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ماهنامه اختصاصی

فناور ی های مالی ایران

تقریباً سه سال پیش بود که پژوهشکده 
پولــی و بانکــی بانــک مرکــزی جمهوری 
اســالمی ایــران »انقــالب بالکچیــن« را 
به عنــوان شــعار رویــداد بانکــداری 
الکترونیک و نظام های پرداخت انتخاب کرد؛ شعاری نسبتاً 
پیشرو در آن زمان؛ زمانی که هنوز صرافی های رمزارز مانند 
امــروز رشــد نکــرده بودنــد، زمانــی کــه بیت کویــن و دیگــر 
کریپتوکارنسی ها مانند امروز شناخته شده نبودند و زمانی 
که بسیاری از چهره های شناخته شــده جهان هنوز به این 
عرصه ورود نکرده بودند، در اقدامی نادر و عجیب از یک نهاد 
دولتی شاهد این رویداد بودیم. رویداد بانکداری الکترونیک 
و نظام هــای پرداخــت زمانــی برگــزار می شــد کــه بافاصلــه، 
قوی ترین رویداد حوزه فناوری های مالی ایران بود. متأسفانه 
کرونا این رویداد را از ما گرفت و خبرهایی شنیده می شود که 
امســال قــرار اســت بــار دیگــر شــاهد گردهمایــی فعــاالن 
فناوری های مالی ایران در این رویداد زیر یک سقف باشیم. 
ان شــاءهللا کــه ایــن اتفــاق خجســته رخ دهــد، ولــی اکنون 
موضوع ما چیز دیگری اســت. با اینکه پژوهشکده پولی و 
بانکی بانک مرکزی رویداد انقالب بالکچین را برگزار کرد و با 
اینکه پنل ها و ارائه های خوب و قوی در زمینه های گوناگون 
بالکچیــن در ایــن رویداد ارائه شــد، ولی متأســفانه شــاهد 
بی عملی جدی از ســوی بانک مرکــزی در زمینــه رگوالتوری 
رمزارزها بودیم. آنچه از بانک مرکزی در این سال ها دیدیم، 
ارائه متن پیش نویسی برای تنظیم گری رمزارزها بود که همان 
زمان با انتقادات جدی مواجه شــد؛ ولی هیــچ گاه خبری از 
سرنوشت این متن منتشر نشد. در اقدامی نادر و عجیب در 
وب ســایت بانک مرکزی هم اطالعیه ای منتشر شد که هر 
کسی در زمینه بالکچین و رمزارز فعالیت می کند، خونش 
پای خودش است! معلوم هم نشد این اطالعیه از کجا آمد و 

چه فرایند اداری را طی کرد.
در همه این ســال ها بانک مرکزی بر خــالف دیگر نهادهای 
رگوالتور جهان نه تنها در زمینه تنظیم گری رمزارز کاری را جلو 
نبرد، بلکه مدام این جمله را تکرار کرد که استفاده از رمزارز در 
پرداخت تخلف و جرم است و چنین و چنان. تکرار این جمله 
تا حدی بوده که متأســفانه برخی فعاالن کریپتوی ایران در 
راستای اهداف خود از این گزاره بی اساس استفاده می کنند 
که کاربــرد رمزارزهــا در پرداخت غیرقانونی اســت. کاری به 
دوســتان مان در بانک مرکزی ندارم؛ آنها مأمورند و معذور. 
در تعجبم از دوســتان فعال دنیای کریپتو که برای رســیدن 
به اهــداف کوتاه مدت خــود این گــزاره را تکــرار می کنند، در 
حالی که تعریف رسمی بیت کوین »یک سیستم پرداخت 
بین المللی« است. بیت کوین نه ابزاری برای سرمایه گذاری، 
بلکه ابزاری بــرای پرداخت اســت. با اینکــه بیت کوین ادعا 
کرده می خواهد چالش های موجود بر سر راه پرداخت های 
بین المللی را بردارد، ولی هنوز نتوانســته به آن اندازه ای که 

باید و شاید، در این مسیر موفق و عالم گیر شود.
همین ناتوانی های بیت کوین بســیاری را به صرافت این 
انداخته که جایگزینی بسازند که ضعف های بیت کوین 
را نداشــته باشــد. امروز حداقل 10 کوین معروف و شاید 
اندکی بیشتر را می شناسیم که از نظر فنی، کسب وکاری، 
بازار و چند بعد دیگر حرف های خوبی برای گفتن دارند. 
با اینکه هنوز بیت کوین سلطان نصف بازار دنیای کریپتو 
اســت، ولی هژمونی بیت کویــن در حال کاهش اســت و 

بقیه در حال باز کردن جا برای خودشان.
بانک های مرکزی جهــان هم که انحصار خلــق پول های 
فیات را در دست دارند، از این میدان دور نبودند و سعی 
کردند شانس شــان را امتحــان کنند. بانک هــای مرکزی 
تصور می کننــد از این شــانس برخــوردار هســتند که از 
همان ابتدا اعتماد بخش اعظم جامعه را همراه خودشان 
دارند و اگر وارد این عرصه شــوند، بخــت و اقبال یار آنها 
خواهد بــود. بانک مرکــزی جمهوری اســالمی ایــران که 
بر خــالف دیگر نهادهــای رگوالتور بین المللــی جهان در 
زمینه تنظیم گری رمزارزها سکوت پیشه کرده، در اقدامی 
عجیب به یکبــاره خبر از رمزریال داده اســت. دوســتان 
بانک مرکزی رمزریال را نوعی رمزپول می دانند که البته 
در ادبیــات جهان چنیــن مفهومی وجــود نــدارد و آنچه 
ما در جهان شــاهد آن هســتیم، CBDC یا ارز دیجیتال 
بانک مرکزی است. اینکه بانک مرکزی ایران با چه هدفی 
می خواهد دست به انتشار چنین توکنی بزند را بگذاریم 
زمان دیگری بررسی کنیم؛ سؤالی که اینجا وجود دارد این 
اســت که چه تضمینی وجود دارد که سرمایه های مردم 
در رمزپول بانک مرکزی از بین نرود؟ گفته می شود ریال 
پشــتوانه این رمزپول اســت. ارزش ریال هر سال به طور 
متوسط 20 درصد کاهش می یابد و در یک سال اخیر این 
ریزش ارزش ریال تا 50 درصد هم بوده است. حاال کسی 
که می خواهــد از ایــن رمزپول اســتفاده کنــد، روی کاغذ 
ســالی 20 الی 50 درصد ریزش ارزش را باید تحمل کند. 
یک ســؤال ســاده داریم از بزرگان؛ مردم به چه انگیزه ای 
باید پول و سرمایه شان را وارد این مهلکه کنند؟ نقدهای 
زیاد دیگری بر پروژه جدید بانک مرکزی وارد است، ولی 
بگذاریم نقطه شروع همین جا باشد. انگیزه مردم برای 
ورود به دنیای کریپتوها مشخص و روشن است؛ انگیزه 
مردم برای ورود به دنیای رمزپول چیست؟ اگر پاسخ این 
ســؤال را شــفاف و روشــن نداریم، یعنی می خواهیم بار 

دیگر بیت المال را صرف پروژه های بی سرانجام کنیم 

رمزریال و چند سؤال
رضا قربانی

سردبیر

یک سؤال 
ساده داریم از 
بزرگان؛ مردم به 
چه انگیزه ای باید 
پول و سرمایه شان 
را وارد این مهلکه 
کنند؟ نقدهای 
زیاد دیگری بر 
پروژه جدید بانک 
مرکزی وارد است، 
ولی بگذاریم نقطه 
شروع همین 
جا باشد. انگیزه 
مردم برای ورود به 
دنیای کریپتوها 
مشخص و روشن 
است؛ انگیزه مردم 
برای ورود به دنیای 
رمزپول چیست؟ 
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یادداشت

 اردیبهشت 1401
سال ششم

شماره پنجاه وهفتم

در ســال های گذشــته فناوری سبک 
زندگی و شیوه کار کردن ما را تغییر داده 
اســت؛ بــا اینکــه برخــی بــا عنــوان 
»فرهنگ سازی« ســعی کردند از این 
نمد کالهی برای خود بدوزنــد، اما دریــغ از کوچک ترین 
فرهنگی که ساخته باشند! متأسفانه واژه فرهنگ سازی 
که در ادبیات علمی هم جایگاه روشنی ندارد، دستمایه 
برخی فعالیت هــای بازار مکاره ای شــد و هیــچ تأثیری بر 
جامعه نگذاشــت. چرا می گویم تأثیری نگذاشت؟ نگاه 
کنیــم بــه حجــم ناآگاهــی مــردم در زمینه هــای گوناگون 
فناوری های مالی و حجم رو به افزایش کالهبرداری هایی 
که از مردم می شود. هر حوزه ای که رشد می کند، پیش از 
اینکه کسب وکارها و مردم سراغ آن بروند، شارالتان ها و 
کالهبردارها فرصت های آن را درک می کنند و خودشان را 
بــه آن می رســانند. شــاید آخریــن ســنگر ایــن افــراد هم 

حوزه هایی مانند رمزارز و کریپتوکارنسی باشد.
متأســفانه برخــی در واکنــش بــه ایــن حجــم گســترده 
کالهبرداری هــا رویکــرد »دزد دزد« در پیــش گرفته اند و 
تصور می کنند اگر فردین وار با بدی ها مبارزه کنند، بدی ها 
از این جهان رخت برمی بنــدد! در بی اثر و عبث بودن کار 
این گــروه دزدگیر همین بــس که با وجــود همــه دزد دزد 
کردن ها، حجــم کالهبرداری هــا افزایــش یافته و هــر روز 

تعداد بیشتری از مردم گرفتار و مال باخته می شوند.
رویکرد برخورد چکشی و ضربتی در چالش های اقتصادی 
هیچ گاه جوابگوی مسائل نیست و صرفاً به کار شو آف و 
بزرگ نمایی می آید. در چالش های اقتصادی ما با معلول 
برخورد نمی کنیم؛ بلکه با نگاه سیستمی به سراغ علت ها 
و ریشه ها می رویم. اینکه ابزارهای فناورانه ای که در کشور 
رشد کرده، محملی برای رشد کالهبرداری بوده، با برخورد 
بــا کالهبردارها تمام نمی شــود. باید ریشــه ها را بررســی 
کنیم؛ اگر یک کالهبــردار را بگیریم جایش 10 کالهبردار 
دیگر ســبز می شــوند. البته تأکید کنــم که منظــورم این 
نیست که با کسی که تخلفی کرده، برخورد نکنیم؛ بلکه 
منظورم به شــکل واضح این است که ریشه های تخلف 
از طریــق برخــورد بــا متخلــف خشــک نمی شــود، بلکه 
باید علت ها را شناسایی کنیم و با دستکاری آنها زمینه 

کالهبرداری را کاهش دهیم. 
این را هم بدانیم که در بهترین سیستم ها هم فیشینگ و 
دزدی و کالهبرداری وجود دارد؛ آنچه مهم است این است 
که ما بگوییــم چگونه زمینه هــای کالهبــرداری را کاهش 
داده ایم. برخی هم که این روزها در شبکه های اجتماعی 
برای خودشــان طرفدارانی دســت وپا کرده اند، در همین 
منطق اشــتباه دســت وپا می زنند. این گروه به هر چیزی 
چنگ می زنند که الیک و کامنت و فالوور جذب کنند تا 
بتوانند پروژه ای بگیرند یا از این طریق بتوانند طرفدارانی 

برای خود جمع کنند.
آنچــه علــت ریشــه ای رشــد تخلفــات در فضای مجــازی و 
بسترهای فناورانه است را باید در خود فناوری جست وجو 
کرد. فناوری ظرفی نیست که هر مظروفی را بپذیرد! فناوری 
دارای ارزش هایــی اســت که ایــن ارزش ها را بــر همه دنیایی 
که بر آن محاط شــده، تحمیل می کند. شــما نمی توانید از 
اینترنت صحبت کنیــد، ولــی آزادی در این دنیــا را نبینید! 
منظورم چیســت؟ اینترنت بر خالف دنیای فیزیکی ما که 
ساختارها و چهارچوب های نسبتاً روشن و مشخصی دارد، 
هیچ چهارچوب روشن و مشــخصی ندارد. افراد مواردی را 
در دنیای فیزیکی نمی توانند انجام دهند یا موانع سفت و 
سخت جلوی پایشان است، اما در دنیای اینترنت ناگهان با 
دنیای آزادی مواجه می شوند که هیچ قیدوبندی بر آن حاکم 
نیست. این فلسفه این دنیاســت و کســانی که آن را خلق 
کرده اند، چنین افکاری داشــته اند. آنچه قاعدتاً شاهدش 

خواهیم بود، هرج ومرج و بی نظمی است. 
حاال برخی تصور می کنند چه باید کرد و راه حل آنها مشابه 
همان میکرواینفلوئنسرهایی است که فریاد دزد دزدشان 
قطع نمی شود. تصور می کنند باید با بگیروببند مسئله را 
حل کرد. طرح هایی مانند طرح صیانت از دل این طرز تفکر 
بیرون می آینــد؛ به عبارتــی آن افرادی کــه در خــارج از ایران 
نشسته اند و لشکر سایبری شــان را هر روز روانه خانه یک 
کسب وکار نوآورانه می کنند و می خواهند بگویند اگر کسی 
در ایران موفق شده، حتماً ریگی به کفشش هست و در ایران 
هم مروجانی دارند که مدام این حرف را درباره هر کسی که 
به موفقیتی رسیده، تکرار می کنند. آن روی سکه نیز کسانی 
هســتند که طرح هایی مانند صیانت را می نویسند! هر دو 

یک فلسفه دارند؛ با بگیروببند همه مسائل حل می شود.
در حالی که مسائل ما وقتی حل می شود که فرهنگ تغییر 
کند؛ ریشه مشکالت در عدم آموزش عمومی است. اگر در 
برنامه های پرمخاطب صداوسیما به جای معرفی توکن  های 
تقلبی و معرفی کسب وکارهای کالهبردار و مؤسسات مالی 
غیرمجاز اندکی برای آموزش وقت گذاشته شود، شاهد این 
حجم از مراجعات به پلیس فتا و نهادهای قضایی و انتظامی 
نخواهیم بــود. متأســفانه حلقه مفقــوده در این اســت که 
رسانه پرمخاطب صداوسیما ترجیح می دهد به این عرصه 
به صــورت دقیــق و روشــن ورود نکنــد و قاعدتاً تــا وقتی این 

شرایط تغییر نکند در بر همین پاشنه می چرخد.
در این میان رسانه های تخصصی و مستقلی هم که در ایران 
فعالیت می کنند، هرازچندگاهی مورد نوازش و عنایت برخی 
از این دزد دزدگویان قرار می گیرند که چرا شما با ما هم صدا 

نمی شوید و دزد دزد نمی کنید!
فرهنــگ و تغییــر آن از طریق رســانه های پرمخاطب مانند 
صداوسیما راه حلی است که آن را به کل کنار گذشته ایم. آیا 

زمان تغییر فرا نرسیده است؟ 

اهمیت فراموش شده فرهنگ 
در عرصه فناوری

مینا والی
مدیرمسئول

رویکرد برخورد 
چکشی و ضربتی 
در چالش های 
اقتصادی هیچ گاه 
جوابگوی مسائل 
نیست و صرفاً 
به کار شو آف و 
بزرگ نمایی می آید. 
در چالش های 
اقتصادی ما با 
معلول برخورد 
نمی کنیم؛ بلکه با 
نگاه سیستمی به 
سراغ علت ها و 
ریشه ها می رویم. 
اینکه ابزارهای 
فناورانه ای که در 
کشور رشد کرده، 
محملی برای 
رشد کالهبرداری 
بوده، با برخورد با 
کالهبردارها تمام 
نمی شود
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امنیت، بیمه 
رمزارزها و 

چند چیز دیگر

در بخش گزارش های این شــماره، به روال هر 
ماه، مروری بر مهم ترین اخبار یک ماه گذشته 
داشتیم. در اسفندماه ۱۴۰۰ و فروردین ماه ۱۴۰۱ 
مانند ماه های قبل، همچنان شاهد تغییرات و 
انتصاباتی در نهادها و کسب وکارها بودیم. اما 
عالوه بر اخبار متعدد انتصاب ها، سال »تولید؛ 
دانش بنیان، اشتغال آفرین« با نامه پلمب برخی 
شرکت های فناوری آغاز شد. همچنین مدیرکل 
نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی 
اولین فعالیت رســمی خود را در سال ۱۴۰۱ با 
اعالم هشــداری جدید به استارتاپ های 
بیمه ای و سامانه های فروش خدمات 
آنالین آغاز کرد. عالوه بر اخبار، در 
گفت وگو با پنج فعال حوزه بانکی 
به بررسی وضعیت امنیت در صنعت 
بانکداری کشور پرداختیم. همچنین به 
بهانه تأســیس اولین کارگزاری رسمی بیمه 
در فضای متــاورس و افزایش رغبت عمومی 
به دارایی های دیجیتال و رمزارزها به ســراغ 
فعاالن حوزه بیمه و اقتصاد دیجیتال رفتیم و 
در میزگردی که در مرکز فناوری اطالعات بیمه 
مرکزی برگزار شد، به ضرورت حضور بیمه گران 
در دنیای مجازی متاورس پرداخته و از سازوکار 
ورود شرکت های بیمه به مقوله بیمه رمزارزها 

صحبت کردیم.
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فناور ی های مالی ایران

انتصاب حسام حبیب هللا به عنوان 
فنــاوری  هلدینــگ  مدیرعامــل 

اطالعات بانک شهر

حسام حبیب هللا، مدیرعامل  ۷
جیرینــگ،  اسفند شــرکت  ســابق 

به عنوان مدیرعامل هلدینگ 
فناوری اطالعات بانک شــهر منصوب شــد. 
حبیب هللا دانش آموخته کارشناسی ارشد 
مهندســی صنایــع، گرایــش مهندســی 
سیستم های اقتصادی و اجتماعی از دانشگاه 
علم و صنعت ایران است. همچنین عضویت 
هیئت مدیره و مدیرعاملی شرکت پرداخت 
اول کیش )جیرینــگ همــراه اول(، عضویت 
هیئت مدیــره و مدیرعاملــی شــرکت فــن آوا 
ماهواره، مدیریت پروژه های مشاوره حوزه های 
خدماتــی و حاکمیتــی در ســازمان مدیریت 
صنعتی و مشــاور و دســتیاری ویژه شــهردار 
تهــران، از ســمت هایی اســت کــه در کارنامه 

کاری حبیب هللا به چشم می خورد.

تصویــب چهارچوب محیــط آزمون 
تنظیم گــری )ســندباکس( بانــک 

مرکزی
چهارچوب نظام محیط   آزمون تنظیم گری بانک 
مرکزی )سندباکس( با استناد به مواد )۱۰( و )۱۱( 
قانون پولی و بانکی کشور و با عنایت به مصوبه 

جلســه شــماره ۸۸ کمیســیون عالــی تنظیــم 
مقــررات شــورای عالی فضــای مجازی توســط 
هیئت عامل بانک مرکزی تصویب شد. در این 
چهارچوب، شورای راهبری باالترین رکن نظام 
محیط آزمون تنظیم  گری بانک مرکزی معرفی 
شده که مسئولیت سیاست گذاری، هدایت و 

راهبری این محیط آزمون را بر عهده دارد.

همکاری مشــترک کیپا و بانک مهر 
ایران

بانک قرض الحسنه مهر ایران  ۹
بــا همــکاری کیپــا و فروشــگاه  اسفند

زنجیره ای جانبو، هفت و هایپر 
فامیلی امکان استفاده از کاالکارت ویژه خرید 
از فروشــگاه های زنجیره ای را برای متقاضیان 
فراهــم کــرده اســت. کاالکارت ویــژه خریــد از 
فروشــگاه های زنجیره ای بــرای افزایش قدرت 
خرید مردم و رونق فروش، به مصرف کنندگان 
این امکان را می دهد که بــا این کارت به میزان 
۵۰۰ میلیون ریال اعتبار خرید از فروشگاه های 
زنجیره ای معتبر را دریافت کنند و طی شش 

ماه به صورت اقساطی آن را بازگردانند.

ارائه خدمات پهپادی در اپلیکیشن 
فام رونمایی شد

مراســم رونمایــی از خدمــات پهپــادی در 

اپلیکیشــن فام روز دوشــنبه ۹ اسفند برگزار 
شد. در پی قرار همکاری شرکت پهپاد آنالین 
و فام، کاربران اپلیکیشن می توانند به شکل 
احــراز هویت شــده از ســرویس های پهپادی 
در بخش هــای صنعــت کشــاورزی، رســانه ، 
ســینما، امداد و نجات، پایش خطــوط آب و 
برق و گاز اســتفاده کنند. سیدمرتضی بکاء، 
مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک فناوری 
اطالعــات ملــل در ایــن مراســم گفــت: »فام 
عالوه بر ارائه خدمات بانکی، از استارتاپ ها 
و شــرکت های نوپایی که برای رفع مشکالت 
مردم پا به عرصه می گذارند، حمایت می کند. 
بر همین اساس اخیراً با شرکت پارس پهپاد 
جهان پرداز به منظور تسهیل خدمات پهپادی 

قرارداد همکاری امضا کرده است.«

مجیــد بهزادپــور رئیــس کل بیمه 
مرکزی شد

بعــد از گذشــت ۶۰ روز از  ۱۰
استعفای غالمرضا سلیمانی،  اسفند

بیمه مرکزی از انتصاب مجید 
بهزادپــور به عنــوان جایگزیــن او در مقــام 
رئیــس کل بیمــه مرکــزی خبــر داد. معاونت 
برنامه ریــزی و مدیریت منابع ســازمان ثبت 
اســناد و امالک کشــور و مشــاور معــاون قوه 
قضائیه در دوران ریاســت ابراهیم رئیسی از 
دیگر ســوابق اوســت. بهزادپــور در دوره های 
مختلف سرپرستی معاونت توسعه مدیریت 
و منابع بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران را 
بر عهده داشت و در نهایت سال گذشته طی 
حکمی از سوی غالمرضا سلیمانی به عنوان 
مدیر صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه 

مرکزی انتخاب شد.

مروری بر مهم ترین اخبار اسفندماه ۱۴۰۰ و فروردین ماه ۱۴۰۱

قطار انتصابات 
همچنان روی ریل

اسفندماه ۱۴۰۰ و فروردین ماه ۱۴۰۱ مانند ماه های قبل، همچنان شاهد تغییرات و انتصاباتی در نهادها و کسب وکارها بودیم.   
برای مثال مجید بهزادپور رئیس کل بیمه مرکزی شد، مدیرعامل شرکت آسان پرداخت پرشین تغییر کرد، مجید صدری 
مدیرعامل هلدینگ توسعه فناوری اطالعات گردشگری ایران و رضا باقری اصل معاون امور دولت، مجلس و استان های 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات شد. همچنین امیر هامونی رئیس هیئت مدیره شاپرک و امین مطیعی به عنوان مدیرعامل 
جدید شرکت پرداخت نوین انتخاب شد. اما عالوه بر اخبار متعدد انتصاب ها، سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« با پلمب شرکت ها 
آغاز شد و برخی شرکت های عضو نظام صنفی رایانه ای روز اول کاری خود در سال جدید را با دریافت نامه پلمب آغاز کردند. همچنین مدیرکل 
نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی اولین فعالیت رسمی خود را در سال ۱۴۰۱ با اعالم هشداری جدید به استارتاپ های بیمه ای و 

سامانه های فروش خدمات آنالین آغاز کرد. در ادامه مهم ترین اخبار اسفندماه ۱۴۰۰ و فروردین ماه ۱۴۰۱ را می خوانید.
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دیدبان

»حســاب  ســرویس  راه انــدازی 
پشتوانه« ویپاد

سرویس حساب پشتوانه ویپاد  ۱۴
به مرحله بهره  برداری رسیده و  اسفند

از ایــن  پــس، همــه دارنــدگان 
حساب دیجیتال پاســارگاد می توانند از این 
سرویس اســتفاده کنند. بانک پاســارگاد در 
طرح حساب پشتوانه و از طریق اپلیکیشن 
ویپاد، مبالغی را در قالب اعتبار خرد مصرفی 
در اختیــار متقاضیــان قــرار می دهــد و کاربر 
می تواند مبلغ اعتبار را در تمامی خریدهای 
حضوری و اینترنتی در فروشگاه  های مجهز به 
کارت خوان یا فروشگاه های اینترنتی مجهز به 
درگاه  هــای پرداخت آنالین مصرف کــرده و با 
تســویه به موقــع آن در طول یک مــاه، اعتبار 

بیشتری در مراحل بعدی دریافت کند.

یکتانــت ســهام دار ۷۰درصــدی 
ایران سامانه شد

شرکت یکتانت با ارزش گذاری  ۱۵
۱۸ میلیارد تومانی، ۷۰ درصد از  اسفند

سهام شــرکت ایران ســامانه را 
به صورت نقــدی خریــداری کــرده اســت. به 
همین منظور ۱۵ اسفندماه نشست خبری با 
حضور ســینا مؤمنــی، مدیرعامــل یکتانت؛ 
عادل خالقی، بنیان گذار ایران سامانه و مهدی 
دانا، مدیر کسب وکار ایران سامانه برگزار شد. 
مؤمنــی، از جزئیات همکاری ایران ســامانه و 
یکتانــت صحبت کــرد: »از چهار ســال قبل 
به دنبال همکاری با ایران سامانه بودیم. اینکه 
بــه  بی وقفــه  ســال   ۱۴ مجموعــه  یــک 
وب ســایت های زیــادی خدمــات ارائــه دهد، 
نشان دهنده قوت یک مجموعه است. علت 
اصلی سرمایه گذاری، تیم فنی متخصص و 
زیرساخت فنی ای بود که در این سال ها شکل  
گرفتــه بــود. البتــه ایــن تنهــا علت نیســت، 
یکتانت در نتیجه تعامل با  ایران ســامانه به 
داده های مؤثری دست پیدا می کند.« خالقی 
نیز گفت: »به عنوان بنیان گذار ایران سامانه 
بعد از انعقاد قرارداد با یکتانت احساس کردم 
ظرفیت  من برای بهره بــرداری از ظرفیت های 
ایران ســامانه تمــام  شــده، شــرکت در اوج 
خــودش قــرار دارد و هم افزایــی بــا شــرکت 
یکتانت باعث خواهد شد شرکت ارتقا یابد و 

کیفیت خدمات بیشتر شود.«

انتشار گزارش سال نوبیتکس
گــزارش ســال صرافــی ارز  ۱۶

دیجیتــال نوبیتکس منتشــر  اسفند
شد. نوبیتکس که بیش از ۷۰ 
درصد بــازار ارزهــای دیجیتــال در ایــران را در 
اختیــار دارد، در گزارش ســال خود آمــاری از 
تعداد معامالت، سن کاربران، سهم هر استان  

از بازار، عالقه کاربران به انواع رمزارزها و… ارائه 
کرده اســت. طبق این گزارش، عالقه کاربران 
نوبیتکس به ســرمایه گذاری روی دوج کوین، 
بیت کویــن، کاردانو و اتریوم بیشــتر از ســایر 
رمزارزهاست. همچنین تعداد سفارش های 
ثبت شده در نوبیتکس در سال ۲۰۲۱، با رشد 
۱۹۰۰ درصدی روبه رو بوده و در سال ۲۰۲۱، ۱۵۴ 
میلیون و ۴۴۴ هزار و ۷۱۸ ســفارش منجر به 

معامله در نوبیتکس ثبت شده است.

ایرانســل از لوگــوی جدیــد خــود 
رونمایی کرد

مجموعــه ایرانســل بــرای اولین بــار از زمــان 
تأســیس، لوگــوی خــود را تغییــر داد. بــا 
پیاده سازی سبک زندگی دیجیتال در ایران، 
ســرعت و ســادگی ارائه خدمات، به اولویت 
نخست در انتخاب کاربران تبدیل شده است. 
بازتاب ســرعت و ســادگی در لحــن و تصویر 
ایرانســل، می تواند در کنــار ارائــه به روزترین 
خدمات و محصــوالت دیجیتــال، تصویری 
یکپارچــه از برنــد ایرانســل در مســیر تحول 
ایجــاد کنــد. در نخســتین گام، متناســب با 
تازه تریــن جریان هــای جهانــی و همزمــان با 
نوســازی برند گروه ارتباطی MTN، ایرانسل 
نیز از نسخه ای ساده و مینیمال از لوگوی خود 
رونمایی کرد. رنگ زرد و طرح بیضی، همچون 
گذشــته، از مهم ترین المان های بصری برند 
ایرانسل هستند و در طراحی جدید لوگو نیز، 

همچنان حضور دارند.

تغییر مدیرعامل آپ 
۱۷ در جلسه هیئت مدیره شرکت 

پرشــین،  اسفند آســان پرداخت 
مدیرعامــل و اعضــای جدیــد 
هیئت مدیره شرکت انتخاب شــدند. در این 
جلســه ضمن تقدیر از زحمــات محمدرضا 
اســکندریون به عنــوان مدیرعامــل قبلــی، 
قائم مقــام پیشــین  فراهانــی،  علی اکبــر 
مدیرعامل و معاون بازاریابی و فروش به عنوان 

مدیرعامــل جدیــد انتخــاب شــد. فراهانــی، 
دانش آموخته مدیریت بازاریابی و مدیریت 
مالی از دانشگاه شهید بهشتی و همچنین 
کشــور ســوئد اســت و بیــش از ۱۰ ســال در 
صنعت تلکام و پرداخت و دیجیتال در حوزه 
بازاریابی، فروش و محصول فعالیت داشته  
است. او پیش از ملحق شــدن به آپ، معاون 
تجاری و قائم مقام مدیرعامل اپراتور مجازی 
نگیــن ارتباطــات آوا و مدیــر ارشــد بازاریابی 

شرکت رایتل بوده  است.

ازکــی وام و آپســان تفاهم نامــه 
همکاری امضا کردند

شــرکت آپســان و ازکــی وام  ۱۸
به منظــور توســعه عمــق بــازار  اسفند

فین تــک پــس از شــش مــاه 
مذاکــره چهارشــنبه مــورخ ۱۸ اســفند ۱۴۰۰ 
تفاهم نامه همکاری امضا کردند. محمدمهدی 
مؤمنی، مدیرعامــل ازکی وام ضمن تحســین 
عملکرد تالی در این مراسم بیان کرد: »مجموعه 
آپســان بــا برنــد تالــی دســت بــه اقــدام 
موفقیت آمیزی زده است؛ خالء ارائه خدمات 
اعتباری خُردی که بتواند زندگی روزمره مردم را 
پوشش دهد، در بازار قابل لمس بود. ازکی وام 
به عنوان شرکتی که بازار را می شناسد، به بزرگی 
اقدام آپســان کامالً واقف اســت؛ حــاال پس از 
شش ماه مذاکره با آپســان قرارداد همکاری با 
عنــوان ازکــیـ  تالی امضــا شــد.«  امیــد ترابی، 
مدیرعامــل آپســان نیز با بیــان اینکــه تاکنون 
بیش از ۱۲۰ هــزار نفــر از تالی اعتبــار دریافت 
کرده اند، گفت: »تــالش ما این اســت که یک 
کارت اعتباری در اختیار مردم ایران قرار بگیرد 
تا آنها در این شــرایط اقتصادی بتوانند خرید 

کنند و ماه بعد حساب شان شارژ شود.«

مجید صدری مدیرعامل هلدینگ 
توسعه فناوری اطالعات گردشگری 

ایران شد
حضــور  بــا  مراســمی  در  ۱۹

مدیرعامــل و قائم مقــام بانک  اسفند
گردشگری، سیدمجید صدری 
به عنوان مدیرعامل جدید هلدینگ توسعه 
 )TIT( فنــاوری اطالعــات گردشــگری ایــران
منصوب شد. ســیدمجید صدری از فعاالن 
قدیمی صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات 
ایران اســت کــه ســوابقی چــون مدیرعاملی 
شــرکت مخابرات ایران، مدیرعاملی شرکت 
رایتــل و عضویــت در هیئت مدیــره چندیــن 
شــرکت ارتباطــی را در کارنامــه اش دارد. 
همچنین رئیــس مرکز تحقیقــات مخابرات 
ایران و مشاور رئیس سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطــات رادیویــی از دیگر ســوابق کاری او 

به شمار می رود.
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فناور ی های مالی ایران

صنعت بیمه که از نظر ساختاری تفاوت های بسیاری با دیگر 
صنایع مالی مانند بانک یا بورس دارد، چطور می تواند در قضیه 
بیمه رمزارزها که این روزها بسیار زیاد از آن می شنویم، وارد 
شود؟ چه دورنمایی برای آن می توان متصور شد و آیا اصاًل 
دورنما و چشم اندازی برای ورود بیمه به این حوزه وجود دارد؟ 
قاســم نعمتی: بخش مهمی از دورنمای ورود بیمــه به بازار 
رمزارزها به قضیه تقاضای بازار برمی گردد. آیا کسی تا امروز 
ریســک خودش در حوزه رمزارز را به شرکت بیمه ای عرضه 
کــرده؟ واقعیت امــر این اســت کــه االن وضعیت رمــزارز در 
کشــور ما به صورت پراکنده و در میان خود مردم و در فضای 
سایبری و... مطرح است و چهارچوب قانونی آن و وضعیت 
به رسمیت شناخته شدن رمزارزها خودش موضوع دیگری 
است که هنوز مشخص نیست. به همین سبب نمی توان 
صنعت بیمه و شــرکت های بیمــه را مورد نقــد قــرار داد. در 
خصوص دورنمای بیمه رمزارزها با توجه به مکانیسم بیمه و 
صنعت بیمه گری، الزم است تقاضا به حد کافی وجود داشته 

در میزگرد فعاالن حوزه رمزارز و متاورس با رئیس مرکز فناوری اطالعات بیمه مرکزی مطرح شد 

بیمه از متاورس غافل شود 
باخته است! 

از یک تصویر ساده در گوشی تلفن همراه تا فایلی که در فضای ابری ذخیره می شود، از یک توکن ان اف تی تا کوین های دیجیتالی؛   
همگی شکل جدیدی از دارایی های دیجیتال هستند که نوبه نو عوض می شوند و هر بار ارزش تازه ای خلق می کنند. امروز دنیای 
صنایع مالی دستخوش تحوالت دیجیتالی گسترده ای است که به سبب ظهور فرادنیایی چون متاورس و داشته های آن روزبه روز 
شکل و شمایل جدیدی به خود می گیرند. در این میان صنعت بیمه نیز با همه محافظه کاری ها و مقاومت های معمول در برابر هر 
روند تحول به حتم به زودی از دنیای تازه مجازی و دارایی های آن بی تأثیر نخواهد ماند؛ چراکه متاورس و دارایی های مجازی آن به قصد برهم زنندگی 
بزرگ وارد میدان شده اند. به بهانه تأسیس اولین کارگزاری رسمی بیمه در فضای متاورس و افزایش رغبت عمومی به دارایی های دیجیتال و رمزارزها 
به سراغ فعاالن حوزه بیمه و اقتصاد دیجیتال رفتیم. قاسم نعمتی، رئیس مرکز فناوری اطالعات بیمه مرکزی؛ ابراهیم نصیری، بنیان گذار و مدیرعامل 
ایمنتا و پرهام لیلیان، توسعه دهنده کسب وکارهای بالکچینی و اقتصاد توکن در میزگردی که توسط عصر تراکنش و در مرکز فناوری اطالعات بیمه 

مرکزی برگزار شد، از ضرورت حضور بیمه گران در دنیای مجازی متاورس گفتند و از سازوکار ورود شرکت های بیمه به مقوله بیمه رمزارزها. 

باشد تا برای شرکت های بیمه تشکیل سبد محصول و تعادل بین حق بیمه و میزان احتمال 
ریسک و خسارت از نظر اکچوئری، به طور متعادل میسر باشد. در این شرایط است که امکان 
ارائه این بیمه نامه امکان پذیر خواهد بود؛ بنابراین این تصور که نهاد ناظر یا به عبارتی بیمه 
مرکزی به وضع قوانین و مقررات اقدام کند و شرکت های بیمه را به ارائه این بیمه نامه سوق 

دهد، فقط از عدم شناخت مکانیسم صنعت بیمه است.

البته خیلی مهم است که بدانیم در رابطه با بیمه رمزارزها از چه رویکردی صحبت می کنیم؛ اینکه 
بیمه قرار است در رابطه با نوسان قیمت رمزارزها وارد عمل شود یا در برابر سرقت های احتمالی.

نعمتی: بله در رابطه با مدلی از بیمه برای کیف پول کســب وکارهایی که پول مردم در آنجا 
قرار دارد، این موضوع امکان پذیر اســت که در برابر ســرقت های ســایبری یا از دست رفتن 
دارایی های دیجیتال ضمن معامالت و... بشود به راهکاری برای بیمه رسید، اما در رابطه با 

کیف پول های شخصی و... به نظر راهکارها ساده نخواهند بود. 
پرهام لیلیان: در رابطه با بیمه رمزارزها باید به دو دســته اشــاره کــرد؛ بیمه نامه هایی وجود 
دارند که روی بالکچین فروخته می شوند. دسته دوم هم درباره شرکت های بیمه متمرکزی 
که بیمه نامه هایی را مطابق با محیط و فضایی که مردم مشغول تبادل در آن هستند، مثل 
رمزارز یا ان اف تی و... ارائه می دهند که می تواند هیچ ربطی هم به دنیای غیرمتمرکز نداشته 

لیدا هادی

عکس: نسیم اعتمادی
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گزارش

  روزهای آغازین نرم افزار

صنعت نرم افزار در مقیاس تجربیات بشری تجربه ای جدید و نوپاست. اغلب آلن 
تورینگ به خاطر مقاله اش در ســال ۱۹۳۶ در زمینه  اعداد شــمارا و »ماشین جامع 
)تورینگ(« به عنوان پدر علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی شناخته می شود. از همان 
اولین روزهــا، توســعه نرم افزار یک تــالش جمعی بود کــه هر کس با مشــارکت خود 
آن را بهبود می بخشــید؛ درســت از جنس تحقیقات آکادمیک. با رشد استفاده از 
کامپیوترهای شخصی و تجاری و پیچیده تر شدن نرم افزارها، موضوع حفاظت از آنها 
با ابزارهای موجود )اسرار تجاری، کپی رایت و اختراع( در دهه ۷۰ موضوع بحث و نظر 
شد و سرانجام در سال  ۱۹۸۰ با تصویب کنگره آمریکا، نرم افزار به عنوان یک تألیف 
قابل حمایت به قانــون کپی رایت اضافه شــد. یکی از نخســتین و مهم ترین دعاوی 
تجاری در خصوص مالکیت معنوی نرم افزارهای باینری، شکایت موفق شرکت اپل 

از شرکت فرانکلین در سال ۱۹۸۳ بود. 

  فلسفه متن باز

همزمان با تالش هایی که برای ایجاد رویه های حقوقی و قانونی جهت حفظ حقوق 

امروز دیگر نرم افزار به تنهایی ارزش ایجاد نمی کند

نرم افزار، متن باز 
و بانکداری تجربه

معنــوی پدیدآورندگان نرم افــزار در جریان بــود، جریان 
دیگری بین توســعه دهندگان نرم افزار شکل  می گرفت 
که تالش می کرد فضای همکاری و با-هم-سازی جاری 
را حفظ کند؛ از جمله پروژه GNU )به عنوان جایگزینی 
آزاد بــرای یونیکــس( و بنیــاد نرم افــزار آزاد. »ریچــارد 
اســتالمن« )بنیان گذار هــر دو( عقیده داشــت نرم افزار 
آزاد زیربنای یــک جامعــه آزاد و یادگیرنــده خواهد بود 
و »از تالش های تکراری بیهوده در توســعه سیســتم ها 
جلوگیری می کند و این توان می تواند صرف پیشــرفت 

لبه فناوری شود«.
در زبان فارســی، کلمــه Free دارای دو معــادل متفاوت 
اســت: »مجانی« در برابر »آزاد«. برداشــت عمومی از 
متن بــاز، مجانی بــودن اســت، در حالــی که اســاس این 
حرکت بر آزادی اســت، چیزی از جنس »آزادی بیان«: 
»کاربــر آزاد اســت کــه از نرم افــزار اســتفاده کنــد، آن را 
بررسی و مطالعه کند، به اشتراک بگذارد و تغییر و بهبود 

علی حاجی زاده 
مقدم 

حمیدرضا 
مختاریان

آلن تورینگ )در تصویر نفر 
وسط در ردیف باال(  به عنوان 

پدر علوم کامپیوتر و هوش 
مصنوعی شناخته می شود
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گفت وگو با روح هللا فاطمی اردکانی، مدیرعامل شرکت توسن درباره سابقه حرفه ای او 
و مسیری که این شرکت تاکنون طی کرده است

در جست وجوی اکوسیستم 
زندگی دیجیتال

عکس: حامد  کریم زاده

مینا حاجی
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علیرضا شفیعی، مدیرعامل کیپا درباره چشم انداز این شرکت مطرح کرد

ایجاد سبک زندگی 
مبتنی بر اعتبار

کیپا مخفف »کیف پول اعتباری« است و اکنون بیش از دو سال از شکل گیری برند آن می گذرد. بنیان گذاران کیپا تا پیش از   
شکل گیری آن، شرکت دیگری را با نام گلوریت راه اندازی کرده بودند که با هدف ایجاد پلتفرم اعتباری شکل گرفته بود که به طور 
خاص بر خدمات اعتباری حوزه سالمت متمرکز بود، اما از یک جایی به بعد، بنیان گذاران این مجموعه احساس کردند که 
گلوریت بیش  از حد روی خدمات دندان پزشکی تمرکز کرده و همه آن را به عنوان بیمه فرهنگیان یا بیمه گلوریت می شناختند 
و اگر می خواستند تغییر برند و تغییر ذهنیت بدهند که گلوریت را به عنوان یک خدمت اعتباری تلقی کنند، مدت زیادی طول می کشید. به 
همین دلیل تصمیم گرفتند با وجود تمام آزمون وخطاهایی که روی برند گلوریت کرده بودند، برند کیپا را به عنوان یک تجربه جدید و رویکرد 
تازه ایجاد کنند. در گفت وگویی که با علیرضا شفیعی، مدیرعامل کیپا داشتیم، داستان شکل گیری این مجموعه را مرور کردیم و به مهم ترین 

برنامه های کیپا در سال ۱۴۰۱ نیز پرداختیم. در ادامه گفت وگوی عصر تراکنش با مدیرعامل کیپا را می خوانید.

   گلوریت؛ خدمات اعتباری حوزه سالمت

شــروع فعالیــت کیپــا بــه شــهریور ۱۳۹۶ برمی گردد. 
در آن زمــان ایــن شــرکت بــا برنــد »گلوریت« شــروع 
به فعالیــت کرد کــه مخفف »گلوبــال کردیــت« بود. 
علیرضــا شــفیعی مدیرعامــل کیپــا دربــاره علــت 
شــکل گیری این شــرکت، تاریخچه آن را بــه فعالیت 
پیشــین خود در صنعــت بیمه ارجــاع می دهد: »آن 
زمــان در زمینــه بیمه هــای درمــان تکمیلــی فعالیــت 
می کردیم و همیشــه با ایــن چالش مواجــه بودیم که 

حوزه هایی مانند دندان پزشکی و زیبایی را درمان تکمیلی پوشش نمی داد و بسیاری 
از ســازمان ها این دغدغه را داشــتند که پرســنل چگونه خدمات ســالمت بهتری را 
دریافت کنند. در عین حال هزینه هــای درمان در این حوزه ها باال بــود، به  نحوی که 
هیچ هم خوانی با حقوق و توان مالی پرسنل نداشت. آن موقع یک بسته خاص را به 
نام »بیمه دندان پزشکی« طراحی کردیم که صرفاً بیمه های دندان پزشکی را پوشش 
می داد و شروع به مارکتینگ در ۸۰ یا ۹۰ ســازمان دولتی و خصوصی کشور کردیم. 
در صنعت بیمــه این شــرایط الزامی بود که حتماً ۸۰ درصد پرســنل ســازمان تحت 
پوشــش بیمه درآیند و ضمناً می دانســتیم خدمات پرمصرف مثل دندان پزشکی و 
زیبایی، ۴۰ درصــد از هزینه های پرداختــی را به خود اختصــاص می دهد، به  نحوی 

عکس: بهار اصالنی
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   ۸5 هزار مشتری

ابــر آروان یــک زیرســاخت یکپارچه ابری اســت که همیشــه برای بــه روز نگه داشــتن زنجیره 
محصوالت خود در راستای مشــتریان اینترپرایز تالش می کند. پویا پیرحســینلو درباره این 
رویکرد می گوید که تمرکز اصلی ابر آروان در سال ۱۴۰۰ بر ارتقای فناوری، امکانات و قابلیت ها و 
پایداری زیرساخت ها برای رفع نیاز مشتریان بزرگ بوده است: »در سال گذشته دستاوردهای 
مهمی در محصوالت مختلف داشتیم. به عنوان  مثال، CDN محصول پرچم دار ماست که 
در رتبه بندی جهانی درخشــش چشــم گیری داشــته و در کنار جذب ده ها هــزار کاربر ایرانی 
توانسته در ده ها کشور دیگر جهان نیز مشتری فعال جذب کند.« مهم ترین اقدامات سال 
گذشــته ابر آروان را می توان در حوزه های گوناگونی دســته بندی کرد. پیرحسینلو با بیان این 
موضوع، توضیــح می دهد: »یکــی از مهم تریــن اقدامات ابــر آروان ایــن بود که تــالش کردیم 
زیرســاخت های دیتاســنتر خود را در نقاط مختلف دنیا افزایش و بهبود دهیم تــا به کاربران 
گسترده تری سرویس بدهیم. دستاورد دیگر، تأمین ۱۸ پاپ سایت بود که برای افزایش کمی 
و کیفی محصــوالت CDN در نقــاط مختلف دنیا اضافــه کردیم و همین باعــث کاهش قابل 
  توجه Latency )تأخیر( این محصول شــده اســت. اکنون در تمام نقاط دنیا به طور میانگین
۳۰ms تأخیر داریم و به همین دلیل آروان در رده بندی های معتبر بین المللی، به عنوان یکی از 
سریع ترین CDNهای جهان شناخته شده است. امکانات مختلفی را به زنجیره محصوالت 
دارای اولویت سرویس دهی به اینترپرایزها و کسب و کارهای بزرگ ایجاد کرده ایم که دستاورد 
مهمی به  حساب می آید و توانسته ایم مشتریان بزرگی را جلب کنیم. در حال حاضر تعداد 

مشتریان ابر آروان به ۸۵ هزار رسیده است.«

   توجه به مسئولیت اجتماعی

عالوه بر توسعه محصوالت، ابر آروان در یک سال گذشته به مسئولیت اجتماعی نیز توجه 
نشان داده اســت: »حمایت از اســتارتاپ ها و دانشــجویان و پروژه توانمندســازی نوجوانان 
کم برخوردار نیــز دو پروژه مهم مــا در حــوزه CSR در ســال ۱۴۰۰ بودنــد.« طبق صحبت های 
مدیرعامل ابــر آروان یکســری اعتبــار و امکانــات رایگان بــه دانشــجویان داده می شــود تا از 
محصوالت ابری ابر آروان استفاده کنند: »به هر دانشجو ۵۰۰ هزار تومان سرویس رایگان ارائه 
می دهیم. به استارتاپ هایی که در سال اول قرار دارند، یک پکیج ۲/۵ میلیون تومانی می دهیم 
تا از سرویس های ابری ما رایگان استفاده کنند. بدین ترتیب تایم تو مارکت آنها کاهش می یابد 
و چابک تر بر کُربیزینس خود متمرکز می شوند و رشد می کنند.« پیرحسینلو ادامه می دهد: 
»حدود ۹۹ نوجوان را از مناطق کمتر توسعه یافته شناسایی کردیم. در مجموع در سال گذشته 

از ۱۴۰۰ دانشجو، ۲۰۰ استارتاپ و ۹۹ نوجوان کم برخوردار حمایت کردیم.«

   سهم از بازار خدمات ابری

سهم ابر آروان از بازار خدمات ابری ایران در محصوالت مختلف فرق می کند و مرجع مستندی 

پویا پیرحسینلو، مدیرعامل ابر آروان درباره چشم انداز این شرکت مطرح کرد

تبدیل شدن به یکی از های تک ترین 
ارائه دهندگان کالود دنیا

شرکت ابر آروان که یک زیرساخت یکپارچه ابری است، در سال ۱۳۹۴ تأسیس شد و اکنون یکی از بزرگ ترین عرضه کنندگان   
زیرساخت یکپارچه ابری در کشور محسوب می شــود. تمرکز اصلی این شرکت در ســال ۱۴۰۰ بر ارتقای فناوری، امکانات و 
قابلیت ها و پایداری زیرساخت ها برای رفع نیاز مشتریان خود بوده و در این راستا تالش کرده زیرساخت های دیتاسنتر خود را 
در نقاط مختلف دنیا افزایش و بهبود دهد. همچنین تأمین ۱۸ پاپ سایت برای افزایش کیفی و کمی محصوالت CDN در 
نقاط مختلف دنیا یکی از دستاوردهای ابر آروان در سال ۱۴۰۰ بوده است. در گفت وگویی که با پویا پیرحسینلو، مدیرعامل ابر آروان داشتیم، به 
مهم ترین اقدامات این شرکت در یک سال گذشته و برنامه هایشان برای سال جاری پرداختیم. پیرحسینلو به سال ۱۴۰۱ خوش بین است و 
مهم ترین اولویت ابر آروان در سال جدید را ایفای نقشی جدی در تأمین زیرساخت های ابری مورد نیاز کسب وکارها در راستای رفتن به سمت 

تحول صنعتی می داند. در ادامه مصاحبه عصر تراکنش با پویا پیرحسینلو را می خوانید.

برای گــزارش وضعیــت بازار وجــود نــدارد. او با بیــان این 
موضوع این طور توضیح می دهد: »ولی در مورد CDN ابر 
آروان، به نظر می رسد ۹۵ درصد بازار در اختیار ابر آروان و 
کالودفلر هست. حدود ۷۰ درصد این خدمات را کالودفلر 
فراهــم می کنــد و ۲۵ درصــد را ابــر آروان. ســایر بازیگران 
کمتر از پنج درصد از این بازار سهم دارند. در مورد سایر 
محصوالت این عدد متفاوت اســت و فهمیدن بعضی 
از آمارها ســخت و پیچیده به نظر می رسد؛ به خصوص 
در مورد محصوالتی که با ســرویس های ســنتی ترکیب 
می شــوند. به عنوان  مثال، در مورد محصول سرور ابری 
یا زیرســاخت ابری، قدری دشــوار اســت کــه بدانیم چه 
میزان از خدمات بــازار از نوع ابری اســت و چه میــزان از 

نوع سنتی.«

  فرهنگ سازی؛ چالش حوزه خدمات ابری

حــوزه خدمــات ابــری در ایــران چالش هــای متعــددی 
دارد. پیرحســینلو یکــی از ایــن چالش هــا را مربــوط 
بــه فرهنــگ اســتفاده از خدمــات ابــری می دانــد: 
»مــا به عنــوان یکــی از پیشــروهای فنــاوری ابــری 
در ایــران مجبــور هســتیم بــار ســنگینی را بــرای 
فرهنگ ســازی بــه دوش بکشــیم. فرهنگ ســازی در 
دو حــوزه مختلــف اهمیــت دارد؛ یکــی فرهنگ ســازی 
از منظــر فنــاوری، بــه ایــن معنــی کــه بــه اینترپرایزهای 
 موجــود کمــک کنیــم کــه بــه ســمت زیرســاخت های 
Well-Architected Cloud Native حرکت کنند و در 
کنار استارتاپ ها بایستیم تا استفاده از زیرساخت های 
ابری را یاد بگیرند و در محصوالت خود بــه کار ببرند. از 
طرف دیگر باید فرهنگ خدمات ابــری را جا بیندازیم و 
بگوییم دقیقاً این خدمات چه هستند و چه جایگاهی 
دارند و چه کمکی می توانند به کسب وکارها کنند. فناوری 
ابری می تواند نقش حیاتی در بهبود کیفیت زندگی مردم 
و کیفیت کسب وکارهای آنالین ایفا کند. بخش بزرگی 
از توجه و انرژی ما به همین مســئله شفاف اختصاص 
می یابد و باید در مورد اهمیت فناوری ابری توضیح دهیم 
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و فرهنگ سازی کنیم.« بعضی چالش ها محدود به صنعت خدمات ابری نیستند و کل 
کشور را درگیر کرده اند؛ به عنوان  مثال، سونامی مهاجرت یک ابرچالش است که کل کشور 
را درگیر کرده است. او درباره این چالش نیز صحبت می کند: »ابر آروان نیز به عنوان یک 
شرکت های تک بیش از هر صنعت دیگری درگیر این مسئله است.« طبق صحبت های 
پیرحسینلو، هم اکنون در کشورهای توسعه یافته بیش از ۷۴ درصد از زیرساخت ها متکی 
بر خدمات ابری هستند و در بعضی کشورها این عدد تا ۸۵ درصد نیز می رسد: »در ایران 
آمار دقیقی وجود ندارد، ولی اعدادی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد تخمین زده می شود. این نشان 
می دهد که فاصله زیادی با دنیا داریم. بلوغ استفاده از زیرساخت های ابری در کشور بسیار 
پایین به نظر می رسد. وقتی نفوذ یک صنعت پایین باشد، طبیعتاً نیازمند فرهنگ سازی 
است. به اعتقاد من طی پنج سال آینده این عقب افتادگی را به مرور جبران می کنیم و به 

نرخ قابل قبولی می رسیم. «

  خدمات دیتاسنتری ابر آروان

ابر آروان سرویس های دیتاسنتری مستقیم به هیچ شرکتی ارائه نمی دهد. او درباره خدمات 
دیتاسنتری ابر آروان این گونه صحبت می کند: »ما فقط ارائه دهنده کالود هستیم؛ تنها 
زیرساخت ابری به شرکت های مختلف ارائه می دهیم؛ از استارتاپ های کوچک گرفته تا 
شرکت های بزرگ. در بعضی مواقع بنا به نیاز مجبور شدیم یکسری دیتاسنتر برای خودمان 
به وجود آوریم تا سرویس بهتر و باکیفیت تری ارائه بدهیم. دیتاسنتر بامداد را که در منطقه 
ویژه اقتصادی پیام است، افتتاح کرده ایم. عالوه بر این، دیتاسنتری با نام نیما نیز داریم که 
یکی از بزرگ ترین دیتاسنترهای ابری کشور و همچنین یکی از بزرگ ترین دیتاسنترهای 
ابری خاورمیانه به شمار می رود که برای بیش از ۶۰۰ رک طراحی شده و امیدواریم امسال 
فاز اول آن به پایان برسد و از ســال آینده شروع به ارائه خدمات ابری کند. ما مجبوریم در 
نقاط مختلف دنیا دیتاسنتر داشته باشیم تا سرویس های ابری پایدارتر و قدرتمندتری را 

ارائه دهیم.«

  چالش فعالیت های بین المللی

با توجه به اینکــه ابــر آروان فعالیت هــای بین المللی نیز دارد، پیرحســینلو دربــاره ارائه 
خدمت به کشــورهای دیگر می گوید که این نوع از فعالیت ها سراســر چالش هستند: 
»با وجود اینکه فعالیت بین المللی ما کامالً مســتقل از شــرکت ایرانی است و ارتباطی 
با شــرکت ایرانی نــدارد، از ســمت نهادهــای بین المللی تحت  فشــار هســتیم، چون از 
نظر فناوری، هرگونــه ارتباط ما با ایران ایجاد حساســیت می کند و در داخل کشــور نیز 
محدودیت های گوناگونی برایمان می گذارند. درمجموع فعالیت های بین المللی برای ما 
بسیار سخت و پرچالش هستند. عادالنه تر بود اگر تمرکز خود را بر رفع چالش های فنی 
می گذاشتیم، در حالی  که اکنون چالش فنی فقط جزئی از دغدغه های حوزه بین الملل 
ما به شمار می رود و به همین دلیل خیلی کندتر از انتظار و برنامه هایمان پیش می رویم. 

در مجموع در جذب مشتری جدید و ارتقای زیرساخت ها 
خیلی خوب عمل کرده و توانســته ایم چند هزار مشــتری 
فعال در ده ها کشــور گوناگون داشــته باشــیم. امیدواریم 
در سالیان آینده بتوانیم به رشــد نمایی برسیم، به  نحوی 
که هم از نظر کیفــی و هم از نظــر مالی به جایــگاه باالتری 

برسیم.«

  خوش بین به سال ۱۴۰۱

مهم ترین اولویت ابر آروان در سال ۱۴۰۱ این است که نقشی 
جــدی در تحول صنعتــی و تأمین زیرســاخت بــرای تحول 
مبتنی بــر داده در شــرکت های بــزرگ و صنایع کشــور ایفا 
کند: »در دنیا موجی به نام تحول صنعتی شکل گرفته که 
شرکت های صنعتی بزرگ ایران نیز باید به آن سمت بروند. 
ما نیز می توانیم در کنار آنها قرار بگیریم و نقشی جدی در 
تأمین زیرســاخت های ابری مورد نیازشــان داشته باشیم. 
این مهم ترین اولویت ماســت و در کنــار آن، افزایش تعداد 
محصــوالت، بهبــود پایــداری و افــزودن امکانــات جدید با 
اولویت رفع نیاز کسب وکارهای بزرگ را مدنظر داریم. افتتاح 
دیتاســنترهای جدید نیز به پیشــبرد برنامه ها و اهداف ما 
کمک خواهد کرد. به سال ۱۴۰۱ خیلی خوش بین هستیم و 
امیدواریم با ارائه محصوالت پایدارتر و پشتیبانی بهتر بهبود 
قابل  توجهی در رضایت مشتریان ایجاد کنیم و در بازارهای 

بین المللی نیز به رتبه مناسب تر برسیم.«
از روز اول که ابر آروان به ثبت رسید، دارای اهداف مشخصی 
بود: »از یک  طرف دوســت داشــتیم از حیث فناوری، یکی 
از های تک ترین ارائه دهندگان کالود دنیا باشــیم. همیشه 
برای این هــدف برنامه ریــزی و تالش کرده ایــم؛ می دانیم که 
چشم انداز جاه طلبانه ای است و در بعضی متغیرها فاصله 
زیادی با آن چیزی که باید باشــیم، داریم و مسیر طوالنی و 
ســختی را باید بپیماییم، ولی این چشــم انداز را بــرای خود 
ترسیم کرده ایم. از منظر مسئولیت اجتماعی نیز دوست 
داریم از طریق تولید یک محصول های تک، کمک کوچکی 
به نجات سرزمین مادری خود کنیم. پروژه های توانمندسازی 
و پروژه هایی که در مناطق محروم تعریف می کنیم، بر اساس 

همین چشم انداز انجام می شوند.« 

عکس: بهار اصالنی

کسب وکار
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در گفت وگو با هم بنیان گذاران کوین پالس درباره خدمات این شرکت مطرح شد

کمک به سرمایه گذاری 
هوشمندانه تر در بازار رمزارزها

کوین پالس که گروهی متشکل از متخصصان حوزه بالکچین و رمزارزهاست، فعالیت خود را از سال ۱۳۹۸ شروع و بر حوزه تحلیل   
بازار و تحقیق و بررسی پروژه ها و فناوری های نوین در حوزه بالکچین متمرکز است. گروهی که هدفش ایفای نقشی مؤثر در توسعه 
دانش تحلیلی بازار رمزارزها و پروژه های بالکچینی است و مهم ترین خدمت آن کمک به افراد و سازمان ها برای سرمایه گذاری 
هوشمندانه تر در بازار رمزارزهاست. در گفت وگویی که با امین زربخش و علی ذاکری، هم بنیان گذاران کوین پالس داشتیم، از 
فعالیت های این کسب وکار و برنامه هایی که برای سال جاری دارند، جویا شدیم. طبق گفته های هم بنیان گذاران کوین پالس، فناوری بالکچین و 
کاربردهای مختلف آن در صنایع و حوزه های دیگر، برای تیم آنها بسیار جذاب است و هدف گذاری کرده اند تا با توسعه و تقویت این بخش و تعریف 
پروژه های تحقیقاتی جذاب در این زمینه، بتوانند به به کارگیری این فناوری در کشور کمک کنند. کوین پالس که در سال ۱۳۹۸ از یک اتاق هفت متری 
کار خود را شروع کرد، امروز یک تیم 25 الی ۳۰ نفره اســت که عالوه بر اینکه در حوزه تحلیل فاندامنتال بازار و شناسایی پروژه های جذاب برای 
ســرمایه گذاری بســیار فعال اســت، در حوزه معامالت الگوریتمی در حــوزه رمزارزها نیــز ورود کرده اســت. در ادامه مصاحبه عصــر تراکنش با 

هم بنیان گذاران کوین پالس را می خوانید.

  شروع فعالیت از سال ۱۳۹۸

علی ذاکری ابتدا درباره آغاز فعالیت کوین پالس صحبت می کند و توضیح می دهد: 
»من و آقــای زربخــش از خیلی وقت پیــش به صورت شــخصی، در حــوزه بالکچین و 
رمزارزها فعال بودیم و مطالعات گسترده ای در این زمینه داشــتیم، اما از سال ۱۳۹۸ 
تصمیم گرفتیم دانشــی را که در حال تولید آن هســتیم، به صورت یک ســرویس در 
اختیار دیگران نیز قرار دهیم. در ابتدا آشــنایی با بالکچین و رمزارزها بســیار کمتر از 
حاال بود. اگر امروز عمده بحث های ما در جلســات، مســیر پیش روی بازار و مواردی 
مثل چگونگی بازاریابی ان اف تی هاست، باید بدانید که تا دو سال گذشته، عمده زمان 
ما به توضیح در مورد فناوری بالکچین، محدود بودن بیت کوین و ایده اولیه ساتوشی 
می گذشــت. این پیشــرفت در ســطح دانش عمومی در جامعه به یُمن تحوالت بازار 

و فعاالن این صنعت در کشــور اتفاق افتاده اســت. 
البته عقالنیت حاکمیت و قانون گذار در عدم برخورد 
حذفی و حتی در زمینه هایی ایفــای نقش حمایتی 
نیز در این مســیر بســیار کمک کننده بوده است.« 
طبق صحبت های ذاکری، کوین پالس در سال ۱۳۹۸ 
از یک اتاق هفت متری کار خود را شروع کرد و امروز 
یک تیــم ۲۵ الــی ۳۰ نفــره اســت: »در این مســیر با 
شرکت ها، تیم ها و سازمان های مختلفی کار کردیم 
که بعضی از آنها، هنــوز هم خدماتــی از ما دریافت 

می کنند.«
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درصد می زدم، حدود ۵۰ درصد زدم. کنکور دانشــگاه آزاد را هم صرفاً برای اینکه مد شده 
بود، دادم. هنگام انتخاب رشته گفتم ۱۰ دانشگاه اول را انتخاب می کنم تا قبول نشوم و یک 

سال دیگر بخوانم.«
جامه بزرگ تابستان همان سال به اردویی در اردبیل رفته بود و نتیجه کنکور برایش اهمیت 
نداشت؛ چراکه قصد داشت یک سال دیگر بخواند و مجدداً کنکور بدهد. با این  حال وقتی 
در فضایی قرار گرفته بود که دیگر بچه ها همگی در حال دیدن نتایج کنکورشان بودند، او 
نیز تصمیم می گیرد با خانه تماس بگیرد و نتیجه کنکورش را چک کند: »حال خیلی بدی 
داشتم. آن زمان موبایل و تلفن هم دم دست مان نبود. تلفن راه دور پیدا کردم، یک زنگ به 
خانه زدم که ببینم بقیه بچه های اقوام که کنکور داده اند، چه کار کرده اند. زنگ زدم و دیدم 
مادرم عصبانی است که »تو چرا مدیریت صنعتی بوشهر را انتخاب کرده ای؟« یادم هست 
که عدد ۱۴۵۱ مهندسی نرم افزار یکی از دانشگاه های اصلی بود و من اشتباهی عدد ۱۲۵۱ را 
زده بودم که مدیریت صنعتی بوشهر قبول  شده بودم. تصورش را بکنید یک افسردگی بد 
به خاطر خراب کردن کنکور داری و اینکه باید یک سال دیگر درس بخوانی و حاال افسردگی 
مضاعف به سراغت می آید که هیچ چاره ای نمانده جز اینکه به سربازی بروی یا درس خود را 
در یک رشته ناشناخته و ناخواسته در بوشهر ادامه دهی. آن سال در دانشگاه آزاد هم  رتبه 
۶۷ آوردم و به علوم و تحقیقات رفتم که مهندسی پزشکی بخوانم.  ترم اول کالً منگ بودم و 
دائم از خودم می پرسیدم که من چرا اینجا هستم؟ ولی از قضا بعد از مدتی عاشق مهندسی 
پزشکی شدم، چون یک رشته Multi-Disciplinary بود که هم می بایست دروس رشته 

برق را می خواندیم، هم مکانیک، هم مواد و هم دروس رشته پزشکی.«
  مهندسی پزشکی دانشگاه علوم و تحقیقات

برای کسی که خیلی دوست داشــت به هر حوزه ای سرک بکشد و از یکنواختی گریزان 
بود، رشته مهندســی پزشــکی جذابیت زیادی برای جامه بزرگ ایجاد کرد: »اگر اکنون 
نیز به ســال ۱۳۷۸ برگردم، حتماً رشته مهندســی پزشــکی را انتخاب می کنم؛ شاید به 
 جای دانشگاه آزاد به دانشگاه بهتری بروم. آن زمان بهترین دانشگاه مهندسی پزشکی 
»پلی تکنیک« بود. با این  حال شانس خوب من این بود که در آن دوران رشته مهندسی 
پزشکی تازه به کشور آمده بود و استادهای کمی برای آن پیدا می شدند؛ پس استادان ما 
در واقع دست چینی از استادان دانشگاه شریف، پلی تکنیک و تهران بودند؛ مثالً استاد 
مکانیک از دانشگاه تهران می آمد، برق از دانشگاه شریف و دروس مهندسی پزشکی 
از دانشگاه پلی تکنیک. بچه های هم دوره ای ما خیلی بااستعداد بودند و هر کدام شان 
به نوعی داستانی مشابه من داشتند؛ یعنی به عللی نتوانسته بودند در رشته دلخواه شان 
پذیرش شوند و از دانشگاه آزاد ســر درآورده بودند. نهایتاً لیسانس خود را در دانشگاه 

علوم و تحقیقات گرفتم.«
پایان نامه دوران لیسانس خود را با دکتر ساجدی )که این روزها مدیرعامل شرکت شناسا در 

گروه فناپ است( برداشته بود که به آنها »میکروپروسسور« 
را درس مــی داد و از ایشــان نمــره ۲۰ گرفتــه بــود: »از دکتــر 
ســاجدی خواســتم پروژه ای برای پایان نامــه ام تعریف کند 
که کاری شاخص انجام دهم. او گفت من یک کار را در دوره 
ارشــد خود شــروع کردم که ناتمام مانده و تو می توانی آن را 
ادامه دهی. می خواستیم انقباضات عضالت »بایسپس« 
و »ترایسپس« بازویی را به یکسری فرمان های حرکتی تبدیل 
کنیم که به »ماوس سایبرنتیک« برای افراد معلول تبدیل 
شــود. بدین  ترتیب که ســیگنال های حیاتی پردازش شده 
پس از تبدیل به فرمان های حرکتی مطابــق با پروتکل های 
ارتباطی با سیستم عامل وقتی به کامپیوتر متصل می شود، 
کامپیوتر آن را به عنوان یک ماوس شناسایی کند. من بدون 
اینکه بفهمم این پروژه برای یک دانشجوی لیسانس چقدر 
پیچیده اســت، شــیفته موضوع شــدم و گفتم آن را انجام 
می دهم. بعــداً فهمیدم که این موضوع می توانســت چند 
پروژه فوق لیســانس را به خود اختصاص دهد. ناچار شدم 
۹ ماه روی پــروژه وقت بگــذارم تا باالخره کار به اتمام رســید 
و ماوس هم کار کــرد. در این پروژه، هم می بایســت کارهای 
نرم افزار انجام می دادم، هم مهندسی پزشکی، هم دیجیتال 
سیگنال پروسسینگ، هم شبکه عصبی و نتیجه هم قاعدتاً 

جذاب بود.« 
جامه بزرگ در چهار ســال دوران دانشــجویی سردبیر یک 
نشــریه به نام »پــژواک« بود که نشــریه دانشــجویی حوزه 
مهندسی پزشکی به  حساب می آمد؛ عالقه ای که در دوران 
نوجوانی هم با انتشار یک نشــریه تجربی به  نام »تنزیل« 

دنبال کرده بود.

  دومین ناکامی در کنکور

ارتباط جامه بزرگ با دکتر ساجدی از آن زمان بیشتر می شود 
و مسیر زندگی او تغییر می کند: »او از من پرسید برای ارشد 
می خواهم چه کار کنم و گفتم می خواهم همچنان مهندسی 
پزشکی بخوانم؛ جمله ای به من گفت که کل مسیر زندگی ام 
را عــوض کرد؛ »کشــور مهندس خــوب زیــاد دارد؛ خیلی از 

عکس: نسیم اعتمادی
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در ایــن مجموعــه، خالصــه ای از شــانزده کتــاب 
مطرح و شناخته شــده در حوزه اقتصاد و تامین 
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پرداخت یارها و 
چالش هایشان

از یازدهم شهریورماه ۱۳۹۷ که شش شرکت 
طی مراسمی تفاهم نامه پرداخت یاری را با 
شــاپرک و بانک مرکزی امضا کردند، عماًل 
حوزه فعالیــت جدیدی در شــبکه پرداخت 
کشور تعریف شــد. این حوزه که حاال بیش 
از ســه ســال از عمرش می  گذرد، اکنون با 
چالش های متعددی دست وپنجه نرم می کند. 
چالش هایی که به عقیده خود پرداخت یارها 
نه تنها امکان خلق نوآوری را از آنها گرفته، 
بلکه فاصلــه آنها را با نابــودی نیز کم 
کرده است. پرداختن به چالش های 
حوزه پرداخت یاری بهانه ای برای 
برگزاری میزگــردی با فعاالن این 
حوزه شــد تا نگاهی داشته باشیم 
به مســیری که پرداخت یاری از ابتدای 
شکل گیری اش تاکنون آمده و چالش هایی که 
با آن روبه رو شده است. به اعتقاد فعاالن این 
حوزه، در سال ۱۴۰۱ اگر چالش های موجود 
به همین منوال ادامه پیدا کند، می توان ســال 
جاری را »ساِل مرگ خاموش پرداخت یارها« 
نامید. همچنین در گفت وگو با فعاالن حوزه 
لندتک در کشور، به چالش ها و وضعیت این 

حوزه پرداختیم.
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ماهنامه اختصاصی

فناور ی های مالی ایران

  تنظیم گری نامطلوب در حوزه پرداخت یاری 

مهدی عبــادی، مدیرعامل وندار با اشــاره به مهم ترین 
چالش های حــوزه پرداخت یاری می گویــد: »مهم ترین 

احسان 
محمودی

مروری بر مهم ترین چالش های پرداخت یار ها در سال ۱۴۰۰

از عدم همراهی 
رگوالتوری تا انحصار

چالشــی کــه در ســال ۱۴۰۰ بــا آن مواجــه بودیــم، مســئله رگوالتــوری و نیــز نحــوه 
اجرای قانــون مؤدیــان مالیاتی بــود که نحــوه اجرای نادرســت ایــن قانون توانســت 
بــه کســب وکارهای بســیاری آســیب بزنــد.« بــه گفتــه او، بزرگ تریــن  مشــکلی که 

پرداخت یارها تاکنون با مسائل مختلفی از جمله رگوالتوری، اجبار اخذ کد مالیاتی توسط پذیرندگان، مدل کارمزدی نادرست 
و... دســت وپنجه نرم کرده اند که بزرگ ترین آن در سالی که گذشت، الزام اینماد بود. مشــکالت موجود با وجود شرکت های 
پی اس پی که بعضاً مدل کســب وکاری قدیمی تری دارند و به دلیل وجود رانت و انحصاری که در این حوزه وجود دارد، کار را بر 
پرداخت یار ها سخت کرده است. با وجود اینکه چهارچوب و مدل کسب وکاری مشخصی برای پرداخت یار ها توسط بانک 
مرکزی در نظر گرفته شد، اما تنظیم گری مناسبی را در این حوزه شاهد نیستیم؛ از این رو مزیت رقابتی بین شرکت های پی اس پی و پرداخت یاری 
به کمترین میزان خود رسیده، حتی می توان گفت که این مزیت به صورت کامل از بین رفته و بر اساس گفته فعاالن این حوزه دیگر امکان حیات 
با توجه به شرایط فعلی وجود ندارد. در این گزارش تالش شده تا با بررسی مهم ترین چالش ها و افق پیش  روی شرکت های پرداخت یار به شناختی 

دقیق و صحیح از وضعیت آنان در کشور طی یک سال گذشته با نگاه به آینده داشته باشیم.

از راست به چپ: مهدی 
عبادی، احمدرضا منصوری 
مصطفی نقی پورفر
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میزگردی درباره مهم ترین چالش های پرداخت یارها با حضور فعاالن این حوزه

سال مرگ خاموش 
پرداخت یارها؟

سال ۱۴۰۰ برای پرداخت یارها شروع سختی داشت. فروردین ماه شاپرک به  یکباره و بدون اعالم قبلی بیش از چهار هزار ترمینال 
پذیرندگان پرداخت یارها را بست. تیرماه نیز ضربه سنگین تری بر پیکره پرداخت یاری زده شد. گرچه ابالغ اجرای الزام اینماد 
کسب  وکارهای اینترنتی برای پرداخت یارها را شاپرک اعالم کرد، اما این الزام از سمت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بود؛ این 
یعنی پرداخت یارها تنها می توانند به کسب وکارهایی درگاه بدهند که اینماد گرفته باشند. حوزه پرداخت یاری از همان روزهای 
ابتدای شکل گیری اش با چالش های متعددی همراه بود. با شروع فعالیت های رسمی پرداخت یارها، تضادها و تعارض های منافع نمایان شد. 
نخستین تضاد منافع زمانی خود را نشان داد که شرکت های پرداخت یار موظف به انعقاد قرارداد با شرکت های پی اس پی برای اتصال به سوئیچ 
شاپرک بودند. اگر بخواهیم به طور خالصه در خصوص چالش های حوزه پرداخت یاری بگوییم، باید به مواردی همچون برخورد قهری رگوالتور 
با پرداخت یارها، اجباری شدن اخذ اینماد، اجباری شدن اخذ کد مالیاتی برای تمامی پذیرندگان و موارد دیگر اشاره کنیم. پرداختن به چالش های 
حوزه پرداخت یاری بهانه ای برای برگزاری میزگردی با حضور مهدی شریعتمدار، رئیس هیئت مدیره انجمن فین تک و مدیرعامل جیبیت؛ مهدی 
فاطمیان، مدیرعامل و بنیان گذار زیبال؛ امید آقاجانی، مدیر بازاریابی شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا و حمیدرضا ترابیان، بنیان گذار و 
مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک رایبد ایرانیان شد تا نگاهی داشته باشیم به مسیری که پرداخت یاری از ابتدای شکل گیری اش تاکنون آمده 
و چالش هایی که با آن روبه رو شده است. به اعتقاد فعاالن این حوزه، سال ۱۴۰۱ برای پرداخت یارها سال سختی خواهد بود و اگر این چالش ها 

به همین منوال ادامه پیدا کند، می توان این سال را »سالِ مرگ خاموش پرداخت یارها« نامید.

مینا حاجی

تنظیم گری

عکس: بهار اصالنی
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کســب وکارهایی که با شــرکت خودمان شــروع به کار کرده اند، تا قبل از اجباری شــدن 
اینماد خیلی متفاوت با اکنون بــوده که باید اینماد بگیرند و به فراینــد مالیات هم وارد 
شــوند و تا آخرین مرحله مالیات جلو بروند. اکنون برای گرفتــن درگاه پرداخت باید به 
ســه جا مراجعه کنی؛ یکی به پرداخت یار، یکی به ســامانه نماد و یکی هم به ســامانه 
امور مالیاتی. اگر هم این سامانه ها مختل باشد و استعالم نگیرد و درست عمل نکند، 
مشکل خودتان اســت. داده ها نشان می داد مشــتریان ما به یک ششم کاهش یافته 

است.
در حال حاضر همــه پرداخت یارها به ســقف خورده اند، یعنی به بازار مشــخص و 
محدودی رسیده اند که همان سهم قبلی شــان هم دارد کاهش می یابد و به سمت 
بازارهایی مثل کارت به کارت می رود. اگر در سال ۱۴۰۱ تغییر رویه اتفاق نیفتد، قطعاً 
تعطیلی را تجربه می کنیم. امیدواریم امسال که به نام سال دانش بنیان نام گذاری 
شده، تغییر رویه ای از باال تا پایین حاکمیت اتفاق بیفتد. اگر رویه فعلی ادامه یابد، 
هیچ بازیکن جدیدی به بازار اضافه نمی شــود و از میان بازیگران قبلی فقط آنهایی 
زنده می مانند که ســابقه زیــادی دارنــد و همان ها هم به مــرور به فکر تغییر مســیر 
کســب وکاری می افتنــد. قاعدتاً همه کســانی کــه در ایــن عرصه کســب وکار دارند، 
افراد جــوان و دارای ایده هســتند کــه زیر ســقف های کوتــاه نمی مانند و به ســمت 
کمال می روند. اغلب آنها یا به کسب وکار دیگر یا به حوزه دیگر می روند یا از کشور 

مهاجرت می کنند.
در خصوص درآمدزایی حاکمیت نمی دانیم چه پیشنهاد تازه ای را به چه کسی بدهیم. 
اصــل ۴۴ قانون اساســی صراحتــاً تأکید بــر خصوصی ســازی می کند، ولــی نمی دانیم 
به چه زبانی و چه شــکلی ایــن مفهوم را بیــان کنیم. به نظــرم این تصمیمــات در حوزه 
بانکی کامالً عمدی هستند. به صورت کامالً عامدانه فضایی شکل  گرفته که همچنان 
استمرار می یابد. پیشنهادهایی مثل »دیبا« که می گوید »باید همه به چند شرکت پول 

بپردازند« کامالً مغرضانه است.
آقاجانی: من ســال ۱۴۰۱ را ســال بســیار ســختی؛ هم بــرای پرداخت یارهــا و هم برای 
پی اس پی ها می دانم. اکنون همین غائله »کد مالیاتی« که روی کار آمد، اعالم کردند 
که دو میلیون و ۷۰۰ هزار کارت خوان جمع شــده  اســت. مجدداً بین پی اس پی ها چه 
رقابتی ایجاد می شــود؟ دو میلیــون و ۷۰۰ هزار کارت خــوان از ۱۰ میلیــون کارت خوان  
که در کشور نصب بوده، جمع شــده  اســت. حاال فضای رقابتی عجیب وغریبی بین 
پی اس پی ها شــکل می گیرد که داســتانی مشــابه پرداخت یارها را به وجــود می آورد. 
مهدی عزیز اشــاره کرد که امســال، ســال دانش بنیان است. ۱۰ سال اســت که تمام 
کارشناســان نظام پرداخت، تمــام بزرگان، تمام دلســوزان و ریش ســفیدان دارند داد 
می زنند که »این نظام پرداخت، این کارمــزد را اصالح کنید«. جناب آقای دهقان نیز 
در همایش تراکنش اعالم فرمودند که »ما از اردیبهشت ۱۴۰۱می خواهیم کارمزدها را 
اصالح کنیم«. من به شما قول می دهم امکان ندارد در اردیبهشت چنین چیزی اجرا 
شود .خدا کند بالیی که سر پی اس پی ها آوردند، عیناً بر سر ما نیاورند. ما داریم همان 
مســیر را در عرصه پرداخت یاری می رویم. آقای فاطمیان اشــاره کردند که ما از سال 
۱۳۹۶ داریم لِه می شویم، داریم داد می زنیم، ولی همه جور بالیی بر سرمان می آورند. 
خــدا می داند کــه بــازی تا کجــا ادامــه می یابــد. خدا کنــد در ســال ۱۴۰۱ شــرکت های 

پرداخت یار بتوانند سر پا بایستند و دوام بیاورند. واقعاً 
حیف اســت. من هــر روز داخــل لینکدین نــگاه می کنم 
و می بینیم ســیل عجیبــی از مهاجــرت اتفــاق می افتد. 
انســان احســاس درد می کند. ایــن  همه اســتعداد دارد 
کجا می رود؟ امیدوارم شرایط برای ادامه کار شرکت های 

پرداخت یاری در سال جدید بهبود یابد.
ترابیان: همان طور که اشــاره شــد، پیش بینی این قضیه 
کار چنــدان ســختی نیســت. از ســال ۱۳۹۷ کــه تعــداد 
محدودی شــرکت پرداخت یار داشــتیم، تاکنون به ۱۳۰ 
شــرکت پرداخت یــار رســیده ایم. قبالً فضــا بازتــر بوده و 
هرچــه زمــان گذشــته، قوانیــن و محدودیت هــا بیشــتر 
و کار ســخت تر شــده اســت. بــه نظــرم اکنــون بــه  جایی 
رســیده ایم کــه بــازار قفــل شــده و همــه در تالش انــد در 
این اتاق محبوس، سرشــان را باال بگیرند تــا کمی نفس 
بکشند. اگر این مدل و این اکوسیستم اصالح و بازنگری 
نشــود، بســیاری از شــرکت های پرداخت یــار، خصوصاً 
شــرکت هایی کــه کوچک تــر بــوده و ماهیــت اســتارتاپی 

دارند، تعطیل می شوند.
اولین کاری که باید اتفاق بیفتد، این اســت که روابط بین 
پی اس پی هــا و پرداخت یارهــا اصــالح شــود. ایــن رقابــت 
مســتقیم و آن هــم در یک بخــش کوچک بــازار، صحیح 
نیست. این رقابت در شرایط مساوی نیست. پرداخت یار 
نمی تواند خدمات مشــابه پی اس پی ارائه دهد؛ نه اینکه 

توانمندی نداشته باشد، بلکه مجوز ندارد.
در »ســند یکپارچه« که برای پرداخت یاری تدوین  شده، 
ابهامات زیادی وجود دارد که باید برطرف و شفاف شود و 
فضایی برای تنفس شرکت ها به وجود آید تا بازار از حالت 
قفل شده کنونی بیرون آید. با نام گذاری امسال امیدوارم 

نگاه ها قدری تغییر کند.
شــریعتمدار: به نظر مــن اگر با همیــن فرمان جلــو برویم 
۱۴۰۱ را باید »سالِ مرگ خاموش« برای شرکت های نوآور 
در حوزه مالی نامید. این را جدی می گویم. به نظر من نهاد 
تنظیم گر بلد است چطور عده ای را آهسته و بی سروصدا 
حذف کند. سال ۱۴۰۱ این اتفاق برای حوزه مالی می افتد 
و فقط بــه پرداخت یــاری محدود نیســت، بلکــه در حوزه 
بانک تک نیز دیبا به عنوان یک تهدید اصلی مطرح است 
و رگوالتور می خواهد کسب وکاری در آن حوزه راه بیندازد. 
افــرادی هم کــه در عرصــه دایرکت دبیــت کار می کردند با 
همین تهدیــد مواجه اند، چــون بانک مرکــزی می خواهد 
کســب وکاری برای این بازار راه بینــدازد. »رمزپول« بانک 
مرکزی وقتی منتشــر شود، نقطه شــروع جنگ رقابتی با 
فعاالن بازار رمزارز است و آنها بدون شناخت این مفاهیم 
می خواهند بقیــه را کنار بگذارند. به نظرم امســال ســایر 
بازیگران بازار مالی هم ذبح می شوند؛ قلع وقمع می شوند؛ 
نه اینکه مســتقیماً آنها را بکشــند، بلکه مــرگ خاموش 
را تجربــه می کنند. تنظیم گــری را طوری انجــام می دهند 
که طرف بگویــد »خداحافظ، مــن رفتم که در ترکیــه یا در 
کشــور دیگر کار کنم«. حتــی در حوزه لندتــک و وام دهی 
هم که حوزه کم حاشــیه تری اســت، اختــالالت زیادی رخ 
می دهد. با وجود اسمی که روی سال ۱۴۰۱ گذاشته  شده 
و توصیه هایی که برای کمک به شــرکت های دانش بنیان 
آمده، احســاس می کنــم در عمــل ایــن شــرکت ها از بین 

می روند و مهاجرت خیلی زیاد خواهد بود 

تنظیم گری
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فناور ی های مالی ایران

بررسی فرصت های لندتک ها برای اکوسیستم مالی ایران در افق چشم انداز ۱۴۰۱

لزوم همراهی و همگامی 
رگوالتور با لندتک ها

مرضیه امیری

 سال ۱۴۰۰ برای لندتک ها در ایران سال پرتکاپویی بود، هرچند در مقیاســی کوچک و توانستند جایی برای خود در اقتصاد و 
عرصه تسهیالت باز کنند. اما لندتک ها همچنان با چالش های جدی مواجه اند که از جمله آن عدم شناخت کافی رگوالتور از 
این صنعت است. راه پرداخت در همین راستا با تأکید بر نقش لندتک ها یک نشست تخصصی برگزار کرد و در این نشست 
مهمانان هر کدام از زاویه دید خود درباره نقش لندتک ها، جایگاه فعلی لندتک، چالش ها و موانع آن و در نهایت چشم انداز 
کسب وکارهای فعال در این حوزه پرداختند. در این نشست امیر حق رنجبر، مدیرعامل لندو که در این نشست به صورت آنالین حضور داشت 
در خصوص دو چالش عمده لندتک، بحث رگوالتوری و تأمین مالی صحبت کرد. محمدصادق آزادانی، هم بنیان گذار اعتبارینو و مسئول کارگروه 
لندتک کمیسیون فین تک سازمان نصر تهران درباره مأموریت این کارگروه و چشم اندازهای آن و همچنین نقشه راه توسعه لندتک ها در ایران 
توضیح داد و روح هللا پرنیان، هم بنیان گذار والتا نیز به چالش های تأمین مالی پرداخت. علیرضا سفیدپور، مدیرکل کسب وکار اعتبارات دیجی پی 
با نقبی به تجربه جهانی به لزوم آموزش دهی در این حوزه و مسئولیت خود استارتاپ ها اشاره کرد. علیرضا صدیقی، معاون منابع و برنامه ریزی 
گروه بلوط، مهمان دیگر این نشست نیز با بررسی رویکرد فعلی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی چشم انداز کلی آینده لندتک در ایران را ترسیم کرد.

عکس: نسیم اعتمادی

از راست به چپ: 
علیرضا صدیقی 
محمدصادق آزادانی 
علیرضا سفیدپور
 روح هللا پرنیان
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  فقدان شناخت لندتک ها در ایران

امیرحق رنجبر، مدیرعامل لندو در آغاز این نشست 
بــه مــرور تجربــه لندتــک  در ســال ۱۴۰۰ می پــردازد 
و توضیــح می دهــد: »در ســال گذشــته عمده تریــن 
مشــکلی که با آن مواجه بودیم، تقریباً مشابه همان 
چالش هایی بود که سال های قبل نیز داشتیم. فضای 
لندتک در ایران با چند مسئله اساسی مواجه است 
و طی ســال های گذشــته متأســفانه چنــدان برطرف 
نشده است. ما در این حوزه دو مسئله اساسی داریم 
که همه اســتارتاپ ها بــا آن  درگیر هســتند. موضوع 
اول بحــث رگوالتــوری اســت. تعاریــف و مواجهــه 
رگوالتور از جمله در زمینه شــیوه تأمین مالی، شــیوه 
اعتبارســنجی و شــیوه کارمزدها در این حــوزه مبهم 
است و هیچ سیاست مشخصی در این زمینه وجود 
ندارد. ایــن ابهــام شــاید در جاهایی به نفع ما باشــد 
و بتوانیــم بــه واســطه همیــن ابهــام کارمــان را پیــش 
ببریم، امــا همیــن ابهــام ریســک کار را نیز بــاال برده 
و هــر لحظه ممکــن اســت بانــک مرکزی در بخشــی 
اقدام کند که قابــل پیش بینی و انتظار نبوده اســت، 
کمااینکه بارها این اتفاق افتاده و در همین سال ۱۴۰۰ 
نیز در موضــوع اعتبارســنجی پیش آمــد. همچنین 
تأمیــن مالــی یکــی از چالش هــای استارتاپ هاســت 
که یک مســئله زیرســاختی اســت. در حــال حاضر 
بحث تأمین مالــی لندتک هــا از دو طریق لیزینگ ها 
و بانک ها انجام می شــود و به دو علــت این دو بخش 
همکاری خوبی با اســتارتاپ ها ندارنــد؛ یکی به دلیل 
عدم شــناخت کافــی و دیگــری هــم ابهــام تعاریف و 
قوانین. این ذهنیت در میان این دو بخش وجود دارد 
که لندتک شرایط ارائه اعتبار خرد را سخت می کند 
و حتی ممکن است هزینه های مالی را باال ببرد. الزم 
است این نگرش بانک ها و لیزینگ ها برطرف شود و 
اجرای این الزام نیاز به تالش خود استارتاپ ها دارد. 
کســب وکارهای این حــوزه باید ایــن اعتمــاد را جلب 
کنند و این مقبولیت را جا بیندازند که اســتارتاپ ها 
می توانند بازوی کمکی برای بانک ها و لیزینگ ها در 
ارائه تسهیالت باشند و سختی کاری که سال ها آنها 
با آن دست وپنجه نرم می کردند، از جمله در وثایق و 

ضمانت را تسهیل کنند.«
او ادامــه می دهــد: »همچنیــن مســائل قانونی خود 
بانک هــا و لیزینگ هــا به راحتــی اجــازه نمی دهــد که 
تأمین مالی به صورت گسترده انجام شود تا به راحتی 
این همکاری با استارتاپ  ها صورت پذیرد و دامنه ارائه 
تســهیالت توســعه یابد. طبق محاســبات ما فضای 
لندتک ایــران یک هزارم درصــد لندینگ خرد فضای 
آفالین است، در حالی که با اســتناد به تجربه برخی 
کشــورهای جهان، این عدد تا ۵۰ برابر جای رشــد در 

ایران دارد.« 

  کارگــروه لندتک و جایــگاه لندتک در اکوسیســتم 
مالی

در ادامــه ایــن نشســت محمدصــادق آزادانــی، 
هم بنیان گــذار اعتبارینو و مســئول کارگــروه لندتک 
کمیســیون فین تــک ســازمان نصــر تهــران از شــرح 

وظایــف و پیشــرفت ایــن کارگــروه صحبــت می کنــد و 
توضیح می دهد: »کارگروهی در چهارچوب کمیسیون 
فین تــک تشــکیل شــده کــه بــا اقبــال خوبــی از ســوی 
کســب وکارهای لندتــک مواجــه شــده و تعــداد قابــل 
توجهی از کسب وکارها در آن حضور دارند. در راستای 
تعریف مأموریت این کارگروه ســه محور اصلی شــامل 
پیگیــری مســائل و مشــکالت صنفــی کســب وکارها، 
بررســی تخصصــی موضوعات مربــوط به ایــن صنعت 
و ایجاد جایگاه تصمیم ســاز کارآمد برای این صنعت و 

تصمیمات حاکمیتی تعریف شده است.«
وی در ادامه در خصــوص عمده ترین چالش لندتک ها 
در سال گذشته ادامه می دهد: »چالش های متعددی بر 
سر راه لندتک ها وجود داشته و دارد که نمود همه آنها 
را می توان در تأمین مالی مشــاهده کرد. ســنتی بودن و 
پیچیدگی فرایندهای ارائه تسهیالت در کنار عدم تمایل 
بسیاری از بانک ها به ارائه تسهیالت خرد، استفاده از 
تأمیــن مالی را ســخت کرده اســت. عواملــی مانند نرخ 
دستوری تسهیالت، هزینه باالی وصول مطالبات خرد، 
بوروکراسی های داخلی و هزینه های عملیاتی باال باعث 
ترجیح بانک ها به ارائه تســهیالت کالن شده است. در 
این نقطــه لندتک ها می توانند نقش جــدی ایفا کرده و 
با اتکا به زیرســاخت های فناورانه و برطرف کردن برخی 
از این موانع، ریســک متمرکز بانک هــا را کاهش دهند 
و حلقــه گم شــده بیــن مشــتری و تأمین کننــده مالــی را 
ایجاد کنند. بــا این حال به این نکته باید توجه داشــت 
که مدل های کسب وکار لندتکی هنوز برای اکوسیستم 
صددرصد شناخته شده نیستند و حتی شاید فلسفه 
وجــودی لندتک ها نیــز هنــوز به طور جدی درک نشــده 
باشــد و بعضی نگاه های منفی، مانند اینکه لندتک ها 
باعث گران تر شدن تســهیالت می شوند، از نشانه های 
نبود شناخت دقیق این حوزه توسط بسیاری از بازیگران 
اصلی این حوزه است. با وجود همه چالش های موجود، 
در صورتی  کــه بتوانیم نقش لندتک هــا را به عنوان یک 
نهــاد تســهیلگر و تکمیل کننــده زنجیــره ارزش مالــی 
در اکوسیســتم بــرای تمامــی ذی نفعــان جــا بیندازیم، 
چالش های ما در این حوزه به طور جدی کاهش خواهد 
یافت و در مجموع کمک شایانی نیز به اکوسیستم مالی 

و ذی نفعان آن خواهد شد.«

  ارزش افــزوده لندتک هــا بــرای توســعه تســهیالت 
لیزینگ ها و بانک ها

بــه گفتــه روح هللا پرنیــان، هم بنیان گــذار والتــا نیــز 
اصلی تریــن چالش لندتک طی ســالی که گذشــت، در 
حوزه تأمین مالی بــوده اســت. او در ایــن رابطه توضیح 
می دهــد: »بحــث تأمیــن مالــی یکــی از جدی تریــن 
مشکالتی است که ما فعاالن عرصه لندتک با آن مواجه 
هستیم و این چالش بیش از آنکه به کمبود منابع مالی 
مربوط باشــد، بــه دشــواری انطباق شــیوه تأمیــن مالی 
سنتی با شیوه تأمین مالی که ما در لندتک به دنبال آن 

هستیم، بازمی گردد.«
بــه گفتــه او طــی ســالی کــه گذشــت، دیدگاه هــای 
ســخت گیرانه و عدم عالقه بانک ها به تســهیالت دهی 
خرد چالش جــدی لندتک ها بــود: »همــه می دانیم که 

امیرحق رنجبر: 
بحث تأمین مالی 
لندتک ها از دو 
طریق لیزینگ ها 
و بانک ها انجام 
می شود و به دو 
علت این دو بخش 
همکاری خوبی با 
استارتاپ ها ندارند؛ 
یکی به دلیل عدم 
شناخت کافی و 
دیگری هم ابهام 
تعاریف و قوانین. 
این ذهنیت در 
میان این دو بخش 
وجود دارد که 
لندتک شرایط 
ارائه اعتبار خرد را 
سخت می کند و 
حتی ممکن است 
هزینه های مالی را 
باال ببرد.

تنظیم گری



جهان

هزارمین اسب  تک شاخ به گله پیوست

۸۸

ما همین االن هم در متاورس زندگی می کنیم

۹2

آینده اتریوم

۹ ســال پیش، ویتالیک بوترین رؤیای اتریوم 
را پایه گذاری کرد تا با آن از فناوری اساســی 
بیت کوین، یعنی بالکچین برای کارهایی فراتر 
از ارز دیجیتال اســتفاده کند. از آن زمان، این 
فناوری به الیه اصلی تبدیل شده که مدافعانش 
می گویند به اینترنت جدید، متن باز و غیرمتمرکز 
تبدیل خواهد شد. اتریوم پس از بیت کوین، به 
دومین ارز بزرگ تبدیل شــده و اکوسیستمی 
تریلیــون دالری را تغذیه می کند کــه از نظر 
گردش پول با ویزا رقابت می کند. اما با وجود 
اینکه ارزش و حجم ارزهــای دیجیتال 
باال رفته، بوترین با ترکیبی از غرور 
و ترس پیشرفت دنیایی را که خلق 
کرده، نظاره می کنــد. بوترین در 
مصاحبه ای گفته اســت: »اگر درست 
اجرا نشود، خود کریپتو، پتانسیل داشتن 
ویژگی هــای ویران شــهری را دارد.« بوترین 
نگران خطراتی است که سرمایه گذاران بیش از 
حد مشتاق، کارمزدهای تراکنش سرسام آور و 
نمایش بی شرمانه ثروت ایجاد می کنند که باعث 
شده اغلب مردم چنین درکی از رمزارزها داشته 
باشند. در بخش جهان این شماره، گزارش تایم 
را با عنوان »شاهزاده رمزارزها، نگرانی هایی 

دارد« می خوانید.

بوترین روی صحنه کنفرانس اتریوم دنور، 
شلواری با طرح شیبا اینو پوشیده است

شاهزاده رمزارزها، نگرانی هایی دارد

۸2



82
ماهنامه اختصاصی

فناور ی های مالی ایران
مبارزه ویتالیک بوترین برای آینده اتریوم

شاهزاده رمزارزها 
نگرانی هایی دارد

فاطمه 
رضازاده حامد

مترجم

در عرض چند دقیقه، موسیقی الکترونیک شروع می شود، عروسک های پشمالو به هوا پرتاب می شوند، افرادی ظاهر می شوند 
که هوالهوپ های چراغ دار را می چرخانند و بازی گاو عصبانی سرعتش را باال می برد و گاوسواران را یکی پس از دیگری به زمین 
پرت می کند. جشن اختتامیه اتریوم دنور اســت. این کنفرانس ارزهای دیجیتال، به مدت یک هفته برگزار شد و موضوع آن 
اتریوم بالکچین بود. روزهاست که صف های طوالنی شکل گرفته است. حاال در یکشنبه شب ماه فوریه، انرژی گیج کننده در 
حال اوج گرفتن است، اما در حالی که انبوه جمعیت دارند برای وارد شدن فشار می آورند، مردی الغراندام اما قوی با ظاهری شبیه الف ها در حال 
خروج از محل برگزاری کنفرانس است و از بین افرادی که با شگفتی سلفی می گیرند و سرمایه گذاران رویداد می گذرد. بعضی ها اسمش را صدا 
می زنند، ملتمسانه می خواهند که بماند؛ بقیه او را با پای پیاده یا سوار بر اسکوتر تعقیب می کنند. با این حال این مرد از همه آنها سریع تر حرکت 

می کند و به تنهایی در خلوت البی هتل ناپدید می شود.

تصویر بوترین که 
در دنور  در 21 فوریه 
گرفته شده است.
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بکشند، جهان آنها را فراموش می کند. در عوض، ظهور 
رهبران جدید بسیار آسان است.«

در چند سال گذشته، رهبران بی شماری در اتریوم ظهور 
کرده اند و انــواع محصوالت، توکن هــا و خرده فرهنگ ها 
 )ICO( را ســاخته اند. در ســال 2017 عرضه اولیه ســکه
رونق پیدا کــرد کــه در آن ســرمایه گذاران خطرپذیر برای 
پروژه هــای بالکچیــن  میلیاردها دالر جمــع آوری کردند. 
در تابستان سال 2020، امور مالی غیرمتمرکزی داشتیم 
که در آن مکانیسم های معامالتی جدید و ساختارهای 
برگرفته باعث شــدند پول با ســرعت بســیار باالیی اوج 
بگیرد و انفجار ان اف تی ها که در ســال گذشــته رخ داد؛ 
کاالهــای دیجیتال قابــل مبادلــه، مانند تصاویــر نمایه، 
مجموعه های هنری و کارت های ورزشــی که ارزش شــان 

به شدت افزایش یافت.
شکاکان سودمندی ان اف تی ها را به سخره گرفته اند که 
در آن بر اساس مالکیت دیجیتال و درک شده از تصاویر 
ســاده، اقتصادهای میلیارد دالری ساخته شده اند؛ این 
تصاویر را می توان به سادگی کپی و پیست کرد. اما آنها 
به ســرعت بــه یکــی از پرکاربردترین اجزای اکوسیســتم 
اتریــوم تبدیــل شــدند. در مــاه ژانویــه، پلتفــرم تجــارت 
ان اف تــی بــه نــام اوپن ســی )OpenSea( بــه رکــورد پنــج 

میلیارد دالر فروش ماهانه رسید.
بوترین ظهور ان اف تی هــا را پیش بینی نکرد و این پدیده 
را بــا ترکیبــی از عالقــه و اضطراب تماشــا کرده اســت. از 
یک طــرف، آنها به تقویــت قیمت اتر کمــک کرده اند که 
ارزش آن در دو سال گذشــته بیش از 10برابر شده است 
)اعتــراف: کمتــر از 1300 دالر اتــر دارم که در ســال 2021 
خریداری کردم(، اما حجم آنها شــبکه را تحت الشــعاع 
قرار داده و به افزایش شــدید هزینه ها منجر شده که در 
آن، برای مثال، پیشــنهاددهندگانی کــه تالش می کنند 
خرید یک ان اف تی کمیاب را تضمین کنند، صدها دالر 
اضافه پرداخت می کنند. در این صورت مطمئن هستند 

که تراکنش هایشان تسریع می شود.
ایــن هزینه هــا برخــی پروژه هــای مــورد عالقــه بوتریــن 
در بالکچیــن را تضعیــف کــرده اســت. سیســتم اثبــات 
انســان بودن )Proof of Humanity( را در نظر بگیرید. 
به هر کسی که ثبت نام می کند، درآمد پایه جهانی اعطا 
می کند )در حــال حاضــر حــدود 40 دالر در مــاه(. وقتی 
می خواهیــد بــرای پرداخــت نیازهــای اساســی از کیــف 
پول تان برداشــت کنید، بســته به تعداد هفتــه ای که از 
استفاده شما از سرویس گذشــته، به خاطر هزینه های 
تراکم شــبکه ایــن عملیــات می تواند بســیار گران قیمت 
باشــد. بوتریــن می گویــد: »بــا ایــن وضعیــت هزینه ها، 
به نقطــه ای می رســیم که ابــزار برگرفتــه مالــی و حرکات 
قمارگونــه باعــث می شــوند خریــد بعضــی از چیزهــای 

باحال غیرممکن شود.«
همان طــور کــه ارزهــای دیجیتــال بــا ســرعت به ســمت 
رمزنگاری جریان اصلــی حرکت می کننــد، اصطالحات 
رمزی، فرهنگ خاص و زیاده روی های مالی آن با تحقیر 
گســترده مواجه شــده اســت. در همیــن حــال، کاربران 
ناامید به دنبــال بالکچین هــای جدیدتر مانند ســوالنا و 
BNB هســتند، چــون چشــم انداز هزینــه تراکنش هــای 
کمتر، ابزارهای ســاخت جایگزین یا ارزش های فلسفی 

متفاوت را می بینند.
بوترین می داند که چرا افراد در حال دور شدن از اتریوم هستند. بر خالف تقریباً هر 
رهبر دیگری در یک صنعت تریلیون دالری، او می گوید که ایرادی ندارد؛ به خصوص 
با توجه به اینکه مشکالت فعلی اتریوم در واقع به این خاطر است که کاربران بسیار 
زیادی دارد )از دســت دادن ثروت بســیار زیاد نیز او را نگران نمی کند؛ سال گذشته، 
او شش میلیارد دالر از توکن های شیبا اینو را که به او هدیه داده بودند، دور ریخت و 
توضیح داد که می خواهد مقــداری را به خیریه بدهد، به حفــظ ارزش این میم کوین 

کمک کند و از نقشش به عنوان »منبع قدرت« دست بردارد(.
در همین حــال، او و بنیــاد اتریوم کــه تقریباً یک میلیــارد دالر اتــر را در اختیــار دارد 
)یک نماینده شرکت این رقم را تأیید کرد( در حال اتخاذ چندین رویکرد برای بهبود 
اکوسیستم هستند. با 7/7 میلیون دالر افزایش نسبت به سال 2019، سال گذشته 
27 میلیون دالر به پروژه های مبتنی بر اتریوم کمک کردند و مثالً به توسعه دهندگان 

قرارداد هوشمند و کنفرانس آموزشی در الگوس یاری رساندند. 
تیم تحقیقاتی بنیاد اتریوم همچنین در حال کار روی دو به روزرسانی فنی مهم است. 
اولین مورد به نام »ادغام« شناخته می شود که اتریوم را از گواه اثبات کار )نوعی تأیید 
بالکچین(، به گواه بر سهام تبدیل می کند. بنیاد اتریوم می گوید مصرف انرژی اتریوم را 
تا بیش از 99 درصد کاهش می دهد و شبکه را امن تر می کند. بوترین از زمان تأسیس 
اتریوم به دنبال گواه بر ســهام بوده اســت، اما تأخیرهای مکرر اجرای آن را به یک درام 
به سبک »در انتظار گودو« تبدیل کرده است. در کنفرانس اتریوم دنور، محقق بنیاد 
اتریوم، دنی رایــان، اعالم کرد که ادغام ظرف شــش ماه آینده اتفــاق خواهد افتاد، مگر 
اینکه به گفته او »یک چیز دیوانه کننده و فاجعه بار« اتفاق بیفتد. در همان روز، بوترین 
شرکت هایی را که نگران اثرات زیست محیطی بودند، تشویق کرد تا استفاده از اتریوم را 
تا پایان ادغام به تأخیر بیندازند؛ حتی اگر به گفته او »تا سال 202۵ به تعویق بیفتد«.

  رأی گیری کوینی

یک سیستم حاکمیتی که در آن قدرت رأی، متناسب با سهم تان در سازمان است.
پس از ادغام، بوترین امیدوار اســت که این فناوری را گســترش دهد. مهم ترین ابزار 

بوترین  از 
دریچه مانیتور 

در کنفرانس 
اتریوم دنور 

دیده می شود.
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برای انجام این کار شاردینگ است که بوترین می گوید 
بــه اجــرای ســریع تر و در نهایــت کاهــش هزینه هــا تا 
پنج دالر منجر می شــود. اما در همین زمانی که بنیاد 
اتریوم روی شــاردینگ کار می کند، کاربران به ســمت 
بالکچین ها و پلتفرم های متمرکز رفته اند  که سریع تر 

اجرا می شوند و بهتر کار می کنند.
در مــاه ژانویــه، ماکســی مارلینســپایک، یکــی از 
بنیان گذاران برنامه پیام رسان سیگنال، نقدی نوشت 
کــه بســیار خوانــده شــد. او اشــاره کــرد کــه بــا وجــود 
مانتراهــای جمع گرایانــه اش، چیــزی کــه به اصطــالح 
وب 3 خوانــده می شــود، قبــالً در پلتفرم هــای متمرکز 
ادغام شده بود؛ همان طور که اغلب وقتی با انتقادات 
بحق مواجه می شــود، بوترین با یک پست متفکرانه 
و مفصل در ردیت به او پاسخ داد. او نوشت: »دنیای 
بالکچین غیرمتمرکز که به درســتی احراز هویت شده 
باشــد، در راه اســت و خیلــی نزدیک تــر از آن چیــزی 
اســت که بســیاری از مردم فکــر می کننــد. هیچ دلیل 
فنــی نمی بینــم که آینــده بایــد حتماً شــبیه وضعیت 

فعلی باشد.«
بوترین می داند که آرمان شــهر کریپتو بــرای خیلی ها 
مبتذل بــه نظر می رســد و مســابقه برای پیاده ســازی 
شاردینگ با وجود رقابت را »بمب ساعتی« می نامد. 
او می گویــد: »اگــر مــا ســرعت الزم شــاردینگ را اجرا 
نکنیــم، ممکــن اســت مــردم شــروع بــه مهاجــرت به 
راه حل های متمرکزتر کنند و اگر بعــد از رخ دادن همه 
آن اتفاقــات همچنــان متمرکــز باشــد، بله، اســتدالل 
قوی تــری هســت کــه می گویــد مشــکل بزرگــی وجود 

دارد.«
شــاردینگ تکنیکــی کــه در آن پــردازش داده هــا بــه 
تکه های کوچک تقسیم می شــود و شبکه را سریع تر 

می کند.
با حل مشــکالت فنی، بوترین توجه خود را به سمت 
مســائل اجتماعی - سیاســی بزرگ تر معطــوف کرده 
که فکر می کند بالکچین می تواند حل کند. در وبالگ 
و توییترش، مقاالتی در مورد مســکن، سیســتم های 
رأی گیری، بهتریــن راه بــرای توزیع کاالهــای عمومی، 
ساخت وساز شهری و تحقیقات طول عمر می بینید. 

در حالی که بوترین بخش اعظم همه گیری کرونا را در سنگاپور سپری کرد، بیش از پیش 
مثل دیجیتال نومد زندگی می کند و گزارش هایش را در راه می نویسد.

کســانی که بوتریــن را به خوبــی می شناســند، طی ســال ها متوجــه یک تغییر فلســفی 
شــده اند. گلن ویل، اقتصاددانی که یکی از همکاران نزدیک اوست، به نظریه ای اشاره 
می کند کــه می گوید منبع مشــترک باید به طور مســاوی بــه همه اعضــای جامعه تعلق 
داشته باشــد: »او یک مســیر را طی کرده و از تفکر آنارکو-کاپیتالیست به سمت تفکر 
جرجیســم حرکت کرده اســت.« یکی از پســت های اخیر بوترین خواســتار ایجاد نوع 
جدیدی از ان اف تی است که دیگر بر اساس ارزش پولی نیست، بلکه بر اساس مشارکت 
و هویت اســت. به عنوان مثال در یک ســازمان، به جــای اینکه تخصیص آرا بر اســاس 
توکن ها تعیین شــود، ممکن است آرا بر اســاس تعهدی مشخص شــود که یک فرد به 
گروه نشــان داده اســت. او می نویســد: »ان اف تی ها می توانند نمایانگر شــخصیت تان 

باشند، نه فقط آنچه می توانید بخرید.«
در حالی که وبالگ بوترین یکی از ابزارهای اصلی او برای اقناع عمومی است، پست های 
او قرار نیست دستوری باشند، بلکه کاوش های فکری هستند که باعث بحث و گفت وگو 
می شوند. بوترین اغلب ایرادات ایده های مبهمی را تشریح می کند که زمانی در موردشان 
نوشــته بود، مانند مالیات هاربرگر. وبالگ او الگویی اســت که نشــان می دهد چطور یک 
رهبر می توانــد ایده های پیچیــده را با طی کردن یک روند شــفافیت و ســخت گیرانه درک 
کند و روند نامرتب رشــد ذهنی را به نمایش بگذارد تا همه ببینند و شاید از آن بیاموزند. 
از نظر بوترین، بدترین سناریو برای آینده ارزهای دیجیتال این است که در نهایت قدرت 
فناوری بالکچین در دستان دولت های دیکتاتوری متمرکز شود. او از عرضه بیت کوین در 
السالوادور به عنوان ارز قانونی ناراضی است. این تصمیم با سرقت هویت و نوسان مالی 
همراه بوده است. چشم انداز استفاده دولت ها از این فناوری برای سرکوب مخالفان یکی از 
دالیلی است که بوترین موضع قاطعانه ای گرفته و می خواهد رمزارزها غیرمتمرکز بمانند. 
او این فناوری را قوی ترین اکوالیزر برای فناوری نظارتی می داند که دولت ها )مانند چین( و 

همچنین شرکت های قدرتمند )مانند متا( به کار گرفته اند.
بوترین معتقد اســت که اگر مــارک زاکربرگ نباید قــدرت اتخاذ تصمیم هــای تأثیرگذار 
تاریخی را داشته باشد یا نباید از داده های کاربران برای کسب سود استفاده کند، خود 
او هم نباید این قدرت را داشته باشد؛ حتی اگر بر توانایی اش تأثیر بگذارد و نتواند آینده 
چیزی که خلق کرده را شکل دهد، نتواند بعضی از افراد را به بالکچین های دیگر بفرستد 

یا نتواند به دیگران اجازه دهد تا از پلتفرمش به شیوه ای نامطلوب استفاده کنند. 
بوترین می گوید: »دوســت دارم اکوسیســتمی داشــته باشــم که دیوانگی هــای خوب و 
دیوانگی های بد زیادی داشــته باشــد. دیوانگی بد زمانی اتفاق می افتــد که فقط مقدار 
زیادی پول از حســاب تخلیــه می شــود و کل هدف ایــن کار یارانه دادن بــه صنعت هک 
است. دیوانگی خوب زمانی است که کار تکنیکی و تحقیق و توسعه و کاالهای عمومی 
حاصل می شــود. پس این نبرد وجود دارد و ما باید هدفمند باشیم و مطمئن شویم که 

اتفاقات درستی رقم می خورند.«  
گزارشی از نیک پوپلی و ماریا اسپادا

 برنت بردیک، 

شرکت کننده 
کنفرانس اتریوم 
دنور، در اتاق 
گالری ان اف تی 
گوشی اش را 
چک می کند.

 شرکت کنندگان 

در کنفرانس صف 
کشیده اند تا پس از اینکه 

بوترین نکات اصلی اش 
را بیان کرد، از او سؤال 

بپرسند.
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در روز دوم فوریــه، »هربــرت پــاالن« در 
خانه اش در اوکلند کالیفرنیا نرم افزار زوم 
را باز کرد و خودش را آماده کرد تا در مقام 
مدیرعامل به 400 کارمند اســتارتاپش، 
پروداکت بورد، خبر خوبی بدهد؛ اســتارتاپ پروداکت بورد 
موفق شده بود دور دیگری از ســرمایه به ارزش 1.7 میلیارد 
دالر را جــذب کنــد. ایــن بــدان معنــی بــود کــه شــرکت 
پروداکت بورد می توانست به طور رسمی خودش را یک اسب 
 تک شــاخ یــا شــرکت نوپــای یونیکــورن بنامنــد. وقتــی 
سرمایه گذاران تشخیص می دهند که ارزش یک استارتاپ 
یک میلیارد دالر یا بیشتر است، به اصطالح آن استارتاپ را 
یک شرکت نوپای یونیکورن می نامند. پاالن پدری 43ساله، 
خندان و اهل جمهوری چک بود که سعی می کرد آن تماس 

ویدئویی را به لحظه ای شاد و به یادماندنی تبدیل کند.
خــودش می گفــت: »در آن تمــاس ویدئویــی بــاال و پاییــن 
می پریــدم. داد مــی زدم هــورا!« پــاالن یک وســیله تزئینی 
کریسمس که شکل اســب تک شــاخ بود را برداشته بود و 
یکی از استیکرهای شرکت پروداکت بورد را روی آن زده بود 
و هر دو را به یک زنجیر بلند آویزان کرده بــود و زنجیر و این 
تزئینات را دور گردنش انداخته بود. او همراه با کارمندانش 
هورا می کشید و خوشحالی می کرد، با اینکه نمی توانست 
صدایشان را بشنود، چون آنها صداهایشــان را قطع کرده 
بودند. شــاید تبدیل شدن به یک شــرکت نوپای یونیکورن 
برای پروداکت بورد اتفاق بزرگی بود، اما در صنعت فناوری 
امروزه شرکت نوپای تک شاخ شدن به اندازه قبل ارزش ندارد. 
اصطالح شرکت نوپای تک شاخ تقریباً 10 سال پیش ساخته 

شد. در آن زمان رسیدن یک استارتاپ به ارزش یک میلیارد دالر اتفاقی نادر و جالب بود 
که فقط خوش شانس ترین بنیان گذاران و سرمایه گذاران شانس دیدن این موفقیت را از 
نزدیک داشــتند، اما اکنون میزان تولید شــرکت نوپای تک شــاخ ها با تولیدات کشاورزی 
صنعتی برابری می کند. البته یونیکورن شدن شرکت نوپای پروداکت بورد یک جنبه خاص 
داشت؛ پروداکت بورد هزارمین شرکت نوپای یونیکورن بود. بر اساس گزارش های سرویس 
پیگیری استارتاپ ها یا CB، با وارد شدن پروداکت بورد به گله  شرکت های نوپای یونیکورن، 
تعداد این گله برای اولین بار چهار رقمی شد. در همان هفته شش شرکت دیگر هم شرکت 
نوپای یونیکورن شدند. در روزی که پروداکت بورد در شرکت خودش اعالم کرد که شرکت 
نوپای یونیکورن شده، شرکت دیتا آنالیتیکس که یک استارتاپ نروژی در حوزه کریپتو بود 
هم توانست با جذب 69.420.000 دالر سرمایه یونیکورن خودش را به دست بیاورد. در 
ماه ژانویه 42 استارتاپ دیگر شرکت نوپای یونیکورن شدند و چهار نمونه از این شرکت ها 
به »دکاکــورن« تبدیل شــدند. دکاکورن اصطالحی اســت که به اســتارتاپ هایی با ارزش 
10 میلیارد دالر یا بیشتر داده می شــود. »برایان لی« که سرپرست تحقیقات CB است، 
می گوید: »وقتی هزار اسب  تک شاخ دارید، دیگر اسب  تک شاخ یک موجود کمیاب نیست 

و این اصطالح متناقض می شود.«
وجود این تعداد استارتاپ یک میلیارد دالری نشان می دهد که همان طور که سال هاست 
مردم می گویند، بازارهای خصوصی تورم باالیی دارند. اشتیاق سرمایه گذاران بازار خصوصی 
حتی با وجود متغیر بودن بازارهای عمومی، تورم و افزایش نرخ بهره هم تغییر خاصی نکرده 
است. لی می گوید بخشــی از این رشد سرکشانه، واقعی و معتبر اســت؛ به این دلیل که 
خدمات بیشتری در دنیا دیجیتال می شوند، شرکت های نرم افزاری باارزش تر می شوند و 
زیرساخت هایی مثل »آمازون وب ســرویس« راه اندازی یک کسب وکار دیجیتال را از هر 

زمانی ساده تر کرده اند.
اگر در گذشته شــرکت ها رشــدی به اندازه رشد باارزش ترین شــرکت های نوپای تک شاخ 
امروزی مثل بایت  دنس، اســپیس ایکس و اســترایپ داشتند، مالکیت شان به مالکیت 
عمومــی تغییر پیــدا می کــرد. کارآفرینــان امروزی فشــار کمتری بــرای تغییــر مالکیت به 
مالکیت عمومی احساس می کنند؛ به این دلیل که به دست آوردن پول مورد نیاز شان از 

تعداد استارتاپ های یک میلیارد دالری از هر زمانی بیشتر شده است

هزارمین اسب  تک شاخ 
به گله پیوست

محمد رهبان
مترجم
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گله اسب های تک شاخ امروز 
چه شکلی است؟

در فهرست اولیه شرکت های یونیکورن تمرکز روی سرویس های اینترنتی برای مصرف کنندگان بود. 9 سال بعد، بیشترین تعداد شرکت در دسته بندی 
فناوری مالی بود که به خاطر وجود شرکت استرایپ اینک و ارائه خدمات پرداختش بود. هنوز هم بیشترین تعدد شرکت های نوپای یک میلیارد دالری در 

آمریکا بیشتر از هر جای دیگر است، اما شرکت های یونیکورن چینی دسته بندی های متنوع تری مثل آموزش، سخت افزار و حمل ونقل دارند.

سایردیگر قسمت های آسیاچیناروپاآمریکامحل شرکت 

زنجیره تامین، لجستیک و تحویل:

فین تک:

مصرف کننده:

سخت افزار:

سالمت:

اتومبیل و حمل ونقل:

امنیت سایبری:
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نرم افزارها و سرویس های اینترنتیشرکت های تحلیل دادهآموزشتجارت الکترونیک و فروش مستقیم به مصرف کننده
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متاورس نام تجاری جدیدی برای قدرت و دسترسی های در حال رشد بیگ تک است. متاورس برای 
شرکت ها ساخته شده، نه مردم

ما همین االن هم در 
متاورس زندگی می کنیم

فاطمه اکیما
مترجم



راهنما

بفرمایید سهم و تحلیل

102

معرفی سه دستگاه سخت افزاری در صنایع 
مالی کشور

104

زنان دنیای صفر و یک ها

108

دنیای 
شگفت انگیز 

متاورس

وقتی نیل استفنســون با وسواسی زیاد دنیای 
خیالی رمان »ســقوط برف« را برمی ساخت، 
گمان نمی کرد جامعه  فناوری ایده هایش را تا این 
 اندازه جدی بگیرد و حتی روزی مارک زاکربرگ از 
عبارت »متاورس« برای تغییر برند فیس بوک وام 
بگیرد. عبارت متاورس از اکتبر 2021 بی سروصدا 
از جامعه فناوری به فضای عمومی راه گشود و 
روز به روز کنجکاوی افراد بیشتری را به خود جلب 
می کند. متاورس قرار است فضایی آنالین بسازد 
که در آن کاربران در الیه های چندُبعدی با 
هم در ارتباط باشــند و خودشان را در 
فضای دیجیتال غرق کنند. هنوز در 
مورد هویت آواتاری کاربران در فضای 
متاورس یا چگونگی ســرمایه گذاری و 
بهره برداری از این فضا برای کسب و کارهای 
گوناگون مباحثی مطرح است. اما جان راسل 
در کتاب متاورس بــه مخاطب وعده می دهد با 
ارائه  اطالعات خوب و کاربردی در مورد ماهیت 
متاورس، چگونگی سرمایه گذاری )از تملک تا 
اجاره و انتقال دارایی( و نحوه تعامل در این دنیای 
جدید، او را برای سرمایه گذاری در حوزه متاورس 

آماده کند.



شــرکت های ارائه دهنده 
ماهنامه 

بنکینگ تکنولوژی
خدمات مالی بیش از هر 
زمانــی بــرای انجــام امور 
خود به هوش مصنوعی 
متکــی شــده اند. آنهــا 
تالش دارند به جای بهره گیری از نیروهای انســانی، 
از هــوش مصنوعــی کمــک بگیرند تــا هزینه هــا را به 
حداقل برســانند. به ایــن ترتیب مشــتریان به جای 
آدم هــا عمدتــاً بــا ربات هایی بــا هــوش مصنوعی در 
ارتبــاط هســتند. ایــن یعنــی مشــتریان در صنعــت 
خدمــات مالــی بیــش از هــر زمانــی در محاصــره 

الگوریتم ها و ماشین ها قرار گرفته اند.
 ظاهراً ایــن نبایــد اتفــاق نامطلوبی باشــد، امــا نکته 
اینجاســت که الگوریتم هــا فاقد احســاس و عاطفه 
هستند. به این ترتیب تصمیم گیری های آنها بدون 
ســوگیری های انســانی و البتــه بــدون احساســات 
صورت می گیرد. اگر اتفاقی که در نهایت رخ می دهد، 
منصفانه باشــد، مشــکلی وجــود نخواهد داشــت، 
اما گاهــی می توانــد انصــاف و برابــری را رعایــت کرد 
و در عیــن  حال به احساســات هم احترام گذاشــت. 
این همان چیزی اســت که باید به دنبال آن باشــیم. 
گزارشگر مجله بنکینگ تکنولوژی در گزارش اصلی 
خود که روی جلد مجله هم به آن پرداخته، پیشنهاد 
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قمار بانک ها  
در مدیریت ثروت

ظاهراً مدیریت ثــروت یکی از 

مجله 
آمریکن بنکر

جدیدتریــن رویکردهــا بــرای 
ایجاد رشد است که بانک های 
آمریکا آن را دنبــال می کنند. 
هــم  آمریکن بنکــر  مجلــه 
مبحث مدیریت ثروت در بانک ها را زیر ذره بین قرار داده و به 
آن پرداختــه  اســت. بانک هــا بــرای تقویــت رابطــه خــود بــا 
مشتریان و همچنین دسترســی به الیه های نهفته بازار، از 
ابــزار مدیریــت ثــروت بهــره می گیرنــد. البتــه آن طــور کــه 
گزارش های مجله نشان می دهد، این اســتراتژی الزاماً برای 
همه نتیجه بخش نخواهد بــود. بی تردید حضــور بازیگران 
متعدد در عرصه بانکداری، شــرایط را ســخت کرده و باعث 
شده همه برنده نباشند. بانک های آمریکایی تالش دارند با 
تســهیل فرایندهای مختلفی که مشتریان شــان باید برای 
دریافــت خدمــات طــی کننــد، ایــن مشــتریان را به ســمت 
خودشان بکشانند. مثالً بانک مریل لینچ در آمریکا گروهی را 
به طور ویژه برای جذب مشتری از طریق فرایندهای مدیریت 
ثــروت در نظــر گرفتــه  اســت. ســی تی گروپ هــم واحدهای 
مدیریت ثروت خود را بازســازی کرده و همــه را زیر یک چتر 
واحد قرار داده تا بتواند بیشترین بهره را از این بخش ببرد. 
سایر بانک ها هم رویه ای مشابه را در پیش گرفته اند و به این 
ترتیــب رقابتــی در ایــن عرصه شــکل گرفته کــه الزامــاً همه 
نمی توانند در آن پیروز باشند.  نکته اینجاست که همه این 
تحــوالت از دل نیازهــای جدیــد و بــه روز مشــتری نشــئت 
می گیرد. در واقع این مشتری است که با تقاضاهای جدید 
خود، فضایی متناسب با نیازهایش ایجاد کرده  است. حاال 
برنــده نهایــی آن دســته ای خواهنــد بــود کــه بتواننــد میان 
خودشان و دیگران تمایز ایجاد کنند. در واقع کلیت خدمات 
یکسان اســت، اما تفاوت در ارائه خدمات، می تواند مسیر 
مشــتری را مشــخص کنــد. بانک هــا از گذشــته در زمینــه 
مدیریت ثروت در کسب وکارشــان فعــال بوده انــد، اما حاال 
تحوالتی را متناسب با نیازهای مشتریان ایجاد کرده اند که 

به موفق تر بودن شان کمک می کند. 

نسیم بنایی
مترجم

ماهنامه اختصاصی
فناور ی های مالی ایران
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چــرا مهــم اســت:  در دهــه 2010 فنــاوری بالکچیــن 
و تمــام کدهای منبــع آن، بــرای انجــام اصالحــات و 
اســتفاده تجــاری، آزادانــه در دســترس قــرار گرفت. 
سرمایه گذاران، متخصصان امور مالی و بانکداران، 
این فناوری ساده و در عین  حال پیچیده را دست کم 
گرفتند.  اما بیت کوین امکان خارج کردن بانک های 
مرکزی غیرشــفاف را از گردونه انتشــار پــول و قدرت 
عمل  دادن به بازیگران روابط کاال-پــول را فراهم کرد 
و بنیــان رمزارزهــا و پول هــای دیجیتالــی شــد. امروز 
افــق توســعه صنعــت پرداخــت در دهه هــای آینده 
پیش روی ماســت. دولت های بسیاری برنامه هایی 
را بــرای دوره گــذار بــه اقتصــاد بــدون پــول طراحی و 
اجــرا کرده انــد. پرداخــت با پــول دیجیتال پیوســته 
وجــوه نقــد را از گردونــه تراکنش های تجــاری خارج 
می کنــد و پول های بــدون پشــتوانه، به تدریــج جای 
خــود را بــه پــول خصوصــی و خود تنظیم شــونده 
می دهند. پس، به زودی آشنایی با پایه های مبادالت 
دیجیتال بخشی از ســواد عمومی می شــود. امروز، 
به جایگاهی رســیده ایم که می توانیم بردار توســعه 

صنعت پرداخت در دهه های آینده را ترسیم کنیم. 
دولت های بســیاری برنامه هایــی بــرای دوره گذار به 
ســوی اقتصاد بدون پــول نقد یا غیرپولــی را طراحی 
کرده و به اجرا گذاشــته اند. پرداخــت بدون پول نقد 
یــا غیر پولی به طــور پیوســته وجــوه نقــد را از گردونه 
تراکنش های تجاری خارج می کنــد و پول های بدون 
پشــتوانه، به تدریج جای خود را به پول خصوصی و 
خود تنظیم شــده می دهنــد. اکنون جریانــات مالی، 
بــه ســوی دنیــای جدیــدِ پرداخت هــای دیجیتالــی 
می شــتابند.  پاولو ســیدلوف در این کتاب اطالعات 
جامعــی درباره صنعــت پرداخــت ارائــه می دهد. با 
خواندن این کتاب شما می توانید با عملیات و سازوکار 
ابزارهای پرداخت مدرن آشنا شوید و درک جامعی 
از سیســتم های پرداختی که در حال حاضر در دنیا 
وجود دارد، داشــته باشــید. چگونــه پول تــا این حد 
نامشهود و لمس ناشدنی شد؟ مرز میان پول واقعی 
و پول مجازی کجاست؟ دستگاه چرخاننده اقتصاد 
و تســهیل کننده امور بشــر چگونه کار می کند؟ این 
کتاب کوشیده  است به این پرسش ها پاسخ دهد  

صنعت پرداخت دیجیتال  همه ما در دنیایی که به ســرعت در حال تغییر است زندگی می کنیم و 
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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چرا مهم اســت: دیفــای مخفف عبارت انگلیســی دی
»امور مالی غیرمتمرکز« است، اما پتانسیل بالقوه آن 
را آشکار نمی کند. دیفای به مجموعه ای از برنامه های 
کاربردی اشــاره دارد که می توانند امــور مالی مهمی 
ماننــد دریافــت وام و معامــالت مالــی را به صــورت 
غیرمتمرکــز و بــدون نیــاز بــه واســطه انجــام  دهند. 
به عبارت دیگر، دیفای یک پروژه نیســت، بلکه یک 
اکوسیستم از صدها پروژه گوناگون است که همه آنها 

خدمات مالی غیرمتمرکز ارائه می دهند.
 اگرچــه امــروزه حــوزه دیفــای کوچــک اســت، امــا 

به سرعت در حال رشد است. 
البته ارزش مالی آن حدود 10 میلیارد دالر اســت که 
نسبت به سیســتم مالی سنتی که ارزشــی معادل 
صدها تریلیون دالر دارد، رقم کوچکی است. به نظر 
می رسد ظهور آن چندین دهه طول خواهد کشید، 
اما با این حــال این اعتقاد وجــود دارد کــه دیفای به 
سیســتم مالی اصلی در جهان مبدل خواهد شــد. 
دیفای هم مانند اینترنت، احتمــاالً خدمات مالی را 

ارزان تر، سریع تر، ایمن تر و شخصی سازی تر خواهد 
کرد و بســیاری چیز های دیگر. اگر یوتیوب به عنوان 
بستری با مقیاس بزرگ برای انتشار ویدئو رشد کرد، 
به این خاطر بود که هر فردی می توانست به صورت 
رایگان و آسان از آن استفاده کرده و فایل های ویدئویی 
خود را در آن ایجاد کند. به طور مشــابه، دیفای برای 
محصوالت مالی چــه کاری انجام خواهــد داد تا هر 
فردی بتواند چیزهایی را با هزینه تقریباً صفر ایجاد 
کرده و از آن استفاده کند؟ نویسندگان کتاب »دیفای 
و آینده مالی«، درباره مزیت های بیشتری که دیفای 
نسبت به سیستم مالی سنتی ارائه  می دهد، بحث 
و گفت وگو کردند. همچنین نویسندگان این کتاب 
توضیحــات کاملــی دربــاره نحــوه کارکــرد مهم ترین 
پروتکل هایی دیفای امروزی، نظیر استیبل کوین ها، 

مارکت میکرهای خودکار و غیره ارائه دادند.
 ایــن کتــاب به هــر کســی کــه بــه یادگیــری در زمینه 
پروتکل های اتریوم و دیفای عالقه مند است، توصیه 

می شود   
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سیگنال

اپلیکیشــن ســیگنال جامع ترین برنامه از نظر دسترســی بــه اطالعات 
بازار سرمایه است که امکان مشاهده اطالعات کامل تمام شرکت های 
حاضر در بــورس را برای کاربــران فراهم کرده اســت. در این برنامه امکان 
بررســی اطالعات بازار های جهانــی، ارز های دیجیتــال، صندوق ها، طال 
و ارز، اوراق مشــتقه، کاال و انرژی و اوراق بدهی نیز وجــود دارد. در برنامه 
سیگنال امکان ثبت   نام و احراز هویت ســجام وجود دارد. در این برنامه 
آمــوزش ســرمایه گذاری در بــورس، مطالعــه و شــناخت صندوق هــای 
سرمایه گذاری و همه چیز درباره ارز  به صورت فیلم و متن در اختیار کاربر 
گذاشته شده است. به عبارت دیگر، سیگنال آخرین اخبار و اطالعات 
بازار بورس را به شما نشان می دهد و تغییرات آن را نیز به صورت لحظه ای 
پوشش می  دهد. در این بین مقاالت تحلیلی نیز به شما کمک می کنند 
تا بتوانید از اطالعات کسب شده به نحوی درست استفاده کنید. یکی 
از کاربردی ترین قابلیت هــای این بخش، نمایــش صندوق های 
رسمی و دارای مجوز است که به کاربران کمک می کند تا 
با خیال راحت و به دور از دغدغه کالهبرداری دســت به 

سرمایه گذاری بزنند.
برنامه سیگنال همچنین پوشش لحظه ای اخبار بازار ارز 
و طال را در طیف قابلیت های خود دارد. شما با استفاده 
از ایــن قابلیــت می توانیــد در جریان آخریــن تغییرات 
بازار ارز و طال قرار بگیرید. همچنین در بخش آموزش 
اپلیکیشن، اطالعات مفیدی در مورد شرایط اقتصادی 
بازار وجــود دارد که می توانیــد از آنها اســتفاده کنید. 
این برنامه در زمینه اطالع از انواع خدمات بانکی نیز 
بســیار پرکاربرد اســت. شــما در ســیگنال می توانید 
طیف وســیعی از خدمات بانکی ماننــد وام، دریافت 
شماره شــبا، خدمات ارزی و حتی آدرس شعب را با 
تمام شرایط و جزئیات آن مشاهده کنید. این برنامه 
همچنین برای کسانی که بازار ارز دیجیتال را دنبال 

می کنند، اطالعات بسیار خوبی دارد.

چشم بورس

یکی دیگــر از گزینه های روی میز برای شــما اپلیکیشــن چشــم بورس 
است. در برنامه چشــم بورس کاربر در قسمت واچ لیســت )دیده بان( 
می تواند حداکثر 20 نماد را به دیدبانش در نسخه رایگان اضافه کند و از 
اخبار و اطالعیه های لحظه ای شرکت خبردار شود. در قسمت فیلتر ها 
15 نمــادی که بیشــترین ورود و خروج نقدینگی، صــف خریدوفروش، 
حجــم مشــکوک کــم و زیــاد، بیشــترین و کمتریــن بازدهــی هفتگی، 
ماهیانه و سه ماهه شرکت ها، بیشترین جابه جایی حقیقی به حقوقی 
و بالعکس وجود دارد که کاربر می تواند از این گزینه ها رایگان استفاده 

کند.
همچنیــن در قســمت  هشــدار  ها در نســخه رایــگان می تــوان حداکثر 
20 هشــدار بــرای خــود ایجــاد کــرد تــا برنامــه برای شــما بــا یک خبــر یا 
اتفاق جدید هشــدار ارســال کنــد. در قســمت مدیریــت منابــع اخبار 

و گزارش هــای کارشــده از ســوی 
رســانه های بورســی مانند اخبار 
ســایت بــورس تهــران، اقتصــاد 
آنالیــن، فارس نیــوز و… را مجزا و 
به صــورت دسته  بندی شــده در 
اختیــار کاربر گذاشــته تــا کاربر 
از اخبــار منتشرشــده مطلــع 
شــود. همچنین به کاربر پس از 
انتشار اخبار از سوی خبرگزاری 
مورد نظر نوتیفیکیشن ارسال 

می کند تا کاربر را باخبر کند.
در فهرســت تگ هــا می تــوان 
تگ هایی چون افزایش سرمایه، 
بــازار، دالر و ارز، شــاخص کل، 
مجامع شرکت ها و نماد ها و... 
را افزود و از اخبار منتشرشده با 
محوریت مورد نظر مطلع شد.
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نگاهی به پنج اپلیکیشن حوزه تحلیل بازار سرمایه

بفرمایید سهم 
و تحلیل

با مطرح شدن دوباره موضوع برجام بازار سرمایه ایران تکاپوی تازه ای را در خود دید و دوباره خیلی ها نشستند پای حساب وکتاب 
که اگر برجام بشود، وضعیت فالن شرکت یا فالن سهم در بورس چطور می شود و دوباره شاخک ها سمت بورس تیز شد، ولی 
با تیره شدن وضعیت برجام، این تب وتاب هم دوباره خوابید. با این حال تصمیم گرفتیم در این شماره عصر تراکنش نگاهی 
داشته باشیم به پنج اپلیکیشن در حوزه بازار سرمایه که تحلیل و سرویس های تحلیلی نقش کلیدی در آنها دارد. گزینه هایی 

که احتماالً در روزهای دوباره داغ شدن بازار سرمایه، به کارتان خواهند آمد.



معرفی زنان فعال در صنعت فناوری های مالی ایران -  ویرایش دوم

زنان دنیای صفر و یک ها
بیشتر ما شاید با شنیدن نام »صنعت فناوری های مالی« بالفاصله برایمان یک صنعت مردانه تداعی شود و شاید در   
میان اسامی که از این صنعت در ذهن مان نقش بسته، زن ها جای پررنگی نداشته باشند؛ این در حالی است که زنان 
در این صنعت همچون بسیاری از صنایع و حوزه های دیگر، دوشادوش مردان با پشتکار به کار و تالش می پردازند و در 
این راستا ارزش افزوده هایی را نیز خلق می کنند. در شماره پنجاه ودوم ماهنامه عصر تراکنش در مطلبی به معرفی 1۹ نفر 
از زنان فعال در صنعت فناوری های مالی ایران پرداختیم که در الیه مدیران ارشد مشغول به فعالیت هستند و طی سال های فعالیت شان 
در این حوزه، اقدامات مهمی را انجام داده اند. همان طور که در آن مطلب نیز گفته بودیم، قطعاً هیچ فهرستی کامل نیست و همیشه در 
فهرست ها نام هایی هستند که جا افتاده اند و از مخاطبان خواستیم اگر از نظرشان جای نام هایی در این فهرست خالی است، ما را مطلع 
کنند تا بتوانیم در گزارش های بعدی فهرست کامل تری را ارائه دهیم. در این مطلب فهرستی را که در پنجاه ودومین شماره عصر تراکنش 
ارائه کرده بودیم، کامل تر کردیم و به معرفی زنان فعال دیگری در صنعت فناوری های مالی کشور پرداختیم. ابتدا مروری خواهیم داشت 
بر افرادی که در فهرست اول به معرفی آنها پرداختیم و ســپس به طور مفصل به معرفی زنان فعال این صنعت در فهرست جدیدمان 

خواهیم پرداخت.

 زهرا میرحسینی
سمت: معاون فناوری اطالعات

 و ارتباطات بانک پاسارگاد

نوش آفرین مؤمن واقفی
سمت: مدیرعامل سابق هلدینگ 

فناوری اطالعات بانک تجارت

 افسانه اوضاعی
سمت: مشاور عالی مدیریت عامل بانک 

تجارت

 مونا نهالبار
 سمت: رئیس اداره کربنکینگ 

بانک کارآفرین

 مرضیه پنبه ئیان
سمت: عضو هیئت مدیره شرکت 

رسا، وابسته به بانک صنعت و معدن

 شبنم شجاعی
سمت: مدیر امور فناوری اطالعات 

بانک کارآفرین

 مونا حاجی علی اصغر
سمت: قائم مقام مدیرعامل شرکت 

مدیریت سرمایه کیان

 فاطمه موسوی روزبهانی
شــرکت  مدیرمحصــول  ســمت: 

آدانیک )آدان نیک افزار(

 عشرت عدالت
سمت: مدیر امور فناوری اطالعات و امنیت 

فضای مجازی بانک توسعه صادرات

 بهناز آریا
 سمت: مدیرعامل گروه شرکت های 

کهکشان

 مهدیه نوروزیان
سمت: معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت 

داتین

 سارا سام خانی
 سمت: معاون منابع انسانی 

گروه مالی آگاه
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