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 اقتصاد وب در حال ورود به یک عصر 
تــازه اســت. اقتصــادی کــه بــه آن 
Creator Economy یا اقتصاد آفرینشگران 
می گوینــد. اقتصادی کــه بر پایه ســازوکارهای 
مالــی ای می گــردد کــه در آن ســازندگان وب 
می توانند و بایــد از منافع آن بهره مند شــوند. 
آفرینشگران طیف وسیعی از افرادی را شامل 
می شود که به اشکال مختلف در حال توسعه 
محتوایی این فضا هســتند؛ از تولیدکنندگان 
بازی و موســیقی گرفته تــا یوتیوبرهایــی که در 
حوزه سبک زندگی، آموزش، فناوری و... مدام 

در حال تولید ویدئو هستند.

 تفاوت این شکل جدید 
اقتصاد با آنچه امروز در 
جریــان اســت، در فرصت هــا و 
امکان هــای پــول درآوردن از همه 
مواد و عناصری اســت که روزانه 
توســط ایــن افــراد بــه وب اضافه 
می شوند و آن را توسعه می دهند. 
بر خالف مدل های فعلی که افراد 
بــه  دسترســی  بــا  صرفــاً 
دنبال کننــدگان زیــاد اســت کــه می تواننــد از 
محتوایی کــه تولیــد می کننــد، درآمد داشــته 
باشند، در اقتصاد آفرینشگران، سازوکارهای 
وب )به ویــژه وب 3( بــه شــکلی توســعه پیــدا 
مختلــف  اجتماع هــای  کــه  کــرد  خواهــد 
)کامیونیتی هــا( دسترســی آفرینشــگران بــه 

درآمد را تسهیل خواهند کرد.

 در اقتصــاد آفرینشــگران بازیکنــان 
بازی هــا ایــن امــکان را دارنــد کــه بــا 

محتوایــی کــه تولیــد می کننــد یــا بــا ســاخت 
کاراکترهــا یــا تغییــر آنهــا، بــه بخشــی از 
ســهام داران آن بازی تبدیل شــوند و ساالنه از 
ببرنــد.  ســهمی  آن  کلــی  درآمدهــای 
در  موســیقی  یــا  ویدئــو  تولیدکننــدگان 
پلتفرم هایــی چــون توییــچ و توییتــر امــکان 
درآمدزایی - نه بر اساس الگوریتم های فعلی که 
مبتنی بر دیده شدن بیشــتر هستند، بلکه به 
کمک جمع هایی که در حوزه های مرتبط با این 
محتواها فعال هستند - را پیدا خواهند کرد. به 
عبارتی پلتفرم هایی چــون فیس بوک، توییتر، 
فضاهــای  روزهــا  ایــن  کــه  و...  یوتیــوب 
به اشتراک گذاری محتوا محسوب می شوند، به 
پلتفرم های آفرینشگران برای عرضه محصول 
تبدیل خواهند شــد و مدل هــای توزیع درآمد 
خود را به ناچار تغییر خواهند داد یا بازی را به 
پلتفرم هایی چون ماون )MAVEN( که به شکل 
تخصصــی روی اقتصــاد آفرینشــگران تمرکز 
کرده، خواهند باخت؛ پلتفرم های جدیدی که 
در آنها بیش از محتوا این اجتماع ها هستند 

که ارزشمندند.

 توســعه و تکامــل ابزارهای رمــزارزی و 
ان اف تــی هــم بــه ایــن اقتصــاد کمک 
خواهند کرد تا نظام های مالی و پولی جدیدی 
هم برای توزیع ثروت حاصل از وب پیدا شود و 
هم مســئله غامــض مالکیــت معنوی آثــار به 
سرانجام قابل  اتکایی برسد. عصر تازه ای در راه 
است؛ عصری که در آن اینفلوئنسرها احتماالً 
جــای خــود را بــه کســانی خواهنــد داد کــه 
اجتماع های تخصصــی آنهــا را قبــول دارند و 

حمایت می کنند.

INTROسرآغاز

پلتفرم های آینده چاره ای جز توزیع عادالنه تر 
ثروت حاصل از محتوا نخواهند داشت

اقتصاد آفرینشگران و عصر جدید اینترنت

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

در نشست رئیس کل بانک مرکزی با فعاالن حوزه فین تک
 مسائل این حوزه مورد واکاوی قرار گرفت

ایجاد کارگروه تخصصی فین تک در بانک مرکزی

دبیر نمایشگاه اینوتکس 2022 از تفاوت های این دوره با سال های گذشته می گوید

حضور 400 شرکت بزرگ و کوچک در اینوتکس

نشست فعاالن فناوری های مالی ایران با علی صالح آبادی، 
رئیس کل بانک مرکزی، شنبه دهم اردیبهشت برگزار شد؛ 
نشســتی که در آن فعاالن حوزه فین تک توانستند مسائل 
خود را بــرای اولین بار به صورت مســتقیم با رئیس کل بانک 

مرکزی در میان بگذارند.
صالح آبــادی در بخش اول ســخنان خــود عنوان کــرد: »من 
معتقدم حوزه فناوری های مالی در موضوع بانکی بسیار مهم 
اســت و باید همفکری ها بــا فعاالن ایــن حوزه تداوم داشــته 
باشد؛ چراکه بانک ها بدون نگاه به فناوری نمی توانند عملکرد 

قابل قبولی را در ارائه سرویس به مردم نشان دهند.«
او در ادامه افزود: »در صنعت بانکداری باید دسترسی مردم 
را تسهیل کنیم. از همین رو حوزه فناوری مالی نقش بسزایی 
در این زمینه دارد. بالکچیــن در حال حاضر مباحث خاص 
خودش را وارد عرضــه تبادالت مالی کرده اســت، همچنین 
شکل اعتبارســنجی تغییر کرده و پلتفرم های جدید نقش 

مؤثری در این زمینه ایفا می کنند.«
صالح آبادی در بخش دوم سخنان و پس از پایان صحبت های 
فعاالن حوزه فین تک که حــدود ۹۰ دقیقه به طول انجامید، 
گفت: »کاهش بهای تمام شده پول یکی از عمده ترین اهدافی 
است که به دنبال آن هســتیم. از طرفی انجماد دارایی ها در 
بانک ها نیز بسیار زیاد است که البته خواهان تغییر این روند 
هستیم. همچنین روند اعتبارســنجی به نحوی باید پیش 
برود که تسهیالت به فرد تعلق بگیرد، نه وثیقه ای که فرد در 

اختیار بانک قرار می دهد.«
او در ادامه به بحث اعتبار به  جای پول اشــاره و تأکید کرد که 
این موضوع در حال حاضر بســیار مهم است. صالح آبادی 
همچنین موضوعات جدیدی همچون قراردادهای هوشمند 

و درآمدهای مشاع را بسیار حائز اهمیت دانست.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از ســخنان خود به 
موضوع شمول مالی اشاره کرد و گفت: »شمول مالی در حال 
حاضر بسیار مهم است که بحث امضا و سفته الکترونیکی 

از مهم ترین رکن های این بخش محسوب می شود.«
رئیــس کل بانــک مرکــزی در بخــش آخــر ســخنان خــود 
پیشــنهادهایی را مطــرح کــرد و گفــت: »در اولین قــدم یک 
کارگــروه تخصصــی فین تــک بــا محوریــت شــرکت ملــی 
انفورماتیک و همکاری حوزه نظارت و سایر بخش های فنی 
بانــک مرکزی بــه همراه فعــاالن بخــش خصوصــی در حوزه 
فین تک تشــکیل شــود تا موضوعات مهم این حوزه در این 
کارگروه مــورد ارزیابی قرار گیــرد تا در هیئت عامــل بانک در 

خصوص آن تصمیم گیری شود.«
صالح آبــادی دوره پایش این کارگروه را ســه ماهه عنــوان کرد 
که در هر دوره شــرکت ملــی انفورماتیک که وظیفــه راهبری 
این کارگروه را بــر عهــده دارد، گــزارش الزم را به هیئت عامل 

ارائه می دهد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به اینکه سندباکس 
بانک مرکزی بعد از تعطیالت عید فطر راه اندازی خواهد شد، 
گفت: »این بخش نیز برای ما بسیار مهم است؛ چراکه این 
بخش در نهایت موجب می شــود تــا ارائه خدمــات به مردم 
تسهیل شود و رابطه بانک و مردم دچار تحول جدی خواهد 

شد.«

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مینا والی
سردبیر: رضا جمیلی

دبیر تحریریه: المیرا حسینی
تحریریه:  مهران امیری، عبدهللا مقدمی
 لی لی اسالمی، سپیده اشرفی، پارسا خاک نژاد
 ترانه احمددوست، پریسا امام وردیلو
زهره دودانگه    

مدیرهنری: روح اله گیتی نژاد
مدیرفنی: علیرضا کیوان
صفحه آرا: بهناز سعیدی

عکس:  حامد کریم زاده، پریا امیرحاجلو
سایت: راضیه مینایی 

چاپ: هنر سرزمین سبز 
نشانی: تهران، جنت آباد جنوبی، خیابان الله 

غربی، خیابان حدیث، کوچه حدیث دوم، پالک ۸
تلفن تحریریه:  46۰122۰4

karangweekly.ir :وب سایت

K A R A N G

شماره 47  |  11 اردیبهشت 1401  |  سال دوم  |  کارنگ؛ هفته نامه اقتصاد نوآوری ایران

 سجاد عباسی فشمی، دبیر یازدهمین نمایشگاه 
بین المللــی نــوآوری و فنــاوری بــا اعــالم خبــر پایان 
ثبت نام حضور در این نمایشگاه گفت: »نمایشگاه اینوتکس 

2۰22 با حضور حدود 4۰۰ شــرکت و اســتارتاپ در 
فضایی به وســعت پنج هزار متر برگــزار خواهد 
شد. فضای ارائه غرفه در یازدهمین نمایشگاه 
بین المللی نوآوری و فناوری، نسبت به سال های 
گذشــته افزایش  یافتــه و با توجه به اســتقبال 

خــوب شــرکت ها و اســتارتاپ های متقاضــی، 
ظرفیــت ثبت نام بــرای دریافت غرفه تکمیل  شــده 

است.«

 او تصریح کرد: »در نمایشگاه امسال، حضور حدود 
4۰۰ شــرکت دانش بنیان و صنعتی داخلی قطعی 
شده است. همچنین پاویون روسیه و پاویون هند برقرار است. 
« به گفته فشمی، نمایشگاه امسال با استقبال صنایع بزرگ 
کشــور همــراه بــوده تــا در کنــار اســتارتاپ ها و شــرکت های 
دانش بنیــان بــرای برطرف کــردن نیازهــای فناورانــه خــود در 
نمایشگاه اینوتکس 2۰22 حضور داشته باشند. در این زمینه 
با برگزاری ریورس پیچ، صنایــع بزرگ و فعال کشــور در طول 
چهار روز برگزاری اینوتکس به معرفی نیازهای فناوری خود به 

اســتارتاپ ها، شــرکت های دانش بنیان و مخترعان خواهند 
پرداخت. دبیــر یازدهمیــن نمایشــگاه بین المللی نــوآوری و 
فناوری با اشــاره به تفاوت دیگر اینوتکس 2۰22 بــا دوره های 
گذشته گفت: »امسال بر خالف سال گذشته که دو 
اســتیج برگزار شــد، شــاهد برگزاری ســه رویداد 
استیج خواهیم بود. یک استیج با موضوعات 
عمومی کسب وکاری در حوزه فناوری، دیگری با 
موضوعات تخصصی بررسی ترندهای آینده 
فناوری و ســومین اســتیج نیــز موضوع بررســی 
حکمرانی فناورانه در حوزه دانش بنیان خواهد بود.«

 فشمی در پایان افزود: »همچنین رویداد جینو که 
مرتبــط بــا بازی ســازها و گیمرهاســت، یکــی از 
بخش های جذاب اینوتکس 22 اســت که در طول چهار روز 
برگزاری نمایشگاه برنامه های متنوعی خواهد داشت. امسال 
اختتامیه رویداد کنز نیز با اختتامیه اینوتکس همزمان است 
که در آن به پژوهشــگران جوان کشــورهای اسالمی جوایزی 
اهدا خواهد شد.« گفتنی است نمایشگاه اینوتکس 2۰22 از 
سه شنبه 2۰ اردیبهشت تا جمعه 23 اردیبهشت ماه 14۰1 از 
ســاعت 1۰ صبح تا 1۸ در محل پارک فنــاوری پردیس برگزار 

می شود.
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آسیاتک در بازار بورس
3۰۰ میلیــون ســهم معــادل   
1۵ درصــد از ســهام آســیاتک به عنــوان 
نخستین عرضه اولیه قرن جدید در بورس 
تهران کشف قیمت شد. قیمت هر سهم 

666 تومان بود.

گلرنگ جایزه می دهد
دانشــگاه گلرنــگ اعــالم کــرده 
دومین دوره جایزه استارتاپی محمدکریم 
فضلی، بنیان گذار گــروه صنعتی گلرنگ 

در خردادماه 14۰1برگزار می شود.

 سرعت اینترنت دوبرابر 
شود

وزیر ارتباطات در خصوص افزایش تعرفه 
اینترنت گفته اســت کــه افزایش قیمت 
باید در افزایش کیفیت تأثیر داشته باشد 
و اپراتورهــا مکلف انــد تا ســه ســال آینده 

سرعت اینترنت را دوبرابر کنند.

سرمایه گذاری جدید دایان
اســتارتاپ اســتودیوی دایــان 
روی بــی فیلتر، اســتارتاپ فعــال در حوزه 
سرمایه گذاری هوشــمند بورس و رمزارز، 

سرمایه گذاری کرد.

ایستادن در برابر 
انحصار و تبعیض؟

مدیرعامل تپسی از اهدافش برای کاندیدا شدن 
در انتخابات اتحادیه کسب و کارهای مجازی 
و مشکالت حال حاضر این اتحادیه می گوید

چهارشنبه هفته گذشته نشستی با حضور میالد منشی پور، 
مدیرعامل و هم بنیان گذار تپسی؛ رضا قربانی، عضو هیئت 
مدیره ســازمان نصر تهران و تعدادی از خبرنگاران این حوزه 
برگزار شد. موضوع اصلی این نشست، بررسی نقاط ضعف 
اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی و انتخابات پیش رو و 
همچنین برنامه مدیرعامل تپسی برای ورود به این انتخابات 
بود. منشــی پور در ابتدای ســخنان خود با بیــان اینکه یکی 
از مباحث مهمی کــه می تواند بخش های آســیب پذیر این 
اکوسیستم را تقویت کند، موضوع اتحادیه کسب وکارهای 
مجازی است، عنوان کرد: »اگر اتحادیه بخواهد مانند بعضی 
بخش های مربوط به رگوالتوری و بدنه حاکمیت به شیوه یک 
نهاد دولتی ناکارآمد عمل کند، اوضاع بســیار نامناسبی به 

وجود خواهد آمد.«

 چرا اتحادیه مهم است؟
 مدیرعامــل تپســی در توضیح تاریــخ شــکل گیری اتحادیه 
کســب و کارهای مجازی عنوان کــرد: »اتحادیــه در بحبوحه 
بحرانی کــه بــرای تاکســی های آنالیــن در سراســر کشــور به 
وجود آمد، تشکیل شد. بسیاری از دفاتر اسنپ و تپسی در 
ایران پلمب شدند. انتخاب اکوسیســتم در آن زمان این بود 
که اتحادیه ای تشــکیل شــود تا بتوان به کمک آن از نابودی 

استارتاپ ها در رقابت با بخش های سنتی جلوگیری کرد.«
میالد منشی پور به شش ماه گذشته و دعوت اتاق از او برای 
ورود به اتحادیه و سروسامان دادن به آن تا قبل از انتخابات 
اشاره کرد و گفت: »در آن زمان متوجه شدم اتحادیه بیشتر 
از آنکه نهادی کمک کننده باشد، به پاشنه آشیل اکوسیستم 
تبدیــل شــده و بــه نوعــی دارای المان هــای مشکل زاســت. 
فیلترینگ، انحصار و تفهیم اتهام به اعضای هیئت مدیره 

از جمله معضالتی بودند که بســیار ســروصدا کردند اما به 
اعتقاد من اینها فقط نوک کوه یخ هستند. برخی مشکالت 
پیش آمده مربوط به ساختار و بدنه اتحادیه بود که بر اتفاقاتی 

که دراکوسیستم افتاد، بسیار تأثیر گذاشت.«
مدیرعامل تپسی در ادامه نشست با توضیح اینکه رسیدگی 
به اختالفات اعضا و شــکایات مصرف کننــدگان از اعضا دو 
وظیفه از وظایف اتحادیه اســت، عنوان کــرد: »در زمانی که 
مباحث انحصاری و ضد رقابتی در اکوسیستم و بسته شدن 
برخی کسب وکارها مطرح شد، تنها نهادی که به این ماجرا 
وارد نشــد، اتحادیه بود. وزارت ارتباطــات و معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری ورود کردند اما اتحادیه حتی یک 
جلســه هم در این خصوص برگزار نکرد. یکی از اشتباهات 
رخ داده موضوع شرکت بادران است. اگر اتحادیه به اختالفات 
و شکایات بادران رسیدگی می کرد، رگوالتور خیلی سریع تر 
متوجه فعالیت هــای کالهبردارانه بــادران می شــد؛ اما هیچ 
شکایتی به اتحادیه نرسید و در سیســتم اتوماسیون اداری 

ثبت نشد.«

 اتحادیه ضد رقابت
 منشــی پور عنــوان کــرد: »ظاهــراً فرصت هــا بــرای همــه 
کسب وکارهای این اکوسیستم برابر نیست. اگر ساده انگارانه 
بــه اشــتباهات و عملکــرد بــد اتحادیــه بنگریــم، بــه دالیلی 
برمی خوریــم که برخــی از آنها ســاختاری، قانونــی و بنیادی 
هستند. تبعات عملکرد بد در اتحادیه کسب وکارهای مجازی 
با سایر اتحادیه های سنتی متفاوت است. هردو بد هستند 
اما عملکــرد اتحادیــه کســب وکارهای مجازی ســاختار کل 

صنعت را تحت تأثیر قرار می دهد.«
هم بنیان گذار تپسی ادامه داد: »مسئله نگران کننده ای که 

وجود دارد این اســت که اتحادیه به صورت سیســتماتیک 
به شکلی درآمده که نماینده دو هلدینگ بزرگ کشور شده 
است. اگر اعضا را بررسی کنیم یا نماینده مستقیم هستند یا 
کسانی هستند که هیچ کسب وکاری ندارند و طبیعتاً اهداف 
آنها با دو هلدینگ مزبــور هاهنگ می شــود. در دوره جدید 
فقط نام نمایندگان تغییر کرده اما تناظر یــک به یک وجود 

دارد. اینها دالیل ورود من به موضوع اتحادیه است.«
به عقیده مدیرعامل تپســی اگر اتحادیه بخواهد در مسیر 
قبلی خود حرکت کند، دیگر ادامه پیدا نمی کند و ســاختار 
آن تغییر می یابد. اما شــاید بتوان کاری کرد که مسیر فعلی 

منقطع شود و سمت اهداف درست تر حرکت کند.

 چه می توان کرد؟
به گفتــه منشــی پور یکــی از موضوعات مهــم جلوگیــری از 
انحصار اســت. اتحادیه باید به قانون گــذاران کمک کند در 
مسائلی نظیر ایجاد فرصت های برابر و جلوگیری از انحصار 
تنظیم گری کننــد. اتحادیه وظیفــه دارد بــه موضوعات عام 
رسیدگی کند. اما اتحادیه تا به حال محدود عمل کرده است. 
منشی پور در پاسخ به ســؤال خبرنگار راه پرداخت مبنی بر 
پیشــنهاد حضور در ائتالف تاد توضیح داد: »در ابتدای امر 
بدون اطالع من و پیشنهاد رســمی، نامم را به عنوان یکی از 
اعضای ائتالف قرار داده بودند و این در حالی است که اصول 
ذهنی من با آنچه اعضای این ائتالف به دنبال آن هســتند، 
متفاوت است. حتی اگر به صورت رسمی از من درخواست 
می شد در این ائتالف حضور داشته باشم، نمی پذیرفتم. چرا 
که در این صورت باید با اهداف آنها هم راســتا می شــدم. در 
هرصورت عقیده من این اســت که این ائتــالف رأی نخواهد 

آورد.«

اعضای ائتالف تاد در آستانه دومین دوره انتخابات اتحادیه 
کسب وکارهای مجازی به شهر شیراز سفر کرده و بر استفاده 
از ظرفیت استان های دیگر کشور و لزوم خارج کردن تمرکز از 

تهران تأکید کردند.
محمد خلج، مدیرعامل اســنپ کــه یکی از اعضــای اصلی 
ائتالف تاد اســت، در این بازدید با اشــاره به اهمیت توسعه 
روند دانش بنیان بر اساس نام گذاری سال 14۰1 و تالش این 
اتحادیه بــرای حفظ تعامــل با حاکمیت گفــت: »به منظور 
توســعه و بهبــود عملکــرد کســب وکارهای نوآورانــه به نظر 
می رسد توجه و حمیت مناســبی باید ایجاد شود تا شاهد 

رشد قابل توجه کسب وکارهای مجازی باشیم.«
مدیرعامل اســنپ با رویکردی انتقادی نسبت به عملکرد 
اتحادیه پیشین گفت: »به عملکرد اتحادیه انتقاداتی وارد 
است و شاید بهتر بود بسیاری از کارهایی که ما در شرکت ها 
انجام می دهیم، توسط اتحادیه پیگیری می شد و به سرانجام 
می رســید. اما با توجه ویژه به این موضوع که بیش از چهار 

سال از تشکیل اتحادیه نگذشته و دوره گذشته اولین دوره 
بود و از طرفی خألهای قانونی بسیاری نیز در این میان وجود 
دارد، باید به اتحادیه نمره قبولی داد و در آینده سعی خواهیم 
کــرد بــا کمــک و همفکــری اکوسیســتم و حضــور خودمان 

مشکالت وارده را رفع ورجوع کنیم.«
خلج با تأکید بر اینکه با وجود مهاجــرت نخبگان این حوزه 
بنا بر دالیل مختلف همچنان ظرفیت قابل توجهی در روند 
اقتصاد دیجیتالی وجود دارد، گفت: »بخش قابل توجهی از 
این ظرفیت در شهرستان هاست. ظرفیت شهرستان ها باید 
مورد توجه جدی قرار بگیرد و از آن نهایت بهره وری بشود.«

رضا الفت نســب هم با اشــاره به انتخــاب گزینه توســعه و 
پیشرفت توسط اتحادیه کســب وکارهای مجازی در چهار 
سال گذشته گفت: »در حال حاضر برخی کسب وکارهای 
بدون مجوز در اســتان فارس وجود دارند. هرچند بر اساس 
قانون این کســب وکارها برای آغاز و ادامه فعالیت خود باید 
از اتحادیه کسب وکارهای مجازی مجوز دریافت می کردند، 

انتخابات اتحادیه کسب وکارهای مجازی 19 اردیبهشت ماه برگزار می شود

 محمد خلج: به عملکرد اتحادیه نقدهایی وارد است
اما باید به آن نمره قبولی داد

اما بــا نگاهی به شــرایط اقتصادی ســعی کردیم بــه گونه ای 
رفتار کنیم که این کسب وکارها تحت فشار نباشند و امکان 
توسعه فعالیت حتی برای کسب وکارهایی که عضو اتحادیه 
هم نبودند، وجود داشــته باشــد.« در بخش دیگــری از این 
نشست و تعامل نظری که بین فعاالن اکوسیستم نوآوری 
شیراز و ائتالف تاد برگزار شد، کارخانه نوآوری آزادی میزبان 
فعاالن اقتصاد دیجیتالی کشور در حوزه های مختلف شد 
و اهمیت انتخابات اتحادیه کســب وکارهای مجازی کشور 

از سوی اعضای ائتالف تاد بار دیگر مورد توجه قرار گرفت.
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پیش بینی درباره بازار 
تحویل غذا در هند

 رشد 700 میلیون 
دالری

بــازار تحویل غــذا در هند طی ســال های 
2022 تا 2026 به میزان 716.53 میلیون 

دالر رشد خواهد کرد.
ریسرچ اند مارکت با بررسی بازار دلیوری 
غــذا در هند پیش بینــی کرده  اســت این 
بازار طی سال های 2022-2026 به میزان 
716/53 میلیــون دالر رشــد خواهــد 
کرد. ایــن میــزان برابر با نرخ رشــد مرکب 
28 درصــدی در دوره پیش بینی شــده 
برای این کشــور خواهد بود. ایــن مرکز با 
تجزیــه و تحلیــل جامــع، اندازه گیــری و 
پیش بینی بازار، روندها، محرک های رشد 
و چالش هــا و همچنین تجزیــه و تحلیل 
25 فروشنده به نتایج فوق 

رسیده است.
عناصــر تعیین کننــده در 
هدایــت این بــازار بــه نقل 
از ایــن گــزارش عبارتنــد 
مشــارکت  افزایــش  از: 
و  رســتوران ها  بیــن 
ارائه دهنــدگان خدمــات 
دلیــوری غــذا، هزینه هــا و 
بــرای  مزایــای عملیاتــی 
رســتوران ها. ایــن تحلیــل 
کــه بــا تأکیــد بــر وضعیــت ســفارش ها و 
همچنین پرداخت ها انجام شده  است، 
تقاضای رو به رشد مصرف کنندگان برای 
ســفارش غذای راحــت را به عنــوان یکی 
از دالیل اصلی رشــد بازار تحویل غذا در 
هند طی چند سال آینده معرفی می کند.

این گزارش با بررســی ســه حــوزه »اندازه 
بازار دلیوری«، »پیش بینی بازار دلیوری« 
و »تجزیه و تحلیل صنعت دلیوری غذا« 
به دســت آمــده  اســت. مطالعــه حاضر 
با اســتفاده از ترکیبی عینــی از اطالعات 
اولیه و ثانویه داده های شــرکت کنندگان 
کلیدی در این صنعت انجام شده و عالوه 
بــر تجزیــه و تحلیــل تأمین کننده هــای 
کلیدی، یک چشم انداز جامع از این بازار 

و تأمین کننده ها به دست می دهد.

لجستيک
L O G I S T I C

اگر اکوسیستم استارتاپی ایران را همانند خودرویی فرض 
کنیم که با سرعتی بی وقفه در حال حرکت رو به جلوست، 
صنعت لجســتیک، چرخ های این خودروست که بدنه و 

موتور را حمل کرده و راه می برد.
لجســتیک بخش جدایی ناپذیر اکوسیســتم اســتارتاپی 

است که زنجیره تولید را به زنجیره تأمین کاال 
متصــل می کنــد. در ایــران، بخــش اعظمی از 
این صنعت توســط بازیگران سنتی و قدیمی 
و بخــش کوچکــی توســط بازیگــران جدید که 
بــا فناوری هــای روز دنیــا آشــنایی دارنــد اداره 
می شــود. بنابراین باید پذیرفــت این صنعت 
هنوز ســنتی و دســتی اســت. مهدی خادمی 
 مقدم، مدیرعامل ســابق شــرکت لجستیکی 
اســپید و هم بنیان گــذار پیک هــاب اســت که 
شــرکتی مشــابه در حوزه حمل و نقل و ارسال 

کاالســت. او با در نظر داشــتن آمار و ارقام منتشرشــده از 
سوی منابع رسمی کشور، صنعت لجستیک ایران را مورد 
تجزیه و تحلیل قرار داده و در گفت و گوی پیش رو، افق های 
جدیدی درباره آمار جابه جایی بسته و بار توسط بازیگران 

ریز و درشت این صنعت به روی خواننده می گشاید.
 

در ســال 1400 حجم جابه جایی بسته و 
بار در کشــور چه میزان بوده و کدام شرکت ها جزو 
بازیگران آن بودند و هر کدام چه حجمی را جابه جا 

کرده اند؟
سال 1400 حدود پنج میلیارد بسته در سطح کشور توسط 
سیستم های باربری، سیستم های محلی و درون شهری، 
ســامانه های پســتی و سیســتم پســت باربری اتوبوســی 

جابه جا شده  است.
پســت جمهوری اســالمی که به عنــوان بازیگــر اصلی در 
عرصه لجستیکی کشور شناخته می شود، در سال 1400، 
250 میلیون بسته را منتقل کرده، یعنی سهم این شرکت 
از کل ارســال ها حدود 5 درصد بوده  اســت. ایــن در حالی 
است که آمار ارســال بار و بسته های پستی در سال 1400 

به دلیــل مســائلی همچون کرونــا و تغییــر فرهنــگ رفتار 
مشتری بیش از دو برابر شده  است. البته آمارهای داخلی 
در این بخش با آمارهــای بین المللی کامالً همخوانی دارد 
و صنعت لجســتیک در دنیا نیز با شــیوع کرونا با همین 
میزان رشــد مواجه بوده  اســت. با اینکه زیرســاخت های 
لجســتیکی کشــور تــا حــدود زیــادی ســنتی 
بود، اما کرونا باعث شــد این زیرســاخت ها تا 
حدودی به روز شــود و چیزی که جالب اســت 
و در رفتارشناسی مخاطب نیز دیده می شود، 
این اســت کــه مخاطــب دیگــر عجلــه ای برای 
دریافت بسته  ارسالی اش ندارد یا الاقل توقع 
نــدارد کاالیــی کــه می خــرد دو ســاعت بعد به 
دســتش برســد و مؤلفــه ســرعت ارســال کاال 
فقط برای کاالهای تندمصرف مانند خریدهای 

سوپرمارکتی و نان ضروری به نظر می رسد.

همان طــور کــه گفتیــد شــرکت پســت 
جمهوری اسالمی به عنوان اولین بازیگر معروف و 
شناخته شــده در ذهن مخاطب، تنهــا 5 درصد از 
سهم بازار را در اختیار دارد. بعد از شرکت پست، 
دومیــن و ســومین بازیگــران ایــن عرصــه کــدام 

شرکت ها هستند؟
دومین بازیگر این عرصه شــرکت تیپاکس )زیر مجموعه 
هلدینــگ فاخــر( اســت. طبــق اعــالم این شــرکت، ســال 
گذشــته حدود 19/5 میلیون بســته توســط این شــرکت 
در ســطح کشــور جابه جا شــده که این رقــم در مقابل پنج 

میلیارد بسته  رقم بزرگی نیست. 
سومین بازیگر، شــرکت کاالرســان اســت. این شرکت به 
صورت تخصصی روی پست اتوبوسی کار می کند و تقریباً 
تمام ترمینال های کشور را به صورت انحصاری در اختیار 
دارد. سال گذشته مطابق اعالم شرکت کاالرسان، بین 17 
تا 18 میلیون بسته توسط این شرکت جابه جا شده  است، 
یعنی کاالرســان شــانه به شــانه تیپاکس جلو رفته  است. 
این در حالی است که پست اتوبوسی در شرکت کاالرسان 

ســاختار و اتوماســیون درســتی نــدارد و کامــالً بــه صورت 
سنتی کاالها را منتقل می کند. 

بعــد از شــرکت هایی کــه ذکــر شــد، شــرکت هایی ماننــد 
ماهکس، چاپــار و یار باکس، ســهمی در بازار لجســتیک 
ایــران دارنــد. همچنیــن پلتفرم هایــی ماننــد پســتکس و 
تاپینگ از بازیگران این مارکت هستند و سهمی را به خود 

اختصاص داده اند.

آماری که از سامانه های پستی در دست 
است، نشان می دهد که این بازیگران نتوانسته اند 
سهم زیادی از بازار پنج میلیاردی ارسال مرسوله را 
به خــود اختصــاص دهنــد. در ایــن مــورد توضیح 
دهیــد بازیگــران اصلــی صنعــت لجســتیک چــه 
شرکت هایی هستند و در چه جایگاهی قرار دارند؟
دقیقاً نکته جالب در این صنعت همین جاست که اگر کل 
آمار بازار اشــتراکی )Market Share( سامانه های پستی 
را جمــع بزنیــد، کمتــر از ده درصــد از کل بازار را تشــکیل 
می دهند. یعنی بیش از 90 درصد بازار لجستیک ایران در 
دو قسمت انجام می شود. یکی سیستم های سنتی مانند 
باربری ها که همچنــان ســنتی اند و هنوز به روز نشــده اند 
و بخــش عمــده ای از آنــان حتــی سیســتم و اتوماســیون 
ندارنــد. بخــش بعــدی، شــرکت های کوچکــی هســتند 
که به شــکل محلــی در حــال فعالیت انــد. حتــی برخی از 
آنان از حالت ســنتی خارج شــده و بــه روز کار می کنند اما 
محدوده جغرافیایی کوچکی برای خــود در نظر گرفته اند 
و کار ســرویس دهی را انجــام می دهنــد. بــه عنــوان مثال، 
شــرکت هایی مانند اســپید، لینک، تعارف و تینکس و... 

محدود به تهران و نهایتاً کرج هستند. 

شرکت های کوچک محلی در چه پایه و 
رتبه ای قرار دارند؟ آمار ارسالی ساالنه آنها به چند 

بسته می رسد؟
در مورد شــرکت های کوچک محلی نمی توان آمار دقیقی 
ذکر کــرد، اما بــه طــور میانگین، هر یــک از این شــرکت ها 

مهدی خادمی  مقدم، هم بنیان گذار 
پیک هاب می گوید  از عددورقم های 

بازار بزرگ لجستیک می گوید که سهم 
شرکت پست از آن تنها پنج درصد است 

5 میلیارد بسته
ارسال می شود!
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آشنایی با برترین اپلیکیشن های تحویل غذا و کاال در برزیل 

جوالن دادن لجستیکی ها در یک بازار فعال و جذاب

INTRODUCTIONمعرفی

مدتی است دیگر ســفارش غذا مترادف با پیتزا 
یا میان وعده نیست. امروزه گزینه های سفارش 
غذا بسیار متنوع شده و شامل غذاهای مرسوم 
تــا عجیب ترین هــا می شــود. همیــن موضــوع 
در مــورد کاالهــا نیــز صــدق می کنــد و لیســت 
دلیوری هایی که می تواند به درب خانه ها برسد، 
تنوع بیشــتری دارد. برزیــل به عنــوان پنجمین 
کشور بزرگ دنیا با حدود 215 میلیون جمعیت، 
یــک بــازار مناســب بــرای هــر هــدف اقتصــادی 
است. به همین دلیل اســت که اپلیکیشن های 
دلیوری در این کشــور پهناور و پرجمعیت موفق 
بوده انــد. هــر چند شــرایط پاندمــی در دو ســال 
گذشــته در اوج گرفتــن ایــن برنامه هــا بی تأثیــر 
نبوده  است. در ادامه به اپلیکیشن های دلیوری 

موفق در برزیل نگاهی می اندازیم. 

آی فود
آی فــود در حــال حاضــر یکــی 
اپلیکیشــن های  یــن  بهتر از 
دلیــوری غــذا در برزیل اســت. 
ایــن ســرویس بــه صاحبــان کســب و کار، وعــده 
مدیریــت تجــاری آســان روی پلتفــرم و افزایش 
50 درصــدی درآمــد می دهــد. بــه گفتــه آی فود، 
ایــن شــرکت بیــش از 60 میلیــون ســفارش در 
ماه، 270 هزار رســتوران همــکار و 200 هــزار نفر 
تحویل دهنده فعال دارد. آی فود با رســتوران ها، 
و  میــوه  نانوایی هــا،  شیرینی فروشــی ها، 
سبزی فروشی ها، سوپرمارکت ها، فروشگاه های 
حیوانات خانگی و سایر فروشگاه ها کار می کند. 

لوگی
شناخته شــده ترین  لوگــی 
اپلیکیشــن حمل ونقل کاال در 
برزیــل اســت. ایــن اســتارتاپ 
تحویل دهنــده  هــزار   40 از  بیــش  یلــی  برز
و شــریک ثبت شــده دارد و روزانــه میلیون هــا 
دلیوری در گوشــه و کنــار برزیل انجــام می دهد. 
ایــن اپلیکیشــن عــالوه بــر منابــع تکنولوژیــک، 
راهکارهایــی بــرای خرده فروشــی و تجــارت 
الکترونیــک فراهــم می کنــد که بــه گفتــه لوگی، 
مقیاس و ســودآوری تجارت را تضمین می کند. 
با استفاده از اپلیکیشن لوگی مشتری می تواند 
وضعیت بسته سفارشــی خود را پیگیری کند و 
از زمــان دقیــق رســیدن آن آگاه شــود. همچنین 
مشتری می تواند هر زمان که بخواهد تاریخچه 
ســفارش، فاکتورهــا و رســیدها را درخواســت و 

چک کند.

رپی
رپــی یــک اپلیکیشــن دلیــوری 
اســت که فقط بــه رســتوران ها 
و توزیــع غــذا محــدود نیســت 

و شــامل داروخانه هــا، فروشــگاه های حیوانــات 
خانگــی، فروشــگاه های محصوالت بهداشــتی، 

عمده فروشی ها و... می شود. 
این اپلیکیشــن ایــن امــکان را دارد که بــرای یک 
تقاضای خاص یک تحویل دهنده ارائه دهد که 
کاالیــی را از یک نقطــه تحویل گرفتــه و به نقطه 
دیگر ببــرد.  این شــرکت ادعا می کند بــه منظور 
مدیریــت بهتــر، داده هــا و اطالعــات مهــم مثل 
اطالعات فروش و سایر شاخص های عملیاتی را 

در اختیار شرکای خود قرار می دهد.

99 فود
ایــن اپلیکیشــن ماننــد اوبــر 
بــا   ً صرفــا را  خــود  فعالیــت 
حمل ونقل مســافر شــروع کرد 
و ســپس آن را با نســخه 99 فود به دلیــوری غذا 

هم توسعه داد.
بنا بر ادعای شــرکت، این پلتفرم دارای یک تیم 
فنی دقیق برای ســازماندهی امور رســتوران های 
شــریک در راه انــدازی فروشــگاه مجــازی اســت 
و برنامــه 99 اســتور را بــرای کمــک بــه شــرکا در 
مدیریــت فروشــگاه و ارائــه داده هــای مربــوط 
بــه عملکــرد فــروش و... در دســترس آنهــا قــرار 

می دهد.

الالموو
هنگ کنگــی،  شــرکت  ایــن 
دلیوری اقالم مختلف را با انواع 
وســایل نقلیــه در اندازه هــای 
متفاوت، از موتورســیکلت گرفته تا تریلر انجام 
می دهد. الالموو به خاطر استفاده از لجستیک 
ارزان و ســریع که با شــبکه ای از 700 هزار راننده 
شــریک در سرتاســر جهــان فعالیــت می کنــد، 
شناخته شده  است. این شــرکت فقط در برزیل 
دارای 50 هزار راننده ثبت شــده و 60 هــزار کاربر 
است. الالموو خدمات دلیوری خود را به صورت 
24 ســاعته در هفــت روز هفتــه ارائــه می دهد و 
این امــکان را در اختیار مشــتریان قــرار داده که 
محصول سفارشی خود را در همان روز دریافت 

کنند.

برزو دلیوری
از جملــه نــکات قابــل توجــه 
ســهولت  اپلیکیشــن،  ایــن 
پرداخت، بهینه ســازی مســیر 
و بیمه  ســفارش اســت. تمرکز برزو دلیوری روی 
رستوران ها و تجارت الکترونیک است و ضمانت 
می کند که با این پلتفرم می توان تا 20 درصد در 
هزینه هــای لجســتیکی صرفه جویــی کــرد. این 
شرکت دارای 30 هزار تحویل دهنده ثبت شده و 

250 هزار سفارش در ماه است.

لجستيک
L O G I S T I C

حدود دو هزار بسته در روز یا حدود یک میلیون بسته در 
سال جابه جا می کنند.

آیا شرکت های محلی دیگری هستند که 
کامالً سنتی باشند؟ 

شــرکت محلی دیگری به نام »ســیطره«، روزانه ســه هزار 
بســته را در تهران با موتــور جابه جا می کند امــا به صورت 
کامالً دستی و ســنتی این کار را انجام می دهد. پیک بادپا 
نیز همیــن حالــت را دارد. در واقــع پیک موتوری ها ســهم 

بسیار عمده ای از این بازار دارند.

اگــر ســهم 20 درصــدی شــرکت هایی کــه بــا 
فناوری هــای روز دنیــا صنعــت لجســتیک ایــران را اداره 
می کنند، جــدا کنیــم، بازیگــران 80 درصد دیگر بــازار چه 

شرکت هایی هستند؟
این طور می توان گفــت که از ایــن 80 درصــد، 60 درصد از 
بازار در دست باربری ها و سامانه های کامالً سنتی است. 
حتی اگر فقط روی بخش لجســتیک تمرکز کنیم، بخش 
عمده ای از بازار در دست بخش آفالین )سنتی( قرار دارد.

زنجیــره تأمیــن لجســتیک شــامل چــه 
بخش های دیگری می شود؟

وقتــی دربــاره زنجیــره تأمیــن در یــک کارخانــه صحبــت 
می کنیم، اولین بخش که یک کارخانه با آن درگیر اســت، 
بخش لجســتیک آن اســت. در واقع لجســتیک مواردی 
چون زنجیره تأمین، تأمین کنندگان، رساندن مواد اولیه به 
دست کارخانه، زنجیره تولید، مراحل انبار کردن، پردازش 
و توزیع کاالهــا بین شــبکه های مویرگی تــا هنگامی که به 

دست مصرف کننده نهایی برسد را در بر می گیرد. 
اما چیزی که از بخش لجســتیک مدنظر ماســت، بخش 
حمل ونقل یا مرحله نهایی کار است و هنگامی که بسته 
نهایــی بــه دســت مصرف کننــده می رســد، از دیــدگاه مــا 
لجســتیک به حســاب می آیــد. در حالــی که وقتــی چند 
کاال را از یــک فروشــگاه آنالیــن مثــل دیجی کاال ســفارش 
می دهید، ممکن است کاالها از شهرهای دیگری به دست 
دیجی کاال برسد. در این صورت، در مرحله اول، بسته باید 
توسط تأمین کننده پست شود و به دســت دیجی کاال در 
تهران برســد. دیجی کاال در بخــش پــردازش، آن کاالها را 
با خریدهــای دیگری که همزمان داشــته اید، یکــی کرده و 

سپس برای شما می فرستد.

مثال هایــی کــه زده شــد یــا مثال هــای 
خرده فروشی هستند یا مربوط به جابه جایی یک 
کاال. حاال سؤال اینجاســت که شرکت های پخش 
مواد غذایی مانند پخش هجرت یا شرکت هایی که 
کار توزیع محصوالت خود یا یک برنــد را بر عهده 
دارنــد و توزیــع کاالی آنهــا در بخــش فروشــگاهی 
صــورت می گیــرد، در کجــای ایــن صنعــت قــرار 
می گیرند؟ و چه حجم از صنعت لجستیک در این 

بخش قرار دارد و اینها چه بازیگرانی هستند؟
تراکنشی که توسط شرکت  پخش کارخانه - از محل کارخانه 
به محل فروشــگاه - انجام می گیرد، قابل قیاس بــا آنچه در 
بخش لجستیک کسب وکارهای اینترنتی تجربه می کنیم، 
نیست و حداقل چندین برابر بیشتر اســت. اما نکته ای که 
وجود دارد این اســت کــه توزیع محصــوالت غذایی از محل 
کارخانه به مقاصد فروشــگاهی بــه صورت یــک کار روتین و 
مشخص انجام می گیرد و مبدأ همیشه ثابت است و مقصد 
نیز به ندرت تغییر می کند و توزیع برنامه ریزی شده ای صورت 
می گیرد. فقط در مورد کاالهای تندمصرف، شــرایط توزیع و 

پخش اندکی متفاوت و توأم با تکرار است. 

ابعــاد دیگــر لجســتیک کاالهــا کــه در 
بخش پنج میلیاردی قرار ندارند، چیست؟ 

بخش دیگــری وجود دارد که شــامل حال توزیــع کاالهای 

دارویی می شود. این بخش نیز لجستیک بسیار وسیعی 
دارد. به عالوه بخــش ترانزیت را داریم کــه تراکنش بزرگی 
نیز در این قســمت در حال وقوع است. منتها این بخش 
نیز به شدت سنتی است. بســیاری از استارتاپ ها سعی 
کرده اند به این بخش وارد شوند، اما تا جایی که من اطالع 
دارم اجازه ورود به آنها در این حوزه داده نشده و مقاومت 
زیــادی وجــود دارد؛ زیــرا ترانزیــت کاال حــوزه ای به شــدت 

آفالین و مافیایی است.

چه تعریفی از ترانزیت وجود دارد؟
ترانزیــت به بخــش حمل ونقــل ســنگین گفته می شــود. 
کامیــون ، خــاور و هجده چرخ هایــی کــه در ســطح کشــور 
بــار جابه جــا می کننــد و... حمل ونقــل ترانزیــت را شــکل 
می دهنــد. ایــن ماشــین های بــزرگ، اجســام ســنگین و 
حجیم را از یــک محل یــا از یک شــهر به محــل موردنظر 

منتقل می کنند. 

حجم تراکنش لجستیک بازار وسیعی 
را تشکیل می دهد. آیا هر یک از شرکت ها در یک 

حوزه تخصصی فعالیت می کنند؟
بله، دقیقاً همین طور است. هر شرکت فعالیت خود را به 
یک بخش معطوف کرده  اســت. حتی شرکت هایی که در 
بازار جابه جایی پنج میلیاردی ســهم دارنــد، در حوزه های 
تخصصی جداگانه شامل فرست  مایل، مید مایل و لست 
مایل فعالیت می کنند. به عنوان مثال، شرکت کاالرسان 
فقط حوزه مید مایل را پوشش می دهد و کاال را در ترمینال 
از مشتری تحویل می گیرد و در ترمینال شهر مورد نظر به 
انبار تحویل می دهد و با بخش لست مایل دلیوری )تحویل 
بــه درب منــزل( کاری نــدارد. ایــن بخــش کــه ســهم قابل 
توجهی را به خود اختصاص داده، از زیرساخت اتوبوسی 

کشور بهره می گیرد. 
برخی از شرکت ها نیز فقط روی حوزه لست مایل متمرکز 
هســتند و بســته را درب منــزل تحویــل می دهنــد، مانند 

پیک موتوری ها. 

پیک موتوری ها بازیگران عمده ای در بازار 
لجســتیک هســتند. آنهــا در کــدام حــوزه جــای 

می گیرند؟
عمده بازیگران بزرگی که در بخش پیک موتوری فعال اند، 
در بخش لست مایل دلیوری خدمات ارائه می دهند. پیک 
بادپا، پیــک ملل و پیک ســیطره و حتــی پیک های محلی 
کوچکــی کــه مناطــق کوچکــی را تحت پوشــش دارنــد، از 
بازیگران حوزه تخصصی لست مایل دلیوری هستند. در 
اصفهان پیک موتوری شیپ نو حجم عظیمی از تراکنش 
بازار را پوشــش می دهد اما به صورت محلــی کار می کند.  
در اصفهان تنها در اطراف بازار ســنتی یک شــرکت پیک 
موتوری بــا 80 موتور، تقریبــاً کل بازار را پوشــش می دهد. 
پیک موتوری ها به صــورت محلی فعالیــت می کنند و این 
تراکنــش گســترده بیــن کســب و کار های کوچــک محلــی 

تقسیم شده  است.

میانگیــن درآمــد ایــن بخــش را چقــدر 
تخمین می زنید؟ 

میانگیــن هر بســته ارســالی 15 هــزار تومــان اعالم شــده. 
اگر این قیمت را در تعداد بســته های ارســالی، یعنی پنج 
میلیارد بســته ضرب کنیم، حدود 75 هزار میلیارد تومان 
تراکنش مالی در این بخش وجود دارد. پیش بینی می شود 
شــیب رشــد طی دو، ســه ســال آینده همچنــان صعودی 
باشــد. به عنوان مثال، در ســه سال گذشــته نیز بازیگران 
اصلی این بخش، یعنی پست و تیپاکس حدود چهار برابر 

ظرفیت خود را افزایش داده اند.
پیش بینی می شود ســال 1401 حجم تراکنش لجستیک 
حداقــل دو برابــر افزایــش یابــد و حجــم بــار و بســته های 

ارسالی به 10 میلیارد بسته برسد. 



شــــــــــــــمــــــــــــاره 47
11 اردیبهشــت 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

8

تک فين
F I N T E C H

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

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

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

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

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

کنند.
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انتشارات
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ــوآوری ــاوری و ن ــر فن ناش

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

سوزان چیستی 
فین تکاستیون اوهنلون

 به زبان ساده
حسن موحد

مرتضی حمزه سرکانی

آموزش مبانی فین تک برای فعالیت حرفه ای در دنیای 
فناوری های مالی

ده
سا

ن 
زبا

ه 
ک ب

ن ت
فی

ی 
ست

چی
ن 

وزا
س

ن
لو

هن
او

ن 
یو

ست
ا فینتک

بهزبانساده

پیشنهاد ویژه 
به مناسبت انتشار چاپ جدید

امین آقاجانی، مدیر بازاریابی توسعه کسب وکار بانکینو، درباره راه اندازی سرویس 
سرمایه گذاری در پلتفرم بانکینو به عنوان یک ارزش  افزوده جدید توضیح می دهد 

ترکیب بانک و سرمایه گذاری

 همه چیز به ریسک 
شرکت بستگی دارد

احتمال عرضه 
خصوصی تپسی 

در فرابورس
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار از 
احتمال عرضه خصوصی ســهام تپســی 
خبــر داد و با اشــاره بــه تدویــن ضوابط در 
مورد شــرکت های دانش بنیان اعالم کرد: 
»شرکت های دانش بنیان برای ورود به بازار 
سرمایه دچار حساسیت هستند و طبق 
ضوابطــی در بــازار پذیرش خواهند شــد. 
این ضوابط نهایی شده و برخی شرکت ها 
کــه دارای ریســک باالیــی هســتند، بــه 
سرمایه گذاران حرفه ای عرضه می شوند.«
او افزود: »در کل دنیا این مســئله مرسوم 
اســت و ســهام همه شــرکت ها به صورت 
عمومــی عرضــه نمی شــود، بلکــه در ایــن 
زمینــه عرضــه خصوصــی وجــود دارد. 
بنابراین اکنــون معلوم نیســت که عرضه 
اولیه تپسی به صورت عمومی انجام شود 
یا خیر، بلکه ایــن اقــدام نیازمند تصمیم 
فرابورس اســت و در خصوص پیشــنهاد 
شــرکت فرابــورس در زمینــه عرضــه اولیه 
تصمیم گیری می شــود، امــا در خصوص 
برخــی شــرکت ها ایــن اقــدام را انجــام 
می دهیــم. این اقدام وابســته به ریســک 
شــرکت اســت؛ اگــر ریســک شــرکت باال 
ارزیابی شــود، فقط ســهام داران حرفه ای 

می توانند اقدام به خرید کنند.«
مجیــد عشــقی بــا مــروری بــر اقدامــات 
دولــت در خصــوص حضور شــرکت های 
دانش بنیــان در بازار ســرمایه گفــت: »در 
شــش ماه گذشــته به دنبال ایــن بودیم تا 
عرضه های اولیه متناســب با شرایط بازار 
و نیز ورود نقدینگــی به بازار انجام شــود. 
اکنون نزدیک به 25 شــرکت آماده عرضه 
اولیه در بازار هستند. همچنین تعدادی 
شــرکت هم در مرحله پذیرش و درج نماد 

قرار دارند.«
زمینــه  ایــن  »در  داد:  ادامــه  او 
ســخت گیری هایی در خصــوص ورود 
شــرکت های دانش بنیــان بــه بــازار وجود 
دارد که فقط مربوط به عرضه آنها در بازار 
سرمایه نیست. سازمان بورس نسبت به 
این مسئله حساس است و شرکت هایی 
باید وارد بازار شوند که از نهایت شفافیت 
برخــوردار باشــند و اطالعــات مالــی آنهــا 

دارای شفافیت کامل باشند.«
بــه گفته رئیــس ســازمان بــورس فعالیت 
شــرکت هایی کــه قــرار اســت وارد بــورس 
شــوند، نباید دچــار ریســک های جدی و 

عمده باشد.

NEWSخبر

ایــن روزهــا رونــد جدیــدی در دنیــا بــاب شــده کــه 
ســرمایه گذاری و بانکــداری را در هــم ترکیــب می کنــد. 
ایــن رونــد کــهCorporate banking  نــام دارد، توجــه 
تعــداد زیــادی از نئوبانک هــای شناخته شــده دنیــا را بــه 
خود جلب کرده و آنها را به ســمت خود کشــانده اســت. 

نئوبانــک ایرانــی بانکینــو از قافلــه رونــد جهانــی تلفیــق 
ســرمایه گذاری با بانــک عقب نمانــده و مدتی اســت که 
ســرویس ســرمایه گذاری را به پرتفوی خدماتــش اضافه 
کرده است. به گفته امین آقاجانی، مدیر بازاریابی توسعه 
کسب وکار بانکینو، راه اندازی سرویس سرمایه گذاری در 

پلتفرم بانکینــو یک ارزش  افزوده اســت؛ ارزش  افزوده ای 
کــه کاربــران بانکینــو بــه  واســطه آن می تواننــد به راحتــی 
دارایی های خود را از ســمت حســاب بانکی به کانال های 

سرمایه گذاری منتقل کنند.
آقاجانــی بــا تأکید بــر همگام شــدن بانکینــو بــا روندهای 
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