای آمریکایی اســت که به پخش آنالین 
در ســطح جهانی و تولید محصوالت نمایشــی مانند فیلم سینمایی و 
مجموعه های تلویزیونی می پردازد. این شــرکت در آوریل ۲۰۲۰ بیش 
از ۱۸۲ میلیون مشترک داشت و هم اکنون در بیش از ۱۹۰ کشور جهان 
خدمات ارائــه می دهد. نتفلیکــس برنامه های گوناگــون و پربیننده ای 
مانند فیلم های سینمایی، مجموعه های تلویزیونی و برنامه های مستند 
تولید می کند. این شرکت به دلیل گوناگونِی فیلم و سریال هایی که در 
دسترس کاربران خود قرار می دهد و حقاشتراکارزانتر نسبت به دیگر 
شرکت ها، محبوبیت ویژه ای دارد. رشد مشتریان این شرکت همچنان 
ادامه دارد و بر پایه آماری که در ســال ۲۰۱۹ منتشر شــد، ۱۵درصداز

پهنایبانداینترنتجهان را نتفلیکس به خود اختصاص داده است. 

ریدهستینگز یکی از بنیان گذاران نتفلیکس در سال ۱۹۹۷ است؛ او تا 
همین اواخر مدیرعامل این شــرکت بود و همزمان با انتشار این کتاب 
از مدیرعاملی نتفلیکس کناره گیری کرد. این اولین کتاب رید هستینگز 
است و در آن درباره فرهنگســازمانینتفلیکس صحبت کرده است. 
کتاب قانــون بی قانونی روایتی جــذاب و خواندنی از فرهنگ ســازمانی 
کسب وکاری است که از پایین شروع کرده و به مرور به یکی از بزرگ ترین 

شرکتهایتاریخآمریکا تبدیل شده است. 

 نویسنده: 
رید هستینگز/ ارین مایر

 مترجم:  
شیرین سجودی و همکاران

  سال انتشار: 
1399

هندبوک قانون بی قانونی
فناوری

وقتی نسیم تغییر وزیدن می گیرد، برخی افراد دیوار می سازند و برخی دیگر آسیاب بادی. این یک ضرب المثل قدیمی چینی است، اما 

هنوز هم در عصر نوآوری که اکنون در آن به سر می بریم، کاربرد دارد. شکی در این نیست که این نسیم در حال سرعت گرفتن است و به نظر 

می رسد فناوری عامل این سرعت باشد. پیشرفت های حوزه فناوری در سال های اخیر به گونه ای است که به نظر می رسد هیچ کسب وکار 

و صنعتی از تبعات آن در امان نخواهد ماند. بیمه، بورس، بانک و حتی حوزه قانون گذاری و تنظیم مقررات از جمله آخرین سنگرهایی 

بودند که در نهایت در برابر فناوری سر فرود آوردند. کتاب های فین تک، رگ تک، پی تک، اینشورتک و ولث تک کتاب هایی هستند که به تبیین 

تغییرات صورت گرفته به واسطه فناوری به ترتیب در حوزه های بانکداری، قانون گذاری، پرداخت، بیمه و بورس پرداخته اند.  
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جامع ترین راهنمای رگ تک )فناوری رگوالتوری(
 کتاب رگ تک راهنمایی جامع و دستورالعملی ضروری برای ساختارشکنی، نوآوری و فرصت هایی است که فناوری در حوزه رگوالتوری و تطبیق به ما 

ارائه می دهد. فناوری رگوالتوری یا همان رگ تک دستاوردهای زیادی در زمینه اثربخشی فرآیندهای تطبیق و گزارش دهی به همراه دارد و پتانسیل بنیادین 
آن ساختار بازار و فرآیندهای نظارتی را تغییر می دهد. این کتاب نوآورانه حاوی اطالعات ارزشمندی برای فعاالن بازار، رگوالتورها، کارشناسان تطبیق، 
استارت آپ ها و سیاست گذاران است. خوانندگان این کتاب می توانند با آخرین تحوالت و تاثیراتی که فناوری بر حوزه قانون گذاری گذاشته است همراه 

شده و این موضوع را که چطور رگ تک می تواند در فضای خدمات مالی و فراتر از آن به کار گرفته شود، درک کنند. 
کتاب رگ تک با همکاری کارشناسان برجسته این حوزه در سراسر دنیا به رشته تالیف درآمده است و درکی از اکوسیستم رگ تک و موارد کاربرد آن در صنعت 
خدمات مالی ارائه می دهد. کتاب رگ تک تاثیرات اقتصادی دیجیتالی شدن و تمرکز بر داده ها را در حوزه قانون گذاری مورد بررسی قرار داده و فرصت ها 

و چالش هایی که کاربرد فناوری های نوآورانه ای نظیر بالکچین و هوش مصنوعی به همراه می آورد را نیز تبیین می کند.
با خواندن این کتاب می توانید با اکوسیستم جهانی رگ تک و فرصت هایی که این فناوری در اختیار موسسات خدمات مالی، رگوالتورها، شرکت های 

فناوری و دیگر صنایع قرار می دهد، آشنا شوید.             

»بعد از انتشار کتاب فین تک، کتاب ولث تک و کتاب اینشورتک چهارمین کتاب این مجموعه
 با عنوان کتاب رگ تک منتشر شده وتقدیم مخاطبان فارسی زبان می شود«
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چاپدوم

 نویسنده: 
سوزان چیستی

 مترجم:  
سمیه کرمی, شراره شبل الحکما

 سال انتشار:
1399  

 نویسنده: 
 داگالس آرنز و همکاران

 مترجم:  
شراره شبل الحکما و همکاران

 سال انتشار:
1399  

کتاب پی تک

کتاب رگ تک

منبعی جامع و معتبر، برای درک انقالب دیجیتال در صنعت بیمه
»کتاب اینشورتک« راهنمایی جامع  برای درک پتانسیل های نوآوری  و فرصت های  فناوری در  صنعت بیمه   است. این کتاب  بینش، افکار و استراتژی های قابل اجرا را از سوی 

تعداد زیادی از فعاالن و متخصصان ارائه می کند. نویسندگان توضیح می دهند که چرا روش های سنتی کسب و کار به زودی تاثیر خود را از دست خواهد داد و راه نجات در انقالب 

دیجیتال را شرح می دهند.  کتاب اطالعاتی جامع و ضروری برای ارتباط فناوری و بیمه ارائه می دهد؛ روش های جدید رشد، مدل های نوین کسب و کار، زنجیره ارزش، استراتژی 

مشارکت مشتری و ساختارهای سازمانی  الزم  برای دگرگون کردن صنعت بیمه   در این کتاب معرفی شده است.  کتاب اینشورتک منبعی ارزشمند از آخرین دستاوردهای موجود  

ینان، نوآوران، بیمه گزاران، سرمایه گذاران، تحلیلگران و مشاورانی است که در این حوزه فعالیت می کنند یا عالقه مند به سرمایه گذاری هستند. برای کارآفر

سابین وندرلیندن  مدیرعامل »استارت آپ بوت کمپ اینشورتک«، یک  شتاب دهنده معروف  اروپایی برای استارت آپ های فعال در حوزه اینشورتک و 
ین میکینگ« است. عضو بخش نوآوری شرکتی و توسعه سرمایه گذاری شرکت »ر

شان مایلی  مشاور و مربی  کسب وکارها و متخصص نوآوری و ارتباطات راهبردی اســت؛ زمینه های مورد عالقه او  رشد، طراحی، خدمت و محصول 
یتانیا یک فعال صنفی شناخته شده است. یادی از صنعت بیمه بر یتانیاست. مایلی در بخش های ز است و تحلیلگر رسانه ها در زمینه صنعت  بیمه  بر

نیکول اندرسون   مشاور در حوزه سرمایه گذاری  است. او یک کارآفرین فناوری  و رهبر فکری  شناخته شده  در زمینه  رمزارزها، بالکچین و هویت دیجیتالی است. 
اندرسون عالقه زیادی به مدل های کسب وکاری مبتنی بر فناوری دارد که وضعیت فعلی را به چالش می کشند.

سوزان چیستی  مدیرعامل فین تک ِسیرِکل، نخستین شبکه سرمایه گذاری فرشته در اروپاست. چیستی  همچنین از افراد تاثیرگذار  و اینفلوئنسر در حوزه 
یج است. فین تک و استاد مدعو دانشگاه کمبر
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استفاده از ساختارشکنی فین تک جهت بهره مندی از یک بازار جدید سودآور
کتاب ولث تک سومین کتاب از مجموعه کتاب های فین تک است که توسط انتشارات وایلی منتشر شده و در راه پرداخت ترجمه شده است.  ولث تک می تواند به عنوان فناوری تعریف 

شود که به سرمایه گذاران کمک می کند تا تصمیم بهتری بگیرند که پول خود را چه هنگام و در کجا سرمایه گذاری کنند. کتاب ولث تک تاثیر فناوری بر سرمایه گذاری جهانی و صنعت 

مدیریت ثروت را مورد مطالعه قرار داده است. این کتاب مدل های کسب و کاری شناخته شده B2C، مانند تامین مالی جمعی، وام دهی جایگزین و سیستم مشاوره رباتیک را مورد بحث 

قرار می دهد. همچنین در کتاب از نوآوری های حوزه B2B و فناوری های بالکچین، هوش مصنوعی و تحلیل کالن داده نیز سخن گفته شده است که به مدیران ثروت این توانایی را می دهد 

که به بازدهی بهتر با هزینه پایین تر به نفع مشتریان خود دست یابند. اگر می خواهید از آخرین تاثیرات فناوری در حوزه مدیریت ثروت اطالع پیدا کنید، با تفکرات فعاالن و نظریه پردازان 

پیشرو ولث تک آشنا شوید و از آینده مدیریت ثروت باخبر شوید، خواندن این کتاب را از دست ندهید. 

 

سوزان چیستی  مدیرعامل »فین تک سیرکل« اولین شبکه سرمایه گذاران فرشته اروپا متمرکز بر فرصت های فین تک است. وی همچنین بنیان گذار »موسسه فین تک 
سیرکل«، اولین بستر جهانی یادگیری همتابه همتای فین تک برای یادگیری مهارت های مربوط به فین تک و کسب وکار دیجیتال است. چیستی ویراستار کتاب پرفروشی 

با عنوان »کتاب فین تک« است که به پنج زبان ترجمه و در 107 کشور به فروش رفته است. سوزان جزء 50 فرد اثرگذار در حوزه خدمات مالی دیجیتال اروپایی در سال 

2015 است. او به عنوان یکی از 15 فرد اثرگذار توئیتری در زمینه فین تک در بریتانیا و نیز به عنوان »زن مبتکر و الهام بخش« بریتانیا در سال 2016 انتخاب شده است. سوزان کارشناس 

فین تک شبکه CNBC و سخنران میهمان در زمینه فناوری مالی در دانشگاه کمبریج است. 

توماس پوشــمن بیش از یک دهــه را در حــوزه ای کار کــرده که میان فنــاوری و کســب وکار پیوند برقــرار می کنــد. او در حال حاضــر، بنیان گــذار و مدیر
 Swiss FinTech Innovation Lab در دانشگاه زوریخ و عضو شورای نوآوری سوئیس در آژانس Innosuisse است. توماس عالوه بر این، مشاور ارشد بسیاری 

از طرح ها و پروژه های عمومی و حرفه ای است. توماس دکترای مدیریت کسب وکار با گرایش سامانه های اطالعاتی را از دانشگاه St.Gallen اخذ کرده و کارشناسی 

ارشد مدیریت و علم اطالعات دارد. عالوه بر این، توماس پژوهشگر میهمان دانشکده کسب وکار اسلون در دانشگاه ام آی تی و عضو هیات مدیره شرکت مشاوره ESPRiT بوده است.
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کتاب ولث تککتاب اینشورتک

اولینکتابجمعسپاریشدهجهانیدربارهفینتک
»کتاب فین تک« کتاب راهنمای برجسته و ممتازی درباره تحوالت فناوری های مالی ازجمله ساختارشکنی ها، نوآوری و فرصت های سودآور است. این کتاب توسط دو نفر از 

ین رهبران فکری صنعت فین تک و همین طور فضای سرمایه گذاری مرتبط تهیه شده است و در یک جلد توانسته افراد تأثیرگذار و پیشرو در این صنعت را به نمایش بگذارد. برجسته تر

ینان و سرمایه گذاران است تا بتوانند فرصت های جدید موجود را شناســایی کنند و بازگشت سرمایه خودشان در این بازار را به حداکثر  این کتاب، منبع ارزشمندی برای کارآفر

ین کنندگان  برســانند. این کتاب الهام بخش هر توسعه انجام شــده در این صنعت را به طور کامل پوشــش می دهد و با بینش و تفکرات دســت اول و درس هایی که توسط تمر

آموخته شده، تکمیل شده است. کتاب فین تک نخستین کتاب جامع درباره جایگاه جهانی فین تک است که به دلیل ویژگی های ذیل می تواند مزایای رقابتی متمایزی به شما دهد:

نشان دادن جزئیات پیچیده و فرایندهای صنعت به کمک شخصیت های برجسته و پیشرویی که در بطن ماجرا قرار دارند.

شرح جزئیات پویایی بازار منحصربه فرد انقالب فین تک  •

مشخص کردن پتانسیل های مختلف فین تک و نشان دادن راه هایی که می تواند بر صنایع مختلف تأثیرگذار باشد  •

ینانی را به شما معرفی می کند که چطور توانستند در رأس این محیط پویا قرار بگیرند سرمایه گذاران و کارآفر  •

یک های رفتاری، زنجیره بلوک، ارزهای دیجیتالی، مشــارکت های مالی، هاب های فین تک،  توضیح موضوعات اصلی و کلیدی از قبیل اقتصاد ای پــی آی، بیومتر  •

یتم های پیش بینی و مشاوران روباتی پرداخت های موبایلی، الگور

ید، کتاب فین تک، کتاب مناسبی برای شما است. شما چه بخواهید در برابر ساختارشکنی ها واکنشی از خودتان نشان دهید و یا بخواهید نهایت استفاده را از نوآوری ها ببر

سوزان چیستی مدیرعامل فین تک ِسرِکل، نخستین شبکه فرشته در اروپا و همین طور فین تک تورز است که تمرکزشان را روی فرصت های موجود در صنعت 
فین تک قرار داده اند. چیستی رئیس فین تک ِسرِکل اینوویت است و جزو افراد تأثیرگذار در رده بندی 50 قدرت خدمات مالی دیجیتال اروپا سال 2015 قرار دارد. 

او همچنین جزو 15 تأثیرگذار برتر فین تک در شبکه توییتر است.

یس جزو افراد جوان این صنعت و همین طور جزو 35 رهبر فین تک جهانی برتر است. او بنیان گذار پلتفرم فین تک اچ کی و شتاب دهنده فین تک  جانوس باربر
یس عضو هیئت مشاوره کمیته  سوپرشارژر است که تمرکزش را روی شــهر هنگ کنگ، به عنوان دروازه ای برای ورود به آسیا قرار داده است. عالوه بر این، باربر

فین تک مجمع اقتصاد جهانی و کاندیدای دکترا در دانشکده حقوق دانشگاه هنگ کنگ است.
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در این قسمت، کتاب هایی قرار می گیرند که هرچند در حال حاضر نمی توان آن ها را در دسته خاصی قرار داد اما مطمئناً در 

سال های آتی و با انتشار کتاب های بیشتر، هر کدام از این کتاب ها در دسته هایی  با موضوع خاص خود جای خواهند گرفت. به طور 

خاص موضوع »هوش مصنوعی«، همواره مدنظر انتشارات راه پرداخت بوده و از جمله حوزه هایی است که در سال های آتی 

می تواند بسیاری از جوانب زندگی ما را تحت تأثیر خود قرار دهد. کتاب های هوش مصنوعی وایرد و همچنین هوش مصنوعی 

در خدمت مد مورد استقبال عالقه مندان به این حوزه قرار گرفته اند.همچنین موضوع »تحول دیجیتال« نیز طی سال های آتی 

بیشتر مورد توجه راه پرداخت قرار خواهد گرفت.  

هویت دیجیتال مفهومی است که طی بیســت سال گذشته و به دنبال 
رشد حیرت انگیز دستگاه های هوشمند شــکل گرفته است. ضعف در 
حوزه شناســایی و احراز هویت حضــوری و عدم امــکان اثبات هویت 
معتبر در فرایند حضوری ایجاب می کــرد از راه هایی معتبرتر و دقیق تر 
جهت احراز هویت اســتفاده شــود. از طرف دیگر، جمعیــت زیادی از 
اشخاص حقیقی در دنیا وجود دارند که مدرک هویتی ندارند و به همین 
دلیل از خدمات پایه انسانی محروم اند. مطابق با آمار شرکت مشاوره ای 
»مکنزی«، بیش از یک میلیارد نفر در دنیا وجود دارند که هیچ گونه مدرک 
هویتی ندارند. لذا لزوم ایجاد یک هویت ملی دیجیتال برای همه افراد 

جامعه ضروری به نظر می رسد. 
کتابی که پیش رو دارید، کتاب راهنمای هویت دیجیتال است که توسط 
کارگروه ویژه اقدام مالی)FATF( و با کمک جمعی از متخصصان جهان 
تدوین شده است. این کتاب، به حق از بهترین و کامل ترین مستندات 
منتشرشده در این زمینه است که از تمام اســتانداردهای روز دنیا بهره 
گرفته است. متن تدوین شده کتاب نه فقط دید بسیار مناسبی از مفاهیم 
مدیریت هویــت و فرایند احــراز هویت به مخاطب می دهــد، بلکه به 
مدیران ارشد، میانی و متخصصان مدیریت هویت، به عنوان مخاطبان 
اصلی این اثر، کمک می کنــد در چرخه حیات مدیریت هویت کشــور 

حضور فعال داشته باشند.

ت
شارا

انت

ISBN 978-622-7702-20-0

7022009 786227

تومــان هــزار   89

انتشارات

w a y 2 p a y . p r e s s

ــوآوری ــاوری و ن ــر فن ناش

راهنمای  کتــاب 
هویت دیجیتال با 
حمایت شــرکت 
آی تی ســاز منتشر 
شــده اســـــت

سیده سیما آریایی منش، الهه امیرجان، اسمهان حکاک

مستند کارگروه ویژه اقدام مالی درباره هویت دیجیتال

راهنمای هویت

 دیجیتال
 نویسنده: 
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مهم ترین فنــاوری همه منظوره عصر فعلی، هوش مصنوعی اســت. با 
اینکه اهمیت هوش مصنوعی امروزه بر همه آشکار است، اما بسیاری 
از افراد معنای آن را به اشتباه متوجه شده اند. مدیران، هوش مصنوعی 
را نوعی فناوری کلیدی ساختارشــکن می دانند، کارمندان به عنوان یک 
ویران کننده شغل به آن می نگرند، مشاوران همیشه در صحبت هایشان 
به عنوان راه حلی همه جانبه از آن یاد می کنند و رسانه ها مرتب آن را بزرگ 

و ترسناک جلوه می دهند.
هوش مصنوعی هرچند طی دهه اخیر راه خود را در میان صنایع مختلف 
باز کرده است اما همچنان نظریه پردازان معتقدند که این فناوری جای 
رشد بسیار بیشــتری دارد و از پتانسیلی برخوردار اســت که باید سال ها 

بگذرد که ظرفیت آن شکوفا شود. 
مت برجس در ایــن کتاب همه اطالعاتــی را که برای آشــنایی با هوش 
مصنوعی الزم دارید را در اختیارتان می گذارد و شیوه عملکرد آن  ها را به 
شما توضیح می دهد. او به ثمره استفاده از این فناوری در محصوالتی 
مانند نرم افزار تشــخیص صدا و اتومبیل های خودران اشاره می کند و 
پتانسیل آن برای ایجاد تغییرات انقالبی در همه ابعاد زندگی ما را بررسی 
می کند. همچنین این کتاب به جنبه های تاریک فناوری یادگیری ماشین 
هم می پردازد. حساسیت در برابر هک شدن، تمایل به سوگیری نسبت 
به برخی گروه های خاص و سوءاستفاده از آن توسط دولت ها از جمله 
نقاط ضعف فناوری یادگیری ماشین است که در این کتاب مورد بررسی 
قرار گرفته است. در آخر هم به یک سوال اصلی پاسخ داده می شود: آیا 

ماشین ها می توانند به اندازه انسان ها هوشمند شوند؟
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هوش مصنوعی

کتاب راهنمــای ســرمایه گذاری خطرپذیــر یکی از شناخته شــده ترین 
کتاب هایی است که در حوزه ســرمایه گذاری خطرپذیر به رشته تحریر 
درآمده اســت. بردلــی مایلز نویســنده کتاب، خــود بــرای ورود به این 
صنعت بــا چالش هــای فراوانــی مواجه شــده و هدفش این بــوده که 
بتواند یک راهنمای ساده و سرراســت برای افرادی بنویسد که به حوزه 
سرمایه گذاری خطرپذیر عالقه داشــته اما نمی دانند باید از کجا شروع 
کنند و برای موفقیت در این حوزه چه مهارت ها و دانشی داشته باشند.

این کتاب به شما می آموزد چگونه مانند يک سرمايه گذار حرفه ای فکر 
کنید. خواه هدف تان ورود به صنعت جذاب سرمايه گذاری خطرپذیر 
باشد، خواه تامين سرمايه برای استارت آپی كه ماه ها يا حتی سال ها در 

فكرش بوده ايد، اين كتاب برایتان بسیار مفید خواهد بود.
اين كتاب برای كسانی است كه می خواهند درباره دنيای پيچیده و مبهم 
سرمایه گذاری خطرپذیر کمی بیش از حد معمول بدانند و پیش از این 
هیچ وقت کتاب راهنمای کارآمدی که همــه مطالب را به طور جامع در 
یک نوشته ساده و روان گردآوری كرده باشد، نيافته اند. کتاب راهنمای 
سرمایه گذاری خطرپذیر درباره انواع ســرمایه گذارانی که با آنها برخورد 
خواهید داشت، صحبت کرده و به این سؤال پاسخ داده است که چرا هر 
سرمایه گذار خطرپذیری در هر کسب وکاری سرمایه گذاری نمی کند. شما 
با مطالعه این کتاب، یاد می گیرید چطور مثل یک حرفه ای شرکت هایی 
که برایتــان جذاب هســتند را نقد و بررســی کنید و طرح شــرکت های 
دلخواه تان را به ســرمایه گذاران خطرپذیــر ارائه دهیــد. همچنین یاد 

می گیرید کسب وکارها را مانند یک سرمایه گذار، ارزشگذاری کنید.
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آنچه الزم است برای ورود به حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر بدانید

 سید محمدرضا باقرزاد
محمد سعید عظیمی
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مجموعه قوانین و مقررات 
مبتنی بر فضای مجازی

فضای مجازی واژه ای است که این روزها از زبان مسئوالن 
یاد شــنیده می شــود. مجموعه های  و مقامــات دولتی ز
مختلــف حاکمیتی تــاش می کنند تا با وضــع قوانین و 
مقرراتی بتوانند نظارت و کنترل بیشتری بر این فضا داشته 
باشــند و تا آنجا که ممکن اســت فعالیت در این فضا را 
در چارچوب قانون درآورند؛ هرچنــد ماهیت این حوزه 
به قدری پویاســت که قوانین و مقــررات نمی توانند همه 
جنبه های آن را پوشــش دهند. کتــاب مجموعه قوانین و 
مقررات مبتنی بر فضای مجازی بــا تجمیع تمامی قوانین 
و مصوبات موجــود در عرصه فضای مجازی کوشــیده 
است بستری را فراهم کند تا قانون گذاران، قانون  خوانان، 
تصمیم گیرنــدگان قضایی و پژوهشــگران حقوقی بتوانند 
با مراجعه به این مجموعه تمامــی نیازهای قانونی خود را  

مرتفع کنند. 
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 نویسنده: 
محمدجعفر نعناکار 

و محمدحسن خلخالی
  سال انتشار: 

1397

مجموعه قوانین 
و مقررات مبتنی بر فضای مجازی

اعضــای هیئت مدیره مســئولیت نهایــی تصمیم گیری اســتراتژیک و 
کنترل در سازمان ها هستند. در برنامه ها و جلسات هیئت مدیره غالبًا 
موضوعات مرتبط با امور مالی و حقوقی منعکس می شود، اما در مورد 
مســائل مربوط به فنــاوری اطالعات چطور؟ این یک ســؤال اساســی 
برای زمانی است که نقش فناوری اطالعات به عنوان یک عامل مهم در 
رقابت پذیری بسیاری از ســازمان ها مطرح اســت. در واقع، سازمان ها 
برای خلق ارزش های کسب وکاری به طور فزاینده ای به فناوری اطالعات 
وابسته هستند، اختالالت دیجیتالی زیادی در اطراف ما رخ می دهد و 
تعداد زیادی از ســازمان ها در سراسر جهان به طور فعال در مورد تحول 
دیجیتالی می اندیشــند. با این حال، شــواهد تجربی نشان می دهد که 
هیئت مدیره در تصمیم گیری و کنترل های راهبردی مرتبط با موضوعات 
حوزه فناوری اطالعات به انــدازه کافی درگیر نیســت. تحقیقات جدید 
خواستار مشارکت بیشتر هیئت مدیره در حاکمیت فناوری اطالعات و 
شناسایی پیامدهای جدی برای عدم حضور هیئت مدیره در جهت گیری 

و کنترل دارایی های دیجیتالی سازمان هاست.  
سازمان های دیجیتال پیش از هر چیز الزم است اکوسیستم حاکم بر 
فضای فعالیت خود را به خوبی درک کرده باشند. یک سازمان دیجیتال 
الزم اســت در الیه های حاکمیتی و مدیریتی ســازمان، به شــیوه های 
مناســب ســاختار ها و فرایند هایی برای حاکمیت دیجیتالی اثربخش 

طراحی کند.
کتاب حاکمیت تحول دیجیتال چارچوبی برای مشارکت بیشتر اعضای 
هیئت مدیره در حوزه فناوری اطالعات سازمان ها ارائه می دهد و چراغ 
راهی اســت برای مدیرانی که قصد دارند مفهوم تحــول دیجیتال را در 

سازمان خود ساری و جاری کنند. 

ت
شارا

انت

مجتبیرئیسصفری استیوندیهاس،لوراکالوی،آنانتجوشی

راهنماییبرایاعضایهیئتمدیره

حاکمیت 
تحول  دیجیتال

ISBN 978-622-97829-8-9

7829899 786229
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کتاب حاکمیــت  تحول 
دیجیتال با حمایت شرکت 
ملی انفورماتیک منتشــر 
شــده و ناشــر اصلی آن 
ینگر  است انتشارات اشپر
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 نویسنده: 
استیون دی هاس، آنانت جوشی

 مترجم:  
مجتبی رئیس صفری

  سال انتشار: 
1400

حاکمیت تحول دیجیتال

ت
شارا

انت

من کارم را به عنوان یک طراح مد شروع کردم. قصد نداشتم بالفاصله 
در حوزه فناوری کار کنم، اما خب این اتفاق افتــاد. من که در زمینه مد 
فعالیت می کردم، دوست داشــتم ببینم چیزها  کجا و چگونه ساخته 
می شوند. من در آن دوران کمتر به اینکه کی یا چی »باحال« است اهمیت 
می دادم، مگر اینکه به من کمک می کردند تا مشکلی را حل کنم. من از 
نحوه کار صنعت مد ناامید شده بودم. بنابراین وقتی به این نتیجه رسیدم 
که مســیر صنعت طراحی مد دیگر به دردم نمی خورد، برای اطرافیانم 

تعجب آور نبود. 
اوایل به دنبال فرصت هایــی برای کار در حوزه فناوری هــای نوآورانه ای 
می گشــتم کــه مهارت هایم می توانســتند در آن ها ارزشــمند باشــند. 
تیمی در مؤسســه »ویــس« )Wyss( در هــاروارد یافتم کــه در حال 
ســاختن »برون اســکلت های رباتیک نــرم پوشــیدنی«  بود؛ پــروژه ای 
که آن ها »اگزوســویت« )Exosuit( یــا برون جامــه می نامیدند. این 
پروژه، برنامه هایی متنوع داشــت: از برنامه های نظامی تا توان بخشی 
به افــرادی کــه ســکته مغــزی کــرده بودنــد. ورود من بــه ایــن پروژه 
به شــکلی خاص و درخشــان آغاز نشــد. من شــروع کردم بــه دوختن 
نمونه های اولیــه و پس از مدتی به قســمت های دیگر فرایند توســعه 
 راه یافتم: نظارت بر مرحله آزمایش کاربر نهایی  و پیشــنهاد پیشــرفت
 )suggesting improvements(. اگرچــه در آن زمــان لزومــًا 
خیاطی چیــزی نبود که مــن را هیجــان زده کند، این حس که ســاختن 
وسایل پوشیدنی می تواند به افراد کمک کند تا حرکت کنند و در نتیجه 

زندگی شان تغییر کند، باعث می شد حسابی شاداب شوم. 

هوش مصنوعی 
در خدمـت مــد

مترجمان: محسن محمودی، محمد رهبان لین لوسی

 چگونه هوش مصنوعی صنعت مد را متحول کرد

ISBN :978-622-7702-11-8

7021189 786227
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کتاب هــوش مصنوعی 

در خدمت مد با حمایت  

هلدینگ بین المللی ایتوپیا   

منتشر شده و ناشر اصلی 
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 نویسنده: ه
لین لوسی
 مترجم:  

محسن محمودی، محمد رهبان
  سال انتشار: 

1400

هوش مصنوعی در خدمت مد

 اقتصاد مبتنی بر اطالعات
چه تحولی را رقم خواهد زد؟

اقتصاد اطالعات

انتشارات

دکتر تقی ترابی
مهندس علی ثاقب موفق

اقتصاد و اطالعات دو موضوع به هم مرتبط هستند. به عبارتی 
باید گفت آمار و اطالعات به اقتصاد وابسته اند.جنس تمام 
مباحث اقتصادی، به نوعی تحلیل و بررسی اطالعاتی است 
که ماهیت مالی دارند. آمارهای اقتصادی، اعتبار، ارزش افزوده 
و بهای تمام شــده، به نوعی هم اطالعات تحلیل شده و هم 
درباره اقتصاد است؛ بنابراین نمی توان اطالعات و اقتصاد 
را به راحتی از هــم جدا کرد. به عبارتــی اقتصاد و اطالعات 
یک عینیت هســتند. اقتصاد، علم انتخاب است و انتخاب 
هم مستلزم وجود اطالعات و اســتفاده درست از آن است. 
اطالعات، اســاس هرگونه پیش بینی و تصمیم گیری مبتنی 
بر آن اســت و تصمیم گیری از نوع اقتصادی و مالی اهمیت 
ویژه ای برای انســان دارد. از این رو، این موضوع وابستگی 
بین اطالعات و اقتصاد را در دنیای کنونی نمایان می ســازد. 
این کتاب نگاه جدید و متفاوتی به موضوع اقتصاد دارد و در 
آن اقتصاد اطالعات و نقش فنــاوری اطالعات در اقتصاد، 
جنبه های مختلف و ارزشمند آن تحلیل و تبیین شده و خواننده 
با به کارگیری مفاهیم و اصول اساسی آن، می تواند یک راهبرد 
مناسب برای خود در زندگی حرفه ای و شخصی اش تدوین 

کند تا آینده ای بهتر را برای خود رقم بزند. 
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 نویسنده: 
تقی ترابی، علی ثاقب موفق

  سال انتشار: 
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کمیل علی تقوی جان  راسل

مقدمه ای  بر دنیای شگفت انگیز متاورس

متاورس

ISBN 978-622-7702-21-7
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کتــاب متــاورس بــا 
حمایت صرافی رمزارز 
مزدکس منتشــر شده و 
نسخه اصلی آن به شکل 
مستقل منتشر شده است
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 نویسنده: 
جان راسل
 مترجم:  

کمیل علی تقوی
  سال انتشار: 

1401

متاورس کوین میتنیک، یکی از مشــهورترین مهندسان اجتماعی جهان، عبارت 
»مهندســی اجتماعی« را ابداع کرد. او می گوید فریب دادن آدم ها برای 
اینکه خودشان رمز عبور سیستم شان را به شما بدهند راحت تر از تالش 

برای هِک سیستم آنهاست. 
مهندسی اجتماعی ابزاری مثل چکش، بیل، چاقو یا حتی اسلحه است. 
هرکدام از این ابزارها برای هدفی ساخته شده اند و می توان از آن ها برای 
ساختن، نجات دادن، تغذیه یا بقا استفاده کرد، در عین حال هم برای 
آسیب زدن، کشتن، خراب و نابود کردن. برای درک اینکه چطور می توان 
از مهندسی اجتماعی برای ساختن، تغذیه و بقا یا نجات استفاده کنید، 
باید هر دو نوع استفاده را یاد بگیرید. صحت این گفته زمانی مشخص 
می شــود که هدف تان دفاع کردن باشــد. برای محافظــت از خودتان و 
دیگران در برابر استفاده  مخرب از مهندســی اجتماعی، ابتدا باید سویه 
تاریک آن را بشناسید تا تصویری روشن از نحوه بهره مندی از آن به دست 

بیاورید.
چند دهه بیشتر از عمر هک  کردن نمی گذرد، اما قدمت هک کردن انسان 
به ابتدای خلقت بازمی گردد. این کتاب می تواند آماده تان کند، از شــما 
محافظت کند و به شما آموزش بدهد چطور خطر های ناشی از مهندسی 
اجتماعی را شناسایی کنید، آثارشان را کاهش دهید و از خودتان در برابر 
این خطرات دفاع کنید. این کتاب روش های مختلفی را برای فریب دادن 
قربانی های بی دفاع برمی شمرد و از سوی دیگر روش هایی را برای خنثی 

کردن تهدیدهای مهندسی اجتماعی می آموزد.
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ناشــر اصلی کتــاب مهندســی 

اجتماعی انتشــارات  وایلی  است

مجید جعفریان ، محمد رهبان، شیرین سجودی  کریستوفر هدنگی

علم هک کردن انسان
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 نویسنده: 
کریستوفر هدنگی

 مترجم:  
شیرین سجودی و همکاران

  سال انتشار: 
1400

مهندسی اجتماعی
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کتاب های 
در راه

راه پرداخت در سال 1401 قصد دارد با تمرکز بر روندهای جدید فناوری، کتاب های متعددی را روانه بازار نشر ایران کند. احتماالً کتاب 

»دیفای و آینده فایننس«، جزو اولین کتاب هایی باشد که با موضوع امور مالی غیرمتمرکز به زیان فارسی منتشر می شود. انتشار کتاب 

با موضوعاتی نظیر »متاورس« و »توکن های غیرمثلی یا NFTها« که از جمله جدیدترین روندهای حوزه فناوری در جهان محسوب 

می شود در دستور کار انتشارات راه پرداخت در سال 1401 قرار دارد. با این حال تالش برای پوشش حوزه های گسترده تر همواره مدنظر ما 

بوده است. امیدواریم بتوانیم در راستای توسعه اقتصاد نوآوری در ایران گام های بیشتری در سال پیش رو بر داریم. در این مسیر از همه 

افرادی که در حوزه تألیف و ترجمه کتاب دستی بر آتش دارند، دعوت به همکاری می کنیم.  

 نویسنده: 
آشوین رام اچانداران, جویی سانتورو, کمبل هاروی

 مترجم:  
احد درفشی

دیفای و آینده فایننس

 نویسنده: 
تیم واکر، لوسین موریس

هندبوک فناوری بانکداری

 نویسنده: 
متیو بال

متاورس چیست و چگونه 
همه چیز را دگرگون می کند؟

 نویسنده: 
کامال روسو

ماشین بی نهایت

 نویسنده: 
جف جان رابرتس

اربابان کریپتو

 نویسنده: 
مت فورتنو، کوهریسون تری

NFT هندبوک

 نویسنده: 
جان گودارد، جان ویلسون

بانکداری

 نویسنده: 
اسوار اس پراساد

آینده پول

نسل زد سازوکار همه چیز را دگرگون کرده است. کسب وکارهای امروز 
بر پایه رفتارهای این نســل در خرید و فروش شــکل نگرفته اند یا نحوه 
جذب نیرو یا استخدام کسب وکارها با شیوه  این نسل در یافتن شغل و 
حفظ آن متفاوت است. روز به روز به جمعیت شاغل نسل زد، مهم ترین 
گروهی که در مورد روند تولید محصوالت تصمیم گیری می کنند، افزوده 
می شود و رهبران کسب وکارها باید آشنایی کاملی با آن ها داشته باشند. 
شرکت هایی که به سرعت با طرز فکر نسل زد سازگار می شوند، برنده های 
دنیای کسب وکار در بیست سال آینده خواهند بود. کسانی که این نسل 

را نادیده می گیرند، می بازند و خیلی زود نابود می شوند. 
نگرش هــای دنیس ویال و جیســون دورســی در این کتــاب، راهنمایی 
برای بیش از ۵۰۰ شــرکت در سراســر جهان شــده اســت. آن ها نه تنها 
فعالیت هایی را که نســل زد انجام می دهد مطالعه کرده اند بلکه قصد 
دارند »دلیل« هایی را که در پس اقدامات این نســل قــرار دارند بدانند و 
درنهایت تعیین کنند چگونه رهبران هر نســل می توانند خــود را با این 
نسل سازگار کنند. ویال و دورســی در کتاب »زیکونومی« به این سواالت 
پاسخ می دهند: نسل زد کیست؟ کارفرماها، بازاریابان و رهبران فروش 
در مورد آن ها باید چه اطالعاتی داشــته باشند؟ و مهم تر اینکه در حال 

حاضر رهبران کسب وکارها باید چه کار بکنند؟ 
رهبران می توانند تصمیم بگیرند نسل زد را درک کنند و با رفتارهای آن ها 
سازگار شوند یا راه خودشــان را بروند. نســل زد در حال دگرگون کردن 
جهان کسب وکار است و هر روز به ســرعت این تغییر افزوده می شود. 
»زیکونومی« راهنمایی اســت که تمام مدیران اجرایی، مدیران عامل و 
کارآفرین ها را آماده بالفعل کردن نیروی بالقوه این نسل نوظهور در این 

دوره حساس می کند.  
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مهدی دریایی، عباس خمسه جیسون دورسی و دنیس ویال

چگونه نسل زد آینده کسب وکار را تغییر می دهد و چه باید کرد

زیکونومی
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یکونومی با  کتــاب ز
حمایت شرکت ؟؟؟ 
منتشــر شــده و ناشر 
اصلی آن انتشــارات 
پر بیزینس  اســت هار
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 نویسنده: 
جیسون دورسی، دنیس ویال

 مترجم:  
مهدی دریایی

همه ما در دنیایی که به ســرعت در حال تغییر است زندگی می کنیم و زیکونومی
پیوســته به ســمت آن حرکت می کنیم. انگار دیجیتالی شدن کامل و 
مطلق سرنوشــت محتوم همه ماســت. ابزارهای دیجیتالی پرداخت 
هدایت کننده اصلی اقتصاد جهانی هستند. هدف اصلی این کتاب این 
است که درک فلســفه و ماهیت ابزارهای پرداخت دیجیتال برای شما 

آسان شود. 
کتاب صنعت پرداخت  دیجیتال با جزئیات فنی شما را سردرگم نمی کند 
و ســعی می کند با اســتفاده از مثال ها و مصادیق گوناگــون اطالعات 
جامعی به شما ارائه دهد. کتاب تکامل فناوری های پرداخت را در ابتدا 
توضیح می دهد و با اولین ابزارهای پرداخت الکترونیکی خواننده را آشنا 
می کند و به تدریج به دوران کنونی که رمزارزها در حال ایفا کردن نقش 

مهمی در حوزه پرداخت هستند، به پایان می رسد. 
با خوانــدن این کتاب شــما می توانید بــا عملیات و ســازوکار ابزارهای 
پرداخت مدرن آشــنا شــوید و درک جامعی از سیســتم های پرداختی 
که در حال حاضر در دنیا وجود دارد، داشــته باشید. چگونه پول تا این 
حد نامشهود و لمس ناشدنی شد؟ مرز میان پول واقعی و پول مجازی 
کجاست؟ دستگاه چرخاننده اقتصاد و تسهیل کننده امور بشر چگونه 

کار می کند؟ این کتاب کوشیده  است به این پرسش ها پاسخ دهد.
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کتــاب صنعــت پرداخت  
دیجیتال با حمایت شرکت 
سابین تجارت آریا منتشر شده 
و ناشــر اصلی آن انتشارات 
اســتاپ خانکــو  اســت
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پاولو  سیدلوف ویرایش فنی:  فرهاد  وکیلیانامیرعلی  خلجص

صنعت پرداخت  
دیجیتال

 نویسنده: 
پاولو سیدلوف

 مترجم:  
امیرعلی خلج
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