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ماهنامه اختصاصی

فناور ی های مالی ایران

ماه گذشته در روز 10 اردیبهشت ماه نشستی با حضور جناب آقای دکتر 
صالح آبادی در طبقه 18 ساختمان بانک مرکزی برگزار شد. در این نشست 
جمعی از فعاالن شناخته شده فناوری های مالی ایران حضور داشتند و هر 
کدام بخشی از این اکوسیستم را نمایندگی می کردند. کمیسیون فین تک 
و کمیسیون پرداخت یاری سازمان نصر تهران و انجمن فین تک با همکاری هم هدایت این 
نشست را بر عهده داشتند. بنده در کنار آقایان مهدی شریعتمدار و مصطفی نقی پورفر تالش 
کردیم در مدت زمانی حدود یک ساعت و نیم تمام مسائل مهم این روزهای فین تک ایران به 
گوش رئيس کل بانک مرکزی برسد. کلیت جلسه مثبت بود و همه از این گفتند که فناوری های 
مالی اتفاق درســتی اســت و همه بر ســر تنظیم گری این حوزه روبه جلو اتفاق نظر داشــتند. 
خروجی این جلســه هم تشــکیل کارگروه ســندباکس و کارگروهی برای فناوری های مالی در 
شرکت ملی انفورماتیک بود. به نظر می رسد بانک مرکزی در دوره جدید تمایل بیشتری برای 
دیدن و شنیدن بازیگران نوظهور دارد و ممکن است شرایط اندکی بهتر شود. البته ناگفته نماند 
که شرایط برای کار کردن کسب وکارهای نوپای حوزه فناوری های مالی هنوز مساعد نیست و 
نه تنها چهارچوب های قانونی، بلکه اعمال ســلیقه های شــخصی هم گاهی راه را بر نوآوری 

می بندد. 
علی  ایحال ما امیدواریم بتوانیم از طریق تعامل و گفت وگو زمینه نزدیک تر شدن ذهن ها به هم 
را فراهم کنیم و بتوانیم در توسعه اقتصاد نوآوری در ایران نقش کوچکی داشته باشیم. حجم 
چالش ها و مشکالت ریز و درشت در حوزه های گوناگون به حدی زیاد است که اگر بخواهیم از 
این مشکالت بنویسیم، مثنوی هفتاد من کاغذ می شود. منتها امیدواریم این نشست ها و این 
حرف زدن ها بی فایده نباشد و بتوانیم اولویت ها را روشن کنیم. در شرایطی هستیم که فشارهای 
اقتصادی بیش از گذشته شده و مشکالتی که در تعامل با جهان داریم، تأثیر سنگینی بر روان 
کار کردن کسب وکارها گذاشته است. کسب وکارهای کوچک و متوسط قلب تپنده اقتصاد 
هستند و وقتی آنها نتوانند روان و آسان کار کنند، در نهایت کلیت اقتصاد دچار فروپاشی 
می شود. امیدواریم حرف هایی را که می زنیم، به عنوان منتقدانی دلسوز که در میانه میدان 

نشسته اند، ببینند و راه حل هایی که ارائه می دهیم مورد توجه قرار گیرد.
مــا فین تــک را کاربــرد نوآورانه فنــاوری و خلــق مدل هــای نوین کســب وکار در خدمــات مالی 
تعریف می کنیم. بر مبنای مدل مکعب، فین تک هم ســه یــال دارد؛ فنــاوری، بخش مالی و 
مدل کسب وکار. ترکیب این سه در کنار هم کســب وکارهای فین تک را می سازد، ولی گاهی 
اوقات برخی بخش ها پررنگ تر می شود. به عنوان نمونه هوش مصنوعی در شرایط فعلی از 
جذابیت های زیادی برخوردار است یا مثالً حوزه ای مانند بالکچین توجه زیادی را به خودش 

جلب کرده  است. 
بر مبنای کســب وکارهایی که در حال حاضر در ایــران و جهان فعالیت می کننــد، ما 9 حوزه 
گوناگون را در دنیــای فین تک شناســایی کرده ایم و البتــه بخش های جدید دیگــری در حال 
اضافه شدن هستند که از جذاب ترین های آنها پراب تک است. 9 بخشی که در حال حاضر 
کسب وکارهای شناخته شده و فعال دارند به این قرارند: پی تک، بانک تک، لندتک، رمیتنس، 
اقتصاد توکن و رمزارز، مدیریت مالی شخصی، اینشورتک، رگ تک و ولث تک. این 9 بخش 
از زیرســاخت های 12 شــرکت پی اس پــی و حــدود 100 شــرکت فناوری مالــی ایران اســتفاده 
می کنند. زیرساخت  همه این کسب وکارها برای انجام فعالیت های نوآورانه در حوزه مالی هم 
کسب وکارهای بانک، بورس و بیمه هستند و قاعدتاً سه رگوالتوری اصلی این حوزه هم سه 
نهادی هستند که بر بانک، بورس و بیمه نظارت می کنند. منتها به دلیل مقررات گذاری نشدن 
این حوزه ها ممکن است نهادهایی فراتر از این سه نهاد نیز در حوزه تنظیم گری ورود کنند که 

همین موضوع چالش هایی را در مسیر راهبری کسب وکارها ایجاد می کند. 

اگر بخواهیم به مسائل امروز فین تک ایران نگاه کنیم و 
صرفــاً در حوزه بانک مرکزی به یک جمع بندی برســیم، 
10 حــوزه قابل رصد و شناســایی اســت؛ لندتــک، کیف 
پــول، هــوش مصنوعــی و کاربردهــای آن، احــراز هویت، 
بالکچین و رمزارز، پرداخت و پرداخت یاری، بانکداری باز، 
بانکداری دیجیتال و بانک دیجیتال، ظهور نئوبانک ها 
و ســرمایه گذاری در حوزه فین تــک و فناوری هــای مالی. 
کسی شک ندارد که فین تک ها در مسیر تحول و اصالح 
نظام بانکی می توانند نقش آفرینی کنند. به عنوان نمونه 
می توان به مواردی مانند تخصیص هدفمند تسهیالت 
خرد، اطمینان از تحقق ضوابط و مقررات، افزایش سهم 
درآمد های غیرمشاء، رفع انجماد دارایی ها، کاهش بهای 
تمام شده پول، اعتبارسنجی جامع، تلفیق خدمات بازار 

پول و سرمایه و اعتبار به جای وام اشاره کرد.
از مرور بخش به بخش فین تــک می گذرم؛ عالقه مندان 
می تواننــد هم فایــل پاورپوینت جلســه بانک مرکــزی را 
در اینترنت پیدا کنند و هم صحبت های مطرح شده در 
جلسه قابل مشاهده در رسانه هاست. آنچه می خواهم 
بگویم، این است که ما امروز با مسائلی دست به گریبان 
هستیم که جهان مدت هاست از آنها گذر کرده است. در 
همه جای جهان سیستم های مالی نظام های پرچالشی 
هستند که مدام تغییر می یابند تا بتوانند خودشان را با 
شرایط جدید تطبیق دهند. به همین دلیل تنظیم گری 
در حوزه مالی به شدت پیچیده است و مدام تغییر حالت 
می دهد. مســائلی که ما امــروز در حوزه های تنظیم گری 
مالی با آنها روبه رو هستیم، در چند سال گذشته مسائل 
جهان بوده و راه حل های آنها امروز در دســترس ماست 
و حتــی نتایــج راه حل هایــی را نیــز کــه انتخــاب کرده اند، 

می توانیم بررسی کنیم.
به نظر می رسد حلقه مفقوده، کار عمیق است. ما باید 
بتوانیم با بررسی دقیق تجربه های جهان و تطبیق آن با 
شرایط امروز زمینه توسعه و بهره برداری بیشتر از فناوری 

و نوآوری را فراهم کنیم.
امیدوارم گفت وگوهایی که انجــام می دهیم به ما کمک 
کند در این زمینه ثابت قدم باشیم و فکرهای نو و ایده های 

جدید را مدام به جامعه تزریق کنیم 

به بهانه نشست فعاالن فناوری های مالی ایران با رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

 مهم ترین مسائل
روز فین تک ایران

رضا قربانی
سردبیر
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شماره پنجاه وهشتم

در بحبوحــه پاندمــی و پدیده ای که 
همچــون  روش هــا  برخــی  بــرای 
کاتالیــزور بــود، مفهومــی در جهان 
خلق شــد بــا عنــوان فین تــک 2.0؛ 
مفهومی جدید در جهان که شاید گفتن درباره آن در 
میان انبوهی از چالش های اقتصادی و غیراقتصادی 

امروز کاری بیهوده و بی فایده باشد. 
هنــوز هــم مــا نتوانســته ایم بــه انــدازه ای کــه در دنیــا 
اتفــاق افتــاده، طعم خــوش فین تــک 1.0 را بچشــیم، 
چه برســد به اینکه بخواهیم از فین تک 2.0 بگوییم. 
فین تک در دنیا و در سال های گذشته فرازوفرودهای 
زیادی داشــته اســت. قبــل از پدیــده کرونــا برخی در 
جهان به آینده فین تک امیدی نداشتند و نسبت به 
پیش بینی هایی که درباره آینده این صنعت می شد، 
بدبیــن بودنــد، ولــی در دوران کرونا ما شــاهد شــتاب 
در رشــد خیره کننده کســب وکارهای فین تکی جهان 
بودیم. کســب وکارهای فین تــک طوری در ایــن دوران 
رشــد کردند که انگار دقیقاً برای دنیای مواجه شده با 
پاندمی ساخته شده بودند و تمام این سال ها در حال 
تمریــن بــرای نشــان دادن قابلیت هایشــان در دوران 

پاندمی بودند.
پیش از این مردم به خوبی با برخی بخش های فین تک 
همچــون پرداخــت به خوبی آشــنا شــده بودنــد و این 
خدمات بــه بخشــی غیــر قابل حــذف از زندگی شــان 
تبدیل شده بود، اما در دوران پاندمی سایر بخش های 
فین تک نیز که تا پیــش از این موفق بــه جذب بخش 
عمــده جامعــه نشــده بودنــد، توانســتند رشــد قابــل 
توجهــی را در جــذب کاربــر تجربــه کننــد. این گونــه 
بخش هــای گوناگــون فین تــک؛ از ســرمایه گذاری و 
ولث تک گرفته تــا حوزه های نویــی ماننــد رمزارزها به 
شــکلی وارد زندگی مردم شــدند کــه انگار ده ها ســال 

است که در زندگی مردم حضور دارند.
حاال کــه به نظر می رســد کرونا رفتنی نیســت و مانند 
یــک بیمــاری مزمــن در کنــار مــا می مانــد، هــم از آن 
تب وتاب روزهای اوج پاندمی دور شــده ایم و هم دیگر 
نمی توانیــم به قبــل از کرونــا بازگردیــم. فین تک ها که 
زمانی با هدف کمرنگ کردن سیستم های مالی سنتی 
ظهور کرده بودند، اکنــون به یک جریان اصلی تبدیل 
شــده اند و گاهــی اوقــات رفتارهایــی انجــام می دهند 
که از نهادهای ســنتی ســر نمی زنــد. به نظر می رســد 
انحصارگرایی و حاکمیت غول هــای فناوری در جهان 
به نقطه مهمی رســیده اســت. حاال فین تک شکل و 
شمایل خودش را پیدا کرده و به نظر می رسد تصویری 

که از فین تک داریم تا سال ها بدون تغییر می ماند.
امــا فین تــک 2.0 رنگ وبــوی دیگــری دارد. فین تــک 

1.0 را بــا نام هایــی همچــون آکورنــز، ونمــو و رابین هــود 
می شناســیم، اما در فین تک 2.0 یکپارچگی مهم ترین 
موضوع اســت. حاال به اندازه کافی بخش های گوناگون 
فین تک رشد کرده اند و ما اکنون به درگاه ها و کانال هایی 
نیــاز داریــم کــه همه چیــز را از آنجــا دنبــال کنیــم. فرقی 
نمی کنــد بــرای کارهــای بانکــداری و پرداخــت بخواهیم 
وارد آن اپلیکیشــن شــویم، یــا بــرای ســرمایه گذاری یــا 

خرید بیمه.
حاال یک ســوپراپ مالی مهم ترین نیاز مشتریان است. 
این کاری نیست که از عهده یک بانک یا یک کسب وکار 
مالــی به تنهایــی برآیــد. در دوران ظهــور نئوبانک هــا در 
ایــران و در میــان انبــوه چالش هایــی که کســب وکارهای 
پرداخت دارند و در میانه اوضاع عجیب کسب وکارهای 
استارتاپی بیمه و امیدها و ناامیدی های کسب وکارهای 
بخش ســرمایه گذاری، ما چگونه می توانیــم به فین تک 
2.0 امیــدوار باشــیم؟ قطعــاً اگــر بخواهیــم نیمــه خالی 
لیــوان را ببینیــم، می توانیم صدهــا دلیل برای نشــدن و 
نتوانســتن پیدا کنیــم. ولی به نظــر می رســد همان گونه 
که فین تک 1.0 در ایران راه خودش را پیدا کرد و با وجود 
همه چالش ها و محدودیت ها ما شــاهد رشــد بسیاری 
از کســب وکارهای فین تکــی در ایــران بودیــم، می توانیم 
امیدوار باشــیم کــه فین تک 2.0 هــم راه خــودش را پیدا 

کند.
ایــن امیدواری در شــرایطی اســت که ایــن روزهــا به نظر 
می رســد شــرایط بدتــر از گذشــته شــده و بســیاری از 
نیروهای فنی، ایران را تــرک کرده اند و این ناامیدی حتی 
به مدیران ارشــد کســب وکارها هم ســرایت کرده است. 
هر کدام از ما که جایی فعالیت می کنیم، جدا از شرایط 
و جامعــه نیســتیم. ایــن روزهــا بهانــه و دســتاویز بــرای 
ناامیدی و انجام نــدادن و کاری نکردن بســیار بیشــتر از 

بهانه برای انجام دادن است.
امیدوارم فرصت هایی را که مثل ابر از کنار ما می گذرند، 
درک کنیم و با تغییر در مقررات و به کار گرفتن شیوه های 
نویــن نظــارت، زمینه رشــد کســب وکارهای نوپــای حوزه 

فین تک 2.0 را فراهم کنیم.
اگر روزی عابربانک ها، کارت های پالســتیکی پرداخت، 
اوراق بهادارســازی و بانکــداری موبایلــی نمودهایــی از 
تحــول دیجیتــال بودنــد و مــا دیدیــم کــه چگونــه ظهور 
فین تک ها به تغییر بانک ها کمک کرد، به نظر می رسد 
ایــن بــار تغییــر از درون شــروع می شــود. حاال مــرز بین 
کســب وکارهای مالی در حوزه های گوناگون کمرنگ تر از 
قبل شــده و تفکیکی که وجود داشــت، کمرنگ تر شده 
است. امیدوارم شاهد رشد کســب وکارهایی باشیم که 
با تغییــر جهــان تغییــر می کنند و منطــق جدیــدی را به 

خدمت می گیرند 

 با رشد بخش های گوناگون فین تک اکنون مشتریان به کانالی یکپارچه برای خدمات فین تکی دسترسی دارند

آیا فین تک 2/0 در ایران پا می گیرد؟

مینا والی
مدیرمسئول

فین تک 1/0 
را با نام هایی 
همچون آکورنز، 
ونمو و رابین هود 
می شناسیم، 
اما در فین تک 
2/0  یکپارچگی 
مهم ترین موضوع 
است. حاال به اندازه 
کافی بخش های 
گوناگون فین تک 
رشد کرده اند و ما 
اکنون به درگاه ها 
و کانال هایی نیاز 
داریم که همه چیز را 
از آنجا دنبال کنیم
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 خرداد 1401
سال ششم

شماره پنجاه وهشتم

و پاسخگویی را بهبود می بخشــد. بانکداری باز یک 
محرک قوی در دنیای مالی اســت و این پتانســیل را 
دارد که جوامــع و افراد را قــادر بــه انتخاب های مالی 

آگاهانه کند.

  فین تک به عنــوان همکار تجاری و شــتاب دهنده: 
همــکاری بــا شــرکت های فین تــک بــه بانک هــا در 
گســترش قابلیت ها و دسترســی کمک کرده است. 
همــکاری عمیق تــر بــا ایــن اکوسیســتم بــه بانک هــا 
کمک می کند تــا خدمات نوآورانه ای را به مشــتریان 
خود ارائه دهند. شرکت های فین تک روشی را تغییر 
داده انــد کــه ســازمان ها می تواننــد از فنــاوری بــرای 
دســتیابی به بازار هــدف و اطمینــان از تجربــه کاربر 
نهایــی بهتــر اســتفاده کننــد و تأثیــر آن در چندیــن 
خدمــات مالــی، از پرداخت ها تا وام مســکن، عمیق 

بوده است. 
فین تــک  شــرکت های  بــا  بانک هــا  کــه  زمانــی 
شــریک شــدند، شــاهد ســطوح باالتــری از اعتمــاد 
مصرف کنندگان، به ویژه کاربران نســل هزاره و نسل 
زد بودنــد. برخــی مزایایــی کــه بانک هــا بــا ایــن نــوع 

مشارکت، مشاهده کرده اند، عبارت اند از:
 افزایش آگاهی از امنیت داده های مشتری: داده ها 
در دنیــای بانکــداری مهــم هســتند و حفــظ حریــم 
خصوصــی از اهمیت بیشــتری برخوردار اســت. در 
پاســخ به نقض داده هــا، بانک ها بر بهبــود امنیت و 

حفاظت از داده ها تأکید دارند.
 خدمات آنالین شخصی تر: تکامل شیوه مدیریت 
خدمات بانکی و مالی توسط مردم نیز یکی از دالیل 
همــکاری فین تــک و بانک هــا را برجســته می کنــد. 
بانکداری آنالین قطعاً راحت تر اســت، زیرا می تواند 
در هــر زمانــی انجــام شــود. برخــی بانک هــا نیــز بــه 
مصرف کنندگان امتیــازات ویژه ای ارائــه می دهند تا 

آنها را وادار به استفاده از خدمات آنالین کنند.
 حفــظ مشــتری: تمرکــز همــکاری بیــن بانک هــا و 
فین تــک مبتنــی بــر ارائــه ارزش از طریــق ســهولت 
اســتفاده، توصیه هــای شــخصی، نــرخ بهــره بهتر و 
بســیاری از مــوارد دیگر اســت که به حفظ مشــتری 

کمک می کند.
 کاهــش هزینه هــا: برای یــک بانک هزینــه کمتری 
دارد تا با یک شــرکت فین تک برای به  دســت آوردن 

مشتریان جدید شریک شود.

  فناوری هایــی کلیــدی کــه تحــول دیجیتــال را در 
بانکداری امکان پذیر می کند

بانک هــا از پتانســیل فناوری هــای نســل جدیــد 
اســتفاده کرده اند تا از ارائه ســاده محصوالت فعلی 
بــه مشــتریان خــود بــه اتخــاذ روش هــای پیچیده تر 
بــرای بهبــود تجربــه مشــتری، افزایــش وفــاداری و 
مصرف کننــدگان  امنیتــی  نگرانی هــای  کاهــش 
تغییــر کننــد. ایــن پتانســیل ها؛ تحلیــل شــناختی 
 )Blockchain( بالکچین ،)Cognitive Analytics(
 AI-based( و فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی

technologies( خواهد بود 

برای حرکت یک خودرو، پلوس همان قدر مهم است 
که موتور یا گیربکس 

چرا به حضور کسب وکارهای 
متنوع در صنعت رمزارز ایران 

نیازمندیم؟
این روزها دو گروه در اکوسیستم رمزارز و بالکچین ایران پررنگ تر و فعال تر هستند؛ 
صرافی ها و ماینرها! اینها دو گروه بزرگ و حیاتی از این اکوسیستم هستند که عمده 
توجه و ســرمایه ها به ســمت آنها هدایت شــده که در مرحله اول نیز منطقی به نظر 

می رسد. 

اما در ادامه این مسیر و رسیدن به یک اکوسیستم واقعی، اگر بخواهیم اکوسیستم 
رمــزارزی کشــور را بــه یــک ماهیــت ملمــوس، مثــالً خــودرو تشــبیه کنیــم، متوجــه 

کم وکاست های زیادی در این اکوسیستم می شویم.

یعنی اگر صرافی ها و ماینرهــا را دو بخش خیلی مهم این خــودرو، برای مثال معادل 
موتور و گیربکس بدانیم، متوجه خواهیم شــد که این خودرو بــرای حرکت به صدها 
قطعــه کوچــک و بــزرگ دیگر نیــز احتیــاج دارد. درســت اســت کــه موتــور را می توان 
پیچیده تریــن و گران بهاترین بخــش یک خودرو و بعــد از آن، گیربکــس را نیز در این 
جایگاه دانست، اما برای همه ما مثل روز روشن است که به هنگام حرکت یک خودرو، 
حتی کوچک ترین و ســاده ترین قطعات نیز اهمیت ویژه ای دارند که نمی توان آنها را 

نادیده گرفت. 

برای مثال شــما حتی اگر تمام قطعات یک خودرو را ســر هم کنیــد و بهترین موتور و 
گیربکس را رویش نصب کنید، ولی وقتی پلوســی برای انتقال قــدرت از گیربکس به 
چرخ ها وجود نداشته باشد، آیا می توان توقع حرکت از این خودرو داشت؟ به عنوان 
مثال، بــرای خودرویی که یــک موتور شش ســیلندر 3.8 لیتــری با 480 اســب قدرت 
موتور دارد، می توان از پلوســی ضعیــف که برای یک خــودرو 1.6 لیتری با 100 اســب 
قدرت موتور مناسب است، استفاده کرد؟ با اولین فشار این موتور 3.8 لیتری، پلوس 
ضعیــف آن در انتقال قدرت بیــش از حد توانش، متالشــی خواهد شــد و خــودرو از 

حرکت خواهد ایستاد.

این مثال بدیهی را بیان کردم که بگویم اکوسیستم رمزارز ایران و نیز هیچ اکوسیستم 
دیگــری از ایــن قاعده مســتثنی نیســت. فقط چون هنــوز ایــن اکوسیســتم از بیرون 
برایمان ملموس نیســت، ممکن اســت متوجه کمبود یا چنین نقصان های واضحی 

نشویم.

از همیــن رو، مهم تریــن توصیــه ام بــرای کســب وکارهایی کــه به دنبــال ورود و گرفتن 
سهم شان در این اکوسیستم هستند، این است که دست از تمرکز روی اقیانوس های 
قرمز بردارنــد و روی نقاط کمتر دیده شــده تمرکز کنند. بــرای مثال بنا بر شــنیده ها و 
شــواهد بیش از 350 صرافی داخلی در این بازار فعال هستند، اما بیش از 90 درصد 
این بازار در اختیار حدود 20 صرافی اســت و به نظر می رســد 330 صرافی دیگر برای 
گرفتن سهم شــان در آن 10 درصد باقی مانده دست وپا می زنند. در صورتی که همین 
صرافی های فعلی نیازهای روشنی دارند یا حتی جای خالی ده ها و صدها سرویس در 

این اکوسیستم به روشنی دیده می شود. 

اما این فقط یک طرف ماجراست. طرف دیگر ماجرا، بازیگران فعلی این اکوسیستم 
هســتند کــه بایــد از حضــور و ورود بازیگــران و فعــاالن در بخش هــای مختلــف ایــن 
اکوسیستم حمایت و دفاع کنند و در صورت داشــتن رفتار غیرحمایتی، فقط به این 

اکوسیستم ضربه خواهند زد 

رسول قربانی
سردبیر راه 

پرداخت
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فناور ی های مالی ایران

ابوالقاسم صادقی مدیرعامل 
پارس تکنولوژی سداد شد

شرکت پارس تکنولوژی سداد  ۲۱
فروردین

در روزهــای ابتدایی قرن جدید، 
ترکیــب اعضــای هیئت مدیــره 
خود را اعــام و معرفی کــرد. بر همین اســاس، 
احمدرضا نصــر اصفهانی به عنوان ریاســت 
هیئت مدیــره، ابوالقاســم صادقــی به عنــوان 
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محسن 
دشــتی به عنــوان عضــو هیئت مدیره شــرکت 
انتخاب شدند. همچنین در حکمی جداگانه 
ابوالقاسم صادقی که سمت معاونت سازمان 
فناوری اطاعــات را بر عهده داشــت، به عنوان 
مدیرعامــل شــرکت پارس تکنولــوژی ســداد 

انتخاب شد. 

انتخابات اتحادیه کسب وکارهای 
مجازی به تعویق افتاد

در بیســت ویکمین روز از فروردین مــاه پیــرو 
نامــه ای کــه از دبیرخانــه هیئــت نظــارت بــر 
سازمان های صنفی کشور خطاب به مدیران 
صنعت، معــدن و تجــارت اســتان ها منتشــر 
شــد، انتخابــات اتحادیــه کســب وکارهای 
مجازی تــا پایان مــاه رمضان بــه تعویــق افتاد. 
غامعلی مهدوی، دبیر هیئت عالی نظارت بر 
سازمان های صنفی کشور در نامه مزبور ضمن 
تقدیر و تشکر از اتحادیه به دلیل فراهم آوردن 

زمینــه انتخابــات از موکول شــدن آن بــه بعــد 
از مــاه رمضــان خبــر داده اســت. او دلیــل این 
تعویق تقریباً دقیقه نودی را تقارن زمان برگزاری 
انتخابات با مــاه رمضــان و رعایت حد ترخص 

شرکت کنندگان عنوان کرده است.

انتصابات جدید در گروه توسن
سیدروح هللا فاطمی، مدیرعامل  ۲۳

فروردین
توســن، طی احکامــی جداگانه 
انتصابات جدید شرکت توسن را 
اعام کرد. طبق احکام جدید در راستای توسعه 
فروش و اتخــاذ اســتراتژی های نوآورانه، عباس 
تمیزی به سمت معاون توسعه بازار و ارتباط با 
مشتریان منصوب شــد. همچنین در راستای 
چابک سازی، بهبود کیفیت محصول و تولید 
محصوالت نوآورانه، مریم یاقوتی معاون توسعه 
محصول این شــرکت شــد و در جهت بهبود و 
افزایــش رضایت مشــتریان، هماهنگ ســازی 
رویکردهــای خدمت رســانی با اســتراتژی های 
فروش و تولید، یوسف رجبیان به سمت معاون 

پشتیبانی و عملیات منصوب شد.

سیدضیاء ایمانی مدیرعامل بانک 
صادرات ایران شد

سیدضیاء ایمانی با رأی اعضای  ۲۵
فروردین

هیئت مدیــره بانــک صــادرات 
به عنــوان مدیرعامــل این بانک 
انتخاب شــد. ایمانی از مدیران باســابقه نظام 
بانکــی اســت کــه پیــش از ایــن مدیرعامــل 
بانک هــای ســینا، رفــاه و مهــر اقتصــاد بــوده و 
همچنیــن ریاســت هیئت مدیــره شــرکت 
ســرمایه گذاری مهــر ایرانیــان، عضویــت در 
هیئت مدیره های بانک ایران و باروس، شرکت 
اعتبارسنجی و شرکت فوالد مبارکه را در کارنامه 

خود دارد. پیش از انتخاب ســیدضیاء ایمانی 
به عنــوان مدیرعامــل، حجــت هللا صیــدی 

مدیرعامل بانک صادرات ایران بود.

انتشار گزارش سال ۱۴۰۰ لندو 
لندو گــزارش ســال ۱۴۰۰ خود را  ۲۷

فروردین
منتشــر کــرد. در گــزارش ســال 
۱۴۰۰ لنــدو، با ارائــه آمــار و ارقام 
دقیق؛ نحوه فعالیت و رشد این مجموعه بررسی 
شــده و تأثیرگذاری لنــدو در حــوزه لندتک نیز 
توضیح داده شده است. به نظر می رسد فرایند 
آسان و کوتاه دریافت وام از لندو باعث استقبال 
مــردم از ایــن پلتفــرم شــده اســت. بــر اســاس 
اطاعات موجود، مجموع وام پرداخت شده به 
مشتریان نسبت به سال قبل شش برابر شده 
اســت. لنــدو در بهمن مــاه ۱۴۰۰ حــدود ۷۰۰ 
میلیارد تومان درخواســت وام داشــته اســت. 
تعداد کاربران لندو نسبت به سال گذشته ۲۰۰ 
درصد رشد داشته است. این پلتفرم در زمینه 
تعداد درخواست وام هم نسبت به سال قبل 

۵۲۴ درصد پیشرفت کرده است.

پنجمین رویداد سوار ابرهای ابر 
آروان برگزار شد

پنجمیــن رویــداد ســوار ابرهای  ۲۸
فروردین

ابر آروان با همــکاری و حمایت 
بانک پاسارگاد، هلدینگ فناپ 

مروری بر مهم ترین اخبار حوزه فناوری های مالی کشور طی یک ماه گذشته

اینشورتک
 میدان جنگ بعدی فین تک

صنعت فناوری های مالی کشــور در یک ماه گذشــته شــاهد اخبار و اتفاقات گوناگونی بــود. همچنان در این یک ماه شــاهد   
انتصاب های جدید بودیم؛ ابوالقاسم صادقی، مدیرعامل پارس تکنولوژی سداد؛ سیدضیاء ایمانی، مدیرعامل بانک صادرات؛ 
محمدمهدی عسگری، سرپرست پژوهشکده بیمه و محمد شیخ حسینی، سرپرست بانک توسعه تعاون شد. عالوه بر اینها، 
هنوز یک ماه کامل از شروع سال جدید نگذشته که بیمه مرکزی در ادامه رویکردی که از اواخر سال ۱۴۰۰ دست به اجرایی کردن 
آن زده بود، نامه منع همکاری با یک فروشنده آنالین بیمه دیگر را صادر کرد. محمدجواد آقاجری، مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای بیمه 
مرکزی در نامه ای رسمی خطاب به شرکت های بیمه ای، آنها را از همکاری با شرکت آریاپرداز رایکا یا همان بیمه دات کام منع کرد. این دستور بیمه 
مرکزی در حالی در قالب یک نامه رسمی خطاب به شرکت های بیمه ارسال شده که پیش از این نیز اپلیکیشن های آپ، بیمه چی، ۷۲۴ و سکه نیز 
در چاه رگوالتوری ناصحیح این نهاد ناظر افتاده بودند. یکی دیگر از مهم ترین اخبار این مدت درباره اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی بود 

که شاهد لغو انتخابات این اتحادیه بودیم. در ادامه مروری بر مهم ترین اخبار یک ماه گذشته حوزه فناوری های مالی کشور خواهیم داشت.
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سی وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب بعد از دو سال وقفه در 
برگزاری به خاطر کرونــا، باالخره از ۲۱ لغایت ۳۱ اردیبهشــت ماه 
۱۴۰۱ برگزار شد. نمایشگاهی که برای بســیاری از ما در طول این 
۳۳ دوره، نوســتالژی های زیادی به همراه داشــته، ولی به عقیده 
بسیاری از انتشاراتی ها، استقبال از این دوره نمایشگاه کمتر از دوره های قبلی بود 
و دالیلی همچون تــرس مردم از کرونا بــرای حضور در محیط نمایشــگاهی، تغییر 
عــادت کتاب خوانی مردم از نســخه کاغذی به نســخه های صوتــی و الکترونیکی، 
شکل گیری انتشــاراتی های تخصصی و رفع نیاز جامعه متخصصان در بازارهای 
نیچ، افزایــش قیمت کاغــذ و به تبــع آن گران شــدن قیمت کتــاب چاپــی، فعالیت 
نمایشگاه کتاب مجازی به صورت همزمان و هدایت بخشی از سبد خرید مراجعان 
به نمایشــگاه مجازی، از جمله مواردی اســت که در خصوص تضعیف نمایشگاه 

کتاب نسبت به سال های قبل یاد می شود.
با ایــن وجود، سی وســومین نمایشــگاه کتــاب بین المللی کتــاب با حمایــت بانک 
صادرات و پشــتیبانی شــرکت پرداخــت الکترونیک ســپهر برگزار شــد. پرداخت 
الکترونیک سپهر در این دوره از نمایشگاه پایانه های فروشگاهی غرفه داران را تأمین 
و نصب کرد و درگاه های بخش مجازی را ارائه داد. پرداخت الکترونیک سپهر برای 

اطمینان از کیفیت خدماتش، ۲۰۰ پشتیبان را در محل نمایشگاه مستقر کرد.
خلج، معاون اداری خانه کتاب و ادبیات ایران در خصوص حجم و مبلغ تراکنش ها 
می گوید: »از اولین روز نمایشــگاه تــا تاریخ ۲۵ اردیبهشــت، ۳۲۰ هــزار تراکنش با 
دستگاه های کارت خوان ســپهر انجام  گرفته و ۱۰ میلیارد تومان از طریق درگاه های 

پرداخت الکترونیک سپهر در بخش مجازی کتاب فروخته شده است.«
امسال استفاده از دستگاه های کارت خوان با ســال های گذشته یک تفاوت بزرگ 
داشــت؛ دســتگاه های کارت خوان باید حتماً کد مالیاتی می داشــتند و در سامانه 
شاهکار ثبت می شدند که با همکاری پرداخت الکترونیک سپهر و بانک صادرات 

و خانه کتاب تمام ناشران توانستند دستگاه کارت خوان دریافت کنند.
به گفته افضلی مدیر پروژه فنی نمایشگاه کتاب در بانک صادرات، اسپانسر مالی 
تسهیات خرید از نمایشگاه کتاب امسال بانک صادرات بود و سقف ۱۵ میلیارد 
تومان یارانه برای دانشــجویان و دو میلیارد تومــان یارانه برای طاب و اســتادان در 

نظر گرفته شد.
یاشار نجف زاده، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سپهر نیز می گوید: »در 
تاش هستیم با تکرار تجربه گذشته، این بار در ابعادی بسیار بزرگ تر و وسیع تر در 
برگزاری هرچه  بهتر بزرگ ترین رویداد فرهنگی کشور در راستای اعتای بیشتر نام 

و نشان بانک صادرات ایران به عنوان حامی مالی این رویداد بهره الزم را ببریم.«
محمدکاظم کاظمی راد، معاون توسعه بازار شرکت پرداخت الکترونیک سپهر نیز 
با بیان اینکه بعد از اتمام نمایشگاه قرآن، برای حضور در نمایشگاه کتاب یک هفته 
فرصت داشته اند، می گوید: »زیرساخت های فنی نمایشگاه کتاب و برق را یک روز 
قبل از شروع نمایشگاه در اختیار پرداخت الکترونیک سپهر قرار دادند؛ با این  حال 
همه ناشران در روز ابتدایی نمایشگاه پایانه فروش داشتند.« به گفته او، ۱۸۰۰ پایانه 
فروشگاهی در نمایشگاه نصب شد و پرداخت الکترونیک سپهر برای ارائه خدمات 

پشتیبانی، نصب، و... یک تیم پشتیبانی ۲۰۰ نفره را در نمایشگاه مستقر کرد 

نصب و راه اندازی ۱۸۰۰ دستگاه کارت خوان در یک روز و پشتیبانی 
توسط یک تیم ۲۰۰ نفره مستقر در نمایشگاه

سنگ تمام برای 
نمایشگاه کتاب
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  ســندباکس یــک امتیــاز ویــژه اســت، نــه یــک حــق 
مسلم!

ســعید احمدی پویــا، مشــاور ارشــد حــوزه فین تــک 
هلدینگ فناپ، سندباکس را نه تنها دارای  مزیت های 
بســیاری برای کســب و کارهای صنعت بیمه کــه دارای 
مزایــای زیــادی بــرای رگوالتــور جهــت ایجــاد تعامل با 
فضــای نــوآوری پیــش رو تلقــی می کنــد. بــه گفتــه او 
مهم تریــن مزیت  ســندباکس ایجاد فضایی بــرای بروز 
نــوآوری و آزمایــش آن و حــل تعارض هــای احتمالــی با 
قوانیــن رگوالتوری اســت که از ایــن طریق نهــاد ناظر با 
خاطــری آســوده بــه تعامل بــا نوآوری هــا می پــردازد. او 
در این بــاره می  گویــد: »بــا اســتقرار ســندباکس نقطــه 

تماســی بیــن صنعــت و رگوالتــور پدیــد می آید 
کــه می توانــد به راحتی توان کارشناســی 

صنعــت را در خدمت خــودش بگیرد 
نظــرات  و  تحــوالت  آخریــن  از  و 
کارشناسی بهره مند شود که همین 
مزیت دیگری بــرای رگوالتــور پدید 
مــی آورد  و آن امــکان تعدیــل و 
به روزرسانی قوانین است. امکانی 
مهم که سبب پویایی و به روز بودن 
رگوالتور می شود. امروز رسیدن به 

این شــرایط آرمانی، برای رگوالتورها 
بسیار دور از دسترس است و با صرف 

هزینــه بســیار هــم آن نقطــه مطلــوب 
حاصــل نخواهــد شــد، امــا بــا زیرســاخت 

به ســادگی،  مســئله  ایــن  ســندباکس 
امکان پذیر است.«

به عقیده احمدی پویا ساختار سندباکس باید ارتباط 
میان رگوالتــور و کســب وکارها را در قالب مشــاوره و 
همــکاری فعــال طرفیــن ایجاد کنــد کــه از طریق این 
همــکاری، رگوالتــور قــادر خواهد بــود سیاســت ها و 
قوانیــن را در طــول یــک فراینــد عملیاتــی به صــورت 
چابک اجــرا و نتایــج را در فضایی شــفاف مشــاهده 
و ریســک های کســب وکار جدیــد را به طــور دقیــق 

شناسایی و مدیریت کند. 
رئیــس واحد کســب وکاری حوزه فین تــک هلدینگ 
فنــاپ از مزیــت ســندباکس بــرای کســب و کارهای 
بیمه ای نیز می گوید: »سندباکس برای کسب وکارها 
و نوآوران این فرصت را فراهم می کند که در کمترین 
زمان ممکن بــه بــازار  و محیط عملیاتی دسترســی 
بــه  کمکــی  ســندباکس  باشــند.  داشــته 
کســب وکار ها بــرای آزمایــش محصــوالت 
و خدمــات در محیــط کنترل شــده اســت 
و ضمــن مدیریــت ریســک، مدت زمــان 
رســیدن به یــک محصول بالــغ و معرفی 
آن بــه بــازار رقابتــی را بســیار کوتــاه 

می کند.«
او در جــواب ایــن ســؤال کــه چــرا بــا 
وجــود ایــن مزیت هــا و فرصت هــای 
هیجان انگیز، شکل گیری سندباکس در 
کشــورهای مختلف با تأخیر روبــه رو بوده، 
بــه پیچیدگی هــای صنعــت بیمــه و قوانیــن 
قدیمی آن اشاره می کند و می گوید: »مهم ترین 
دلیل تعلل در اجرای سندباکس وجود قوانین 
منســوخ و بســیار پیچیده، به ویژه در صنعت 

فعاالن حوزه فین تک و اینشورتک از ضرورت ایجاد سندباکس 
و استانداردهای الزم آن در صنعت بیمه می گویند

سندباکس؛ راهی برای تعامل با 
رگوالتور یا سدی مقابل چابکی؟ 

لیدا هادی

عمر اینشورتک در دنیا کمتر از یک دهه است؛ دورانی نه چندان دور، اما سخت و پرچالش برای استارتاپ هایی که باید صنعت 
بیمه سنتی و محافظه کار را تحت  تأثیر روند نوآوری و خالقیت خود قرار می دادند. به حتم صنعتی که به شدت در برابر هر تغییری 
مقاومت می ورزد، به راحتی پذیرای حرکت های نوآورانه نخواهد بود و هر تغییری در فرایندهای زنجیره ارزش آن با اما و اگرهای 
بسیاری همراه است. در این میان نداشتن سازوکاری مشخص برای رویارویی با رگوالتور و عدم وجود تصویری واضح و روشن از 
نیازهای صنعت و نداشتن بازخوردی مؤثر را نیز باید به مشکالت تازه واردان عرصه نوآوری صنعت بیمه اضافه کرد که البته به نوعی مشکل همه 
نوآوران صنایع مالی دنیا بود و به این ترتیب ایده اجرای سندباکس در صنایع مالی دنیا و به  تبع آن در صنعت بیمه شکل گرفت. محیطی واقعی 
در مقیاسی کوچک با همه سازوکارهای واقعی برای کسانی که می خواهند نوآوری و خالقیت در محیط بسته صنعتی مانند بیمه را تجربه کنند. 
فضایی تعریف شده از سوی رگوالتور بدون نیاز به اخذ مجوز که بستری واقعی برای آزمودن همه قابلیت های کسب وکارهای نوپا را فراهم می  آورد. 
اما آیا اجرای سندباکس در صنعت بیمه مؤثر  خواهد بود؟ آیا سندباکس راهکاری است برای ایجاد درک و تعامل بیشتر با نهاد ناظر یا ابزاری 
برای اعمال حاکمیت بیشتر؟ آیا سندباکس مانعی برای انجام روند نوآورانه و چابکی مورد انتظار از اینشورتک ها نیست؟ برای رسیدن به پاسخ 

این سؤاالت پای صحبت تعدادی از فعاالن حوزه اینشورتک نشستیم. 

سعید احمدی پویا، مشاور ارشد 
حوزه فین تک هلدینگ فناپ
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بعد بر اساس داده های به دست آمده تصمیم گرفته 
شــود که آن نوآوری خاص چــه از نظــر رگوالتور، چه 
فناور مجاز اســت وارد صنعت بیمه شود یا خیر. با 
این اوصاف نهاد ناظر با تجمیع داده ها به شناختی 
از نوع و نحوه فعالیت اینشورتک ها می رسد که این 
اتفاق بسیار خوبی است؛ زیرا تاکنون سابقه نداشته 
که نهاد ناظر اطاعــات اینشــورتک ها را جمع آوری 
کند. بعضاً نمایشگاه ها محل تقاطع اینشورتک ها 
و نهــاد ناظر هســتند، امــا فرصت شــناخت کافی و 
عمیق به دســت نمی آیــد و نهــاد ناظر فقــط در این 
فرصت هــا بــا کلیــت کار آنها آشــنا می شــود و فقط 
زمانی که نوآوران و فناوران وارد ســندباکس شــوند، 
اطاعات بســیار جامع و مبسوطی از آنها به دست 
می آید. بــه این ترتیــب هم اینشــورتک ها بــا قواعد 
و قوانیــن نهــاد ناظــر ملموس تــر مواجه می شــوند و 
هــم رگوالتــور به طــور عمیق تــر بــه قابلیت هــای آنها 
پی می برد و همین باعث می شــود تــا درک و تعامل 

بیشتری بین دو طرف به وجود بیاید.«
قنبری با همه مزایایی که برای ســندباکس فهرست 
می کنــد، معتقــد اســت چنانچــه پیاده ســازی آن با 
اســتانداردهای خــاص خود صــورت نگیــرد، نه فقط 
چابکی و چاالکــی الزم را به اینشــورتک ها نمی دهد 
که حتی ســدی می  شــود بر روند نــوآوری آنهــا. او در 
این باره می گویــد: »در حالت معمول اینشــورتک ها 
یا باید خودشــان به صورت مســتقیم با شرکت های 
بیمه وارد صحبت شــوند یا از طریــق عناصر کلیدی 
صنعت، راهکار خودشــان را ارائه دهند که فرایندی 
بســیار طوالنــی و زمان بر اســت، ولــی در چهارچوب 
یک ســندباکس اســتاندارد که در آن اینشــورتک ها 
نبایــد بیشــتر از یک زمــان خاصــی در صــف انتظار 
باشند، می توان گفت که ســندباکس نه تنها جلوی 
چابکی را نمی گیرد که برعکس بــه فرایندها چابکی 

هم می بخشد. 
فقط در یک ســناریوی خاص اســت که ســندباکس 
مانع چاالکی اینشــورتک ها می شــود، آن هم زمانی 
اســت کــه یــک اینشــورتک تجربــه و بلــوغ کافــی از 
تعامل با صنعت بیمه را داشته و بازار خودش را دارد 
و حــاال می خواهد محصــول نوآورانه خاصــی را وارد 
بازار کند. اگر این شرکت مجبور باشد از سندباکس 
عبور کند، به احتمال زیاد مقداری از بازار خودش را 
از دست می دهد که البته اگر چهارچوب سندباکس 
به درســتی پیاده شــود و اینشــورتک ها فقــط در بازه 
زمانــی خاصی در صف ســندباکس باشــند یــا زمان 
آزمــون فرایندهــا خیلــی طوالنی نباشــد، ایــن اتفاق 

نمی افتد.«
به عقیده قنبری اگر همه استانداردهای پیاده سازی 
ســندباکس رعایــت شــود، آن وقــت باعــث چابکــی 
و ســرعت بیشــتر فعالیــت اینشــورتک ها خواهــد 
شــد و الزم اســت در این میــان ســندباکس حتمــاً از 
ســوی نهاد ناظر به عنوان عضو بی طرف اکوسیســتم 
بیمه پیاده ســازی و اجرا شــود؛ رویکــردی که خودش 
از معضــات و چالش هــای تدویــن و پیاده ســازی 

سندباکس در صنعت بیمه کشور به شمار می رود 

حمایت بیمه مرکزی با الگوی 
سندباکس از استارتاپ ها

صنعت بیمه و بیمه گری کسب وکار فنی و پیچیده ای بوده و دارای ابعاد و الیه های حرفه ای 
و فنی زیادی است. ممکن است بیمه گری از دور بسیار ساده به نظر بیاید، اما وقتی از نگاه 
فعاالن و مجریان این حوزه به این حرفه نگاه کنید، متوجه حساسیت ها و پیچیدگی های 
خاص آن خواهید شــد؛ بنابراین الزم اســت اجرای هرگونه طرح نوآورانــه و فناورانه در این 
صنعت بااحتیاط کامل و سنجش تمامی جوانب مربوطه انجام شود؛ در نتیجه سندباکس 
گزینه و پیشــنهادی عالی برای اســتقرار و جاری و ســاری کردن ایده ها، طرح ها، ابداعات و 

نوآوری ها در صنعت بیمه خواهد بود.
در رابطه  با موضوع ســندباکس در بیمه باید عرض کنم که شــاید با این عنوان رسمی 
در صنعت بیمه و به خصــوص در بیمه مرکزی اتفــاق و اقدامی صورت نگرفته باشــد، 
اما اگر با ساختار بیمه مرکزی آشــنایی داشته باشید، در چارت سازمانی بیمه مرکزی 
دو اداره به نام هــای »طرح های نوین بیمــه ای« و »طرح ریزی و نــوآوری« وجود دارد که 
در واقع با همان مفهوم ســندباکس، ولی بدون اشــاره به این واژه در نام شــان )به دلیل 
داشــتن قدمتی بیش از مصطلح شــدن واژه ســندباکس(، به جاری ســازی و نظارت بر 
ایده های نوآور نگاه می کنند. در عمل نیز با اقداماتی سندباکس گونه در بیمه مرکزی، 
به خصــوص در ســالیان اخیر، ایده های بســیار خوبــی به بار نشســته کــه از آن جمله 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. تولید دســتگاه مکانیزه ای که بدون نیاز به اپراتور به طور خودکار  بیمه های درمان اتباع 

خارجی ورودی به کشور را صادر می کند.
۲. تولید سامانه کشف تقلب و تخلف که توسط جمعی از دانش آموختگان شریف و با 
همکاری یکی از شرکت های بیمه انجام شده است. این سامانه  فعاً در رشته شخص 

ثالث عمل می کند و قابل توسعه به رشته درمان و سایر رشته ها نیز هست.
۳. موضوع راننده محوری و ارزیابی و تعیین درجه ریسک راننده با شاخص های مختلف 
که این سامانه نیز مبتنی بر داده کاوی عمل می کند و با روش های مربوطه سوابق مشتری را 

با شاخص های مختلفی که فعاً ۱۳ شاخص پیشنهاد شده، ارزیابی می کند.
۴. تولید و ارائه موبایل اپلیکیشنی برای تشکیل پرونده خسارت های خرد و بدون نیاز به 
کروکی پلیس که مراحل نهایی تولید و ارائه و سفارشی سازی این سامانه مطابق با نظر بیمه 
مرکزی در حال انجام است و ان شــاءهللا بعد از دریافت تأییدیه الزم مرحله پایلوت آن به 

اجرا درخواهد آمد.
این طرح های پیشنهادی با الگوی سندباکس تاکنون حمایت و به انجام رسیده یا در حال 
انجام هستند. الزم اســت به این واقعیت نیز اشاره شود که اســتارتاپ هایی که اکنون در 
صنعت بیمه مشغول فعالیت هستند، خیلی مبتنی بر اصول سندباکس وارد صنعت 
نشدند؛ بنابراین هم خودشان و هم بیمه گران و هم نهاد ناظر با چالش های عمده ای روبه رو 

هستند.
ورود آنها خیلی سریع و با تعجیل بود؛ بدون اینکه مراحل آزمایش، پایلوت و کنترل های 
سندباکســی را طی کرده باشند. در ســندباکس، عرف بر این اســت که در محدوده زمانی 
تعیین شده و منطبق با شــاخص های مشــخصی پذیرش ایده، اجرای واقعی طرح و ایده 
را به طور محدود به بوته آزمایش گذاشــته و به بلوغ برسانند، اما متأســفانه ورود فراگیر و 
آزمون نشده آنها چالش های بسیاری را به بار آورده و اساساً ایده آنها به شکل عجیبی از 
اینشورتک به کارگزار آناین تغییر کرده که احتماالً هدف خود این شرکت ها نیز این نبوده؛ 
بنابراین آنها را از اینشورتک بودن خارج و به شبکه فروش و عرضه محصوالت بیمه ای تبدیل 
کرده است. بر همین اســاس خیلی موافق به  کار بردن واژه اینشورتک برای این شرکت ها 

نیستم.
بســیاری از کســب وکارهای نوآور در کشــورمان به صــورت خودجوش و بــدون هرگونه 
نظارت کسب وکاری، وارد شده و درست و غلط فراگیر می شوند و بعد از بروز اشکاالت 
و اعتراضات از ناظر حوزه خواسته می شود با مأموریت حمایت وارد شود که متأسفانه 
دیگر برای تغییر و اصاح دیر شــده و ناگزیر باید وقت، انــرژی و منابع صرف مدیریت 

عواقب سوء مربوطه شود 

گزارش

قاسم نعمتی
رئیس مرکز 

فناوری اطالعات 
و ارتباطات بیمه 

مرکزی
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یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری اینوتکس 
از تاریــخ ۲۰ لغایــت ۲۳ اردیبهشــت ماه در محل پــارک فناوری 
پردیس برگزار شــد. اینوتکس در این چهار روز میزبان بیش از 
۲۰ پنــل تخصصی در حوزه نــوآوری و فناوری بود و با اســتقبال 
مسئوالن و عاقه مندان به این حوزه همراه شد. همچنین این رویداد سوژه خبری 
رســانه های مختلف بود و هر کدام از رســانه های عمومی و تخصصی بخشــی از 

اخبار روز خود را به پوشش این نمایشگاه اختصاص دادند. 
برگزارکنندگان نمایشــگاه اینوتکس، هدف اصلــی خود از برگزاری ایــن رویداد را 
تاقی سه روند برتر زیســت بوم نوآوری و فناوری معرفی کردند؛ از سرمایه گذاری 
روی ایده هــا و اســتارتاپ ها، تــا افزایــش همــکاری و مشــارکت و نیــز گفت وگــو و 
شبکه سازی میان بازیگران اصلی این زیست بوم و در نهایت توسعه زیست بوم 

نوآوری پردیس.
بعد از دو ســال ســایه شــیوع کرونا بر رویدادها، این بــار نمایشــگاه اینوتکس در 
روزهــای برگزاری خــود مملــو از حضــور عاقه مندان بــود و پارک فنــاوری پردیس 
طی این چهــار روز، روزانــه میزبان بیش از هزار نفر از کســانی بود کــه برای دیدن 
غرفه های اینوتکس و شنیدن سخنرانی ها مسافت حداقل صدکیلومتری را طی 

کرده بودند تا به اینوتکس برسند.
اینوتکــس در ایــن دوره در چندین بخش به ارائــه برنامه های خــود پرداخته بود. 
اولین بخــش و در واقع بزرگ ترین بخش اینوتکس، »اســتیج اینوتکس« بود که 
هر روز چندین نشست تخصصی در آن برگزار می شد و در میان این نشست ها 
مهمانــان در فضای روباز آمفی تئاتر از موســیقی زنده ویولنســل لذت می بردند. 
در اســتیج اینوتکس، نشســت های تخصصی مانند »تصویر کان اکوسیســتم 
اســتارتاپی ایران و جهان«، »ســرمایه های انســانی مهم تر از همیشه«، »خروج 
از نــگاه ســرمایه گذاران و کارآفرینــان« و »چــرا اختاف نظر داریم؟«برگزار شــد و 
همچنین سه برنامه ذره بین با موضوع حوزه های خاص فناوری از جمله فین تک، 

هلث تک و باکچین ترتیب داده شده بود. 
بخش دیگــر اینوتکس بــه رویداد »نکستیشــن« یا ایســتگاه آینــده اختصاص 
داشــت و در ایــن رویــداد چهــارروزه در خصــوص جدیدتریــن فناوری هــای روز 
دنیا از اینترنت اشــیا تا متــاورس گفت وگو شــد. در کنــار تمامی ایــن رویدادها و 
همچنین کافــه ســرمایه، اینوتکس برنامه هــای هیجان انگیز دیگری نیز داشــت 
که دوربین تلفن های همراه هر بازدیدکننده ای را روشــن می کــرد. رویداد نوآوری 
گیم )GiNO(، پخش برنامه های مســتند در حوزه گیــم، ویدئوآرت و پرفورمنس، 
رونمایــی از غرفه هــای اختصاصــی بازی ســازان، ســخت افزار های صنعــت گیم، 
نــوآوری و فناوری های صنعــت گیم، اســتارتاپی و بازی هــای موبایلــی، رونمایی و 
معرفی بازی های ایرانی، برگزاری مسابقات گیمینگ و بازی های آناین، برگزاری 
مسابقات بورد گیم و بازی های آفاین و عروسک های متحرک بازی های معروف از 
جمله برنامه های هیجان انگیزی بود که اینوتکس برای سرگرمی بازدیدکنندگان 

تدارک دیده بود. 
در این میان غرفه های کوچکی که با سازه های لِگویی رنگارنگ از یکدیگر تفکیک 
شــده و به دفتر کوچکــی بــرای معرفــی خدمــات و محصــوالت فناورانــه و جدید 

شرکت های فناور تبدیل شده  بودند، قلب تپنده نمایشگاه اینوتکس بودند 

گزارش تصویری عصر تراکنش از نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۲

عطر و بوی 
نوآوری در پارک 
فناوری پردیس
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گفت وگو با یاشار نجف زاده، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سپهر 
درباره  سامانه نذورات آستان قدس رضوی این شرکت

راه حلی فناورانه 
با نگاهی ملی

همزمان با شب نوزدهم ماه مبارک رمضان و شب قدر، سامانه پرداخت نذورات آستان قدس رضوی با استفاده از درگاه 
شرکت پرداخت الکترونیک سپهر بانک صادرات ایران در غرفه این بانک در بیست ونهمین دوره نمایشگاه بین المللی 
قرآن کریم رونمایی شد؛ سامانه ای که به درخواست این آستان و به عنوان جایگزین روش های پرداخت سنتی راه اندازی 
شد و این امکان را برای زائران حرم رضوی و عموم مردم فراهم می کند تا با استفاده از روش پرداخت کیوآرکد بتوانند انواع 
نذورات خود را در کمتر از یک دقیقه و تنها با تلفن همراه خود پرداخت کنند. ســامانه پرداخت نذورات آستان قدس رضوی اولین روش 
پرداخت wall shopping به صورت فراگیر اســت که بر بستر وب ســرویس امکان ارائه خدمات شــبانه روزی و بدون محدودیت را دارد و 
توانسته رضایت باالی متولیان آستان قدس رضوی را فراهم آورد. رونمایی از این سامانه بهانه ای شد تا گفت وگوی کوتاهی با یاشار نجف زاده 
مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سپهر داشته باشیم. طبق صحبت های نجف زاده، این پروژه را می توان در کسب وکارهای تجاری 
نیز پیاده سازی کرد و اساساً خاستگاه این روش فناوری، تجاری بوده و آنها این روش را به صورت خدماتی در کشور بومی سازی کرده اند، ولی 

به زودی عرضه محصوالت تجاری این روش را نیز آغاز خواهند کرد.

سپهر از اواخر سال ۱۳۹۷ به عنوان یکی از شرکت های مهم در زنجیره خلق ارزش های بانک 
صادرات ایران و با افزایش سرمایه بانک وارد مرحله جدیدی از حیات خود شد، می گوید: »در 
سال های آغازین این تحول با ممارست و درایت های آقای رهنماپور و برنامه های زیرساختی 
که تدارک دیدیم، موفق شدیم زمینه های الزم برای شروع این تحول را فراهم کنیم و خوشحال 
هستم که امروز در نقطه ای ایستاده ایم که این باور به ثمر نشسته و آمادگی کامل برای اجرای 
مهم ترین پروژه های بانکی و پرداخت کشور را داریم. در همین راستا و با توجه  به اینکه آستان 
قدس رضوی یکی از مهم ترین مخاطبان هدف بانک صادرات ایران در خدمت رسانی و ایفای 
نقش مسئولیت اجتماعی بود، شرکت پرداخت الکترونیک سپهر پیشنهاد استفاده از 

راهکاری جایگزین روش های سنتی پرداخت نذورات
پرداخــت  نــذورات بــه شــیوه ســنتی از طریــق دفاتــر، 
دستگاه های پایانه فروش و غیره انجام می شده که برای 
تسهیل پرداخت این نذورات، سامانه پرداخت نذورات 
آستان قدس رضوی با دسترســی و کاربری بهتر توسط 
شرکت پرداخت الکترونیک سپهر رونمایی شده است. 
نجف زاده ابتدا درباره علت راه اندازی این سامانه صحبت 
می کنــد. او با بیان اینکه شــرکت پرداخــت الکترونیک 
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گفت وگو با تیم لطیف، بنیان گذار هلدینگ مکس درباره راه متفاوتی که این هلدینگ تاکنون طی کرده است

سرمایه گذاری 
به سبک کارآفرینان مینا حاجی

عکس: حامد کریم زاده
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  آبانک؛ یک درگاه دیجیتال و یکپارچه

ارتبــاط فردا همــواره تــاش کرده تــا در حــوزه نــوآوری و فین تــک اثرگذار باشــد، امــا این 
هلدینگ حدود دو ســالی اســت که تغییــر مدیریتی داشــته اســت. آرش بابایــی ابتدا 
درباره سیاست های مدیریتی خود در این شرکت می گوید: »من از شهریورماه ۱۳۹۹ به 
ارتباط فردا آمدم. طبیعتاً هر تغییری که اتفاق می افتد، به زمان نیاز دارد تا در شرکت جا 
بیفتد و تیم های جدید و قبلی با هم هماهنگ شوند. ما هم در شش ماه دوم سال ۱۳۹۹ 

بیشــتر در حال شــناخت وضع موجود و چالش های 
تغییــر مدیریــت بودیــم. تیــم مدیریــت قبــل حــدود 
هفت سال در ارتباط فردا حضور داشتند. با توجه به 
اینکه راهبردها و سبک رهبری تیم مدیریت جدید با 
تیم قبلی هم در بانــک آینده و هم در شــرکت تفاوت 
داشت، یکسری تغییرات در الیه های مختلف رخ داد. 

گفت و گو با آرش بابایی، مدیرعامل ارتباط فردا درباره اقدامات این شرکت طی دو سال گذشته

آبانک؛ عینیت یافتن 
آرزوی ارتباط فردا

ارتباط فردا از سال ۱۳8۹ کار خود را آغاز کرد و طی این سال ها نامش با اکوسیستم نوآوری کشور گره خورده است؛ شرکتی که 
حدود دو سال پیش تغییر مدیرعاملی را تجربه کرده و در این مدت به گفته آرش بابایی، مدیرعامل فعلی این مجموعه، بیشتر 
تمرکز خود را روی انجام پروژه ها و مأموریت هایش گذاشــت و کمتر فرصتی برای حضور در رسانه ها داشت. اما دو سال زمان 
مناســبی اســت تا به ســراغ ایــن شــرکت برویــم و از فعالیت هایش در ایــن مــدت بپرســیم. بابایــی در گفت و گوی پیــش رو از 
سرمایه گذاری های این مجموعه و رشد شرکت های وابسته به آن می گوید، به تیم سازی های گسترده و درون سپاری پروژه های اساسی اشاره دارد 
و مهم ترین پروژه ارتباط فردا را آبانک می داند و می گوید که آبانک عینیت یافتن آرزوی ارتباط فردا طی سالیان اخیر است که عالقه مند بودند در 
حوزه بانکداری دیجیتال و نئوبانک نیز حرفی برای گفتن داشته باشند. او معتقد است هرچند در این مدت به دلیل مشغله کاری، از فعالیت و 

آگاه سازی در فضای رسانه ای عقب مانده اند، اما نیازی هم به سر و صدا نیست و موفقیت هایشان به تنهایی سر و صدا خواهند کرد.

عکس: حامد کریم زاده

المیرا حسینی
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 زیرساختی به  مثابه جعبه ابزار

شرکت تجارت الکترونیک بهار یک ارائه دهنده سرویس در حوزه کیف پول دیجیتال است. 
فرهمند درباره خدمات این شرکت می گوید که بسیاری از شرکت های فین تکی محصولی در 
حوزه کیف پول دارند که می تواند در قالب اپلیکیشن، وب سایت یا پلتفرم باشد، ولی تجارت 
الکترونیک بهار یک الیه قبل از آن شرکت ها قرار دارد؛ در واقع یک زیرساخت بانکی دارد که 
می تواند به بانک ها، مؤسسات مالی، شرکت های خدمات پرداخت و تمامی شرکت هایی 

که به نوعی به دنبال ســرویس یا زیرســاخت کیف  پول 
هســتند، ســرویس ارائه دهد: »زیرســاختی که فراهم 
کرده ایم مثل یک جعبه ابزار اســت که ابزارهای متنوع 
قــوی و اســتاندارد را در اختیــار مجموعه ها می گــذارد. 
شرکت هایی که می خواهند محصول بسازند، به  جای 
اینکه تمام ابزارها را با سعی و خطا از صفر بنویسند، به 

سینا فرهمند، قائم مقام مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک بهار درباره اهداف این شرکت می گوید

می خواهیم صنعت فین تک را 
از حالت جزیره ای خارج کنیم

شــرکت تجارت الکترونیک بهار، کســب وکاری فعال در زمینه فناوری های مالی است که توانســته با بهره مندی از سیستم 
اختصاصی بانکداری متمرکز )کُربنکینگ( خود، خدمــات و راهکارهای گوناگونی را در حوزه کیــف پول دیجیتالی در اختیار 
سازمان  ها و کسب وکارها قرار دهد. در گفت وگویی که با سینا فرهمند، قائم مقام مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک بهار 
داشتیم، درباره خدمات این شرکت، برنامه هایشان برای سال جاری و چشم اندازشان صحبت کردیم. طبق گفته های فرهمند، 
این شرکت به دنبال آن است که صنعت فین تک کشور را از حالت جزیر ه ای خارج کند؛ اتفاقی که در دنیا شاهد آن هستیم. دنیا، دنیای شبکه 
شده و بزرگ ترین ارائه دهندگان سرویس  با یکدیگر همکاری های تجاری کامالً برد-برد را شکل می دهند تا همه با هم نفع ببرند. شرکت تجارت 
الکترونیک بهار نیز گام های بزرگی در این حوزه برداشته که از برخی دستاوردهای آن در سال پیش  رو رونمایی خواهد شد. در ادامه گفت وگوی 

عصر تراکنش با قائم مقام مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک بهار را می خوانید.

عکس: نسیم اعتمادی
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گفت وگو با مظاهر مرجانی، بنیان گذار شرکت پارمیس و مسیر نفس گیری که او برای جلب اعتماد 
کسب وکارها جهت استفاده از نرم افزارهای حسابداری پارمیس طی کرده است

اعتمادی که با تالش 
بسیار به دست آمد

مظاهر مرجانی را می توان از آن دست مدیرانی در کشور دانست که دغدغه رفع نیازها و توسعه کسب وکارها را از دوران جوانی 
خود در سر داشته؛ دغدغه ای که شاید در کمتر کسی دیده  شود که در خانواده اش یک کسب وکار خانوادگی موفق داشته باشد 
و حاضر  شود عطای کسب وکار خانوادگی را به لقایش ببخشد و وارد دنیای سخت کارآفرینی شود. برادران مرجانی چندین و 
چند سال است که در صنف لوازم بهداشتی ساختمان فعالیت می کنند و او در دوران دبیرستانش به واسطه آشنایی با نرم افزار 
ساده حسابداری و چالش هایی که برادرانش با کارمند حسابدارشان در آن زمان داشتند، این ایده در ذهنش شکل می گیرد که در آینده یک 
نرم افزار حسابداری بنویسد که هم کار با آن ساده و هم مطابق اصول حسابداری باشد؛ از آن به بعد، مرجانی همه فکر و ذکر خود را معطوف به 
این ایده می کند تا در نهایت در سال ۱۳8۳ بنیان پارمیس شکل می گیرد و طراحی و ساخت نرم افزار حسابداری که مظاهر مرجانی رؤیای آن را 
از دوران دبیرستان در سر می پروراند، به واقعیت تبدیل می شود؛ شرکتی که اکنون در حوزه PFM  که کمتر کسب وکار موفقی را در این حوزه در 
کشور می بینیم، حرفی برای گفتن دارد. در گفت وگویی که با مظاهر مرجانی داشتیم، به مسیری که او از کودکی تاکنون پیموده، پرداخته ایم؛ 
مسیری که او از آمدنش اظهار رضایت می کند، ولی می گوید شاید اگر به عقب برگردد، سرعت رشد کسب وکارش را بیشتر کند؛ چراکه معتقد 

است بعضی مشتریان شان را دیر شناخته و برخی محصوالت شان را دیر توسعه داده  است.

  کمی از کودکی

مظاهر مرجانی سوم شهریورماه ۱۳۵۸ در روستای زرنجان از توابع شهرستان گلپایگان 
در یک خانواده کشاورز به عنوان دهمین فرزند خانواده چشم به جهان گشود. پدرش 
کشاورز بود و طبعاً هزینه های زندگی و تأمین مخارج یک خانواده پرجمعیت کار سختی 
است. به همین دلیل فرزندان و به خصوص پسران باید برای گذران زندگی به پدر کمک 
کنند: »کسی که در خانواده کشاورز به دنیا بیاید، ناخودآگاه جزئی از اقتصاد خانواده 
می شــود و در این مورد ســن و ســال چندان تأثیری ندارد؛ به محض اینکه دست چپ 
و راســت خود را بشناســی، به عنوان یک نیروی کمکی برای اقتصاد خانواده شــناخته 
می شــوی. خانواده مــا نیز از این قاعده مســتثنی نبــود؛ ما کار کشــاورزی و دامــداری را 
همزمان انجــام می دادیم. یادم هســت که از ســه، چهار ســالگی، من و بــرادر بزرگ ترم 
حبیب، مسئولیت نگهداری دام و به خصوص چرای گوســفندان را بر عهده داشتیم. 
این مسئولیت در دوران ابتدایی همواره با ما بود. اگر صبح به مدرسه می رفتیم، عصر 
و روزهای تعطیل و جمعه می بایست دامداری انجام می دادیم و در دیگر کارهای منزل 

کمک می کردیم.«
برادران بزرگ تر چــون توانمندتر بودند در کارهــای مزرعه کمک می کردنــد، اما کارهای 
دامداری به بچه های کوچک تر ســپرده می شــد: »کار کــردن از بچگی با ما بــود. دوران 
ابتدایــی را در روســتای خودمــان گذراندم. آن زمــان تعداد بچه هــا و جوان ها زیــاد بود؛ 
کاس های شلوغ ۳۰، ۴۰ نفره داشتیم. بخشی از دوره راهنمایی نیز در روستای خودمان 

و بخش دیگر در شهر گلپایگان سپری شد.«
برای کســی که کار و مدرســه را همزمان دنبــال می کنــد، روز تعطیل معنا نــدارد و برای 
او نیــز روز تعطیل روزی بــود که می بایســت کار می کردنــد و به کمک اقتصــاد خانواده 
می آمدند؛ »سیســتم کشــاورزی، روز تعطیــل نمی شناســد. کمی که بزرگ تر شــدیم، 
تغییرات کوچکــی در روند زندگی به وجــود آمد. پدرم که اکنون در قید حیات نیســت، 
روش های خاص خودش را داشت و هیچ اعتقادی به اینکه مستقیم به ما پولی بدهد، 
نداشت. کمی که بزرگ تر شدیم، به هر کدام از ما تکه ای از مزرعه ای را می داد و به  ازای 

آن تکه از مزرعه، انتظار داشت که کارهای کل مزرعه 
را برایش انجام دهیم؛ مثاً یک جا ۱۰۰ جریب زمین 
بــود و می گفت »پنج جریــب برای خودت باشــد، هر 
چیــزی که دوســت داشــتی داخلش کشــت کــن، در 
عوض کل کارهای آن ۱۰۰ جریب بر عهده توست« و 
با این روش می خواســت که ماهی به مــا ندهد، بلکه 
ماهی گیــری یادمــان بدهــد. چــه مــن، چــه برادرهای 
بزرگ ترم همیشــه همین رونــد را طــی می کردیم. آن 
روزها قدری اذیت می شدیم، ولی اکنون که به گذشته 
برمی گردم، می بینم بخشــی از دستاوردهای امروز را 
مدیون آن طرز تفکر و آن نگاه هستم. از زمانی که به 
۱۰ یا ۱۲سالگی می رسیدیم، تکه ای زمین داشتیم که 

تمام کارهایش را خودمان انجام می دادیم.«

  طرح کاد )کارودانش( و نقطه عطفی در زندگی او

مرجانــی دوران دبیرســتان خــود را در مدرســه امــام 
خمینی)ره( شــهر گلپایگان ســپری می کند. سال دوم 
دبیرستان اتفاق خاصی برایش می افتد. در دبیرستان 
درســی به نام »طرح کاد« داشــتند؛ بدین صورت که 
یک روز در هفته باید در یک جا کار می کردند: »اصاً 
مهــم نبود کــه چــه کاری انجــام دهیــم. واقعــاً جالب 
است که آن زمان چنین چیزی وجود داشت. من سال 
اول به کارگاه یخچال ســازی دوســت بــرادرم می رفتم 
و یکســری کارها انجام مــی دادم. در ســال دوم آقایی 
به کاس ما آمــد و گفت که یک آموزشــگاه کامپیوتر 

مینا حاجی
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راه اندازی کرده اســت. آن زمان کامپیوترهای کمودور 
تازه به بازار آمده بود. او گفت که یک آموزشگاه دارد 
و اگر کسی عاقه مند باشــد، می تواند طرح کاد را در 
آنجــا بگذرانــد. حوالــی ســال ۱۳۷۲ به آن آموزشــگاه 
رفتــم. قبــل از آن هــم در ســال اول دبیرســتان پیش 
برادرانم رفته بودم که در بازار تهران در گلوبندک یک 
فروشــگاه لوازم بهداشتی ســاختمان داشــتند. یک 
روز پیش آنها رفتم و دیدم یک کامپیوتر در فروشگاه 
دارنــد و بــا آن کار می کننــد؛ کامپیوتــر برایــم جــذاب 
بود. آنهــا آن زمــان از نرم افزار حســابداری اســتفاده 
می کردنــد؛ خیلی پیشــرو بودنــد، حتــی بانک ها هم 
آن زمان سیستم کامپیوتر نداشتند، ولی برادرم یک 
حسابدار را از شــرکت نفت آورده بود و آن حسابدار 
با یک مهندس شــرکت نفت آشــنا بود که برایشــان 
برنامه حســابداری تحــت داس نصب کردنــد و تمام 
کارهایشــان در نرم افزار انجام می شــد. ایــن برای من 
خیلی جذاب بود و به کامپیوتر فوق العاده عاقه مند 

شده بودم.«
پیشــنهاد طــرح کاد در آموزشــگاه کامپیوتــر یــک 
فرصت اســتثنایی بــرای مرجانــی به شــمار می رفت. 
او با شــیفتگی تمام، روزهای طرح کاد را به آموزشگاه 
کامپیوتــر می رفــت و بــا زبان هــای کیوبیســیک و 
جی دبلیوبیسیک آشنا شد: »عاقه من به کامپیوتر 
بیشتر شد و به صورت جدی تصمیم گرفتم که همین 

روند را ادامه دهم.«

  ایده  نوشتن نرم افزار حسابداری

در سال سوم دبیرستان مظاهر مرجانی بار دیگر به تهران و نزد برادرانش می آید که اتفاق 
جدیدی رخ می دهد: »نرم افزاری که برادرم از آن برای حسابداری استفاده می کرد، طرز 
کارش قدری سخت بود. آنها یک شاگرد حســابدار داشتند که با نرم افزار کار می کرد و 
آدم بی نظمی بود؛ یک روز می آمد، یک روز نمی آمد. احســاس کــردم برادران من لنگ 
کارهای او هســتند. وقتی او نیست خودشــان نمی توانند با نرم افزار کار کنند. از خودم 
پرســیدم: »چرا خودشــان نمی توانند با نرم افزار کار کنند؟ نرم افزار باید به قدری راحت 
باشد که وابســته به کســی نباشــد، راحت کار کند و خود برنامه انواع پرینت و چاپ را 
انجام دهــد«. این ایده ها بســیار ایده آل گرایانه بــود و همین باعث شــد تصمیم بگیرم 
رشته نرم افزار بخوانم و یک نرم افزار مالی بنویســم. این انگیزه از سال سوم دبیرستان 

در من شکل گرفت.«

  مهندسی نرم افزار دانشگاه شیخ بهایی اصفهان

هنگام انتخاب رشته در آزمون کنکور فقط مهندسی نرم افزار را انتخاب می کند؛ در عین 
حال که می دانست ممکن است در دانشــگاه دولتی قبول نشود، ولی فقط رشته های 
نرم افزار را انتخاب کرد و همین باعث شد در سال ۱۳۷۶ در دانشگاه شیخ بهایی اصفهان 
که یک دانشــگاه غیرانتفاعی بود، شــروع به تحصیل کند. در ســال ورود به دانشــگاه 
یک اتفاق جالب دیگر برای مرجانی می افتد؛ »دانشــگاه شــیخ بهایی در دومین ســال 
تأسیس خود بود؛ یعنی آن موقع مجوز ایجاد دانشگاه غیرانتفاعی را برای اولین بار به 
چند مؤسسه داده بودند. مؤسسان آن دانشگاه، از استادان بزرگ دانشگاه اصفهان 
بودند که دور هم جمع شدند و این دانشگاه را تأسیس کردند. آن دانشگاه، سال اول و 
دوم خود را پشت سر می گذاشــت و جالب اینکه تمام استادان دروس مختلف، حتی 
درس های پیش نیاز، همین استادان دانشگاه اصفهان بودند. روز اول که به آنجا رفتم 
تا ثبت نام کنم، همه بــه من می گفتند »به این دانشــگاه نیا، خیلی ســخت می گیرند، 
ترم قبــل ۸۰ درصــد دانشــجویان را انداخته اند، ســطح علمی اینجا خیلی باالســت«. 
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به فکــر راه اندازی رمزریــال افتاده که سال هاســت رویکرد این نهاد نســبت به حوزه 
کریپتوکارنسی سلبی و منفی بوده است.

زمزمه های این موضوع دو ســالی بود که جریان داشــت، اما بانک مرکــزی در دو ماه 
اخیر به طور جدی تری در حال پیگیری آن است. در جدیدترین اتفاق، بانک مرکزی 
مقــررات انتشــار رمزریال را بــرای اجرا ابــاغ کرده و بــا این اقــدام، یک قــدم دیگر به 
عملیاتی شــدن پروژه راه اندازی و عرضه رمزریال نزدیک شــده اســت. بعد از این در 
همین اواســط اردیبهشــت ماه رئیس کل بانک مرکزی از اجرای آزمایشــی رمزریال 
در ماه های آینده خبــر داد. به گفتــه صالح آبادی اجــرای طرح رمزپول ملــی در دوره 

پــروژه رمزریــال بانــک مرکــزی یکــی از پربحث تریــن 
پروژه هایی است که از ابتدای سال جدید تاکنون مطرح 
بوده اســت. هرچه بانک مرکزی در مسیر عملیاتی این 
پروژه بیشتر پیش می رود، انتقادات و واکنش ها نسبت 
بــه آن از ســوی فعــاالن حــوزه فناوری های مالی بیشــتر 
می شــود. مهم تریــن ریشــه این مســئله را نیــز می توان 
در نبود شــفافیت و از آن مهم تر عدم انتشار وایت پیپر 
این پــروژه دانســت. همچنیــن در حالــی بانــک مرکزی 

بررسی پروژه رمزریال بانک مرکزی در گفت وگو با فعاالن حوزه رمزارز در کشور

سنگ بزرگ برداشتن 
بانک مرکزی در حوزه کریپتو

مرضیه امیری

از راست به چپ:
وحید والی 
محمدجواد صمدی راد
احسان قاضی زاده
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چند ماهی اســت که در سیســتم مالی ایــران از پیاده ســازی طرح 
رمزریال صحبت می شود؛ مفهومی نوپا در اقتصاد که با محوریت 
فنــاوری باکچیــن شــکل گرفتــه اســت. قبــل از اینکــه بخواهم از 
دیدگاهــم  پیرامــون رمزریــال صحبــت کنم، بهتــر اســت کمی به 

ماهیت رمزارز بانک مرکزی که در جهان با CBDC شناخته شده، بپردازم.
فناوری به سرعت در حال رخنه در بدنه اقتصاد جوامع مختلف است و ما می توانیم 
به خوبی تأثیر آن را در هوشمندسازی اکوسیستم های مالی و بانکی  ببینیم. باکچین 
یکی از همان فناوری هایی است که عامل شکل گیری تحوالتی بزرگ در سیستم های 
مالی شده است. در حالی که کشورها به دلیل ساختارهای سنتی خود با چالش ها و 
ضعف های اقتصادی دست وپنجه نرم می کنند، فناوری باکچین و اقتصاد کریپتو 
روز به روز در جهان با توســعه بیشتری همراه شــده و راه حل های کاربردی تری را ارائه 

می دهد.
از همیــن رو نظریه پردازان و اقتصاددانان مدرن به دنبال اســتفاده از پتانســیل  های 
فناوری هــای مالــی جهــت کاهــش ناکارآمدی های اقتصــادی هســتند. یکــی از این 
راه حل ها، طرح نوآورانه رمزارزهای دولتی یا ملی است که طی چند سال اخیر به یک 
روند جهانی در اقتصاد تبدیل شده است. این رمزارزها، پول های دیجیتالی هستند 
که بر بستر باکچین پیاده سازی می شــوند. تا چند ســال پیش این طرح با مخالف 
دولت ها روبه رو بود، اما اکنون با توجه به توصیه بانک جهانی و قطعی شدن جایگاه 
ارزهای دیجیتال در اقتصاد جهان، دولت های بسیاری مانند چین، استرالیا، مالزی، 
سنگاپور، آفریقای جنوبی و... از آن استقبال کرده اند. بانک های مرکزی کشورها برای 
همراهی با این روند در حال برنامه ریزی برای اجرایی شدن آن هستند تا از تضعیف 

موقعیت خود در سیستم های مالی جلوگیری کنند.
در اجــرای این پــروژه، بانک هــای مرکزی بــا پیاده ســازی باکچین هــای اختصاصی، 
رمزارزهای ملی را به جای پول های فیزیکی ارائه می دهند و بر آنها نظارت می کنند. 
وجه مشترک این رمزارزها با ارز فیات رایج در هر کشوری در یکسان بودن ارزش آنها 
و امکان استفاده در معامات روزمره افراد و کسب وکارهاست. اما آنچه مهم است، 

تفاوت ها و مزیت های آنها برای اقتصاد و بانک های مرکزی است.
امنیت معیار بســیار مهمی در سیســتم های مالی اســت و رمزارزهای ملی به دلیل 
شــفافیت می تواننــد بــا تأمیــن امنیــت تراکنش هــای مالــی، اقتصــاد کشــورها را از 
چالش هایــی نظیــر کاهبــرداری، سوءاســتفاده و فرارهــای مالیاتــی نجــات دهنــد؛ 
چالش هایــی که هر ســال ضربه های ســنگینی را به سیســتم های مالی ســنتی وارد 
می کند. از آنجایی که این رمزارزها بر پایه  باکچین توسعه داده می شوند، شفافیت 
در تراکنش ها و یکپارچه سازی انتقاالت دیجیتالی، امکان ردیابی و نظارت کامل تر و 
کنترل بیشتری روی گردش پول را به بانک های مرکزی می دهند؛ دقیقاً همان مشکل 
بزرگی که ما در سیستم مالی موجود با آن مواجه هستیم. یکی از دغدغه های موجود 
در پیاده سازی رمزارز بانک های مرکزی بحث رقابتی بودن آن با کریپتوکارنسی هاست، 
اما از نظر من این دو مبحث فقط در استفاده از باکچین با یکدیگر شبیه هستند؛ 
چراکه کارکرد متفاوتی دارند. در رابطه با رمزارزهای ملی، ما برای اســتفاده از آنها با 
محدودیت های جغرافیایی روبه رو هستیم، نرخ آنها معادل وجه رایج در کشورهاست 

و نهاد ناظر بر آنها، بانک های مرکزی هســتند. هدف از 
پیاده سازی این پول های دیجیتالی، کاهش هزینه های 
تولیــد پول هــای فیزیکــی، شفاف ســازی تراکنش هــای 
مالی، کاهــش تخلفات مالــی و در نهایــت قدرت گرفتن 
بیشــتر بانک های مرکزی و نظم دهی به سیســتم پولی 

کشور است. 
درباره بحث رمزریال در کشورمان، باید بگویم از آنجایی 
که رمزارزهای ملی پدیــده ای نو در اقتصاد هســتند، ما 
بایســتی به نمونه های موفق و تجربه هــای جهانی نگاه 
کنیم. بــا توجه به اقتصــاد بیمار کشــور ما، اســتفاده از 
قابلیت هــای باکچیــن و پیاده ســازی درســت رمزریال 
می تواند مزیت های بزرگی برای اکوسیستم مالی ایران 

در پی داشته باشد.
رمزریال عاوه بر کاهش هزینه های چــاپ و توزیع پول 
رایج در کشــور، می تواند بــا نظم دهی و یکپارچه ســازی 
اکوسیســتم نامنظم موجود در بانک ها بــه کنترل تورم 

توسط بانک مرکزی و نظارت بهتر کمک کند.
پول فیزیکی در ایــران با اشــکال مختلفــی، هزینه های 
اضافی را بــه بانک ها و مردم تحمیــل می کند و رمزریال 
به خوبی  می تواند این وزنه های اضافی را سبک کند. من 
معتقدم اقتصاد ما با توجه به حجــم باالی گزارش های 
تخلفــات مالــی در زمینــه پول شــویی، کاهبــرداری و 
فرارهای مالیاتی بــه چنین ابزار کارآمدی برای ســامت 
خود احتیاج دارد؛ چراکه نبود شــفافیت و عدم نظارت 
از بزرگ تریــن آســیب های بدنه اقتصاد ایران هســتند. 
رمزریال ایــن پتانســیل را دارد که با رفع این مشــکات 
قــدرت حاکمیــت بانــک مرکــزی را در سیســتم مالــی 
ایــران بســیار افزایــش دهــد. یکــی دیگــر از مزیت های 
پیاده سازی این طرح در ایران، البته در صورتی که اجرای 
موفقی داشــته باشــد، تعامات بهتر و تبادالت مالی با 
کشورهای دوست است. با وجود تحریم های چندساله 
در ایران، استفاده از رمزریال می تواند تبادالت بازرگانی 
را برای افــراد و کســب و کارها - از ابعاد کوچــک گرفته تا 

تجارت های سنگین - با سهولت بیشتری همراه کند.
در حالی که طبق آمار، درصد زیادی از بانک های مرکزی 
در حــال توســعه  CBDC بومــی خــود هســتند، عمیقــاً 
امیدوارم طرح رمزریال با موفقیت در مســیر و بســتری 
درست، اجرا و عملیاتی شود تا بتوانیم در آینده تأثیرات 

مثبت آن را در بدنه  اقتصادمان شاهد باشیم 

تأثیر رمزریال بر 
محمد قاسمیآینده  اقتصاد ایران

مدیرعامل 
صرافی رمزارز 

مزدکس

تنظیم گری
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  ایجاد اکوسیستم جدیدی در حوزه پرداخت کشور

طبق صحبت هــای محمدبیگــی، بانک مرکزی ایــران از 
انتشار پول رسمی مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع شده 
و به صــورت توکن شــده اهدافــی از جملــه بسترســازی 
توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور، مدیریت تاب آوری در 
زیرساخت های پرداخت خرد کشور، کاهش هزینه های 
عملیاتــی چــاپ و توزیــع اســکناس و جلــب مشــارکت 
حداکثری بانک ها در توسعه شبکه را دنبال می کند. او 
در این باره می گوید: »به  عبارت  دیگر این ابزار اکوسیستم 
جدیدی در حــوزه پرداخت کشــور ایجاد می کنــد که در 
آن کمترین وابستگی به پول بانک ها وجود دارد و مردم 
می توانند به صــورت الکترونیکــی به پول بانــک مرکزی 
دسترسی داشته باشند. تاکنون دسترسی الکترونیکی 
به پول بانک مرکزی صرفاً محدود به بانک ها بود و مردم 
نیز بــرای انجــام عملیــات پرداخــت می بایســت از پول 
الکترونیکــی بانک ها اســتفاده می کردنــد. توکن بانک 
مرکزی یا رمزریال بانک مرکزی همان اســکناس اســت 
که کاماً به شکل الکترونیک در اختیار آحاد مردم قرار 
می گیرد. ایــن ابــزار صرفاً توســط بانک مرکزی منتشــر 
می شود و بانک ها حق انتشار آن را ندارند، اما در فرایند 

توزیع، بانک ها نقش مؤثری ایفا خواهند کرد.«
محمدبیگی در توضیح این موضوع می گوید: »برای فهم 
بهتر این موضوع اسکناس فعلی را مدنظر داشته باشید 
که بانک مرکزی اقدام به چاپ آن می کند و طبق روالی که 
قانون به وی اجازه داده، بخشی از اسکناس چاپ شده را 
منتشر می کند. اسکناس انتشاریافته از طریق بانک ها 
در اختیار عموم مردم قرار می گیرد. این فرایند دقیقاً برای 
رمزریال بانک مرکزی نیز انجام خواهد شد. تنها تفاوت 
آن با اســکناس عــدم وجود فیزیک و جســم اســکناس 
است. همان طور که اسکناس به  خودی  خود ارزش ذاتی 
دارد و بــه  محض انتقال آن به شــخص دیگــر، ارزش آن 

نیز به دریافت کننده منتقل می شود، رمزریال نیز به 
 محض انتقال، ارزش خود را به دریافت کننده منتقل 
می کند. نکته مهم دیگر این است که نقل وانتقاالت 
با ایــن ابــزار نیازمنــد نهــاد تســویه گر نیســت. دقیقاً 
به دلیلــی کــه توضیــح داده شــد، ارزش در ذات توکن 
و رمزریال وجــود دارد؛ بنابرایــن فرایند انتقــال ارزش 
ساده تر از پول الکترونیک بانک هاست. البته در تمام 
کشــورهایی که ایــن پــروژه آغاز شــده، توجه بــه ابعاد 
اقتصادی و تأثیــرات آن بر تــراز مالی بانک هــا و ابعاد 
اقتصادی آن از موضوعات مهمی است که باید مورد 

ارزیابی دقیق کارشناسان و خبرگان قرار گیرد.«

  بانک مرکزی به دنبال کارآمدتر کردن ابزار پرداخت 
خود 

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به 
این سؤال که چه تضمینی وجود دارد که سرمایه های 
مردم در رمزریــال بانک مرکــزی از بین نــرود، این طور 
توضیــح می دهــد: »رمزریــال از نظــر کاربــردی از نوع 
ابزارهای پرداخت اســت، نــه ابزار ســرمایه گذاری. در 
ابزارهای ســرمایه گذاری مخاطــرات مختلف مرتبط، 
از جمله احتمال بروز ســود یا خسارت به منابع مالی 
مطرح اســت، ولــی رمزریــال ابــزاری جهت تســهیل 
پرداخت های خرد در کشور و در عین  حال بسترسازی 
بــرای ارائــه امــکان توســعه قراردادهــای هوشــمند و 
فعال ســازی ظرفیت های اقتصاد دیجیتال در کشور 
اســت. در واقــع بر اســاس آنچــه توضیــح داده شــد، 
تصمیم بــا مشــتری اســت که آیــا می خواهد جســم 
اســکناس را در جیــب خــود داشــته باشــد یــا توکــن 
الکترونیکی اسکناس را در کیف خود نگهداری کند. 
آیا می تــوان گفت که مــردم به دلیل تــرس ازبین رفتن 
ســرمایه های خود از اســکناس اســتفاده نمی کنند؟! 

داود محمدبیگی، مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی درباره رمزریال بانک مرکزی می گوید

رمزریال؛ ابزاری برای تسهیل 
پرداخت های خرد کشور

حدود دو سالی می شود که زمزمه های انتشار رمزریال از سوی بانک مرکزی ایران شنیده می شود، ولی گویا در دو، سه ماه گذشته 
بانک مرکزی به طور جدی تری در حال پیگیری این پروژه است؛ پروژه ای که هنوز ابعاد گوناگون آن به طور کامل مشخص نشده 
و ســؤاالت و ابهامــات زیــادی پیرامــون آن وجــود دارد. در واقع هنــوز به طور دقیق مشــخص نیســت رمزریال با چــه اهداف و 
قابلیت هایی انتشار خواهد یافت، چه تفاوت هایی با ریالی که اکنون در دست مردم است، دارد و در کل چه تضمینی وجود دارد 
که سرمایه های مردم در رمزپول بانک مرکزی از بین نرود. بسیاری از فعاالن حوزه رمزارز معتقدند با توجه  به اینکه هنوز تکلیف رگوالتوری و قوانین 
آن با دنیای رمزارز مبهم است، این اقدام بانک مرکزی، اقدام عجیبی است. با توجه  به آنچه بانک مرکزی اعالم کرده، به نظر می رسد رمزریال 
شکل دیگری از ریال اســت و در واقع همان کارکردهای ریال را خواهد داشــت، ولی وقتی ارزش ریال هر سال به طور متوسط ۲۰ درصد کاهش 
می یابد، تغییر شکل آن برای مردم چه توجیهی خواهد داشت و چندین و چند سؤال دیگر که باعث می شود این پروژه جدید بانک مرکزی مبهم 
باشد. برای رسیدن به پاسخ این سؤاالت در گفت وگوی کوتاهی که با داود محمدبیگی، مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی داشتیم، کمی 

به ابعاد مختلف این پروژه پرداختیم.

توسعه 
قراردادهای 
هوشمند یکی از 
دستاوردهای بسیار 
ارزشمند زیرساخت 
ایجادشده است 
که در آن می توان از 
رمزریال به عنوان 
ابزار پرداخت 
استفاده کرد

غزل یگانگی
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افزودن CBDC  به نظام پولی و بانکی و پرداخت کشور، چه مسئله اساسی را حل خواهد کرد؟

پیوند نامیمون ارز دیجیتال
 بانک مرکزی و بانکداری اسالمی

برای بانک های مرکزی دو مأموریت کلی تأمین و حفظ ثبات سطح عمومی قیمت ها و ثبات مالی تعریف شده است. قرارگیری در 
نقش بانک مرکزی واقعاً جایگاه خاصی است؛ چراکه بانک های مرکزی با سیاست های پولی و قدرتی که به واسطه کنترل و انحصار 
انتشار پول طی چند قرن اخیر داشته اند، نقش قابل توجهی در سرنوشت اقتصادی و حیات اجتماعی ملت ها از خود نشان داده اند. 
تا پیش از حذف استاندارد طال، ارزهای منتشرشده توسط بانک های مرکزی قابلیت تعویض با طال را داشتند. با حذف استاندارد 
طال در قرن بیستم، اعتماد به بانک های مرکزی و دولت ها جایگزین طال در ارزهای ملی منتشرشده توســط دولت ها شد. با وجود اعتماد مردم به 
بانک های مرکزی، سیاست های اتخاذشده توسط بانک های مرکزی و به خصوص فدرال رزرو )بانک مرکزی خصوصی ایاالت متحده(، زمینه ساز ظهور 
بحران مالی بین المللی در سال ۲۰۰۷ و تضعیف عمده این اعتماد شد. در میانه بحران مالی، در سال ۲۰۰8 ساتوشی ناکاموتو نوع جدیدی از پول را 
معرفی کرد که نیاز به اعتماد به بانک های مرکزی و دولت ها را با الگوریتم رمز جایگزین کرد. اولین وایت پیپر بیت کوین توسط ساتوشی ناکاموتو در 
نوامبر ۲۰۰8 در Cryptography Mailing List منتشــر شد. اعضای این فهرست ایمیل، سایبرپانک های عالقه مند به موضوعات رمزنگاری و 
فناوری های بهبود حریم خصوصی بودند؛ نه افراد عالقه مند به حوزه سیستم های پول الکترونیک! نکته مهم در انتشار اولیه ایده بیت کوین نگاه 
سایبرپانک ها به آینده و نظم اجتماعی زندگی انسان ها تحت تأثیر تغییرات سریع فناوری، هوش مصنوعی، غول های فناوری و زندگی در جامعه 

پادآرمان شهری است. 

ســرور مرکزی یا طرف های قابــل اعتماد؛ زیــرا همه چیز 
به جــای اعتماد، مبتنــی بر اثبــات رمزنگاری اســت. آن 
را امتحان کنیــد یا به اسکرین شــات ها و کاغــذ طراحی 

نگاهی بیندازید.«
اما مهم ترین بخش ماجرا ادامه نوشته او درباره چرایی 

  چرایی راه اندازی بیت کوین

در فوریه ۲۰۰۹، ساتوشی ناکاموتو خالق شبکه بیت کوین طرح بیت کوین را به صورت عمومی 
در وب سایت بنیاد P2P  منتشر کرد.

ساتوشــی ناکاموتو در ابتدای آن پست نوشــته بود: »من یک سیستم نقدی الکترونیکی 
متن باز P2P به نام بیت کوین توســعه داده ام. این سیســتم کاماً غیرمتمرکز اســت، بدون 

صابر صیادی
تحلیلگر 

فناوری های 
مالی



آذربایجــان شــرقی آذربایجــان غربــی اردبیــل 
اصفهان البرز ایام بوشهر تهران چهارمحال و 
بختیاری خراسان جنوبی راه پرداخت خراسان 
رضــوی خراســان شــمالی خوزســتان زنجــان 
ســمنان سیســتان و بلوچســتان رســانه فارس 
قزوین قم کردستان کرمان کرمانشاه کهگیلویه 
و بویراحمد گلســتان گیــان فناوری هــای مالی 
لرســتان مازنــدران مرکــزی هرمــزگان همــدان 
یــزد ایــران اراک اردبیــل ارومیه اصفهــان اهواز 
ایام بجنورد بندرعباس بوشهر بیرجند تبریز 
تهران خرم آباد رشت زاهدان زنجان ساری برای 
سمنان مردم سنندج شهرکرد شیراز قزوین قم 
کرج کرمان کرمانشاه گرگان ایران مشهد همدان 

way2pay.ir یاسوج یزد
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روزی در سال 2018 شــخصیت اصلی توییتر راننده ای 
انگلیســی به نــام »ورنــون آنســورث« بــود کــه روزها به 
پسران تایلندی که در غاری سیل زده گیر افتاده بودند، 
کمــک می کــرد. ایــان ماســک میلیــاردر زیردریایــی 
کوچکی برای کمک به این راننده فرستاد، اما آنسورث 
بــه رســانه ها گفــت کــه کار ماســک نمایــش تبلیغاتــی 

بی مصرفــی بود. ماســک این دعــوا را به توییتــر کشــاند )و در توییت هایی کــه بعداً 
حذف شان کرد( باعث شد هزاران نفر از طرفداران ماسک به این راننده حمله کنند 
و با رفتارهــای سوءاســتفاده گرانه و تحقیرکننــده او را آزار دهند. ماســک بعدها در 

دادگاه به خاطر این توییت ها عذرخواهی کرد.
ایــن ماجــرا یکــی از مثال هــای حملــه ســایبری بــود؛ یعنــی زمانــی کــه یــک اکانــت 
قدرتمنــد توییتــری لشــکری از طرفدارانــش را بــرای آزار دادن و حملــه بــه دیگــران 

کارمندان توییتر باید برای ترول شماره 1 خودشان کار کنند

توفان توییتری
لطیفه ای قدیمی در بین کارمندان توییتر رواج دارد که می گوید حضور در این پلتفرم مثل این است که در یک بازی بزرگ چندنفره 
آنالین حضور داشته باشید که هر روز شخصیت  اصلی اش تغییر می کند. یعنی هر روز یک نفر مورد انتقاد و حمله یا در مرکز 
توجه دیگران قرار می گیرد. با توجه به این لطیفه می فهمیم که در این بازی فقط یک هدف مهم است؛ اینکه هیچ وقت خودتان 

نباید شخصیت اصلی بشوید. 

فاطمه اکیما
مترجم
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شــاید اگر مــارک زاکربرگ بــرای خــوردن قهوه بــه این هتل 
آمده بود، این طور ناشــناخته باقی نمی ماند. چانگ پنگ 
ژائو خارج از صنعت خودش تقریباً ناشــناخته است. اما 
ثروت بنیان گذار 44ســاله شــرکت بایننس هــم تقریباً به 
اندازه ثروت بنیان گذار متاســت. بلومبرگ تخمین زده که 
ثروت ژائو به بیش از 96 میلیارد دالر رسیده است. با اینکه 
این رقم همراه با نوسانات بازار رمزارزها تغییر می کند و در 
اواخر ماه مارس ثروت ژائو 74 میلیارد دالر بود، باز هم ژائو 
را به یکی از ثروتمندترین انسان های روی کره زمین تبدیل 
کرده است. البته خود او نمی داند چرا ثروت او باید برای بقیه 
جالب باشد و به من گفت »اگر بقیه فکر می کنند ارزش من 
این قدر است، نظر خودشان است. این ارزش گذاری جعلی 

و ساختگی است.«
کســانی که ژائو را می شناســند، از او تحت عنــوان CZ یاد می کننــد و او هم ماننــد بنیان گذار 
فیس بوک در صدر صنعتی نشسته که به صورت بالقوه می تواند اختاالت بزرگی در اقتصاد 
دنیا ایجاد کند. حتی با اســتانداردهای دنیای فناوری هم ژائو با ســرعت نور به قله موفقیت 
رسیده است. او در سال 2017 شرکت بایننس را بنیان نهاد، کار را از صفر شروع کرد و شرکتش  
را به بزرگ ترین صرافی رمزارزها در دنیا با حاشیه سود باال تبدیل کرد. خود او تخمین می زند 
که پلتفرمش صد میلیون کاربر داشته باشد. شرکت بایننس به طور مداوم میزبان حجمی از 
معادالت است که نسبت به معامات در پلتفرم های دیگر بسیار بیشتر است. به گفته منابع 
خود شرکت در سال 2021 که بازار رمزارزها حسابی داغ شده بود، بایننس 34.1 تریلیون دالر 
معامله انجام داد و از هر معامله ای کمیسیون دریافت می کرد. منابع خبری داخلی شرکت 
بایننس می گویند که بر اســاس حجم معادالت و قیمت پایه و با توجه به نرخ رشد رمزارزها، 
این شــرکت اکنون حدود 300 میلیارد دالر ثروت دارد و از نزدیک ترین رقیبش یعنی شرکت 

چانگ پنگ ژائو مشهور به CZ برای حفظ جایگاهش مجبور به آشتی کردن با قانون گذاران است

ثروتمندترین یاغی گر دنیای 
رمزارزها مطیع قانون شده است

چانگ پنگ ژائو مشهور به CZ توانست شرکت بایننس را به صرافی  بزرگی تبدیل کند که سال پیش معامالت رمزارزی 34.1 
تریلیون دالری را مدیریت کرد و در این راه خودش هم ثروتی افسانه ای به دست آورد. اما ژائو برای حفظ جایگاهش مجبور به 

آشتی کردن با قانون گذارانی است که تا به امروز مشغول دور زدن آنها بوده است. 
مرد الغراندامی که کت وشلوار سورمه ای و پیراهن سفید تمیزی پوشیده بود، به نظر گارسون هایی که در هتل کار می کردند، خیلی 
آدم مهمی نمی آمد. به همین خاطر وقتی این مرد برای مصاحبه با مجله فورچون و صرف صبحانه به این هتل گران قیمت در لندن آمد، او را پشت 
میزی در گوشه  رستوران نشاندند، با بی تفاوتی به او سرویس دادند و در یک ساعت بعد کامالً وجود این مگامیلیاردر دنیای رمزارزها را از یاد بردند. 

محمد رهبان
مترجم
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شماره پنجاه وهشتم

»االن بخرید، بعداً پرداخت کنید« باعث نابودی کارت های اعتباری شد، اما اگر پایانی برای تبلیغات 
تجاری فیس بوک باشد، چه می شود؟

ایده بزرگ بعدی

فاطمه اکیما
مترجم

شرکت خرده فروشی لباس اکسپرس یکی از ارکان اصلی فرهنگ پاساژگردی است. اکسپرس به تازگی شروع به انجام تغییراتی 
کرده تا خودش را با عصر دیجیتال هماهنگ کند. برای مثال دسته ای از اینفلوئنسرهای شبکه های اجتماعی را به تیم خود 
اضافه کرده و از اطالعات افراد استفاده می کند تا تجربه جست وجو در سایت را برای افراد شخصی سازی کند و بتواند کت های 
تک پرزرق وبرق و دیگر لباس هایش را به افراد درست پیشنهاد بدهد. آخرین قسمت این تغییرات برند هم شراکت با یکی از 
شرکت های االن بخرید، بعداً پرداخت کنید )BNPL( به نام کالرنا است. این شراکت برای تبلیغات دیجیتالی مشترک بین دو برند و ارائه خدمت 
»پرداخت در چهار قسط« شرکت کالرناست. این خدمت هزینه خرید را به چهار قسط بدون بهره تقسیم می کند که باید هر دو هفته یک  بار 
در صندوق فروشگاه پرداخت شوند. »برایان ســی والد«، یکی از مدیران تجارت الکترونیک در اکسپرس می گوید: »بعضی مشتریان دیدگاه 
خاصی به ما دارند و ما با این کار می خواهیم به آنها فرصتی ارائه بدهیم که آن دیدگاه را تغییر دهند. با همکاری با شرکت BNPL خرید از ما هیچ 
ریسکی ندارد.« او در ادامه اضافه می کند که ارزش خرید مشتریانی که از خدمات کالرنا استفاده می کنند، به طور متوسط از دیگران باالتر است.



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

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

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

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

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

زیکونومی
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یکونومی با  کتــاب ز
حمایت شرکت ؟؟؟ 
منتشــر شــده و ناشر 
اصلی آن انتشــارات 
پر بیزینس  اســت هار

ی
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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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کتــاب صنعــت پرداخت  
دیجیتال با حمایت شرکت 
سابین تجارت آریا منتشر شده 
و ناشــر اصلی آن انتشارات 
اســتاپ خانکــو  اســت
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پاولو  سیدلوف ویرایش فنی:  فرهاد  وکیلیانامیرعلی  خلجص

صنعت پرداخت  
دیجیتال

هیچ ندیده ای هنوز

کتاب های در راه
انتشارات



یکــی از خبرســازترین 

تایم
چهره های جهانی اخیر، 
ایــان ماســک، مالــک 
و  تســا  شــرکت 
اســپیس ایکس اســت؛ 
کســی که به عنوان یکی از میلیاردرهای بزرگ جهان 
شناخته می شود. اما چرا ماسک اخیراً خبرساز شده 
 اســت؟ همه چیــز به ماجــرای خریــد شــرکت توییتر 
توسط ماسک برمی گردد. او چندی پیش اعام کرد 
سعی دارد شرکت توییتر را بخرد و سپس آزادی بیان 
را در آن توسعه دهد. این در حالی است که جمعیت 
زیــادی او را در توییتــر دنبــال می کننــد. او در نهایت 
موفق شــد توییتر را بخــرد. مجله تایــم در واکنش به 
این اتفاقــات، تصویر ماســک را روی جلد خــود قرار 
داد، در حالــی  کــه ماســک قفســی در دســت دارد و 
درون آن قفــس، پرنده هــای آبــی کــه همــان آیکــون 

توییتر است، زندانی شده اند. 
تایم در گــزارش خــود به صحبت هــای ماســک درباره 
دموکراسی در آمریکا اشاره کرده  است. این میلیاردر در 
صحبت های خود درباره دموکراســی در آمریکا گفته: 
»به نظرم ما در آمریکا شکلی از دموکراسی را داریم.« 
اما در نهایت او معتقد است که دموکراسی آمریکایی 
در معــرض خطر قــرار دارد. ایــن یعنی برخــی آزادی ها 

تاریخ انتشار
  16 می 2022

صاحب امتیاز
شرکت تایم

تیراژ
1.6 میلیون نسخه

انتشار اولین شماره
3 مارس 1923
دفتر مرکزی

نیویورک، آمریکا
وب سایت
time.com  
سوژه ها

#ایالن_ماسک #توییتر 
#دموکراسی #آزادی_بیان
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صاحب امتیاز
آی بی تی مدیا

تیراژ
100 هزار نسخه

انتشار اولین شماره
1933

دفتر مرکزی
نیویورک، آمریکا

وب سایت
newsweek.com  
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#فناوری #فیس بوک 
#گوگل #انحصارطلبی

آنچهدرموردماســـــــــــــــــکاشتباهفهمیدهاید

پایانعصرسلطه
غولهایفناوری

برخی شرکت هایی که به  عنوان 

نیوزویک
غول هــای فنــاوری شــناخته 
می شــوند، نظیر فیس بوک و 
گوگل به قدری رشــد کرده اند 
که دولت ها سعی دارند آنها را 
محــدود کننــد. بــه همین خاطــر اســت کــه در کشــورهای 
توسعه یافته نظیر کشورهای اروپایی و همچنین در آمریکا، 
دولت ها تــاش دارند بــا وضع قوانیــن جدید، جلوی رشــد 
بی رویه و انحصاری این غول ها را بگیرند. مجله نیوزویک، در 
جدیدترین شماره خود به بررسی قوانینی پرداخته که دست 
این شــرکت های فناوری را می بندد و به نوعی به سلطه آنها 
پایان می دهد. قوانین سخت گیرانه ای که ایاالت متحده برای 
فیس بوک وضع کرده، باعث شده سهام این شرکت ریزش 
کند. به طوری که این شرکت فقط در ماه فوریه به دنبال وضع 
قوانین جدید، 232 میلیارد دالر از ارزش خود را در بازار سهام 
از دست داد. این روند نزولی تا پایان ماه آوریل هم ادامه پیدا 
کرد و باعث شد این شرکت باز هم یک پنجم از ارزش خود را 
در بازار ســهام از دســت بدهــد. قوانینی کــه به تازگی وضع 
می شوند، تهدیدی جدی برای موجودیت غول های فناوری 
به شمار می آیند. در میان غول های فناوری، فیس بوک جزء 
معدود شرکت هایی است که بیشتر از سایرین آسیب دیده 
و دچــار مشــکل شــده  اســت. بــه همیــن خاطــر اســت که 
نیوزویک هم تمرکز خود را روی این شرکت قرار داده  است. در 
کنــار قوانیــن، رقبــای جدیــدی مثــل تیک تــاک هــم بــرای 
فیس بوک پیدا شده اند و ارزش این شرکت را تحت تأثیر قرار 

داده اند. 
بر اساس گزارش نیوزویک، دولت های آمریکا و اروپا تصمیم 
گرفته اند با وضــع قوانین، جلــوی افزایش تعــداد غول های 
فنــاوری را بگیرند. ایــن دولت ها بــر این باورند کــه غول های 
فناوری فقط باید روی زندگی سهام داران شان اثر بگذارند، اما 
در حال حاضر کل دنیای اطراف شان را تحت تأثیر خودشان 

قرار می دهند 

نسیم بنایی
مترجم
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چــرا مهــم اســت: دگرگونی هــای ســریع در حــوزه  
فنــاوری اطاعــات و بیــش از پیــش برجســته و 
مهم شدن نقش رگوالتوری/تنظیم گری در عرصه  
بانکداری در دهه  اخیر، توانایی بانک ها در منطبق 
و همگام شدن با فناوری های روز را به امری ضروری 
و اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است. در این شرایط، 
تیم واکــر و لوســین  موریــس در کتــاب »هندبوک 
تکنولوژی بانکداری« که توســط انتشــارات وایلی 
در ســال 2021 منتشر شــده، در 10 فصل به آینده  
بانکداری در عصر فناوری های دیجیتال می پردازند 
و بــه بانکــداران کمــک می کننــد فنــاوری فعلــی 
خودشــان را در برابر چهارچوب جدیــد بانکداری 
بگذارند و نقاط قوت و ضعف خود را ارزیابی کنند. 
این کتاب بــا توصیه های خود به بانکــداران کمک 
می کند با جایگزین کــردن فناوری های نــو به جای 
فناوری های سنتی و مرسوم، به مزیت هایی چون 

افزایش درآمــد و کاهــش هزینه ها دســت یابند و 
با مدیریــت فناوری صحیــح، ســود و حتی حیات 
خودشان را تضمین کنند. همچنین، واکر و موریس 
برای مخاطب خود توضیــح می دهند که بانک ها 
چگونــه می توانند از قــدرت فنــاوری بــرای افزودن 
ارزش کســب وکاری و کســب مزیت رقابتــی بهره 

ببرند. 
ایــن کتــاب توضیــح می دهــد کــه کــدام روندهــای 
نوظهــور، تکوین بانکــداری نویــن را در دهــه آینده 
جهت دهی می کند؛ چه مباحثی در حوزه  نظارت بر 
فناوری و مدیریت آن درخواهد گرفت و هزینه های 
فناوری در مقایسه با هزینه های عملیاتی چگونه 
اســت. در نهایــت، این کتــاب به کمــک مخاطب 
می آید تا به روز و همگام با تغییرات سریع در حوزه 
فناوری اطاعات و سرمایه گذاری بماند و بهترین 

تصمیمات کسب وکاری را بگیرد  

عنوان اصلی
 The handbook of

banking technology
نویسندگان

تیم واکر و لوسین  موریس
انتشارات

   وایلی
سال انتشار

2021  

هندبوکفناوریبانکداری

چــرا مهــم اســت:  امــروز، الاقــل در کشــورهای 
پیشــرفته، دیگر از دسترســی به اینترنت سخن 
نمی گوییــم، بلکــه بحــث بــر ســر ایــن اســت که 
اینترنت ما و زندگی هایمان را دربر گرفته اســت. 
متاورس اصطاحی اســت که این روزها همه جا 
جلــوی رویمــان ظاهــر می شــود؛ از روزنامه هــای 
ملی و محلی و همایش های اســتارتاپی گرفته تا 
جمع های خانوادگی. مارک زاکربرگ، مدیرعامل 
متمــول فیس بــوک، چنــان آینــده شــرکتش را 
به متــاورس گره زده کــه حتی نــام »متــا« را برای 

مجموعه تحت مالکیتش برگزیده است. 
امــا متــاورس دقیقــاً چیســت؟ متیــو بــال، 
نظریه پرداز و سرمایه گذار حوزه فناوری می گوید، 
متــاورس یــک شــبکه  پایــدار و به هم پیوســته از 
جهان های مجازی سه بُعدی است که در نهایت 
مثل دروازه ای برای بیشتر تجارب آناین ما عمل 

می کنــد و زیربنای بخشــی از دنیــای فیزیکی ما 
خواهد شــد. روزگاری این حرف به تخیل شــبیه 
بود و خارج از کتاب ها و فیلم های علمی- تخیلی 
عاقانــه نمی نمــود، امــا ایــن ایده ها هــم باالخره 
از داســتان های علمی -تخیلــی بیــرون پریدند و 
دســت بــه کار پدیــدآوردن انقابــی در صنایــع، 
خدمــات، محصــوالت مصرفــی و حتــی تجارب 

دوستی و فراتر از آن شده اند. 
متیو بال در کتــاب »متاورس چیســت و چگونه 
همه چیز را دگرگون می کند؟« ما را به گوشه وکنار 
دنیــای متــاورس می بــرد و از نقــش ان اف تــی و 
باکچیــن و وب جهان گســتر در آن می گویــد و 
تغییــرات بنیادی جامعــه را در آینده پیشــگویی 
می کنــد. کتــاب متیو بــال را می تــوان جــزء اولین 
کتاب هــای قابــل اعتنایــی دانســت کــه دربــاره 

متاورس در جهان منتشر شده است  

عنوان اصلی
 The Metaverse: And How it Will Revolutionize

Everything
نویسنده
متیو بال
انتشارات

Liveright   
سال انتشار

2022  
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چرا مهــم اســت:امروزه توکن هــای غیرمثلی به 
یکی از محبوب ترین روندهــا در حوزه باکچین 
و ارزهــای دیجیتــال تبدیــل شــده  اند. همزمان، 
هنرمنــدان، گالری هــا و حراجی هــا نیــز بــه فکر 
افتاده اند و افزون بر فــروش و بازاریابی فرامرزی 
آثــار، تجربه  هنــری و ایجــاد ارتباط بــا مخاطب 
را جایــی خــارج از بــوم دنبــال می کننــد. کتــاب 
»هندبوک NFT« نوشته  دو کارآفرین دیجیتال، 
مــت فورتنو و کوهریســون تری اســت و با بیانی 
شــفاف و ارائــه  نمونه هــای متنــوع بــه مخاطب 
کمــک می کنــد تــا بــدون برخــورداری از هرگونه 
پیشــینه  فنــی، مفهــوم توکن هــای غیرمثلــی را 
دریابد و با جنبه های مختلف آن از نحوه  ایجاد 

تا خریدوفروش آشنا شود. 
نویســندگان کتــاب هندبــوک NFT مزایایــی 
همچــون جلوگیــری از تقلــب، ایجــاد رابطــه  

نزدیک تــر بــا مجموعــه داران، دسترســی بــه 
مخاطبــان جدیــد، فرصت هــای مشــترک را 
برای هنرمنــدان و بازار هنــر برمی شــمارند و در 
نهایت، بــه مرور تجــارب افــرادی می پردازند که 
ان اف تی هایی ایجاد کرده اند و آنها را در معرض 

فروش قرار داده اند.
افزون بــر ایــن، مــت فورتنــو و کوهریســون تری 
در این کتاب کــه می تــوان آن راهنمایی غیرفنی 
قلمداد کرد، به تشــریح روند تکویــن توکن های 
غیرمثلی و مسیر ارزشمند شدن آنها پرداخته  
و در مورد بازارهای ان اف تی و مزایا و معایب هر 
کدام بحث کرده اند. پس، چه در حوزه  باکچین 
و کریپتو تجربه داشته باشید، چه کاماً مبتدی 
و ناآشــنا با این حوزه باشــید، این کتاب شــما را 
در فرایند ایجــاد و خریدوفــروش ان اف تی یاری 

می رساند  

NFTهندبوک
نحوه  ساخت، خرید و فروش توکن های غیرمثلی

چرا مهم است: بیت کوین این روزها دیگر اسمی 
ناآشنا نیست. کافی است بیت... را بر زبان آورید 
تا مخاطب سر تکان بدهد و بگوید، بله بله، همان 
ارز دیجیتالــی را می گوییــد که ارزشــش در طول 
چند سال گذشته صدها برابر شده و خیلی  ها را 
به فکر ســرمایه گذاری در این عرصــه  نو انداخته 
اســت. امــا، اغلــب مــا بــا دومیــن ارز دیجیتــال 
بزرگ جهــان بیگانه ایم؛ یعنی بــا اتریوم یا همان 

اینترنت بعدی. 
کامِــا روســو، روزنامه نــگار مالــی بلومبــرگ، بعد 
از هشــت ســال روزنامه نــگاری بلومبــرگ را ترک 
کرد تا اولیــن کتاب مســتقل خود را بنویســد. او 
در »ماشــین بی نهایت: چگونه ارتــش هکرهای 
کریپتو اینترنت بعدی را با اتریــوم بنا می کنند« 
داســتان واقعــی و شــگفت انگیز ظهــور اتریوم را 

بازگو می کند. 

داســتانی که با قهرمانی به نــام ویتالیک بوترین 
آغــاز می شــود؛ یعنــی بــا همــان دانش آمــوز 
بااســتعدادی کــه خیلــی زود نویــد باکچیــن را 
دریافــت و گروهــی از کدنویســان را متقاعد کرد 
کــه بــا او همــراه شــوند تــا کامپیوتــری جهانــی با 

ویژگی های خاص بسازند. 
»ماشــین بی نهایــت« با تشــریح ایــده  مبتکرانه  
ویتالیــک، نــوآوری درخشــان و بلندپــروازی 
بی باکانه  این پلتفرم را برای آزمایش و کاربردهای 
جدیــد آشــکار می کنــد. در ایــن کتــاب، روســو 
اتفاقاتــی را شــرح می دهــد که بــه ســاخت یکی 
از بلندپروازانه تریــن پروژه هــای حــوزه ارزهــای 
دیجیتــال منجــر شــد. ماجــرای هــک دائــو و 
حواشی ایجادشده بر ســر آن، یکی از مهم ترین 
بخش های کتاب است که کاما روسو به صورت 

جذابی آن را روایت کرده است  

ماشینبینهایت
 چگونه ارتش هکرهای کریپتو اینترنت بعدی را با اتریوم بنا می کنند 

عنوان اصلی
The Infinite Machine: How an Army of Crypto-

hackers Is Building the Next Internet with Ethereum
نویسنده

کاِمال روسو
انتشارات

Harper Business   
سال انتشار
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عنوان اصلی
 Handbook of NFT: How to Create, Sell and Buy

Non-Fungible Tokens
نویسندگان
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انتشارات
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یوآیدی

شرکت بینش هوشمند نسل پیشرو، شرکت فعال 
در حوزه رگ تک و یکی از ارائه دهندگان ســرویس 
احراز هویت دیجیتال در کشور است که طی چهار 
ســال فعالیــت خــود، توانســته بــه شــرکت ها و 
ســازمان های مختلفی کمک کند تا احــراز هویت 
کاربران خــود را به صــورت غیرحضــوری و با امنیــت باالتر انجــام دهند. از 
ویژگی های سرویس یوآیدی، بهره گیری از الگوریتم های هوش مصنوعی از 
جمله الگوریتم های Liveness Detection و Face Matching است که 
 )Real-Time Authentication( باعث شده یوآیدی درلحظه، احراز هویت
را انجام دهــد. به گفته مدیــران این مجموعــه، طبق گزارش هــا، در محیط  
عملیاتی احراز هویت ســجام در بستر اپلیکیشــن آپ، متوسط زمانی که 
کاربر صرف احراز هویت می کند یک دقیقه و 40 ثانیه است و از نظر دقت 
نیز، یوآیدی باالترین دقت های الگوریتم های هوش مصنوعی را در همکاری 
با سازمان ها و شرکت ها تضمین می کند. در دو شاخص نرخ خطای احراز 
هویت اشتباه )FAR( و نرخ خطای عدم احراز هویت اشتباه )FRR(، یوآیدی 
به ترتیب کمتر از 0.001 و 0.002 درصد را ضمانت می کند. این شرکت در 
مدت فعالیت خود همکاری با ســازمان هایی مانند ســازمان بورس و اوراق 
بهادار و شرکت آسان پرداخت پرشین )در احراز هویت سجام(، قوه قضائیه 
)احراز هویت سامانه ثنا( و وزارت کار )احراز هویت سامانه جامع روابط کار( 
را در کارنامه اش داشته است. همچنین سرویس یوآیدی، به کسب وکارهای 
خرد ارائه شــده که نمونه آن پیاده ســازی احراز هویت دیجیتال در صرافی 
رمزارز اکسیر است. تاکنون احراز هویت بیش از سه میلیون کاربر توسط 

یوآیدی انجام شده است. 
طبق گفته های مدیران این شرکت، یوآیدی قصد دارد برای دسترسی بهتر 
مشتریان به زیرساخت احراز هویت دیجیتال، APIهای احراز هویت را در 
اوایل تابســتان ســال جاری به بازار عرضه کند. این APIها شــامل ترکیب 
الگوریتم تشخیص زنده بودن تصویر و تطابق چهره اســت و سازمان ها با 
دریافت این سرویس می توانند خدمات احراز هویت دیجیتال را به دلخواه 

خود به کاربران خود ارائه دهند 

ونیفای

ونیفای یکــی از ســامانه های OpenAPI شــرکت 
عصر داده است که سرویس هایی را با استفاده از 
فناوری های هوش مصنوعی در حوزه مالی-بانکی 
ارائــه می دهد. این ســرویس ها در دو دســته کلی 

قرار می گیرند:
1. تأیید اصالت مدارک هویتی و مالی 

وظیفــه اصلــی ایــن ســرویس ها خوانــدن تمامــی اطاعــات مهــم روی 
مدارک است. تنها ورودی این ســرویس ها تصویر مدارک است. تمامی 
اطاعات چاپی و حتی اطاعاتی که به صورت دستی روی مدارک نوشته 
شده باشــند )مانند چک و ســفته( خوانده می شــوند و سپس اطاعات 
خوانده شــده با سرویس های تأیید اصالت ســازمان هایی همچون بانک 
مرکزی، ثبت احوال و... بررســی می شوند، در نهایت تمامی اطاعات به 
همراه نتیجه تأیید اصالت نمایش داده می شود. برخی مدارکی که توسط 
این سرویس ها خوانده و بررسی می شوند، شامل چک صیادی، سفته، 
شناســنامه، کارت ملی، گواهی نامه رانندگــی، کارت پایان خدمت، کارت 
خودرو، پاسپورت و اسناد رسمی )سند ملکی، وکالت نامه، گواهی امضا 

و...( است.
2. سرویس های احراز هویت فرد

سرویس احراز هویت تصویری می تواند ویژگی های صورت فرد را استخراج 
کرده و با تحلیــل تصویر ارسال شــده و تصویر احرازشــده، یکســان بودن 
فرد در دو تصویر را تأیید کند. این ســرویس ها به سه شیوه  احراز هویت 
توســط تصویر، احراز هویت توسط ویدئو و تشــخیص زنده بودن تصویر 
به مشــتریان ارائه می شــوند.کاربران فعلی این ســرویس ها شامل چهار 
بانک، شرکت های بیمه،  شرکت های لیزینگ،  اپلیکیشن های پرداخت، 
صرافی ها و سامانه های پرداخت ارزی و اپلیکیشن ها و سامانه های حوزه 
خودرو هســتند. طبق گفتــه مدیران ایــن مجموعــه، ســامانه ونیفای در 
حال حاضر قادر به پاســخگویی بیش از 700 درخواست در ثانیه است. 
همچنین برای پیاده ســازی ســاده تر، تمامی ســرویس ها عاوه بر ارائه بر 

بستر API به صورت SDK  و پنل سازمانی نیز ارائه می شود 

معرفی شش سرویس  احراز هویت غیرحضوری کشور که نیاز به حضور کاربران برای احراز هویت 
در بسیاری از کسب وکارها را حذف کرده اند

از سر جایتان تکان 
نخورید!

پیشرفت فناوری و توسعه مفاهیم زندگی هوشمند، نظارت و احراز هویت از راه دور را به یکی الزامات مهم ارائه خدمات دیجیتال 
در چند سال اخیر تبدیل کرد؛ موضوعی که شیوع ویروس کرونا و الزام به رعایت موازین بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی نیز 
موجب تسریع آن شد و توجه طیف وسیعی از صنایع و کسب وکارهای مختلف را به احراز هویت غیرحضوری جلب کرد. در 
دوره ای که ارائه خدمات غیرحضوری به یکی از اولویت های اساسی کسب وکارها تبدیل شده، طبیعی است که احراز هویت 
غیرحضوری و آنالین نیز اهمیت ویژه ای پیدا می کند. از اوایل سال 1۳99 و بعد از شیوع ویروس کرونا بود که در کشور سرویس های ارائه دهنده 
خدمات احراز هویت دیجیتال به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کردند و بسیاری از کسب وکارها از جمله کارگزاری ها، بانک ها و برخی بخش های 
خصوصی و دولتی به سراغ ارائه احراز هویت دیجیتال رفتند. همین روند باعث شد سرویس های ارائه دهنده احراز هویت در ارائه خدمت به 

کسب وکارها از یکدیگر پیشی بگیرند. در این گزارش به شش سامانه احراز هویت غیرحضوری در کشور پرداخته ایم و آنها را معرفی کرده ایم.
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نگاهی به دو دستگاه سخت افزاری  در صنایع مالی کشور

جان سخت ها 
امروزه ابزارهایی همچون کارت بانکی، دستگاه خودپرداز یا حتی دستگاه کارت خوان به نمادهای صنایع مالی نزد مردم تبدیل 
شده اند و همین موضوع نقش پررنگ سخت افزارها را در این صنایع نشان می دهد. به همین خاطر در ماهنامه عصر تراکنش 
بخشــی از تمرکز خود را روی معرفــی محصوالت ســخت افزاری شــرکت های مطرح ایــن صنعت گذاشــته ایم. »محصول 
DORS820 شــرکت بازرگانی مبنــاکارت آریا« و »پایانــه پرداخت الکترونیک سلف ســرویس TECHNO IM30 شــرکت 
توســن تکنو« دو دســتگاهی هســتند که در ادامــه به معرفــی هر یــک پرداخته ایــم؛ اینکه هر یــک از ایــن دســتگاه ها دقیقاً چــه خدمات و 
ســرویس هایی ارائه می دهند، چه ویژگی های مهمی دارند و البته مشــخصات فنی هر یک چیســت. DORS820 یک دســتگاه شــمارش 
اسکناس است که با هوشمندسازی تجهیزات پردازش تصویر خود و با کاستن از بخش های مکانیکال توانسته کارکردی بسیار کم صداتر از 
رقبای خود ارائه دهد. این محصول امکان شناسایی بیش از 70 نوع ارز خارجی را فراهم کرده و قادر است به طور همزمان پنج ارز را شمارش 
و تفکیک کند. TECHNO IM30 نیز راهکاری نوین برای پردازش عملیات های پرداخت الکترونیکی در محیط های بدون نیاز به متصدی 
است و برای استفاده در جایگاه های سوخت گیری، باجه های فروش بلیت الکترونیک، پارکینگ های عمومی، ماشین های فروش خودکار و 

کیوسک های سلف سرویس بسیار مناسب است. 

محصول DORS820 شرکت 
بازرگانی مبناکارت آریا
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معرفی محصول DORS820 شرکت بازرگانی مبناکارت آریا که در رده سورترهای رومیزی است

حرفه ای و کم صدا
شرکت بازرگانی مبناکارت آریا با در اختیار داشتن 
نمایندگــی طیــف وســیعی از محصــوالت بانکــی 
همچــون کارت پرینترهــای IDP، چک اســکنرهای 
 ،GRG گلوری، سورترهای متنوع تفکیک اسکناس
دستگاه پد امضای UPIN و پرینترهای پرفراژ، در کنار تأمین قطعات و 
مواد مصرفی با قیمت مناســب توانسته با ارائه ســرویس و خدمات 
یکپارچه در دفاتر سراسر کشور، سهم قابل توجهی از بازار مشتریان 

صنعت مالی-بانکی را در اختیار بگیرد.
این شــرکت در کنار فروش و خدمات دســتگاه های ســورتر GRG  که 
نمایندگی رســمی آن در ایران بر عهده شــرکت مبناکارت آریاســت، 
اقدام به رونمایــی و ارائه محصول جدیــد در رده ســورترهای رومیزی 
خود با برند معتبــر DORS   و مدل 820 کرده که دارای فناوری کشــور 

روسیه است.
این دستگاه با بهره مندی از تجهیزات پیشرفته در زمینه تشخیص 
اصالت، یک دســتگاه شــمارش اســکناس با دقت باال در تشخیص 
اصالت و کیفیــت اســکناس اســت. DORS820 با هوشمندســازی 
تجهیزات پردازش تصویر خــود و با کاســتن از بخش های مکانیکال 
توانسته کارکردی بسیار کم صداتر از رقبای خود ارائه دهد. همچنین 
این محصول امکان شناســایی بیــش از 70 نوع ارز خارجــی را فراهم 

کرده و قادر است به طور همزمان پنج ارز را شمارش و تفکیک کند.
یکی از ویژگی های DORS820 که آن را از سایر دستگاه ها متمایز کرده، 

امکان شمارش برگه های چک با قابلیت تشخیص پارامترUV  است که 
موجب محبوبیت این دستگاه به منظور اســتفاده در شعب بانک ها با 

کاربردی دومنظوره شده است.
محصول جدیــد مبنــاکارت آریــا دارای مخــزن ورودی بــا گنجایش 500 
اسکناس و خروجی200 اسکناس است که می تواند 100 برگ اسکناس 

مردودی را نیز در محفظه مخصوص خود نگه دارد.
این دســتگاه با بهره گیری از فناوری ترکیبی مادون قرمــز، ماوراء بنفش، 
امــواج مغناطیســی و حســگرهای تصویــری رنگــی پشــت ورو می تواند 
کیفیت، نوع، ورژن و اصالت اســکناس را تشــخیص داده و تا پنج واحد 

ارزی ترکیبی را به طور همزمان شناسایی کند.
از دیگر قابلیت  های این دستگاه می توان به امکان به روزرسانی از طریق 
شبکه و اینترنت عاوه بر درگاه USB اشاره کرد که در کنار ارائه امکاناتی 
چون ایجاد فهرســت ســیاه و امکان ذخیره ســازی ســریال اسکناس ها 
به صورت متن و تصویــر، برنامه ریزی دوکاربره با ســورت متفــاوت را نیز 
عرضــه می کند کــه ایــن موضوع دســتگاه مذکــور را نــزد کاربران شــعب 

بانک ها محبوب کرده است.
در نهایــت می تــوان وزن و ابعــاد مناســب DORS820 را در کنار قیمت 
مناســب و رقابتــی نســبت بــه ســایر دســتگاه ها، بــه همــراه گارانتــی و 
پشتیبانی بازرگانی مبناکارت آریا به عنوان ویژگی مثبت دستگاه جدید 
رونمایی شده این شــرکت جهت اســتفاده در شــعب و مخازن بانک ها 

برشمرد 
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معرفی پایانه پرداخت الکترونیک سلف سرویس TECHNO IM30 شرکت توسن تکنو

پایانه ای مناسب برای 
محیط های بدون نیاز به متصدی

یکــی از جدیدتریــن پایانه هــای پرداخــت الکترونیــک 
شــرکت توســن تکنو، پایانــه پرداخــت الکترونیــک 
سلف ســرویس TECHNO IM30 اســت که راهکاری 
نوین برای پردازش عملیات های پرداخت الکترونیکی در 
محیط های بدون نیاز به متصدی است؛ این کارت خوان برای استفاده در 
جایگاه های سوخت گیری، باجه های فروش بلیت الکترونیک، پارکینگ های 
عمومی، ماشین های فروش خودکار و کیوسک های سلف سرویس بسیار 
مناسب است. با به کارگیری این راهکار می توان از ویژگی هایی مانند امکان 
نصب نرم افزارهای اندرویدی، اسکن بارکدهای تک بعدی و دوبعدی، اتصال 

به شبکه اینترنت )از طریق کابل( و استفاده در فضای باز بهره برد.
اگــر بخواهیم دربــاره ویژگی هــای کلیدی این دســتگاه بگوییــم، می توانیم 
به قابلیت جــذاب اتصــال بــه پلتفــرم TECHSTORE برای به روزرســانی 
سیستم عامل و نرم افزارهای کاربردی آن اشاره کنیم. همچنین بهره مندی 
این راهکار از پردازنده چهارهسته ای پرقدرت، مقاوم بودن در برابر ضربه، 
مقاوم بــودن در برابــر آب و گردوغبــار، دوربیــن و بارکدخــوان تک بعــدی و 
 ،PCI PTS 5.x اســتاندارد امنیتــی ،)Ethernet( دوبعدی، اتصــال اترنت
پشتیبانی از انواع روش های پرداخت با کارت، قابلیت نصب نرم افزارهای 
اندرویدی، صفحه نمایش پنج اینچی رنگی لمســی و دارابودن استاندارد 
ATEX برای اســتفاده در جایگاه های ســوخت گیری از ویژگی های کلیدی 
دیگر این راهکار است. در ادامه به قابلیت های کسب وکاری پایانه پرداخت 
الکترونیــک سلف ســرویس TECHNO IM30 شــرکت توســن تکنو 

می پردازیم.

TECHSTORE اتصال به پلتفرم  

 TECHNO IM30 پایانه هــای پرداخــت الکترونیــک سلف ســرویس
می توانند با اتصال به پلتفرم TECHSTORE، سیستم عامل و نرم افزارهای 
خــود را به روزرســانی کــرده و در نتیجــه کاربــران، از به روزتریــن نرم افزارهــا 
و جدیدترین نســخه سیســتم عامل اســتفاده کننــد. همچنیــن کاربران 
می توانند بــا بهره گیــری از ایــن اتصــال از جدیدتریــن نرم افزارهــای حوزه 

پرداخت الکترونیک یا متناسب با کسب وکار خود استفاده کنند.

  کیفیت مناسب صفحه نمایش برای نمایش تبلیغات

ایــن پایانه با داشــتن صفحه نمایــش پنج اینچی رنگی لمســی با کیفیت 
 720×1280 و نــور پس زمینــه بــاال )nits 600( و بهره گیــری از فنــاوری
 Anti-Glare، کیفیت مناسبی را برای انجام تراکنش ها و نمایش تبلیغات 

حتی در فضای باز و زیر نور آفتاب ارائه می دهد.

  قابلیت پرداخت از طریق تشخیص چهره، بارکد و کیوآرکد

دوربین تعبیه شــده در این پایانه قابلیت بهره گیری از روش های پرداخت 
نوین همانند پرداخت از طریق تشخیص چهره، بارکد و کیوآرکد را به این 

پایانه افزوده است.

  سرعت باال

این پایانه با بهره گیری از پردازنده چهارهسته ای به روز، عاوه بر اجرای 
برنامه های مبتنی بر اندروید، تراکنش های پرداخت الکترونیک را نیز با 

سرعت و امنیت باال انجام می دهد.

  ارتباط با ماشین های فروش خودکار و مدیریت پرداخت در آنها

بهره گیری از انواع درگاه های ارتباطی در این پایانه، امکان ارتباط پایانه با 
ماشین های فروش خودکار و مدیریت پرداخت در آنها را فراهم می کند.

  مناسب استفاده در فضای باز

پایانه پرداخت الکترونیک سلف سرویس TECHNO IM30 با دارابودن 
استاندارد IP65 و IK09 در برابر آب و گردوغبار و ضربه مقاوم بوده و برای 

استفاده در فضای باز کاماً مناسب است.

  ایمن برای استفاده در جایگاه های سوخت گیری

این پایانه بــا دارابودن اســتاندارد بین المللــی ATEX، برای اســتفاده در 
جایگاه های سوخت گیری و در مجاورت موارد اشتعال زا ایمن و تأییدشده 

است.
شــرکت توســن تکنو از شــرکت های دانش بنیان فعــال در زمینــه تولید 
راهکارهای مورد نیاز صنعت فناوری های مالی اســت که در سال 1389 
تأســیس شــده و با دارابــودن بیــش از 35 درصد ســهم بــازار پایانه های 
پرداخت الکترونیکی و بیش از 95 درصد سهم بازار ماشین های بانکی 
خودگردان کشور از پیشــتازان صنعت فناوری های مالی ایران به شمار 
می رود. توسن تکنو با داشتن بیش از 90 دفتر نمایندگی فعال در سراسر 
کشور، توانسته خدمات پس از فروش مطلوبی به بیش از 16 بانک و بالغ 

 بر 20 شرکت پرداخت الکترونیکی ایران ارائه دهد 
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معرفی مدیران عامل هلدینگ های فناوری اطالعات بانک ها

تالش برای گذار 
از بانکداری سنتی

از ویژگی های قرن حاضر، توســعه اعجاب آور فنــاوری ارتباطات و اطالعات و به کارگیری آن جهت افزایش ســرعت و   
کیفیت در ارائه خدمات است. این پیشرفت، بانکداری را نیز تحت تأثیر قرار داده و باعث تغییرات عمده ای در این 
صنعت شده است. سرعت توسعه صنعت انفورماتیک باعث ایجاد تغییرات عمده ای در شکل پول و سیستم های 
انتقال منابع در عرصه بانکداری شــده و مفاهیم جدیدی از بانکداری تحت عنوان بانکــداری دیجیتال ظهور یافته 
است. همین تغییرات و ضرورت گذار از روش های بانکداری سنتی، مفاهیم جدیدی پدید آورد که فناوری اطالعات بانک یک نمونه 
از آنهاست. واضح و مبرهن است که مفاهیم مدیریتی در هر حوزه ای همواره از اهمیت باالیی برخوردار بوده؛ بنابراین رمز موفقیت 
یک بانک در اســتفاده از فناوری اطالعات برای به روزرسانی خود و اســتفاده از ایده ها و فناوری های جدید و به روز تا حدود زیادی به 
ســطوح مدیریتی و مدیران هلدینگ های فناوری اطالعات بانک ها مربوط اســت. به همیــن دلیل در ادامه به معرفــی مدیران عامل 

هلدینگ های فناوری اطالعات بانک ها و مسیر تحصیلی و شغلی آنها پرداخته ایم.

 شهاب جوانمردی
مدیرعامل شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات 

پاسارگاد آریان )فناپ(
بانک پاسارگاد

شــهاب جوانمــردی دارای تحصیــات کارشناســی مهندســی 
کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شــریف، کارشناسی ارشد معماری 
کامپیوتر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کارشناسی ارشد مدیریت 
بازرگانی )MBA( از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دکترای مدیریت 
حرفــه ای کســب وکار )DBA( از دانشــگاه بــوردو فرانســه اســت.  
جوانمــردی در زمینــه کاری ابتــدا در دوره دانشــجویی بــا بعضــی 
از دوســتان خود مدرســه راهنمایی عامه حلی 2 را تأســیس کرد. 
پس از دو ســال در دبیرســتان عامه حلی مســئول گروه کامپیوتر 
شــد و یک ســال بعد معاونت آموزشــی را تأســیس کرد و تا ســال 
1379 همــکاری خــود را ادامــه داد.  در ســال 80 مدیــر پروژه هــای 
ICT فرودگاه امام خمینی)ره( شــد و همزمان باشگاه رباتیک جوان 
را در فرهنگسرای جوان تأسیس کرد. ســپس در سال 1381 بنیاد 
توســعه فردا را تأســیس کرد که مجموعه ای بین رشــته ای و کانون 
تفکر بود.  او در حال حاضر عضو کمیسیون بانکداری الکترونیک 
نظام صنفی رایانه ای کشور، کارشناس رسمی دادگستری در حوزه 
فناوری اطاعات و ارتباطات و مشــاور تأیید صاحیت شده نظام 
صنفی رایانه ای در حوزه های ســخت افزار و مشــاوره زیرساخت و 

مشاوره مدیریت و آموزش است.

 حمید توفیقی
مدیرعامل هلدینگ داده پردازی پارسیان

بانک پارسیان
حمید توفیقی، مدیرعامل شــرکت داده پردازی پارســیان دارای مدرک دکترای اقتصاد و MBA اســت. او تاکنــون مدیریت چندین 
شرکت ICT را بر عهده داشته است. او به مدت شش ســال و یک ماه مدیرعامل گروه فناوری اطاعات سینا بود تا اینکه در زمستان 1399 به عنوان 

مدیرعامل هلدینگ داده پردازی پارسیان انتخاب شد. توفیقی در حال حاضر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره گروه داده پردازی پارسیان است.

 محمد فرجود
مدیرعامل شرکت تدبیرگران فناوری

 اطالعات تجارت ایرانیان
بانک تجارت

محمد فرجود در ســال 1361 در شــهر شــیراز متولــد شــد. او دارای مدرک 
کارشناسی رشته مهندسی مکانیک و کارشناســی ارشد رشته مدیریت 
اجرایی )MBA( دانشگاه صنعتی شریف است. همچنین او این روزها در 
حال اتمام دوره دکتری خود در دانشگاه تربیت مدرس در رشته مدیریت 
اســتراتژیک اســت. فرجود پیــش از مدیرعاملــی هلدینگ فنــاوری بانک 
تجارت، معــاون توســعه کســب وکار در هلدینــگ ســرمایه گذاری صنایع 
نوین تأمین )وابســته به شــرکت ســرمایه گذاری تأمین اجتماعی( و مدیر 
پــروژه اپراتــور ســوم و مدیــر ارشــد بازاریابی رایتــل بوده اســت. او از ســال 
1394 با سمت مدیرکل کسب وکار ســازمانی به ایرانسل پیوست و ضمن 
ایجاد تحول جدی در این حوزه گام های مؤثری در توسعه راهکارهای نوین 
ســازمانی همچــون خدمــات ارتباطی پیشــرفته، خدمــات دیتــا، اینترنت 
اشیا، راهکارهای شهر هوشــمند، حمل ونقل هوشمند، راهکارهای ابری، 
خدمات نوین پرداخت و بیگ دیتا برداشته است. او همچنین سال 1396 
از سوی شهردار وقت تهران به سمت سرپرست سازمان فناوری اطاعات 
و ارتباطات شهرداری تهران منصوب شد. فرجود در مقاطعی نیز به عنوان 
مشــاور ســرمایه گذاری در ســازمان منطقه آزاد کیش، مشــاور شهرداری 
مشهد در توسعه خدمات فیبر نوری و مشاور بنیاد ملی بازی های رایانه ای 

مشغول به فعالیت بود.
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 حسام حبیب هللا
مدیرعامل هلدینگ  راهبرد هوشمند شهر

بانک شهر
حســام حبیــب هللا، دانش آموخته کارشناســی ارشــد 
مهندسی صنایع، گرایش مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی از 
دانشگاه علم و صنعت ایران است. عضویت در هیئت مدیره و مدیرعامل 
شــرکت پرداخت اول کیش )جیرینگ همراه اول(، عضویت هیئت مدیره 
و مدیریــت عامــل شــرکت فــن آوا ماهــواره و مدیریــت پروژه های مشــاوره 
حوزه های خدماتــی و حاکمیتی در ســازمان مدیریت صنعتی بخشــی از 

سوابق مدیریتی اوست. 
حبیــب هللا همچنیــن دارای مــدرک تخصصــی حرفــه ای تربیــت ارزیاب 
کانون های ارزیابی و ارتقای شایستگی مدیران، تجزیه وتحلیل صورت های 
مالی و روش های نوین تأمین مالی و مدیریت پروژه PM-BOK است. او در 
آبان ماه 1400 به سمت مشاور و دستیار ویژه شهردار تهران در حوزه راهبری 
کان و ارتقای توانمندی مدیریتی شــهرداری تهران منصوب شد. گفتنی 
است او در اسفندماه 1400 به عنوان مدیرعامل هلدینگ فناوری اطاعات 

بانک شهر منصوب شد.

 مصطفی امینی
سرپرست شرکت گسترش  فناوری های نوین بانک کشاورزی

بانک کشاورزی
صبح روز شــنبه 17 اردیبهشــت 1401 مصطفی امینی به عنوان سرپرســت شــرکت گســترش فناوری های نوین بانک کشــاورزی 
معارفه شد. مصطفی امینی دارای مدرک مهندسی کامپیوتر، دکتری تخصصی علم اطاعات و فوق  دکتری تحول دیجیتال داده محور از دانشکده 

مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس است. 
او عاوه بر تألیف و نگارش کتب و مقاالت علمی و کاربردی متعدد در حوزه مدیریت داده محور، اقتصاد دیجیتال و بانکداری دیجیتال، از پیشروان 
تحول دیجیتال داده محور در ایران به حساب می آید. امینی در سابقه خود تجربه همکاری های علمی و اجرایی مختلفی در زمینه ممیزی، نظارت، 
طراحی و اجرای طرح های تحول دیجیتال، شهر هوشمند و توسعه کسب وکارهای دیجیتال در ســازمان هایی همچون شرکت ایرانیان نت )اپراتور 
مخابراتی شبکه دسترسی فیبر نوری کشور(، پروژه ابررایانه ملی سیمرغ، بانک توسعه صادرات ایران، بانک انصار، بانک سپه، بانک سینا، بانک 

ملی ایران، پست بانک و بیمه رازی را دارد.

 حسین اسالمی
مدیرعامل هلدینگ  فناوری نگاه

بانک کارآفرین
حســین اســامی متولــد 1361 و فارغ التحصیــل 
ســازمان ملی استعدادهای درخشــان )سمپاد(، مهندســی صنایع از 
 )EMBA( دانشگاه علم و صنعت ایران، دارای مدرک مدیریت اجرایی
از دانشگاه تهران و مدیریت رسانه از دانشگاه عامه طباطبایی است. 
دســتیار اجرایــی مدیرعامــل شــرکت گســترش انفورماتیــک ایــران، 
قائم مقــام مدیرعامــل و معــاون توســعه کســب وکار شــرکت فنــاوری 
اطاعــات و ارتباطــات پاســارگاد آریــان )هلدینــگ فنــاپ وابســته بــه 
بانک پاســارگاد(، معاون توســعه کســب وکار گروه داده پــردازی بانک 
پارســیان، حضــور اولیــه در شــکل گیری کنسرســیوم ســپندار )حــوزه 
عوارض الکترونیــک بزرگراه ها(، حضــور مؤثر در تأســیس و قائم مقام 
کنسرســیوم ققنوس )حوزه فناوری باکچین( از جمله فعالیت های او 

در این سال هاست.
 حســین اســامی پیــش از ایــن نیــز، به عنــوان مشــاور مدیرعامل در 
مجموعــه شــرکت داده ورزی ســداد )هلدینــگ فنــاوری اطاعــات و 
ارتباطــات بانــک ملــی( و شــرکت گســترش الکترونیــک مبیــن ایــران 
فعالیــت می کــرد. اســامی در حــال حاضــر ریاســت هیئت مدیــره 

ششمین دوره سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران را بر عهده  دارد.

 صادق فرامرزی
مدیرعامل هلدینگ  فناوری و نوآوری صاد

بانک صادرات
صــادق فرامــرزی متولــد 1353 و دانش آموختــه 
دانشــگاه صنایــع و معــادن ایــران در رشــته مدیریــت اســتراتژیک 
است. او طی فعالیت های کاری خود به سمت هایی مانند مدیریت 
عامل تجارت الکترونیک دی، قائم مقام مدیریت عامل فن آواکارت 
و مدیریــت بازرگانــی و مدیریــت پروژه هــای پی اس پــی شــرکت 
ســایان کارت، مدیریــت عامــل ایران کیــش و مدیریت عامــل فرابوم 

منصوب شده است. 
صادق فرامــرزی از ســال 1393 تــا 1397 که ســکان هدایت شــرکت 
ایران کیــش را بــر عهــده داشــت، ضمــن افزایــش 30برابــری ارزش 
ایــن شــرکت از 60 میلیــارد بــه 1800 میلیــارد تومــان، توانســته بود 
تعــداد پذیرنــدگان ایــن شــرکت را نیــز از 200 هــزار پذیرنــده به یک 
میلیون پذیرنده برساند. او سه ماه پس از کناره گیری از مدیرعاملی 
ایران کیش، با تصویب هیئت  مدیره فرابوم به  مدیرعاملی این شرکت 

منصوب شد. 
ســپس بعد از یک ســال و پنج ماه، از مدیرعاملی فرابوم کناره گیری 
کرد و با حکــم حجت هللا صیــدی به ســمت مدیرعاملــی هلدینگ 

فناوری اطاعات بانک صادرات منصوب شد.

 احمد سلمانی آرانی
مدیرعامل  شرکت رایانه خدمات امید

بانک سپه
احمد ســلمانی آرانی متولد 1347 شهر کاشان، 
دانش آموختــه مدیریــت دولتــی گرایــش مالــی و دکتــری مهارتــی 
بانکداری دیجیتال از دانشگاه تربیت مدرس است. او دارای بیش 
از 30 ســال ســابقه در ســطوح مدیریتی بانک ســپه و شــرکت های 
حــوزه فناوری هــای مالــی و پرداخت کشــور اســت. او در ســال های 
اخیر با حضور در هیئت مدیره شــرکت کارت اعتباری ایران کیش و 
مدیرعاملی و عضویت در هیئت مدیره شرکت رایانه خدمات امید 
بانک ســپه مشــغول فعالیــت در اکوسیســتم فناوری مالی کشــور 

بوده است. 
عاوه بر ایــن در دهــه اخیر بــا حضــور در حــوزه بانکی و ســمت های 
مدیریتی بانک سپه اعم از مدیریت امور شعب شرق و غرب کشور، 
مدیریت امور مالی و در مقطع پایانی پست مدیریتی بانک با حضور 
چهارســاله خود در مدیریت امور فناوری اطاعات بانک سپه نقش 

مؤثری در فعالیت های مختلف محوله داشته است.
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