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ماهنامه اختصاصی

فناور ی های مالی ایران

آن چیزی که باعث می شود شیر را کیلومترها دورتر از گاو و ساعت ها دورتر 
از زمان دوشیده شــدن بتوان نوشید، صنعتی است به نام بسته بندی و 
توزیع! در کمال تعجب در میان صحبت ها مشاهده می کنیم که برخی 
چنین موضوع بدیهی را درک نمی کنند. حکایت کسانی که به بسته بندی 
اعتقادی ندارند، حکایت کسانی است که شیر را مستقیم از سینه گاو می خورند! مکاتب 
انتقادی هم به این طرز فکر دامن زده اند و ما امروز در زمینه این موضوع بدیهی دچار خطای 
جدی شناختی شده ایم. چرا جدی؟ چون بسته بندی در روزنامه نگاری تعبیر شده به نسخه 
چاپی روزنامه ها و نشریهها! این در حالی است که ظرف چاپ به گونه ای است که مظروف 
خود را فرم می دهد و روزنامه نگاری که در فضای چاپی کار می کند، مجبور است این تغییر را 
در محتوای خود بدهد تا به شکل این ظرف دربیاید. در حالی که بسته بندی به فرم و کانال 
ربطی ندارد؛ می توانیم شیر را از درون سطلی که لحظاتی پیش دوشیده شده یا از طریق لیوانی 
که لحظاتی قبل شیر پاکتی درون آن ریخته شده، بنوشیم؛ مظروف جدا از ظرف است! باید 
دقت کنیم که آنچه رسانه را رسانه می کند، نه پیام، بلکه بسته بندی است. بسته بندی در 
دنیای رسانه های چاپی با عنوان گرافیک مطبوعاتی شناخته می شود. در دنیای رسانه های 
وبی و موبایلی هم این موضوع ادب و آدابی دارد که ممکن اســت آن را درک نکرده  باشــیم. 
بگذارید یــک مثال بزنــم؛ مدتی اســت کــه هفته نامه اکونومیســت عــالوه بــر محتواهای 
هفته نامه اش که در وب سایت قرار می دهد، روزی یک بار وب سایت خود را به روز می کند. 
اکونومیست در این وب سایت یک پکیج کامل روزانه ارائه می دهد. در وب سایت هفته نامه 
اکونومیست خبری از خبرهای فوری نیست! اینجا قرار نیست بستری باشد برای انتشار هر 
چیزی که به ذهن نویسنده ها و روزنامه نگارها و اینفلوئنسرها می رسد. همان طور که هر چیزی 
که به ذهن نویسنده و روزنامه نگار هفته نامه چاپی برسد، بالفاصله سر از هفته نامه چاپی 
درنمی آورد، اینجا هم زمانی باید صرف بسته بندی پیام شود. پیام های جویده نشده و خام 
که در اطراف ما فراوان هستند، در حکم سطل های شیر غیرپاستوریزه ای اند که کنار خیابان 
رها شــده اند. اگــر شــیر را از توی ســطل رهاشــده کنار خیابــان می خوریــم، پیــام را هم باید 
جویده نشده و خام از سطح شبکه های اجتماعی جمع کنیم. اگر روی سخن این یادداشت 
با تولیدکننده های محتوا باشد، نه مصرف کننده ها؛ باید بگویم ایراد به ما برمی گردد که در این 

سال ها تالش نکردیم بسته بندی رسانه ها را در مدیوم هایی به غیر از چاپی یاد بگیریم.
اولین بار حدود پنج، شــش ســال پیش در ورودی رویــداد MWC یا همان موبایل بارســلون 
فردی را دیدم که دوربین موبایلش را روی ســه پایه حرفه ای ســاچلر گذاشته بود و مشغول 
گرفتن پانوراما بود. آن فرد بر خالف انتظارم جوان نبود؛ میانسال بود و از طرز ایستادنش و 
کار با ابزار می شد فهمید که برای شوخی و سرگرمی به آنجا نیامده است. در طول سال های 
بعدی به صورت پیوسته به این رویداد رفتم و هر سال شاهد تعداد بیشتری از افرادی بودم 
که موبایل به دست مشغول تولید و توزیع محتوا بودند. یکی از تصاویری که در ذهنم مانده، 
مربوط به دو فرد میانسال اســت که کت و شــلوار و کراوات به تن داشــتند و یکی موبایل به 
دست گرفته بود و دیگری با کمک هاش  اف ســیم دار در حال صحبت کردن جلوی موبایل 
بود. تصویری که بــرای جامعه روزنامه نگاری ایران غریب اســت و بســیاری خیال می کنند 

روزنامه نگاری یعنی نوشتن برای روزنامه های چاپی.
رســانه ها در هر مدیوم و کانالی که باشــند یک ویژگی مهم دارند و آن استمرارشــان است؛ 
بنابراین ویژگی اصلی رسانه نگار هم استمرارش است. اکونومیست 1۷8 سال سابقه انتشار 
دارد، خبرگزاری رویترز 1۷0 سال و وال استریت ژورنال 133 سال. چند لحظه تخیل کنید؛ 

عمر این رسانه ها از عمر مدرنیته در ایران هم بیشتر است!
یک رسانه ممکن است مخاطبانش حتی به اندازه یک صدم یک اینفلوئنسر اینستاگرامی 
هم نباشند، ولی مقایسه این دو، مغالطه و غلط است. کیم کارداشیان 329 میلیون فالوئر 
و اکونومیست کمتر از شش میلیون فالوئر در اینستاگرام دارند. کدام یک رسانه هستند و 
کدام یک تأثیر گذار بر آینده جهان؟ رسانه باید مخاطب داشته باشد، ولی لزوماً هر رسانه ای 
که تعداد مخاطب بیشــتری دارد، رسانه بهتری نیســت. چیزی که معموالً در این عددها 
گم می شود، کیفیت مخاطبان یک رسانه است. اگر رسانه ای سه میلیون مخاطب داشته 
باشــد، ولی طیف مخاطبان این رســانه جامعه بیکاران کشــور باشند و رســانه ای سه هزار 

مخاطب داشته باشــد، ولی مخاطبانش مدیران ارشد 
کسب وکارهای موفق باشــند، چگونه می توانیم این دو 

رسانه را با یکدیگر مقایسه کنیم؟ 
متأســفانه به دلیــل نبــود شــاخص های مناســب در 
ســال های گذشــته، شــاخص های غلطــی ماننــد رنک 
الکسا، پیج رنک گوگل و مواردی مانند آن معیار سنجش 

اثرگذاری رسانه ها شده اند.
یک نشریه چاپی ممکن است در 1000 نسخه منتشر 
شود، ولی تمام 1000 نســخه آن به دست مدیران ارشد 
یک صنعت برسد، رسانه چاپی دیگری ممکن است در 
20 هزار نسخه چاپ شود، ولی مخاطبان گذری اش آن 
را از طریق دکه های روزنامه فروشی بخرند. چگونه این دو 

رسانه را با هم مقایسه می کنیم؟
دو گونــه رســانه  داریم؛ رســانه های بــا مخاطــب انبوه و 
رســانه های بــا مخاطــب محــدود. هــر چقــدر طیــف 
محتوایی که رســانه پوشــش می دهد، بیشــتر  شــود و 
تعداد مخاطبانش بیشتر، به همان نسبت از کیفیت 
محتوا، دقت و صحت محتوا کاسته می شود. به عبارتی 
جذابیــت و صحت با هــم بده بســتان دارند. رســانه ای 
برای اینکــه مخاطب بیشــتری داشــته باشــد، مجبور 
اســت محتوای کم عمق تر و گاهی پرخطا داشته باشد 
و رسانه ای برای اینکه بر طیف محدود مخاطبان تأثیر 
بگذارد، مجبور است محتوایی دقیق تر داشته باشد که 

قاعدتاً کمتر جذاب خواهد بود.
به همین خاطر است که رسانه های زرد که به ریز جزئیات 
زندگی و روابط سلبریتی ها می پردازند، پرمخاطب ترین 
رســانه ها هســتند، رســانه هایی که به موضوعــات روز 
سیاســی می پردازنــد، بــرای مــردم جذابیت بیشــتری 
دارند، رســانه هایی که محتوای عامه پســند اقتصادی 
ارائه می دهنــد، جذاب ترند و رســانه هایی که به صورت 
تخصصی به موضوعات اقتصادی می پردازند، معموالً 

کمتر مورد توجه مخاطب انبوه قرار می گیرند.
رسانه پیش از هر چیز یک کسب وکار است و ساختار 
و سازمان دارد. جمع شدن چند فرد عالقه مند دور هم 
به معنای رسانه ساختن نیست؛ هرچند این می تواند 
نقطه شروع خوبی باشد. رسانه نگار هم فردی است که 
ارتباط حقوقی و پیوسته با حداقل یک رسانه دارد. حاال 
این رسانه می تواند رسانه ای با مخاطبان انبوه و عمومی 

باشد یا رسانه ای تخصصی، با مخاطبان محدود.
این یادداشــت مقدمه ای بــود بر بحث مفصل رســانه 
چیست، رسانه نگار کیست. امیدوارم در ادامه بتوانم 

ابعاد بیشتری از موضوع را باز کنم 

رسانه چیست؟ رسانه نگار کیست؟

رضا قربانی
سردبیر
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 شهریور 1401
سال ششم

شماره شصت ویکم

 طبق شنیده ها قرار است رمزریال از 
شهریورماه به صورت پایلوت عملیاتی 
شود. از آن سو شنیده می شود وزارت 
تدویــن  حــال  در  اقتصــاد 
چهارچوب های نظارتی رمزارزهاست و نهادهایی مانند 
ســازمان بورس هم روی موضوع توکنیزاســیون و کاربرد 
بالکچین در بازار سرمایه در حال کار هستند. در سال های 
گذشته کسب وکارهای رمزارزی در ایران رشد کرده اند و به 
بخشی جدایی ناپذیر از اقتصاد تبدیل شده اند. موضوع 
بالکچین و دارایی های دیجیتال رشد قابل توجهی داشته 
و ما امروز نمی توانیم اقتصاد جهان را بدون حضور دارایی 
دیجیتــال تصــور کنیــم. بــه نظــر می رســد دارایی هــای 
دیجیتــال در حــال باز کــردن جــای خــود در میــان انواع 
دارایی ها هستند و ما باید استانداردهای الزم برای آنها را 
بسازیم و با تدوین و پیاده سازی چهارچوب های نظارتی 
مناســب زمینه به حداقل رســیدن مشــکالت را فراهم 

آوریم.
نوآوری چهارچوب پذیر نیست و برای اینکه بتوانیم آنها را 
در چهارچوب درستی تنظیم گری کنیم، باید تالش زیادی 
انجام دهیم؛ قاعدتاً فعاالن کسب وکارها از هر حرکتی در 
چهارچوب قانون حمایت می کنند و حضور بخش های 
گوناگــون حاکمیت در بخشــی از اکوسیســتم می تواند 

ضامن بقا و توسعه این اکوسیستم باشد. 
پــروژه ریــال دیجیتــال یــا رمزریــال در ماه هــای گذشــته 
موضوع بســیاری از صحبت ها بوده و نقدهای مثبت و 
منفی زیــادی دریافت کرده اســت. آنچه اهمیــت دارد، 
این است که گویا ادبیات بالکچین و دفاتر کل توزیع شده 
باالخره راهش را به بانک مرکزی پیدا کرده اســت. حتی 
در وزارت اقتصاد که اخیراً از سامانه ستاره رونمایی شده 
بود هم شاهد این هســتیم که ادبیات توکنیزاسیون راه 
خودش را پیدا کرده است. سامانه ستاره یا توثیق سهام 
سیســتمی اســت برای تبدیل ســهام افراد در بورس به 
وثیقه بانکی و دریافت اعتبار از کسب وکارها و بانک ها. 

به نظــر می رســد بــه دورانــی رســیده ایم کــه کاربردهای 
بالکچین در حال رخ نمودن هستند و ما می توانیم شاهد 
این باشیم که با توسعه و رشد این اکوسیستم از مزایای 

بالکچین به صورت حرفه ای بهره برداری کنیم.
در بخشی از مستندی که بانک مرکزی اخیراً به صورت 
غیررسمی منتشر کرده، آمده اســت: »از آنجا که هنوز 
داد ه هــای جامعــی بــرای تجزیه وتحلیــل عملکــرد پول 
دیجیتــال بانــک مرکزی به جــز برخــی اطالعــات اندک 

مربوط به پایلوت های آزمایشی وجود ندارد، نحوه اثر آن بر 
سیاست های پولی و ثبات مالی و نیز قدرت بازاری بانک های 
تجاری، به خصــوص در مواجهه با شــوک های خارجی در 
اقتصاد ماننــد تحریم های اقتصــادی و غیره، بــا ابهاماتی 
مواجه اســت. در حقیقت فقدان داده های تاریخی، خود 

می تواند به عنوان یک مالحظه مهم تلقی شود.«
واقعیت این است که در بررسی ابعاد و مؤلفه های گوناگون 
رمزریال سه بعد اقتصادی، کسب وکاری و فنی مورد توجه 
قــرار می گیــرد. آنچه معمــوالً مورد غفلــت واقع می شــود، 
ابعاد رسانه ای چنین طرح هایی است. آنچه بانک مرکزی 
به دنبال آن است، اگر حتی از منظر اقتصادی، کسب وکاری 
و فنی نمره قبولی بگیرد، برای اثربخشــی نیاز بــه این دارد 
که خوراک رســانه ای مناســبی فراهم کرده باشــد. معموالً 
این گونه مواقع از رسانه ها انتظار می رود که با اهداف بانک 
مرکزی همراهی کنند. در این میان دو گروه رسانه را تفکیک 
کنیم؛ رســانه های عمومی و با مخاطب انبوه و رســانه های 
تخصصی. رسانه های عمومی به موضوعات مهمی مانند 
ریال دیجیتال به مثابه موضوعی مانند هزاران موضوع دیگر 
نگاه می کنند و ممکن است در قالب های جذاب رسانه ای 
ســعی کنند به این موضوعــات بپردازند، امــا در عمل الزم 
اســت که این موضوعات، در حلقه کوچک تر رســانه های 
تخصصی مورد بررسی دقیق قرار گیرند. گاهی اوقات مدیران 
وسوسه می شوند که به سرعت به سراغ انبوه خلق بروند و 
مشکل از همین جا آغاز می شود. ابتدا باید در حلقه های 
کوچک تر و در جمع های محدودتر این موضوعات بررسی، 

چکش کاری و تجزیه وتحلیل شود. 
مدل مناســب و صحیح هــم پیاده ســازی مرحله به مرحله 
اســت؛ ابتــدا بایــد ایــن طــرح در ابعــاد کوچــک و محلــی 
پیاده سازی شود و به مرور که تأثیرات اقتصادی، کسب وکاری 
و فنی آن مشــخص شــد، پروژه بزرگ تر شــود. در تمام این 
مراحل الزم است که رســانه های تخصصی با پروژه همراه 
باشــند. حضور نمایشــی و همراهی اجباری هیچ فایده ای 
ندارد و الزم اســت که با نگاهی دقیق تمام مســائل بررسی 
شود.  قبول کنیم که چنین طرح هایی در جهان کم سابقه 
است و بسیاری از مسائل بعد از پیاده ســازی، خودشان را 
نشان می دهند. ما اگر بخواهیم همه چیز را از ابتدا کامل و 
ایده آل طراحی کنیم، نمی توانیم پروژه را به مرحله مطلوب 
برسانیم. امیدوارم مدیران بانک مرکزی در انجام این پروژه 
بزرگ فرصت همراهی رسانه های تخصصی را دریابند و با 
وسوسه شدن برای حضور در میان انبوه خلق این فرصت را 

به یک تهدید تبدیل نکنند 

طبق شنیده ها ریال دیجیتال در شهریور ماه امسال عملیاتی می شود

محتوای رسانه  های تخصصی 
برگ برنده رمزریال 

مینا والی
مدیرمسئول

نوآوری 
چهارچوب پذیر 
نیست و برای اینکه 
بتوانیم آنها را در 
چهارچوب درستی 
تنظیم گری کنیم، 
باید تالش زیادی 
انجام دهیم؛ 
قاعدتاً فعاالن 
کسب وکارها از 
هر حرکتی در 
چهارچوب قانون 
حمایت می کنند و 
حضور بخش های 
گوناگون حاکمیت 
در بخشی از 
اکوسیستم 
می تواند ضامن 
بقا و توسعه این 
اکوسیستم باشد
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ماهنامه اختصاصی

فناور ی های مالی ایران

امــروز مــا در مقطعــی قــرار گرفته ایم که 
می توانیم ارزش یک خدمت را با تجربه  
آن بسنجیم. برای عصر کسب وکارهای 
دیجیتال ما یکپارچگی، سرعت، نوآوری 
و بی معنا بودن زمان و محدودیت های جغرافیایی ارزش های 
بزرگی به حساب می آیند. انعکاس این ارزش ها را می توانیم 
در صنایع متنوعی ببینیم که سرمایه گذاری های بزرگی روی 
آنها انجام شده است. در مقایسه با اقتصادهای شکل  گرفته 
در جهان و بــا نگاهی دقیق بــه صنعت مالی ایــران متوجه 
می شــویم با وجــود برخــی تحــوالت، همــواره کاســتی های 

عمیقی در ساختار اقتصاد کشور ما وجود دارد.
آنچه باید بیــش از هر زمان دیگــری بــه آن بپردازیم، یافتن 
راه حلــی ســازنده بــا اســتفاده از آخریــن روندهای فنــاوری 
همچون بالکچین است که می تواند ما را به استانداردهای 
جهانی نزدیک کند، بدون شک بالکچین مزیت رقابتی ما در 
صنعت مالی خواهد بود. تحول حاصل از تأثیر این فناوری 
در بازارهای مالی ایران، توســعه بسترهای سرمایه گذاری را 
منطبق با روندهای جهانی تضمین می کند و فرصتی برای 
نوآوری، توانمندســازی و آزادی اقتصادی را فراهم می آورد. 
از طرف دیگر توسعه  کسب وکارها، نقش اصلی را در چرخه 
اقتصادی دارند. در زمین این توسعه، سرعت، مقیاس پذیری 
و وجود چابکی در حوزه تأمین مالــی، تعیین کننده برنده و 
بازنده نهایــی خواهند بود. در واقع، مــا با خلق فرصت های 
سود و ریسک متنوع و متناسب برای سرمایه گذاران است 
که می توانیم به رشد کسب وکارهای کوچک و بزرگ کمک 

کنیم. 
یکــی از ایــن فرصت هــا، ورود بــه حــوزه توکن های بهــادار و 
فراهم کــردن بســتری مناســب بــرای ورود ســرمایه گذاران 
خارجی است، راهی که به تازگی در مجموعه مزدکس شروع 
کرده ایم؛ خلق دنیای نوین سرمایه گذاری. باید توجه کنیم 
بازار سرمایه در ایران در مقایسه با بازارهای مشابه جهانی 
عقب مانــده و با رونــد فعلی، ایــن عقب ماندگی بیشــتر از 
پیش خواهد شــد. محدودیت های موجود در بورس ایران، 
از عدم توانایی ورود شرکت های کوچک گرفته تا محدودیت 
زمانی، نبود ســرمایه گذاران خارجی، بی اعتمــادی موجود، 
تسویه حســاب های کُند، زیرســاخت های ضعیــف و... به 
رکودی بی سابقه منجر شده است. بی شک ورود بالکچین 
به آن و پیاده ســازی طرح توکن هــای بهادار نویــد پارادایمی 

شگفت انگیز را می دهد.
توکن های بهادار حاصــل ترکیب بالکچین با بازار ســرمایه 
اســت. ایــن دســته از توکن هــا، نماینــده دیجیتــال یــک 
دارایی واقعــی در دنیای بالکچین هســتند کــه معامالت را 
دسترس پذیرتر، ساده تر و بدون محدودیت زمانی و مکانی 

کرده اند. وعــده اصلی توکن هــای اوراق بهادار این اســت که همه  دارایی های توکن شــده را 
می توان در یک پلتفرم و در یک کیف پول نگهداری کرد تا در نهایت بتوان مجموعه جهانی 

یکپارچه از تمام کالس های دارایی را خلق کرد.
ما در مزدکس، تغییر روند سرمایه گذاری روی انواع دارایی ها و مدیریت آنها را درک کرده ایم 
و معتقدیم اوراق بهادار به شکل توکن، فرصتی شگفت انگیز برای بهبود روش های سنتی 
سرمایه گذاری، جذب سرمایه گذاران خارجی و شــیوه ای مدرن و یکپارچه برای معامالت 

انواع دارایی هاست.  
توکن های بهــادار با مزایایی چون ســاعات نامحــدود معامالتی، مالکیت کســری، امکان 
تسویه حساب آنی و عمق بخشی بازار برای افزایش نقدینگی سرمایه گذاران، اکوسیستم 
مالی در جهــان را توســعه می دهند و بــا کاهش هزینه هــای معامالتــی و افزایش قابلیت 
همکاری، جایگزینی مناسب برای زیرساخت های سنتی بازارهای مالی هستند. عالوه بر 
این، کمک به تأمین مالی وسیع و پایدار از اصلی ترین مزیت های این ترکیب بهینه است. 
این دسته از توکن ها، با برخورداری از فضای امن و شفاف بالکچین، فرایند تأمین مالی را 

تسهیل می کنند. 
مزیتی که می تواند کشور ما را از کمبود موجود در تأمین مالی با ورود سرمایه گذاران خارجی 
و توسعه کسب وکارها نجات دهد. باید توجه داشــت، وجود تحریم ها و محدودیت های 
وضع شــده در نقل وانتقاالت مالی، ســرمایه گذاران خارجی را برای ورود بــه بازارهای مالی 
ایران با مشکالت بزرگی مواجه کرده؛ مشکالتی که کلید حل سریع آن، فناوری بالکچین و 

به روزرسانی زیرساخت های فنی و مقرراتی در بازار سرمایه ایران است.
زمان آن رسیده به تناسب تغییرات جهانی و الگوبرداری از نمونه های موفق در کشورهای 
پیشرفته، در ایران پارادایم جدیدی از بازارهای مالی را تجربه کنیم که می تواند چالش  های 

موجود برای سرمایه گذاری را با اتکا به فناوری و امنیت حل کند.
از آنجایی که روند بازارهای مالی جهانی به سمت دارایی های دیجیتال و حوزه توکن های 
بهادار حرکت می کند، برداشتن گام هایی برای نوسازی ساختارهای مالی و ایجاد بستری 

برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور ما ضروری است.
باید در نظر داشت، حوزه توکن های بهادار، برای ارتقای نوآوری به  وضوح بیشتری نیاز دارد و 
بایستی برای حمایت از کاربران، قوانین و چهارچوب هایی منسجم و روشن جهت تضمین 

یک زمین بازی برابر و قدرتمند ارائه شود. 
همواره معتقــدم نهادهای مســئول و قانون گــذار در ایران بــرای عقب نمانــدن از این روند 
پیشرفته جهانی، بایستی ضمن قانون گذاری، اختیارات شفافی را برای تنظیم بازارهای 

مالی مدرن ارائه دهند.
با نگاهی به آمارها به خوبی می بینیم روندهای اقتصادی در حال تغییر هستند. طی این 
تحوالت ســاختار مالی از اقتصاد اطالعاتی کــه در آن تنها امکان خوانــدن داده ها بود، به 
اقتصاد پلتفرمی که خواندن و نوشــتن داده ها را فراهم می کرد، تغییر پیدا کــرد و در حال 
حاضر باید بگویم، ما در حال گذار به اقتصاد کریپتو هستیم؛ ساختاری که در آن عالوه بر 

خواندن و نوشتن، امکان داشتن مالکیت در دنیای دیجیتال فراهم شده است.
چنین تغییری، به هم مســیر شــدن اقتصــاد و نهادهــای قانون گذار نیــاز دارد تــا بتوانیم 
فرصت های پیش رو را دریابیم، عقب ماندگی های گذشته را جبران کنیم و با بهینه سازی 
تأمین مالی برای زیرساخت ها، پیشتاز شویم.  در این مسیر، ما در مزدکس به عنوان پلتفرم 
معامالت دارایی های دیجیتال با هماهنگی سازمان بورس در حال ورود به حوزه توکن های 
بهادار هستیم تا با ابزارهای پیشرفته، بستری شــفاف و زیرساختی قوی، امکان معامله 
کاربران را به صورت یکپارچــه فراهم کنیم. عالوه بر ایــن تالش، همواره برای مشــارکت در 

پیشبرد امور مهم در این حوزه اعالم آمادگی می کنیم 

توکن های بهادار
 دنیای نوین سرمایه گذاری

محمد قاسمی
مدیرعامل 

مزدکس



21
یادداشت

 شهریور 1401
سال ششم

شماره شصت ویکم

با تغییر فیس بوک به متا، بازار متاورس 
دچــار رشــد چشــم گیری شــد و امــروز 
اغلب کسب وکارها برای حضور در آن 
تالش می کنند، اما متاورس چیست؟ 
پلتفرم بازی، فروشگاه آنالین، ابزار آموزش، کانال تبلیغاتی 
یا هر چیزی که مــردم بتواننــد در رؤیای خــود تصور کنند؛ 
می توان گفت یک دروازه جدید برای تجربه های دیجیتال. 
آنچه ما می دانیم این اســت که فراتر از هیاهوها، متاورس 
واقعی است و در آن فرصت های بی شماری نهفته است. 
متاورس نه دنیایی جدید، بلکه محیطی در امتداد دنیای 
واقعی اســت. زندگی ما تا قبل از فراگیر شدن اینترنت در 
فضای فیزیکی جریان داشت، پس از آن بخشی از زندگی 
ما به اینترنت منتقل شد و امروزه با ورود متاورس زندگی ما 
گســترده تر خواهــد شــد. بــه عبارتــی متــاورس تجربــه ای 
عمیق تر از اینترنت است؛ اینترنتی غیرمتمرکز و مبتنی بر 
وب 3 کــه در محیطی ســه بعدی و بــه زودی با درگیــر کردن 
تمامی حواس پنج گانه با آن مواجهیم. ســرمایه گذاری در 
متاورس در سال 2022 نسبت به سال قبل دوبرابر شده و 
طبق پیش بینی گارتنر تا ســال 2026 بیش از 2۵ درصد از 
مردم روزانه حداقل یک ساعت از زمان خود را در متاورس 
خواهند گذراند. در جدیدترین معماری منتشرشده از سوی 
مک کنزی، پرداخت و کسب درآمد، احراز هویت، امنیت و 
حریــم خصوصــی به  عنــوان توانمندســازها در اولین الیه 
معماری متاورس معرفی شده اند. اینجاست که بانک ها و 

مؤسسات مالی به صورت رسمی وارد بازی می شوند.

فرصتهایموجوددرمتاورسبرایبانکها

وقتی از ورود بانک ها به دنیای متاورس صحبت می کنیم، 
منظور بانکی است که دستخوش تحول دیجیتال شده و 
از بانک سنتی قبلی تنها برند، زیرساخت، سرمایه، تجربه 
و اعتماد مشــتریان را دارد. با این رویکرد فرصت های زیر 

برای بانک ها متصور است.
درگیرکردنمشتریان

حضور پیش دســتانه بانک در متاورس می تواند جایگاه 
برنــد را در ذهــن مشــتریان بالقوه آینــده )نســل Z و آلفا( 
تقویت کــرده و ارتباطات بعــدی را افزایش دهــد. حضور 
HSBC در ســندباکس و ایجاد فضایی برای دوســتداران 
بازی و ورزش در همین راستاســت. امکان بازی وارســازی 
سرویس های مالی و جذاب کردن نحوه ارائه خدمات هم 

می تواند باعث درگیری بیشتر مشتریان با بانک شود.
ارائهخدماتاومنیچنلوفراشخصیسازی

وقتــی صحبــت از اومنی چنــل می شــود، متــاورس هــم 
به عنوان یک کانال ارتباطی با مشتریان مدنظر قرار گرفته 
و خدمات بانکی بر بســتر آن ارائه می شود. از سوی دیگر 
دسترسی به داده های مشــتریان و عالئق و فعالیت های 

آنها در متاورس، امکان شخصی سازی سرویس ها را بیش از پیش فراهم می کند.
نگهداریازداراییهایدیجیتالمشتریان

اولین وظیفه بانک ها از ابتدای تشکیل این نهاد در اقتصاد دنیا نگهداری از دارایی های افراد 
بوده است. این روال در دنیای دیجیتال هم ادامه دارد و بانک ها به عنوان مؤسساتی که اعتماد 
مشتریان را به دســت آورده اند، می توانند محافظ دارایی های دیجیتال مشتریان باشند. در 
خصوص دارایی های دیجیتال چالش های جدی شامل گم شدن والت سخت افزاری، فراموشی 
رمز والت یا مرگ دارنده والت و عدم دسترسی وراث وجود دارد. بانک ها با نگهداری دارایی های 

دیجیتال این چالش ها را مدیریت می کنند.
استانداردوامنسازیتراکنشها

حجم زیادی از تراکنش ها هر روز در متاورس رخ خواهد داد. مدیریت تراکنش ها و اطمینان از 
انجام معامله یکی از دغدغه های اساسی کاربران در تجارت الکترونیک محسوب می شود. این 
دغدغه در متاورس بیش از دنیای واقعی خواهد بود. بانک ها می توانند با اعمال استاندارد و 

ایجاد سازوکارهای کنترلی، صحت و امنیت تراکنش های مالی را تضمین کنند.
پلارتباطیمتاورسودنیایواقعی

کسب وکار در متاورس در جریان است. در ازای ارائه خدمات یا تولید محتوا، دستمزد پرداخت 
می شود و کاربران برای تأمین نیازهای خود باید این وجوه را به دنیای واقعی منتقل و به ارزهای 
فیات تبدیل کنند. بانک ها می توانند به عنوان پل ارتباطی متاورس و دنیای واقعی این نقش 

را بر عهده بگیرند.

گامهاییبرایآمادهکردنبانکجهتورودبهدنیایمتاورس

بانک هایی که هنوز در ابتدای مسیر تحول دیجیتال قرار دارند و درگیر ساختارهای قدیمی و 
مدل کسب وکار سنتی خود هستند، راه آسانی برای فعالیت در متاورس ندارند و ورود مستقیم 
آنها به حوزه نوآورانه ای همچون متاورس می تواند با ریسک های فراوانی همراه باشد. در چنین 
شرایطی بازوی نوآوری بانک ها که می تواند به صورت مستقیم در اختیار بانک باشد یا به عنوان 
یک ارائه دهنده سرویس بیرونی فعالیت کند، محل مناسبی برای شروع فعالیت بانک ها در 

متاورس است. گام های زیر می تواند نقشه راه بانک ها در این مسیر باشد.
تدویناستراتژیمبتنیبرخلقارزش

اهداف خود را در متاورس تعیین کنید؛  مثل دسترسی به بخش جدیدی از مشتریان، برقراری 
ارتباط بین آنها یا ایجاد جریان هــای درآمدی جدید. نقش خود را مشــخص کنید؛ آیا خالق 

تجربه هستید یا تسهیل کننده تعامل یا فراهم کننده زیرساخت.
آزمایش،یادگیریوسازگاری

فعالیت های اولیه شامل تعریف کاربردهای بانکی برای متاورس،  کشف فرصت ها، کار روی 
ان اف تی ها، حضــور تبلیغاتی در متــاورس و آموزش مفاهیم بــه کارکنان را شــروع کنید. برای 
درآمدهای بلندمدت برنامه ریزی کرده، اما تالش کنید با تعریف پروژه های کوچک و زودبازده به 
نتایج اولیه دلگرم کننده برسید. با دریافت بازخورد از مشتریان و بررسی عملکرد پلتفرم های 
مختلف برای ادامه کار تصمیم بگیرید و به مرور مشکالت را برطرف کرده و خدمات قابل  ارائه 

را ارتقا دهید.
برایرشدآمادهشوید

بر اساس نتایج مراحل پیشین، فرصت ها را شناسایی کنید و مدل های کسب وکاری را که قابلیت 
رشد مناسب دارند، برگزینید و بر این  اساس فعالیت در متاورس را در برنامه های اصلی خود 
جای دهید. نکته مهم آگاهی نسبت به این موضوع اســت که فعالیت و حضور در متاورس 
در آینــده ای نزدیک اجتناب ناپذیر اســت و به زودی فرصت هــای فراوانــی در آن برای بانک ها 
وجود خواهد داشــت. شــروع فعالیت باید در اولین فرصت و به صورت غیرمستقیم توسط 
بازوی نوآوری بانک ها انجام شود تا با یک برنامه ریزی دقیق و بر اساس بازخوردها به مرور مدل 

کسب وکار بانک ها در متاورس بالغ شود 

متاورس
 حقیقت اجتناب ناپذیر پیش رو

مصطفی ثابتی
مشاور بانکداری 
دیجیتال و عضو 

هیئت مدیره 
آسان پرداخت
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فناور ی های مالی ایران

از دیدگاه »وربوفسکی« مبدعِ نظریه 
چهارچــوب اســتعاره ای ژئوپلیتیــک 
شبکه ای در سال 2020 میالدی، بعد 
از دوران شــیوع کوویــد 19 جهــان در 
معرض یک انقالب دیجیتال است. وربوفسکی معتقد 
است زمان آن رسیده که برای تجزیه وتحلیل تغییرات 
در توازن قدرت بین المللی از استعاره »شبکه« بهره برد 
و ایــن نــگاه موجــب پیدایــش مفهــوم »ژئوپلیتیــک 
شــبکه ای« می شــود. بــه نظــر مــا می تــوان ژئوپلیتیک 
شبکه ای در عصر دیجیتال را »ژئوپلیتیک دیجیتال« 
نیز نامید. بازیگران اصلــی ژئوپلیتیک دیجیتال، هنوز 
کشــورها هســتند، اما با این تفاوت که »تمرکززدایی از 
قدرت« نتیجــه افزایــش »ســرعت جریــان اطالعات« 
است. جریان ســریع اطالعات موجب ظهور بازیگران 
جدید در بافتار قدرت کشــورها شــده اســت. به عنوان 
مثــال در زمینــه افزایــش ســرعت جریان اطالعــات در 
منطقه خاورميانه، می توان به کشور امارات و عربستان 
اشاره کرد. از یک طرف کشور امارات با تأکید بر توسعه 
تفکــر پلتفرمــی در دولــت و توســعه زیرســاخت های 
پهن باند دیجیتال خود و از طرف دیگر، کشور عربستان 
و  ابرکامپیوترهــا  تعــداد  افزایــش  بــر  تأکیــد  بــا 
زیرســاخت های پــردازش فــوق ســریع خــود، در حــال 
شــکل دهی بــه ســاختار ژئوپلیتیکــی جدیــدی در 

خاورمیانه هستند. 
در همیــن راســتا، بــا مداقــه در مفهــوم ژئوپلیتیــک 
دیجیتال می توان برداشت های مهمی استنباط کرد:  

 کمرنگ شدن تعریف سنتی از »مرز« و »همسایگی«  
و ضرورت بازتعریف ایــن دو مفهوم متناســب با عصر 

دیجیتال؛
 افزایش وابستگی قدرت به فناوری های تحول آفرین 
دیجیتــال و بازتعریــف مفهــوم »قــدرت« متناســب با 

عصر دیجیتال؛
 مهاجرت گسترده سرمایه های انسانی فناوری پسند 
و اســتعدادهای دیجیتــال بــه کشــورهای پیشــرو در 

شهرهای هوشمند؛
 افزایش قدرت اثرگذاری بنگاه های اقتصادی کوچک 
و متوســط و گروه هــای نــوآور اســتارتاپی در اقتصــاد 

کشورهای پیشرفته؛
 توجه به سیاست »گشودگی استراتژیک« در صنایع 

مختلــف کشــورهای پیشــرفته از جملــه صنعــت 
بانکــداری از طریــق مفهــوم بانکــداری بــاز، صنعت 
تلکام از طریق مفهوم پلتفرم باز، در صنعت خودرو 
از طریــق مفهوم ســاخت و تولیــد اجتماعی و ســایر 

صنایع؛
 ظهــور ابزارهای مالی جدید همچــون ارز دیجیتال 
بانک مرکــزی و روند رو به رشــد فراگیــری رمزارزها در 
 Data( »تجارت و گسترش »نظریه داده به مثابه ارز

as Currency(؛
 پیدایش نســل اقتصاد مجازی در فضای متاورس 
و اســتقبال افراد نســل هــزاره دیجیتــال از این گونه 

اقتصاد؛
 اولویــت پیــدا کــردن الگــوی اقتصاد چرخشــی در 
مقابل اقتصاد خطی و سازگاری اقتصاد دیجیتال با 

الگوی اقتصاد چرخشی؛
 گســترش تفکــر رایانشــی در علــوم سیاســی و 
نقش آفرینــی هــوش مصنوعــی در تنظیــم روابــط 
بین الملل کشورها و پیدایش مفهوم »علوم سیاسی 

رایانشی«.
اگرچــه نظریــه وربوفســکی یــک نظریــه در حــوزه 
ژئوپلیتیــک مــدرن اســت، امــا از آن می تــوان 
برداشت هایی در زمینه ژئواکونومی مدرن )اقتصاد 
ژئوپلیتیکی( نیز داشــت. به نظر من از تالقی تحول 
دیجیتال، اقتصاد دیجیتال و ژئوپلیتیک دیجیتال، 
مفهــوم »ژئواکونومــی دیجیتــال« شــکل می گیــرد.  
در راســتای تبییــن مفهــوم ژئواکونومــی دیجیتال با 
توجــه بــه مطالــب پیش گفته، مــن بــر این بــاورم که 
مفهــوم ژئواکونومــی دیجیتــال را می تــوان این گونــه 
تعریــف کــرد: »ژئواکونومــی دیجیتــال یــک مفهوم 
میان رشــته ای متشــکل از ژئوپلیتیــک در عصــر 
دیجیتال )ژئوپلیتیک دیجیتال(، اقتصاد دیجیتال 
و تحــول دیجیتال اســت؛ مفهومــی که بــرای مبنای 
نظریــه  »ژئوپلیتیــک بــه مثابــه شــبکه« و نظریــه 
»اقتصــاد شــبکه ای« بنــا شــده و در شــکل دهی به 
 DARQ مفهوم قدرت، نقــش فناوری هــای راهبردی
)فنــاوری دفاتــر کل توزیع شــده، فنــاوری هــوش 
مصنوعــی، فنــاوری واقعیــت توســعه یافته، فناوری 
رایانــش کوانتومــی(، NBIC  )نانوفنــاوری، فنــاوری 
زیســتی، فنــاوری اطالعــات و فنــاوری شــناختی( و 

ژئواکونومی دیجیتال
 تالقی تحول دیجیتال، اقتصاد 
دیجیتال و ژئوپلیتیک دیجیتال مصطفی 

امینی
مدیرعامل 

شرکت گسترش 
فناوری های 
نوین بانک 
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بردیا جوادی
 مدیرعامل 

شرکت رایین تک  

ISMAC )فناوری اینترنت اشــیا، فناوری رسانه های 
تعاملی، فنــاوری تحلیــل داده، فنــاوری موبایلیتی و 

فناوری رایانش ابری( را کلیدی می داند.«
ژئواکونومــی دیجیتــال یــک مفهوم زیربنایی اســت 
که هر کشــوری از جمله کشــور ایران بــرای موفقیت 
در آن، بــه تحــول دیجیتــال در حداقــل دو گــروه 
 صنعت نیاز دارد؛ 1. تحول دیجیتال در صنایع مالی 
Digital BFSI( همچــون بانکــداری دیجیتــال،  (
بیمه گــری دیجیتــال، کارگــزاری دیجیتــال، صرافــی 
دیجیتــال، خدمــات اعتبــاری دیجیتــال و خدمــات 
مالیاتــی دیجیتــال و 2. تحول دیجیتــال در صنعت 
فــاوا و رســانه )Digital TMT( همچــون اپراتورهــای 
مخابراتــی دیجیتــال، فراهم کننــدگان خدمــات 
دیجیتــال، فراهم کننــدگان راهکارهــای فناوری های 

تحول آفرین دیجیتال و رسانه های دیجیتال. 
از ایــن منظــر، از جمله مزیت هــای اقتصــادی مهم در 
ژئواکونومی دیجیتــال، مزیت »صرفه جویی ناشــی از 
مقیاس در ســمت تقاضا« یــا »صرفه جویی ناشــی از 
شبکه« است که معموالً در اکوسیستم های دیجیتال 
ظهور می کند. مزیت صرفه جویی ناشــی از شــبکه بر 
این دیدگاه اســتوار اســت که خدمات به هر شــهروند 
)کاربر( جدید بــا زیرســاختهای موجود تقریبــاً هزینه  
جدیــدی بــرای نهاد هــای اقتصــادی یــا کشــور نــدارد؛ 
بنابراین هــر درآمــدی از کاربر جدید، ســود محســوب 
می شود. یک نمونه برای صرفه جویی ناشی از شبکه، 
کســب و کارهای مبتنی بر پلتفــرم دیجیتال در کشــور 
آمریکا همچون گوگل، آمازون و فیس بوک )متا( هستند 
که افزایش هرچه بیشتر کاربران موجب سرشکن شدن 
بیشــتر هزینه های زیرســاختی آنها می شــود. یا طبق 
گــزارش فیــدور بانــک آلمــان، افزایــش تعــداد کاربران 
پلتفرم بانکداری دیجیتال موجب کاهش هزینه های 

زیرساخت فناوری اطالعات این بانک شده است. 
مــن بــر ايــن بــاورم كــه صنايــع شــبكه بنیان همچــون 
اپراتورهای مخابراتی در صنعــت فاوا و فراهم كنندگان 
خدمات مالی در صنایــع مالی )بانک ها،  شــركت های 
بيمــه ای و ســاير بازيگــران( بايــد از زيرســاخت های 
تعامل پذيــر برخــوردار باشــند و از طريــق تعاون هــای 
راهبردی از ظرفيــت رگوالتورهای مركزی مختلف خود 
اســتفاده كننــد. از منظــر ژئواکونومــی دیجیتــال، اين 
قابليت عالوه بــر افزايش قدرت و تــوان مقياس پذيری 
بازيگران ايــن صنايع، موجب بهبــود ضريب فراگيری 
مالی و مدیریت بهتر جریان اطالعات مالی در کشــور 
می شــود. مــا بــرای ارتقــای ســطح بلــوغ ژئواکونومــی 
دیجیتــال در ایران به توســعه اکوسیســتم دیجیتال و 
ایجاد انــواع روابــط اســتراتژیک )رقابت اســتراتژیک، 
ائتــالف اســتراتژیک، اتحــاد اســتراتژیک و شــراکت 
اســتراتژیک( میــان اپراتورهــای مخابراتــی موبایــل 
)به عنــوان یکــی از بازیگــران اصلــی در صنعــت فــاوا و 
رســانه( و فراهم کنندگان خدمات مالی )به عنوان یکی 
از بازیگــران اصلــی در صنایــع مالــی( نیــاز داریــم و در 
این مســیر به هیچ عنــوان نمی توان نقش شــرکت ها و 
هلدینگ های فناوری اطالعات این بازیگــران را نادیده 

گرفت! 

تعامل نرم افزار و نوآوری؛ 
 

زمینه ساز گام بزرگ اینشورتک ها 
در اکوسیستم استارتاپی همه چیز سریع اتفاق می افتد؛ خیزش و سقوط، ادغام و تغییر روند 
استارتاپ ها و همین طور قوانین و بخش نامه هایی که گاه برای گروهی بازدارنده است و گاه برای 
گروهی دیگر  پیش برنده. یک کسب وکار اینشــورتکی در فضای استارتاپی کشور باید برای 

ادامه و رشد کسب وکار خود همراه این موج در تالش باشد.
ایجاد محصوالت بیمه ای نشان وجود، و تغییر و بهبود آن نشان رشد یک اینشورتک است 
که باید متناسب با شرایط قابل تطبیق باشــد، در این میان روش ارائه محصول و بازاریابی و 
فروش آن مقوله دیگری اســت.  یکی از روندهای دنیا در زمینه اینشورتک ارائه محصوالت 
بیمه به صورتEmbedded Insurance  اســت که می توان آن  را به نوعی نــوآوری در فرایند 
فروش بیمه دانست. در نظر بگیرید با گسترش نفوذ فضای مجازی در زندگی، اطالعات زیادی 
تجمیع می شود که با بررسی این اطالعات می توان بیمه های اختصاصی تولید و در لحظه نیاز 
کاربر، آن  را ارائه داد. به عنوان مثال اگر از سایت های فروش تورهای مسافرتی، پکیجی برای 
سفر خریداری می کنید، زمان مناسبی برای ارائه بیمه مسافرتی مخصوص آن سفر است. یا 
اگر وسیله و دستگاهی را به صورت آنالین سفارش می دهید که باید برایتان ارسال شود، زمان 
درست برای ارائه بیمه  باربری دقیقاً در لحظه ثبت سفارش خرید است. تفکر ما اگر به این 
شکل باشد که کاربران یا بیمه گزاران بالقوه، پس از خرید تور مسافرتی یا هر وسیله ای دنبال 

سایت های آنالین فروش بیمه می گردند تا بیمه نامه مناسب را تهیه کنند، اشتباه است. 
برای تعبیه کردن بیمه نامه خود، بازار )Market Place( مناسب عرضه را پیدا کنید و با گرفتن 
ارتباطات الزم محصول بیمه ای خود را با استفاده از API در این بازار قرار دهید. منظور از این 
بازار طبیعتاً سایت های فروش و مقایسه بیمه نامه نیستند. به عنوان مثال اگر محصول جدید 
برای بیمه موبایل طراحی کرده اید، اجاره بیلبورد برای اطالع رسانی خرید و طراحی یک سایت 
فروش آنالین روشی به نسبت قدیمی تر است، نرم افزار آنالین فروش را به صورتی طراحی کنید 
که بتوان آن را با استفاده از API به صورت Embed در سایت های مرتبط با فروش موبایل عرضه 
کرد؛ به این ترتیب بیمه نامه شما زمانی که کاربر موبایل مورد نیاز خود را در سایت های آنالین 
خریداری می کند، به کاربر عرضه می شود؛ حتی می توان همین بیمه نامه موبایل را در سایت 
ثبت یا رجیستری تلفن همراه نیز ارائه داد و به کاربر در زمان ثبت تلفن همراه در سامانه همتا، 

بیمه مناسب عرضه کرد.
امروز ایــن روش ارائه بیمــه محبوبیت زیادی پیــدا کرده و بیمه گــران نیز دنبال ارائــه از طریق 
سایت ها و برندهای مورد اعتماد کاربران هستند تا محصوالت بیمه متناسب را عرضه کنند. 
همچنین باید توجه داشت که عالوه بر بیمه های قدیمی، ریسک های موجود در این بازارها نیز 

قابل شناسایی است که می تواند به طراحی بیمه های جدید منجر شود.
جنبه های  فناوری  اطالعات این روش ارائه )بیمه های تعبیه شده( پررنگ است و  اینشورتک ها 
برای ارائه به صورت Embed خود باید تیم توسعه فنی خود را تکمیل کنند و به این موارد توجه 

داشته باشند:
 پلتفرم توسعه دهید، توجه کنید که سایت های مورد اعتماد کاربران )بازارها( و تأمین کنندگان 
بیمه نامه )بیمه گران( می توانند متنوع باشند؛ پس توسعه محصول را به صورت پلتفرم های 
چندوجهی انجام دهید. در این خصوص مدیران محصول می توانند کمک خوبی به صاحبان 

کسب وکار باشند.
 استاندارد طراحی کنید، محصوالت یا خدمات خود را متناسب با فناوری های روز و به صورت 
اســتاندارد و با مستندات پیاده ســازی کنید و توجه داشته باشــید به جز تیم فنی شما، تیم 
بازارهای ثانویه نیز قرار اســت از وب ســرویس شــما اســتفاده کنند و محصول شما هم باید 
بتواند با APIهای سایر شرکت ها در ارتباط باشد. در این زمینه CTO و مدیر پروژه می توانند به 

استانداردسازی توسعه محصول و تکمیل مستندات کمک کنند.
 امنیت و پایداری سیستم را در نظر بگیرید. بیمه های تعبیه شده در بازاری متفاوت عرضه 
شده و باید در نظر داشت که پلتفرم ما وقتی عملکرد درستی نداشته باشد، می تواند به برند 
دیگری )بازار عرضه شده( نیز لطمه وارد کند، تست های روتین سیستم، تهیه بک آپ به صورت 
اتوماتیک و روال بازیابی آن، راهکارهای تأمین امنیت سیستم و برنامه های مانور راه اندازی 
سیستم در موارد بحرانی مهم ترین مواردی است که در پایداری پلتفرم باید در نظر گرفت. در 

این زمینه به متخصصان امنیت و تسترها نیاز خواهید داشت 
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اکنون بیش از 10 ســال از معرفی مفهوم 
بانکداری خرد در قالب بانکداری جامع 
در ایران می گذرد و اکثر بانک ها به نحوی 
بــرای برطرف کــردن نیازهــای مشــتریان 
حقیقی تغییراتــی در ســاختارهای ســازمانی و فرایندهای 
کسب وکاری خود ایجاد کرده اند، اما سؤال اینجاست که این 
تغییرات چه ارزش بیشتری برای مشتریان خلق کرده و آیا 
نظام بانکی به عنوان باسابقه ترین و بزرگ ترین تشکیالت 
خرده فروشــی کشــور توانســته بــا تغییــرات در نیازهــا و 
سلیقه های مشــتریان حقیقی همراه باشــد و تطبیق پیدا 

کند؟ 
اساس ارزش پیشنهادی برای مشتریان خرد در دهه اخیر 
متمرکز بر توسعه بانکداری الکترونیک و در ادامه بانکداری 
دیجیتــال بــوده و بانک ها برخــی فرایند های اصلــی خود از 
جمله احراز هویــت، افتتاح حســاب، تســهیالت و وثایق را 
به ســمت دیجیتال شــدن پیش برده اند. اگرچه این مسیر 
خدمــات بانکــی را در دســترس تر و ســهل تر کــرده و کارکرد 
خدمات بانکی را در زندگی روزمره تکمیل می کند، اما اتصال 
احساســی مشــتریان با بانک رفته رفته کمرنگ می شــود. 
مداخله فناوری به ظهــور بازیگرانی از صنایــع مختلف اما 
همگی بــا ژن دیجیتــال منجر شــد کــه قابلیت باالتــری در 
استفاده از داده ها و فراهم کردن تجربه مشتری متناسب با 
نیازهای مشــتریان دارند. در مقابل نوآوری های بانک ها در 
یک دهه گذشته کمتر به ایجاد رابطه های بادوام با مشتریان 
انجامیــده و زنجیره های خدمــات در طول کســب و کارهای 
بانکی اعــم از خــرد و تجاری و شــرکتی کمتر بــا موفقیت به 
یکدیگر متصــل شــده اند. با وجــود تالش هایــی که جهت 
استقرار راهکارهایی همچون بانکداری جامع و بازمهندسی 
فرایندها صورت گرفته، تمرکز بر بردهای کوتاه مدت، رقابت 
قیمتی و عدم انعطاف پذیری ناشی از سیستم های میراثی 
و مقررات زایی روزافزون، کار را برای بانک های مستقر دشوار 
کرده اســت. مؤسســه اکســنچر در تحقیقی تحت عنوان 
بانکــداری مقصودمحــور، راهکارهایــی بــرای برون رفــت از 
چالش های بانکداری خرد در بــازار در حال تغییر ارائه داده 
است. نتایج این تحقیق در ســال 2021 همبستگی مثبتی 
میان استراتژی های مقصودمحور و عملکرد مالی و ارزش بازار 
بانک ها نشان داده اســت. به بیان دیگر با توجه به کوتاهی 
چرخه عمر نوآوری ها در صنعت و ضریب باالی تقلیدپذیری 
خدمات بانکی، عمالً افزایش قدرت رقابت پذیری وابسته به 
قصد و نیت بانــک در ارائه خدمات به گروه های مشــتریان 
مشــخص و تلفیق آن بــا بلوغ دیجیتال اســت. مشــتریان 
انتظار دارنــد بانکی که با آن ســروکار دارند، بــا ایجاد ارتباط 
مبتنی بر ارزش هــای مشــترک و همدلی، چیزی بیشــتر از 

فروشنده محصوالت و خدمات باشد. اگرچه این تحقیق جدید است، اما سؤال اصلی آن 
همواره مورد پرسش بوده است. قصد ما از بانکداری چیست؟ ما چه ارزشی ایجاد می کنیم 
که دیگران فراهم نمی آورند؟ پاسخ به این پرسش نمی تواند بدون در نظر داشتن مشتری 
به عنوان عنصر محوری فراهم آید. اگر بخواهیم پرسش را دقیق تر مطرح کنیم، می توانیم 
بپرسیم »ما رفاه کدام دسته از مشتریان را باال برده ایم؟« کارآفرینان، کسب وکارهای کوچک، 
کارکنان شرکت ها، دانشجویان تازه وارد در بازار کار، کسبه یا صاحبان مشاغل حرفه ای و...؟ 
اگر بخواهیم برای هر یک از این دسته ها یک بانک شاخص مثال بزنیم، کدام بانک خواهد 

بود؟ بانک مورد نظر چگونه رفاه آن دسته مشخص از مشتریان را باال برده است؟
در صورتی که بانکی بتواند در پاسخ به این سؤال مقصود خود را شفاف بیان کند و صاحب 
دکترین شفافی در بانکداری باشد، می تواند خود را از دیگران متمایز کند و از کسب وکار 

روزمره فاصله بگیرد. در این خصوص توجه به موارد زیر ضروری است.
۱.بازتعریفنقشبانکبهعنوانشریکقابلاعتمادرفاهمالیمشتریانوجامعه:در این 
تعریف بانک فقط مشاوری برای توده مرفه و میلیاردرها نیست. همچنین منابع مشتریان 
خرد صرفاً ابزاری برای تأمین مالی مشتریان با قدرت استقراض بزرگ تر نیست، بلکه مانع از 
گسترش نابرابری اقتصادی می شود و کمک می کند تا سایر طبقات نیز به خدمات مشاوره 
مالی، تأمین مالی، راهکارهای حفظ ارزش دارایی و بهبود کیفیت زندگی دسترسی داشته 
باشند. حضور فیزیکی بانک ها در بیش از 20 هزار نقطه در کشور، فرصت بی نظیری برای 
اتصال با مشــتریان نه به عنوان نقطه فروش خدمات، بلکه به عنوان محلی برای برقراری 
ارتباط با مشتریان و تمرکز بر افزایش رفاه مالی با شناخت همدالنه از نیازهای مشتریان 
و ارائه راهکارهای مناســب اســت. تلفیق این رویکرد با راحتی ناشــی از تأمین کانال های 
دیجیتال ارائه خدمات به مشتریان، ترکیب بهینه ای را فراهم می آورد و می تواند مشوق 

ایجاد رابطه های بلندمدت باشد.
۲.محصوالت؛پیشنهادمتفاوتباقصدمشخص: اگرچه تاکنون نرخ های رقابتی و راحتی 
در دسترسی به خدمات دو برگ برنده برای جذب مشتریان حقیقی قلمداد می شد، اما 
این دو در آینده نزدیک برای جذب مشتری کافی نخواهند بود. محصوالت رقابتی آینده 
بر دو اصل ارزش های مشترک با مشتری و پیشــنهاد برد-برد استوار خواهد بود. اتصال 
منافــع خرده فروشــان و مصرف کننــدگان نهایی، اعتبــار در لحظــه خرید، بازی ســازی در 
طراحی محصوالت و یکپارچگی با اکوسیستم های خرید، شفافیت در نرخ ها و کارمزدها، 
مشــارکت های واقعی و تأمین مالی جمعی از جمله راهکارهای پیشنهادی هستند. این 
در حالی است که برای طبقه دیگری از مشتریان که مشتمل بر نسل جوان تر و مشتریان 
دیجیتال می شــود، راحتی، ســادگی و قیمت معیارهای مهم تری برای افزایش رفاه مالی 
قلمداد می شود و از همین رو ایشان سرعت باالتری در اعتماد به بازیگران جدید از جمله 

نئوبانک ها از خود نشان داده اند.
۳.تجربهمشــتری؛حرکتازتســهیلپرداختبهتجربهتجارتدیجیتال: با توجه به 
گسترش ابزارها و نوآوری های ارائه شده، موضوع پرداخت دیگر به عنوان مانع نهایی در 
فرایند خرید قلمداد نمی شود و فرایند خرید با انجام عملیات پرداخت به اتمام نمی رسد. 
درهم تنیدگی خدمات بانکی با تجارت الکترونیک، داده ها را بــه ابزار اصلی تجارت در 
اقتصاد دیجیتال تبدیل کرده است. وقتی مبنای دسترسی به تأمین مالی دیگر رابطه 
طوالنی مدت بــا بانک نباشــد و مشــتری در لحظه خرید امــکان انتخــاب تأمین کننده 
مالی را داشــته باشــد )نظیر آنچه امــروز در اکوسیســتم لندتکــی در حال شــکل گیری 
است( بانک هایی موفق تر خواهند بود که یکپارچگی هوشمندانه تری در الیه داده ها و 
سرویس ها با فضای تجارت الکترونیک داشته باشند و محصوالت و خدمات خود را در 

آن بستر طراحی کنند 

بانکداری خرد
دکترین تحول آفرین

امیرحسین 
داودیان

معاون مشتریان 
بانکداری 

شخصی بانک 
تجارت
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 شهریور 1401
سال ششم

شماره شصت ویکم

در طول پنج ســال گذشــته، اســتریم 
بــرای  را  بیشــتری  انتخاب هــای 
گزینه هــای  و  مصرف کننــدگان 
گسترده تری را برای خدمات اشتراک 
بــدون تبلیغــات کــه نمایش هــای تلویزیونــی، فیلم هــا و 
برنامه های دیگر را ارائه می دهند، به ارمغان آورده است. 
بینندگان به طور مؤثر بسته های مجازی خود را با خرید 
ســرویس های پخش بومی و فردی ایجاد می کنند، اما با 
بررسی این وضعیت می توان فهمید که مصرف کنندگان 
دیگر نیازی به پرداخت برای محتوایی که نمی خواهند، 

ندارند.
دو روند در جریان است؛ نخست آنکه برای سرویس های 
استریم سخت تر )و گران تر( شده است تا حجم محتوای 
باکیفیتی را که برای متمایز ماندن نیاز دارند، حفظ کنند. 
دوم، به  نظر می رســد مصرف کنندگان به سقف مبلغی 
رسیده اند که حاضرند برای آن بپردازند؛ چه در قیمت های 

فردی و چه در کل هزینه هایشان برای خدمات.
همان طور کــه مشــخص شــد، اســتریمینگ دیگر یک 
بــازار بــا رشــد خالــص نیســت؛ می تــوان انتظار داشــت 
که اســتراتژی ها تغییر کند و بازار به مرحلــه بلوغ بعدی 
وارد شــود، زیرا رقبا بیشتر بر ســودآوری تمرکز می کنند 
و رویکردهای مختلفی از جمله مدل های کســب وکاری 
جدید، قیمت گذاری، طرح ها، بسته بندی، مشارکت ها و 

ادغام و تملک را می آزمایند. 
احتمــال حــذف ســرویس های SVOD کوچک تــر در 
مقایســه بــا بزرگ ترهــا، تقریباً ســه برابر بیشــتر اســت 
که هــر ســال ایــن احتمــال افزایــش می یابــد. همچنین 
اســتقبال از تبلیغــات زیــاد شــده اســت؛ 80 درصــد از 
مشــترکان محتــوای پشتیبانی شــده از تبلیغــات را بــا 
کیفیت باال می بینند و بیــش از 60 درصد از مشــترکان، 
ســطوح ارزان تــری بــا پشــتیبانی تبلیغاتــی )در صــورت 
وجــود( انتخــاب می کننــد. آخریــن تحقیقــات گــروه 
مشاورین بوستون شــواهدی را نشــان می دهد که حتی 
با ادامه یافتن ســرویس های جدید، مصرف کنندگان در 
بلندمدت بسیار مشکل پسندتر شده و تمایل بیشتری 
به کاستن سرویس های خود دارند. آنها زمان فزاینده ای 
را با گزینه های پشتیبانی شــده از تبلیغــات می گذرانند 
)20 درصد از زمــان پخش کننده ها صرف ســرویس های 
پشتیبانی شده از تبلیغات می شود( و بسته های خود را 
ایجاد می کنند. همان طور کــه مصرف کنندگان انتخاب 
می شوند و خدمات پخش جریانی، برای حفظ مشترکان 
فعلی و جذب بینندگان جدید از جمله با ارائه گزینه های 
تبلیغاتی رقابت شــدیدتری دارند، پخــش جریانی - که 
اکنون بخش بزرگی از صنعت رسانه است - ممکن است 

تغییر بسیاری کند.

داده هــا، کنترل یــک بــازار در حــال بلوغ توســط کاربــران را 
نشــان می دهد کــه بــه نتیجه  گیری هــای گوناگونــی منجر 
می شــود؛ اول، بازار SVOD در حال بلوغ اســت و اندازه کل 
بازار ممکــن اســت کوچک تــر از آن چیزی باشــد که تصور 
می شد. همان طور که افزایش ریزش نشان می دهد، بیش 
از 90 درصــد از مــردم می گویند که ســرویس های پخش به 
 اندازه کافی یا بســیار زیــاد وجــود دارد و بیشــتر بینندگان 
سطوح ارزان تری را برای مدیریت هزینه ها انتخاب می کنند. 
به  نظر می رسد رشد بی رویه برای بزرگ ترین سرویس های 
اســتریم به اوج خود رســیده و ایــن ارائه دهنــدگان احتماالً 
برای یافتن مشترکان جدید با مشکل مواجه خواهند شد. 
دوم، برنده شدن با اســتراتژی فقط اشتراک، دشوار خواهد 
بــود. تقریبــاً تمــام ســرویس های پخــش اصلــی، پیش تــر 
سطوحی ارزان تر و پشتیبانی شده از تبلیغات ارائه داده اند 
)یا در حال برنامه ریزی برای عرضه هســتند( و بســیاری از 
مصرف کنندگان، طرح هــای ارزان تــر را بــه جایگزین های با 
قیمت کامل و بدون آگهی ترجیح می دهند. با افزایش رقابت 
برای تعــداد محــدودی از مشــترکان، ارائه دهندگان ممکن 
است نتوانند قیمت را افزایش دهند. تبلیغات ممکن است 
یکی از معدود ابزارهایی باشــد که شــرکت ها برای افزایش 

درآمد دارند.
ســوم، AVOD اینجاســت تــا شــاید چشــم انداز تبلیغاتی 
تلویزیون را برای همیشه تغییر دهد. خبر خوب این است که 
به  نظر می رسد این سرویس ها کاربری و استفاده ای متفاوت 
از SVOD را جهت دهی می کنند کــه ارزش افزوده به همراه 
خواهد داشت. این بدان معناست که ظهور AVOD ممکن 
است یک ابزار ارزشمند )یا حتی ضروری( برای شرکت های 
ویدئویی باشد تا یک تهدید. از آنجا که بینندگان خدمات 
AVOD را به ترکیب خود اضافه می کنند، از آنها برای اهدافی 
غیر از تماشای یک نمایش خاص بهره می برند. خبر بد برای 
کسانی که هم شبکه های کابلی دارند و هم خدمات پخش 
استریم، این است که افزایش تبلیغات در استریم ممکن 
است در نهایت دالرهای بیشتری را از تلویزیون کابلی خارج 
کند و نحوه تخصیص بودجه های بازاریابی را بیشتر تغییر 
دهد.  پخش استریم، گزینه ها برای انتخاب را بسیار افزایش 
داده و مصرف کننــدگان در مــورد خدماتــی کــه می گیرنــد، 
بسیار گزینشی رفتار می کنند. برخی مفروضات زیربنایی 
مدل های کسب و کار استریم ممکن است به بازنگری نیاز 
داشته باشند و در نتیجه روش های رقابت همه شرکت های 
ویدئویی تغییر کنــد. بنابراین انتظــار می رود اســتراتژی ها 
تغییر کنند؛ زیرا رقبا ساختار هزینه های خود را دوباره ارزیابی 
می کنند، بر حفظ و نگهداری تمرکز دارند و انواع رویکردهای 
بــازار، از جملــه ســطوح جدیــد و طرح هــای قیمت گــذاری، 
بسته بندی و مشارکت را امتحان می کنند و برخی نیز ممکن 

است ادغام را پیشه کنند 

استراتژی  شرکت های ویدئواستریم با بلوغ بازار در حال تغییر است

SVODها و آینده پیش رو
مهدی 

جوادی فرد
کارشناس ارشد 

برنامه ریزی 
و تحلیل 

کسب و کار فناپ
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ماهنامه اختصاصی

فناور ی های مالی ایران

امروزه یک گفتمان رایج متمایل به بازار 
آزاد این اســت که اصوالً هرگونه تالشی 
بــرای مقررات گــذاری و نظام منــد کــردن 
تحوالت در عصر دیجیتــال، خالقیت و 
نوآوری را قربانی می کند و عــوارض جانبی نامطلوبی به  بار 
می آورد که غالباً پرهزینه تر از مزایای آن هستند. در نتیجه 
چنین گفتمانــی، تالش هــا برای تنظیــم مقــررات به عنوان 
شــکل هایی جدید از حمایتگری دوســتدار نــوآوری مطرح 
می شــود. در رد این گفتمان می توان گفت که این دولت ها 
بوده اند که در طول تاریخ زیرساخت های اساسی برای توسعه 
اقتصادی فراهم کرده اند. اســتفاده از رویکرد بازار آزاد برای 
تحوالت دیجیتال کنونی در عمل خنثی و بی اثر خواهد بود؛ 
چراکه شــرایط اجازه دادن بــه بازارها از طریــق تعامل پویای 
عرضه و تقاضا برای خودتنظیم گری یکســان نخواهد بود. 
این امر، ممکن اســت در طوالنی مدت به تقویــت روندها و 
موقعیت قدرت های مسلط کنونی در بازار منجر شود که در 
نهایت رقابت را مخدوش می کند و مانع از شکل های پویا و 
توزیع شــده تر نوآوری خواهد شــد. بر این اســاس، مقررات 
عمومــی حفاظــت از داده هــای شــخصی )GDPR( از 
برجســته ترین تالش های قانونی یکپارچــه حاکمیت ها با 
هدف تنظیم رابطه سه جانبه میان کاربران، بخش خصوصی 
و دولت پیرامــون عنصــر بنیادین ســازنده، مولــد و محرک 
اقتصاد دیجیتال یعنی »داده شخصی« محسوب می شود 
که با گذشت حدود چهار سال از اجرای آن می توان با نگاه به 
مســیر طی شــده، قضاوتــی منصفانــه و نتیجه محــور در 
خصوص سیاه وســفید بازتولید این تجربه در اکوسیستم 

اقتصاد دیجیتال کشور انجام داد.    

۱.امروزه تحلیل و پردازش داده ها، اساس فعالیت بسیاری 
از کســب وکارهای آنالین و آفالین در سراســر جهان است، 
ردیابی فعالیت ما در فضای مجازی، اطالعاتی که در فرم ها و 
نظرسنجی ها وارد می کنیم و داده های شخصی ما که میان 
شرکت ها و ســازمان های مختلف ردوبدل می شود، مبنای 
توســعه انواع خدمــات شخصی سازی شــده و فناوری های 
مرتبط با آنها هستند. رسانه های اجتماعی تالش می کنند 
محتواهایی را که به طور خــاص کاربران عالقه بیشــتری به 
آنها دارند، به ایشــان نشــان دهند، شــرکت های تبلیغاتی 
می خواهند تبلیغات مرتبط با نیازهای شما را نمایش دهند و 
به طور کلی می توان گفت کسب وکارها با هدف افزایش سود 
خود، از داده های مختلف از جمله داده های شخصی مربوط 
به هر یک از ما اســتفاده می کنند تا با توســعه فناوری های 
به روزتر و کارآمدتر، خدمات بهتر و ارزشمندتری در مقایسه 

با رقبای خود ارائه دهند.
البته جمع آوری، ذخیره سازی و پردازش داده های شخصی 

توســط شــرکت های مختلف بــدون خطر نیســت و امــکان دسترســی افراد غیرمجــاز به 
پایگاه های اطالعاتی، سرقت هویت، مهندسی افکار و نظرات و افشای عمومی داده ها به هر 

نحو، تنها بخشی از خطراتی است که داده های شخصی ما را تهدید می کند.
مجموع دغدغه ها و مالحظات مربوط به کاهش خطرات ناشی از جمع آوری و پردازش 
داده های شخصی توسط شرکت های فناوری، موجب تصویب قوانین مرتبط با حفاظت 
از داده های شخصی در کشورهای مختلف جهان شده است. مقررات عمومی حفاظت 
از داده، یکــی از برجســته ترین قوانین حــوزه صیانت از داده اســت که توســط اتحادیه 
اروپا تصویب شــده و بعد از اجرای آن در ســال 2018، الگوی تصویب قوانین مشــابه در 
کشــورهای دیگر جهان قرار گرفته اســت. در کشــور ما نیز GDPR منبع پیشــنهادهای 
سیاستی و لوایح و طرح های مختلفی در سال های اخیر قرار گرفته است. شناخت نقاط 
ضعف و قوت این قانون می تواند به ارزیابی این طرح ها و لوایح و آینده حکمرانی داده در 

کشور کمک کند.
 

۲.محور اصلی تکالیف مقررشده در قانون GDPR، به رسمیت شناختن حق اشخاص 
نسبت به داده های خود و به تبع آن الزام شرکت ها نسبت به فراهم کردن شرایط و امکانات 
حداکثری مدیریت و کنترل بر داده های شخصی است. با این حال، منتقدان GDPR به 
چهار چالش اصلی ناشــی از اجرای این قانون اشــاره کرده اند که در ادامه مختصراً به این 

چالش ها اشاره می کنیم.
GDPR،باعــثقدرتگرفتنکســبوکارهایبزرگتروضعیفشــدنکســبوکارهای
کوچکترمیشــود:رعایــت اســتانداردهای مقررشــده در GDPR و فراهم کــردن ابزارها و 
امکانات اجرای این قانون، هزینه سنگینی بر دوش کسب وکارها می گذارد، اگرچه این هزینه 
برای شرکت های بزرگ، ناچیز است، اما برای شرکت های متوسط و کوچک، هزینه هنگفتی 

محسوب می شود که حتی ممکن است موجودیت آنها را به خطر بیندازد.
 GDPR اکوسیســتمنوآوریوتحقیقرابهخطرمیاندازد:بســیاری از الزاماتGDPR
اساساً با عملکرد بیگ دیتا، هوش مصنوعی، بالکچین و یادگیری ماشین ناسازگار است، 
به ویژه مقرراتی که پردازشگران را ملزم به افشای اهداف پردازش می کند و از آنها می خواهد 

پردازش داده ها را به حداقل برسانند.
GDPRامنیتســایبریراکاهــشمیدهد:یکــی از پیامدهای ناخواســته GDPR این 
است که شفافیت سیستم ها را کاهش می دهد و شناسایی مجرمان را سخت می کند. بر 
این اساس، مجرمان می توانند اطالعات خود را پنهان نگه دارند و این موضوع به افزایش 

فعالیت های غیرقانونی در فضای مجازی منجر خواهد شد.
GDPRبااسمحمایتازمصرفکنندگان،قدرتدولتراافزایشمیدهد: سازمان های 
دولتــی به نــدرت ملزم بــه رعایــت اســتانداردهای مشــابه بخش خصوصــی در ارتبــاط با 
جمع آوری و پردازش داده های شخصی هستند و به  نظر می رسد قوانین محافظت از داده، 

به صورت یک طرفه قدرت دولت را در این حوزه افزایش می دهند.

۳.چالش های قانون  GDPR نشان می دهد با وجود نگرانی هایی که در مورد سوءاستفاده 
از داده های شخصی وجود دارد، رویکرد یک جانبه نسبت به این حوزه و نادیده گرفتن اثرات 
جانبی قوانین مشابه می تواند آسیب های جبران ناپذیری به کسب وکارهای کوچک و نوپا 
وارد کرده و مسیر رشد فناوری ها را با خطر جدی مواجه کند. در شرایطی که حکمرانی داده 
در کشور ما هنوز به بلوغ نرسیده و مباحثی همچون مالکیت داده، نحوه تعامل با پلتفرم های 
خارجی و نظام سیاست گذاری در حوزه فضای مجازی روشن نیست، محدودیت گذاری و 
سخت گیری نســبت به فعاالن بخش خصوصی، می تواند نتایج زیان باری برای کشور به 

همراه داشته باشد 

سیاه وسفید حفاظت از داده های شخصی

GDPR در ترازو
فائزه 

اسمعیلی
تحلیلگر 

آزمایشگاه داده 
و حکمرانی



گزارشها

رگوالتوریبدونقانون

۲8

تالشیبرایورودنسلجدیدبازیگران

۳۲

جاندرانداختندرقلعهآب

۳8

رونمایی از کتاب 
دیفای و آینده 

فایننس در غرفه 
رمزینکس 

به روال همیشه در بخش گزارش های این شماره 
از ماهنامه عصر تراکنش مروری بر مهم ترین 
اتفاقات اخیر صنعت فناوری های مالی کشور 
داشــتیم. همچنین در گفت وگــو با مظاهر 
مرجانی، بنیان گذار پارمیس؛ کمیل رودی، مدیر 
آکادمی هوش مالی و مهدیه نوروزیان، معاون 
برنامه ریزی و توسعه داتین به وضعیت فعلی 
سواد مالی در کشور، چالش ها و موانع بر سر راه 
توسعه این مفهوم و آینده نگری آن پرداختیم. 
عالوه بر اینها، در گفت وگویی که با حمید 
علی محمدی، مدیرعامل تکنوتجارت 
و مریم نجفــی، مدیرعامل فینووا 
داشــتیم، اهداف برگزاری رویداد 
فینوهک را بررســی کردیم؛ رویدادی 
که به دنبال حل چالش های واقعی و به روز 
صنعت فین تک کشور اســت و تالش دارد نسل 
جدیدی از بازیگران فین تک را وارد این صنعت 
کند. همچنین شرکت بازرگانی مبناکارت آریا در 
واحد پشتیبانی خود، رویکردهای تحول محوری 
را در پیش گرفته که در گفت وگو با امیر آشوری، 
مدیر واحد پشتیبانی این شرکت از چندوچون 

این تحوالت پرسیده ایم.
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فناور ی های مالی ایران

بازآفرینی هویت بصری سپ

هویت بصری سپ در آستانه  ۲۲
آغاز سومین دهه فعالیتش با  تیر

شعار برای پرداختن به زندگی، 
بازآفرینی شــد. مدیرعامل شــرکت پرداخت 
الکترونیک سامان کیش در مراسم رونمایی از 
هویــت بصــری جدیــد گفــت کــه هــدف از 
ری برندینــگ ایــن اســت کــه تمــام خدمات، 
درگاه ها و ابزارهای شرکت، به صورت یکپارچه 
و بــا نــام و ظاهــری مشــترک فعالیــت کنند. 
قمصری با تأکید بر اینکه برای عقب نماندن، 
باید مــدام در حــال تغییــر و نوآوری باشــیم، 
توضیــح داد: »یکــی از دالیــل ری برندینــگ 
شرکت ها، تغییر شــرایط و مخاطبان است. 
ســپ که ســرعت تغییر فناوری را به درستی 
درک کرده، اســتراتژی های خود را به ســمتی 
برده که پاســخگوی نســل زد )نســلی کــه در 

دنیای دیجیتال زاده شده( باشد.«

امضای تفاهم نامه همکاری 
کارن کراد و بنیاد سینمایی فارابی

روز شــنبه ۲۵ تیرمــاه طــی  ۲۵
مراســمی در ســالن عبــاس  تیر

کیارســتمی بنیــاد ســینمایی 
فارابــی تفاهم نامه همکاری میــان این بنیاد، 
گــروه پیشــگامان کارآفرینــی کارن و معاونــت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری جهت تأمین 
مالی جمعی فیلم های سینمایی امضا شد. 
مجموعــه کارن ورود بــه حــوزه تأمیــن مالــی 

سینما را با فیلم سینمایی بخارست آغاز کرد 
که روز امضای این تفاهم نامه، تأمین مالی آن 
با مشارکت حدود ۲۱۵ سرمایه گذار به پایان 

رسید.

آغاز به کار ازکی پی
خدمت جدید ازکی  وام در حوزه  ۲۶

BNPL در اســفندماه ۱۴۰۰  تیر
رونمایی شد و با نام »ازکی پی« 
فعالیت خود را شروع کرد. ازکی پی این امکان 
را به افــراد و ســازمان ها می دهد کــه با حذف 
فرایندهای پیچیده تا سقف ۱۰ میلیون تومان 
اعتبار بگیرند و هزینــه آن را در مدت معینی 
به عنوان مثال یک یا چند ماه، پرداخت کنند. 
ازکــی وام به منظــور گســترش عمــق بازارهای 
مالــی و خلــق تجربــه ای راحت تــر بــرای افراد 
خدمت جدید خود را با نام ازکی پــی از اواخر 
تیرمــاه وارد فــاز اجرایــی کــرده و بالغ بــر ۷۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار خرد در دســترس تمام 

متقاضیان در سراسر کشور قرار داده است.

انتشار راهنمای بین المللی 
محیط های آزمون تنظیم گری 

فناوری های مالی

در مراســمی بــا حضــور علــی  ۲۷
عبدالهی، مدیرعامل شــرکت  تیر

انفورماتیــک؛ احمــد  ملــی 
تقوایی، سرپرســت مرکز فناوری اطالعات و 
 توســعه اقتصــاد هوشــمند وزارت اقتصاد؛ 

رضــا بیــات، نماینــده بانــک مرکــزی در 
فراسندباکس؛ سیدجعفر مرتضویان، مدیر 
نــوآوری، طــرح، تحقیقــات و مطالعــات 
راهبــردی شــرکت ملــی انفورماتیــک؛ رضــا 
 قربانــی، مؤســس کارخانــه نــوآوری رســانه 
راه کار و محمدمهــدی شــریعتمدار، رئیــس 
هیئت مدیــره انجمــن فین تــک، از گــزارش 
»راهنمــای بین المللــی محیط هــای آزمــون 
تنظیم گری فناوری های مالی« رونمایی شد. 
این گزارش با همکاری انتشارات راه پرداخت 
و شــرکت ملــی انفورماتیک تهیــه و تنظیم 
شــده اســت. بــه گفتــه علــی عبدالهــی، 
مدیرعامــل شــرکت ملــی انفورماتیــک، 
حاکمیت و مدیــران بخش ها بــرای پذیرش 
نوآوری به تغییر رویکرد و ذهنیت نیاز دارند؛ 
در نتیجــه ســندباکس و برگــزاری جلســات 
این چنینی و بازتاب محتوای جلسات توسط 
رســانه ها )بــه تصمیم ســازان( اقدام بســیار 

مؤثری است.

انتصاب امین کالهدوزان به عنوان 
سرپرست مرکز توسعه تجارت 

الکترونیکی
ســیدرضا فاطمــی امیــن، وزیر  ۲۸

 صنعــت، معــدن و تجــارت  تیر
امیــن  حکمــی،  صــدور  بــا 
کالهــدوزان را بــه ســمت سرپرســت مرکــز 
توســعه تجارت الکترونیکی منصــوب کرد. 
امین کالهدوزان دانش آموخته کارشناسی 
رشــته مخابرات بوده و تحصیالت تکمیلی 
خــود را در رشــته های مدیریــت اجرایــی و 
مدیریت راهبردی کســب وکار ادامــه داده و 
ســابقه کاری در جایگاه های مدیریت ارشد 
شــرکت های  و  دولتــی  ســازمان های 
دانش بنیــان در حــوزه فنــاوری اطالعــات و 

ارتباطات را داشته است.

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

رگوالتوری بدون قانون
مردادماه داغ ۱۴۰۱ با اخبار امضای چند تفاهم نامه همکاری، انتشار چند گزارش ساالنه و انتصاب های جدید آغاز و با اخباری   
عجیب در حــوزه رگوالتوری رمــزارز و موضوع بیمه شــدن صندوق های بانکی و محرومیــت ابربدهکاران بانکــی از دریافت 
تسهیالت ادامه یافت و در نهایت با اعالم ضوابط تأسیس شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت به پایان رسید. اواخر 
مردادماه اظهارات علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در خصوص رگوالتوری رمزارزها واکنش های زیادی را برانگیخت. 
فعاالن حوزه رمزارز مدت هاست که منتظر ارائه چهارچوب و قانونی هســتند که در قالب آن فعالیت کنند و حال رئیس کل بانک مرکزی با 
استناد به قانونی که وجود خارجی ندارد اعالم کرده است مبادله و سرمایه گذاری در رمزارزها ممنوع است. در ادامه مروری کوتاه بر خالصه ای 

از مهم ترین اخبار اخیر صنعت فناوری های مالی کشور خواهیم داشت.
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سال ششم
شماره شصت ویکم

دیدبان

 BNPL سهم ۵/۵ درصدی
از پرداخت های دیجی کاال

گــزارش ســال ۱۴۰۰ دیجــی کاال بــا محورهای 
متفاوتی منتشر شده که پرداخت اعتباری، 
روند این روزهــای صنعت پرداخــت، یکی از 
آنهاســت. دیجی کاال که سهم قابل  توجهی 
از تجــارت الکترونیــک کشــور دارد، از ســال 
گذشــته طــرح BNPL )خریــد اعتبــاری بــه 
 وســیله دیجی پــی( را راه انــدازی و قابلیــت 
خرید اعتباری را به ســایر روش های خرید از 
دیجی کاال، یعنی پرداخــت آنالین، پرداخت 
در محل، پرداخت اعتبــاری، پرداخت کیف 
پــول و کارت هدیــه اضافــه کــرد. بــر اســاس 
اطالعــات گــزارش ســال ۱۴۰۰، ۵.۵ درصــد 
 BNPL کاربــران بــرای پرداخــت از ســرویس
اســتفاده و ۵.۱ درصــد از خریــداران، مبالــغ 

خرید را از کیف پول شان پرداخت کرده اند.

مجمع عادی سالیانه و مجمع 
فوق العاده آسان پرداخت برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه و  ۳۰
مجمــع عمومــی فوق العــاده  تیر

شرکت آسان پرداخت پرشین، 
روز پنجشــنبه 3۰ تیر با حضور ۸۶ درصد از 
ســهام داران از جملــه حامــد منصــوری، 
ســهام دار عمده شــرکت برگــزار شــد. در این 
مجمع ســود تقســیمی ســالیانه منتهی به 
اسفند ۱۴۰۰ به ازای هر سهم حدود ۲۲ ریال 
مشخص شد. علی اکبر فراهانی، مدیرعامل 
شرکت آسان پرداخت در مجمع سالیانه آپ 
با ارائه خالصه ای از گزارش مالی ســال ۱۴۰۰ 
توضیح داد: »با محصوالتی که در مجموعه 
خــود داریــم، توانســتیم جایــگاه خــود را در 
صنعت پیدا کنیم و بیشترین سهم پرداخت 
اینترنتــی و همچنیــن بزرگ تریــن کیف پول 

کشور را به خودمان اختصاص دادیم.«

انتصاب دو عضو جدید 
هیئت مدیره بانک صادرات

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صادرات 
ایران در روز پنجشــنبه 3۰ تیــر ۱۴۰۱ همزمان 
به صورت حضوری و برخط، برگزار و صورت های 
مالی سال مالی منتهی به پایان اسفند ١۴٠٠ با 
حضور دارندگان اکثریت سهام مورد تصویب 
قــرار گرفــت. در ادامه جلســه دو عضو جدید 
هیئت مدیره این بانک معرفی شدند. در این 

جلسه با رأی اکثریت سهام داران، محمدرضا 
حســین زاده و محســن ســیفی کفشــگری 
به عنــوان اعضــای جدید هیئت  مدیــره بانک 

صادرات ایران انتخاب شدند.

اعطای همزمان اینماد و درگاه 
پرداخت اینترنتی توسط پرداخت 

الکترونیک سپهر 
شــرکت پرداخــت الکترونیــک  ۱

سپهر با همکاری مرکز توسعه  مرداد
تجارت الکترونیک به دارندگان 
نماد اعتمــاد الکترونیکی، به طور مســتقیم 
درگاه پرداخت اینترنتی اعطا می کند. از این 
پس کسب و کارهایی که فروش اینترنتی دارند، 
هنــگام دریافــت نمــاد اعتمــاد الکترونیکی، 
می توانند درخواســت درگاه اینترنتی خود را 
ثبــت کننــد، بــه  صورتــی کــه کلیــه اطالعات 
ثبت شده در سایت اینماد، در پنل پذیرندگی 
شرکت پرداخت الکترونیک سپهر نیز ثبت 
خواهد شد و نیازی به ثبت مجدد اطالعات 
بــرای درخواســت درگاه پرداخــت اینترنتــی 

نیست.

مصطفی طهماسبی، مدیرعامل 
جدید شرکت سنباد

یکــم مردادمــاه، مراســم تودیــع و معارفــه 
مدیرعامــل شــرکت ســکوی بانکــداری بــاز 
ســنباد بــا حضــور اعضــای هیئت مدیــره و 
مدیران شــرکت برگــزار شــد. در این مراســم، 
زهــرا میرحســینی، رئیــس هیئت مدیــره 
ســنباد، ضمن تقدیر از میردامــادی در زمان 
تصدی مدیریت شرکت، برای ایشان آرزوی 
موفقیت کــرد. رئیــس هیئت مدیره ســنباد 
با اشــاره بــه انتصــاب مصطفی طهماســبی 
به عنــوان مدیرعامل جدید شــرکت تصریح 
کــرد: »ایشــان از مدیران جــوان و متخصص 
در صنعــت بانکــداری و فناوری هــای مالــی 
هســتند و با توانی که از ایشان ســراغ داریم، 
مطمئن هستیم که سنباد را در مسیر تعالی 

و موفقیت قرار خواهند داد.«

رونمایی از گزارش ساالنه ۱۴۰۰ 
در رویداد فصل مشترک یکتانت

رویداد فصل مشترک یکتانت  ۲
در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۱ با حضور  مرداد

شــرکت،  ایــن  مدیــران 

متخصصــان دیجیتال مارکتینــگ کشــور، 
مدیران برندهای مطرح کشور و اهالی رسانه 
در ایوان شــمس برگزار شــد. در ایــن رویداد، 
گزارشــی از وضعیــت بــازار تبلیغــات آنالین 
کشور در سال ۱۴۰۰ ارائه و نیز گزارش ساالنه 
یکتانت در سال ۱۴۰۰ رونمایی و منتشر شد. 
در ابتــدای ایــن رویــداد، ســینا مؤمنــی، 
مدیرعامــل یکتانــت گفــت: »ســال ۱3۹۶ 
در  بــود.  ۱۲نفــره  تیــم  یــک  یکتانــت 
خوش بینانه ترین حالت تصور می کردیم در 
سال سوم یک تیم ۷۰ نفره باشیم، اما چیزی 
که در واقعیت رخ داد این بود که در پایان سال 
ســوم یــک تیــم ۱۵۰نفــره همــراه بــا چندیــن 
بیزینس الین بود که توسعه داده بودیم. امروز 
یکتانت، فقط در حوزه دیجیتال مارکتینگ، ۹ 
بیزینس الین مختلف را توسعه داده است.«

شعبان مرادی؛ سرپرست جدید 
بانک آینده

محمــد فطانت فــرد، از مدیرعاملــی بانــک 
آینده اســتعفا داد و  سرپرستی بانک آینده تا 
برگزاری مجمع  عمومی و تعیین اعضای جدید 
هیئت مدیــره و مدیرعامل، به شــعبان مرادی 
محول شــد. شــعبان مرادی، در این  خصوص 
گفته است که چنین تغییراتی در سازمان های 
پویــای امــروز، طبیعــی اســت و حتمــاً تــالش 
خواهیم کرد با توکل به خداونــد متعال و اتکا 
به ظرفیت های ســرمایه انســانی و دارایی های 
ارزشــمند بانــک آینده، مضــاف بــر حمایت و 
پشتیبانی سهام داران، مشتریان و ذی نفعان 
بانک، گام های مؤثر و مستمری جهت اعتالی 
موقعیت بانک آینده در شبکه بانکی برداریم.

غالمرضا فتحعلی؛ سرپرست 
جدید بانک سینا

آیین معارفــه غالمرضا فتحعلی سرپرســت 
جدیــد بانــک ســینا، بــا حضــور جمعــی از 
معاونان بنیاد مستضعفان، مدیران بانکی، 
اعضای هیئت مدیــره، قائم مقــام، معاونان و 
مدیران بانک سینا برگزار شد. در این مراسم، 
غالمرضــا فتحعلــی بــا قدردانــی از اعتمــاد 
سیدپرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان، 
ابــراز امیدواری کــرد که بانک ســینا با تدوین 
سیاســت های مناســب و تــالش همــکاران، 

همانند قبل در مسیر تعالی گام بردارد.

انتشار گزارش سال مالی ۱۴۰۰ 
حرکت اول

بــازوی  کــه  حرکــت اول  ۳
خطرپذیــر  مرداد ســرمایه گذاری 

کســب وکارهای نوپــای همراه 
اول اســت، گزارش ســال مالــی ۱۴۰۰ خود را 
منتشــر کرد. در ســال ۱۴۰۰ بازوی  ســه گانه 
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هاب هــای  حرکــت اول؛  شــتاب دهی 
دانشــگاهی بهشــتی، اصفهان و شــیراز با 
ارتقــای  و  کارآفرینــان  تشــویق  هــدف 
اکوسیســتم و حمایــت از کســب وکارهای 
مراحل بذری در مناطق مختلف جغرافیایی 
کشــور، جمعــاً ۱3 فراخــوان برگــزار کردنــد. 
حاصل اجرای این فراخوان ها و فرایندهای 
شتاب دهی ۲3 استارتاپ است که قرارداد 
ســرمایه گذاری آنهــا منعقــد شــده یــا در 

مرحله نهایی است.

انتصاب احمد میردامادی 
به عنوان مدیرعامل هلدینگ 

فناوری اطالعات بانک ایران زمین

مراسم معارفه احمد میردامادی  ۴
به عنــوان مدیرعامــل جدیــد  مرداد

هلدینگ فناوری اطالعات بانک 
ایران زمین برگزار و به طور رسمی کار خود در 
کــه  او  کــرد.  آغــاز  را  هلدینــگ  ایــن 
دانش آموختــه دانشــگاه های صنعتــی 
اصفهان و پلی تکنیک تهران است، پیش  از 
ایــن بنیان گــذار و مدیرعامــل شــرکت های 
نوتکنیک، پردازش ایران، فراپرداز، فناوری 
اطالعات هما، آمادئوس ایران و بنیان گذار و 
رئیس هیئت مدیره سها )بلیت الکترونیک 
تهران(، مدیرعامل پرداخت نوین، مشــاور 
اتــاق بازرگانی تهــران، رئیــس هیئت مدیره 
و مدیرعامــل کنسرســیوم  ایران ارقــام 

بانکداری باز سنباد بوده است.

پی پاد؛ ششصدویکمین نماد 
ثبت شده در بورس اوراق بهادار 

تهران
پنجم مرداد پی پــاد به عنوان  ۵

ششــصد و یکمین نمــاد در  مرداد
بــازار دوم بــورس اوراق  بهــادار 
پذیرفته شــد. شــرکت پرداخت الکترونیک 
پاســارگاد از تاریــخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ در بخش 
رایانه و فعالیت های وابسته به آن با کد ۷۲، 
گروه و طبقه مشــاوره و تهیــه نرم افزار با کد 
۷۲۲۰ و نمــاد »پی پــاد« )PAYPOD( در 
فهرســت نرخ هــای بــازار دوم بــورس اوراق 
بهادار تهران درج شد. این شرکت به عنوان 
یکی از شرکت های گروه مالی پاسارگاد و با 
مســئولیت راهبــری خدمــات پرداخــت 
الکترونیک از تاریخ ۱3۸۴/۱۱/3۰ آغاز به 

کار کــرده و هم اکنــون در هلدینــگ فنــاپ 
فعالیت می کند.

امضای تفاهم نامه همکاری 
میان سیتاد و شرکت پرداخت 

الکترونیک سپهر
شــرکت ســامانه های یکپارچــه تعامــالت 
الکترونیکی دانا )ســیتاد( و شرکت پرداخت 
الکترونیک سپهر در آخرین روز نمایشگاه 
بــورس، بانــک و بیمه یک تفاهــم همکاری 
امضا کردند که بر اساس آن شرکت سپهر 
در گــذرگاه عمومی خدمــات دولت بــا ارائه 
راه حل های هوشمند پرداخت، بستری امن 
و ســریع بــرای تراکنش های بانکــی کاربران 

فراهم می آورد.

برگزاری افتتاحیه رویداد فینوهک 
با هدف حمایت از استارتاپ ها

افتتاحیــه رویــداد فینوهــک  ۸
مریــم نجفــی،  مرداد بــا حضــور 

مدیرعامــل فینــووا؛ ســعید 
قدوســی نژاد، مدیرعامــل فینوتــک؛ کاوه 
رعــدی، مدیرعامــل همــراه کارت؛ فرشــید 
اردوانی، معاون بازاریابــی و عملیات ارتباط 
فــردا و حمیــد علی محمــدی، مدیرعامــل 
تکنوتجارت با موضــوع معرفی چالش های 
روز و مورد عالقه سرمایه گذاران برگزار شد. 
فینوهک با آدرس دهی فرصت های جذاب، 
بــه روز و چالش هــای موجــود کاربــران و 
کسب وکارهای خدمات مالی در چهار حوزه 
ولث تــک، اینشــورتک، رگ تــک، لندتک و 
پرداخت فراخوان جذب تیم منتشــر کرده 
اســت. بــه گفتــه ســروش اکبــرزاده، مدیــر 
اجرایی فینوهک، برگــزاری کارگاه ها در یک 
هفته،  فرصت تیم ســازی در طــول رویداد و 
بــرای  منتورینــگ  فضــای  ایجــاد 
شــرکت کنندگان -چــه تیمی و چــه فردی- 
توانمندســازی  راســتای  در  همــه 

شرکت کنندگان است.

رونمایی از نسخه  جدید 
اپلیکیشن سان

نســخه  جدید اپلیکیشــن ســان بــا حضور 
امین مطیعی، مدیرعامل شرکت پرداخت 
نوین و معاونان و مدیران شــرکت پرداخت 
نویــن، رونمایــی شــد و در حــال حاضــر در 

تمامــی بســترهای مربــوط بــه دریافــت 
برنامه هــای پرداخــت، قابلیــت دانلــود و 
استفاده توسط کاربران را دارد. مطیعی در 
مراسم رونمایی از نسخه  جدید اپلیکیشن 
ســان گفت: »آنچه در نسخه  کنونی پیش 
روی کاربــران در اپلیکیشــن ســان قــرار 
می گیــرد، تنهــا بخشــی از آینــده  پرداخت 
و خدماتی اســت که مــا در پرداخــت نوین 
و نســل آینــده  ســان بــرای کاربــران در نظــر 

داریم.«

اصالح طرح قانون یکپارچه سازی 
داده ها و اطالعات ملی

نماینــدگان مجلــس شــورای  ۹
اســالمی در جریــان جلســه  مرداد

علنــی نهــم مــرداد ۱۴۰۱، 
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد 
طرح قانون یکپارچه سازی داده ها و اطالعات 
ملی را بررسی و اصالح کردند. بند الف ماده 
)۱( یکی از بخش های اصالحی طرح است؛ 
در نســخه پیشــین ایــن طــرح داده هــا و 
اطالعات کلیه دستگاه های اجرایی و داده ها 
و اطالعاتی که به  موجب قوانین و مقررات 
در اختیار دســتگاه های اجرایــی، نهادهای 
عمومــی، نهادهــای عمومــی غیردولتــی و 
ارائه دهنــدگان خدمــات ذیــل تنظیم گــران 
بخشی قرار بگیرد، در زمره مالکیت عمومی 
و در اختیــار حاکمیــت نظــام جمهــوری 
اسالمی است و داده ها و اطالعات ملی نام 

دارند.

گروه خدمات انفورماتیک راهبر 
شرکت معتمد مالیاتی شد

شــرکت خدمات انفورماتیک  ۱۱
راهبــر در راســتای تحقــق  مرداد

اهــداف کالن کســب وکاری، 
موفــق بــه اخــذ موافقــت اصولــی از وزارت 
اقتصاد و شــرکت معتمد خدمات مالیاتی 
شــد. ایــن شــرکت ضمــن برخــورداری از 
اهتمــام جــدی در تحقــق اســتراتژی های 
چشــم انداز  همچنیــن  و  عملیاتــی 
تدوین شده، با فراهم سازی زیرساخت های 
الزم و احراز صالحیت های مدنظر سازمان 
امــور مالیاتــی کشــور و وزارت اقتصــاد، 
موافقت اصولی ایــن وزارتخانــه را دریافت 
کرد و به یکی از شرکت های معتمد مالیاتی 

تبدیل شد.

رونمایی فینوپیا از محصول 
جدید خود

بــر  مبتنــی  اکوسیســتم  ۱۴
بالکچین فینوپیا، در راستای  مرداد

ارائــه خدمــات نوآورانه خود 
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دیدبان

قصــد دارد محصــول جدیــدی را به منظور 
بهره بــرداری عمومــی در فــاز صــادرات 
محصــول، راه انــدازی کنــد و جامعــه هدف 
و  داخلــی  اقتصــادی  فعــاالن  را  خــود 
بین المللی تعیین کرده است. آرش فروزان 
عال، عضو هیئت مدیره فینوپیا در این رابطه 
توضیــح داد: »پــس از رونمایــی از بــازار 
فینوپیــا   ،)NFT ( غیرمثلــی  توکن هــای 
به منظــور توســعه محصــوالت خــود، بــر 
پرداخت هــای مبتنــی بــر بالکچیــن تمرکز 
کــرده و از مهرمــاه ســال جــاری، »فینوپیــا 
 »BTM« و »POS« کارت« و دســتگاه های
خود را بــا بیــش از ۵۰۰ پذیرنده در ســطوح 

بین المللی عرضه خواهد کرد.«

امضای تفاهم نامه همکاری 
مزدکس و گروه مالی شریف

صرافــی رمــزارز مزدکــس کــه  ۱۵
همــواره در مســیر فنــاوری  مرداد

فعالیــت می کنــد، بــه حــوزه 
جدیــد توکن هــای بهــادار و توکنایــز کــردن 
دارایی های بهادار ورود کرده است. این طرح 
که پلی میان بازار سرمایه و فناوری بالکچین 
است، به فرهنگ ســازی و آموزش نیاز دارد. 
در همین راســتا مزدکــس، با هــدف آموزش 
بازارهای مدرن مالی و اقتصاد توکن محور و 
بــا تمرکز بــر فنــاوری بالکچیــن با گــروه مالی 
شــریف تفاهم نامــه همــکاری امضــا کــرده 

است.

ثبت اولین سفارش واردات با 
رمزارز به ارزش ۱۰ میلیون دالر

علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر  ۱۸
صمــت و رئیــس کل ســازمان  مرداد

توســعه و تجــارت بــا انتشــار 
توییتــی از عمومیــت اســتفاده از رمــزارز و 
قراردادهای هوشــمند تــا پایان شــهریورماه 
خبــر داد و از آن تحــت عنــوان فصل جدید 
تجارت خارجی یاد کرد. به گفته او این هفته 
اولین ثبت سفارش رسمی واردات با رمزارز 
به ارزشی معادل ۱۰ میلیون دالر با موفقیت 
صــورت گرفــت و تــا پایــان شــهریورماه نیــز 
اســتفاده از ارزهای دیجیتــال و قراردادهای 
هوشــمند به صــورت گســترده در تجــارت 
خارجی با کشورهای هدف عمومیت خواهد 

یافت.

ممنوعیت مبادله و 
سرمایه گذاری در بازار رمزارزها

علــی صالح آبــادی، رئیــس کل  ۲۰
بانک مرکزی روز پنجشنبه ۲۰  مرداد

مــرداد در برنامــه صــف اول 
شــبکه خبــر بــا محوریــت بررســی عملکرد 
بانــک مرکــزی در حفــظ ارزش پــول ملــی و 
تنظیــم مقــررات نظــام پولــی و ارزی در 
خصوص ســرمایه گذاری و مبادالت در بازار 
رمزارزهــا اظهار کرد: »در کشــور ما در ســال 
۱3۹۹ دولت آیین نامه ای را برای کسانی که با 
مجــوز قانونــی وزارت صمــت و وزارت نیــرو 
رمــز ارز اســتخراج کرده انــد، تصویــب کرد تا 
بتواننــد دارایی خــود را در ســامانه ای تحت 
نظــارت بانــک مرکــزی عرضــه و از رمــز ارز 
استخراج شده برای واردات استفاده کنند.« 
او یــادآور شــد: »البتــه همان طور کــه بانک 
مرکزی بارها اعالم کرده، خریدوفروش رمزارز 
خــارج از چهارچــوب و بــرای مبادلــه و 
ســرمایه گذاری ممنوع اســت و به رسمیت 
شناخته نمی شــود؛ بنابراین سیاست کلی 
فعلی در مورد رمز ارزها این است که مبادله 
آن به عنوان ابزار ســرمایه گذاری مورد قبول 
نیســت، اما کســانی کــه اســتخراج رمــز ارز 
انجــام داده انــد، در چهارچــوب آیین نامــه 
مصوب هیئت وزیران می تواننــد از آن برای 

واردات استفاده کنند.«

تهیه پیش نویس برای بیمه شدن 
صندوق های اجاره ای بانک ها

خردادماه امسال بود که خبر  22
جریــان ســرقت ۱۶۲ صندوق  مرداد

اجــاره ای، بــا اطالعیــه کوتــاه 
بانک ملی داغ شــد. در پی ســرقت از شعبه 
صندوق هــای  ملــی،  بانــک  دانشــگاه 
دزدیده شده به این دلیل که مسئوالن بانک 
و بیمه اطالعی از محتویات آنها نداشــتند، 
مشــمول بیمه نشــدند؛ در این زمینه، دبیر 
شــورای هماهنگی بانک های دولتی از تهیه 
پیش نویسی برای بیمه شدن این صندوق ها 

خبر داده است.

ابربدهکاران بانکی دیگر اجازه 
دریافت تسهیالت ندارند

بررســی فهرســت ابربدهــکاران بانکــی 
حــاوی نکاتــی اســت کــه نشــان از ســاختار 
معیــوب تســهیالت دهی بانک هــا هــم در 
حجــم تســهیالت و بازگشــت آن و هــم در 
تضامیــن دارد. مصطفــی قمری وفــا، مدیــر 
روابــط عمومــی بانــک مرکــزی در صفحــه 
شــخصی خــود در توییتــر نوشــت: »بانک 
مرکزی با بانک هایی که طی سالیان گذشته 
در موضوع بدهکاران کالن، بیــش از حد به 

اشــخاص مرتبط خود وام داده انــد، برخورد 
و آنان را به هیئــت انتظامی بانک ها معرفی 
می کند.« او در ادامه عنوان کرد: »با سامانه 
ســمات بانک مرکــزی، افراد متخلــف دیگر 
نمی توانند تسهیالت جدیدی دریافت کنند 
و تسهیالت قبلی را هم باید در برنامه زمانی 

مشخص تسویه کنند.«

تجمیع کارت های بانکی؛ نیازمند 
مقدمات قانونی و هماهنگی های 

فرابخشی 
معــاون  محرمیــان،  مهــران  23

فناوری هــای نوین بانک مرکزی  مرداد
گفت: »بروز برخی تخلفات و 
بانکــی،  کارت هــای  از  سوءاســتفاده ها 
پیشــنهادهایی را مبنــی بــر تجمیــع همــه 
کارت هــای بانکــی در یــک کارت یــا ادغــام 
کارت هــای بانکــی بــا ســایر کارت هــای 
شــهروندی مانند کارت ملــی و... در ســطح 
رســانه ها و از ســوی بعضــی مراجــع قانونی 
درگیر بــا پیامدهــای تخلفــات در ایــن حوزه 
به دنبال داشته اســت.« به گفته او تجمیع 
کارت های بانکی چه به صورت درون شبکه ای 
و چه به صــورت تجمیع بــا ســایر کارت های 
شــهروندی در کنــار مزایــای محتمــل، 
مشــکالت و پیچیدگی هــای فراوانــی نیــز 
به دنبــال خواهد داشــت کــه بــرای پرهیز از 
دچار شدن به آنها نیازمند مقدمات قانونی 

و هماهنگی های فرابخشی هستیم.

ورود دولتی ها به پی اس پی ها 
ممنوع

بانک مرکــزی روز دوشــنبه ۲۴  24
مردادمــاه در بخش نامــه ای  مرداد

»ضوابــط اجرایــی تأســیس، 
فعالیت و نظارت بر شــرکت های ارائه دهنده 
خدمات پرداخت« را به شبکه بانکی کشور 
ابالغ کرد. در این ضوابط نامه که مشتمل بر 
۴۴ ماده و ۹ فصل است، مصوبه سال ۱3۸۹ 
شــورای پول و اعتبار در این رابطــه، اصالح و 
چگونگی ثبت شرکت پی اس پی ها، شرایط 
احــراز صالحیــت اعضــای هیئت مدیــره و 
ســهام داران بازنگری و تصویب شده است. 
شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت از 
ایــن پــس بایــد طبــق مصوبــه جدیــد بانک 

مرکزی فعالیت کنند 
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  فینوهک؛ یک پلتفرم نوآوری باز

طبق صحبت های مریم نجفــی، مدیرعامل فینــووا، این 
مجموعه به طور پیوســته با اعضای اکوسیستم فین تک 
کشور، شرکت ارتباط فردا و زیرمجموعه های آن در تعامل 
اســت تا بتواند به رفع نیازهای نوظهــور آنها کمک کند و 
ایده فینوهک نیز در اسفندماه ۱۴۰۰  از دل گفت وگوهای 
متنوع با مدیران عامل پرتفوی ارتباط فردا و فینووا شکل 
گرفــت. او در این بــاره توضیــح می دهــد: »فینوهــک یک 
رویداد نیست، بلکه یک پلتفرم نوآوری باز است. در این 
پلتفرم سعی می کنیم تا با رفتن به سراغ کسب وکارهای 
متنــوع نیازهــا و مشــکالت آنهــا را تعریــف کنیــم و در 
مسیری به نام فینوهک، در اختیار چالش دوستان و افراد 
عالقه مند قرار دهیــم. با رویکرد پلتفرم نــوآوری باز به 
ســراغ مجموعه تکنوتجــارت رفتیم و بعــد از اینکه 
مشــاهده کردیــم کــه دغدغه هــای مشــترکی بین 
فینووا و تکنوتجارت وجود دارد، تصمیم گرفتیم 
با یکدیگــر برنامه پیشــبرد فینوهک را بــا قدرت 
بیشــتر و بــا تجمیع تــوان هر دو شــرکت داشــته 

باشیم.«
نجفی می  گوید که بعد از رشد نسل اول فین تک در 
ایران و بلوغ کاربران و کســب وکارهای نسل 
اول، نیازهای جدیدی در این صنعت 
به وجود آمده که می بایست به آنها 
پاســخ داده می شــد و فینوهــک 
تالشی است تا نسل جدیدی از 
بازیگران فین تک را وارد چرخه 
کنــد. حمیــد علی محمــدی، 
مدیرعامــل تکنوتجــارت نیــز 
ایــده  اولیــه برگــزاری چنیــن 

رویــدادی را وجود نیازهای بدون پاســخ فراوان در بانک و شــبکه  مشــتریان آن می داند 
و در این باره توضیح می دهد: »یکی از مهم ترین دالیل بی پاسخ ماندن این نیازها عدم 
ارتباط صحیح صاحبان ایده با اکوسیستم بانکی کشور است. متأسفانه استارتاپ ها 
و صاحبان ایده شــناخت درستی از شــبکه  بانکی، فرایندها و مســائل موجود ندارند. 
توانمندی های دو مجموعه تکنوتجارت و فینــووا در این حوزه می تواند مکمل یکدیگر 
باشد و همچنین اهداف مشترک هر دو مجموعه، دلیل اصلی شکل گیری این همکاری 

است.«
نجفی سپس می گوید که در فینووا با هدف هم افزایی و توان افزایی در کنار تکنوتجارت 
قرار گرفته اند تا افراد و تیم ها خدمات متنوع تــری در خصوص منتورینگ و آموزش در 
حوزه فین تک داشته باشند. او در این باره می گوید: »تالش داریم تا تیم های شکل گرفته 
یا آمده به فینوهک در پنج حوزه ولث تک، اینشورتک، رگ تک، لندتک و پرداخت حوزه 

مطرح شده یا چالشی بردارند یا اینکه چالش خود را دنبال کنند.«
طبق صحبت های علی محمدی، تعریف صحیح چالش ها و نیازهای موجود و هدایت 
صاحبان ایده در مسیری درست می تواند به راهکارها و محصوالتی خالقانه در جهت 

پاسخ به نیازهای موجود و خلق کسب وکارهای موفق در این حوزه منجر شود.
 

  نوآوری؛ یک وظیفه تعریف شده در فینووا

ارتباط فردا در عمده حرکت هایی که داشــته، ســعی کرده نوآوری را به نوعی با خود به 
همراه داشته باشد. آیا در این اتفاق هم ردپایی از نوآوری را شاهد خواهیم بود؟ نجفی 
در پاسخ به این سؤال می گوید که فینووا بازوی نوآوری و سرمایه گذاری جسورانه ارتباط 
فرداســت و دنبال کردن نوآوری یک وظیفه تعریف شــده در مجموعه فینوواســت. او 
در این باره این طور توضیــح می دهد: »نوآوری کــه در فینووا دنبال می کنیم بر اســاس 
پارادایم نوآوری باز است، ولی بر پایه پاسخگویی و مبتنی بر اکوسیستم اقتصادی کشور 
نوآوری باز را تعریف می کنیم. ما به دنبال آن دسته از نوآوری هایی هستیم که بتواند نیاز 
کسب وکارهای پرتفوی ارتباط فردا و فینووا و بالطبع نیازهای کاربران آنها را برطرف سازد 
و پاسخگوی نیاز باشــد. از طرف دیگر نوآوری باز را دنبال می کنیم؛ چراکه باور داریم با 
هم افزایی با دیگر بازیگران صنعت است که می توانیم سبب تغییر در نگاه و وضعیت 
اکوسیستم خدمات نوآورانه مالی شویم. ما در اکوسیستم فین تک ایران به  سرعت و 

جسارت نیاز داریم.«

در گفت وگو با مریم نجفی و حمید علی محمدی درباره اهداف برگزاری رویداد فینوهک مطرح شد

تالشی برای ورود 
نسل جدید بازیگران

فینوهک رویدادی رقابتی در حوزه فین تک با پیام »یک چالش بردار و با سرمایه گذار دست بده« است که در پنج حوزه ولث تک، 
اینشورتک،  رگ تک، لندتک و پرداخت بر اساس حل چالش های روز این صنعت، توسط شرکت توسعه کسب وکارهای نوگرای 
تجارت )تکنوتجارت( و مرکز نوآوری فینووا هشــتم مردادماه آغاز به کار کرد و اختتامیه آن پس از حدود دو ماه توانمندسازی 
شرکت کنندگان )با کارگاه و منتورشیپ تیمی و فردی( برگزار خواهد شد؛ رویدادی که به دنبال حل چالش های واقعی و به روز 
صنعت فین تک کشور است و تالشی است تا نسل جدیدی از بازیگران فین تک را وارد این صنعت کند. در گفت وگویی که با حمید علی محمدی، 
مدیرعامل تکنوتجارت و مریم نجفی، مدیرعامل فینووا داشتیم، به اهداف برگزاری این رویداد پرداختیم. طبق صحبت های نجفی، فینووا در 
فینوهک تالش دارد تا تیم ها را از سردرگمی های کسب وکاری دور کند و با راهنمایی مؤثر، افراد را در مسیر درستی در صنعت فین تک قرار دهد. 
به گفته علی محمدی نیز تکنوتجارت در این رویداد از تیم ها و ایده هایی استقبال می کند که بتوانند با مسائل واقعی و دغدغه های این کسب وکار 

مرتبط شوند و تکنوتجارت بتواند برای توسعه آن تیم ها چشم اندازی داشته باشد. در ادامه این گفت وگو را می خوانید.

   مریم نجفی، مدیرعامل فینووا
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سال ششم
شماره شصت ویکم

گزارش

  ارزش آفرینی از طریق همگرایی فناورانه با تیم ها

نجفی سپس در پاسخ به این سؤال که برای انتخاب تیم ها و سرمایه گذاری روی آنها، چه 
معیارها و شاخص هایی را در نظر دارند، می گوید: »سرمایه گذاری اولین قدم فینوواست. 
فینــووا طــی ۴۵ روز روی تیم های منتخــب ســرمایه گذاری خواهد کرد. شــاخص هایی 
چون تیم، اثرگذاری، حجم بازار و ارزش چالش انتخاب شده، راهکار ارائه شده، کیفیت 
پیاده ســازی و اجرای راهکار مواردی اســت که آنهــا را مــورد ارزیابی قــرار می دهیم. اگر 

چالش های معرفی شده را بردارند، بسیاری از موارد باال در آنها رعایت شده است.«
طبق صحبت های مدیرعامل فینووا، در خصوص تیم به تخصص، اشــتیاق و ترکیب 
اعضا و مکمل بودن آنها و همچنین ویژگی های فردی و شخصیتی آنها نگاه می کنند. او 
می گوید: »در خصوص راهکار، تناسب راه حل با چالش انتخاب شده، واقع  بینانه بودن 
و نوآورانه بودن آن مورد بررسی قرار می گیرد. در خصوص کیفیت پیاده    سازی، معماری 
به کاررفتــه در توســعه کمینــه محصــول پذیرفتنــی )MVP( و مــوارد فنــی دیگــر لحاظ 

می شود.«
حمید علی محمدی نیــز درباره معیارهــای تکنوتجارت بــرای انتخاب تیم هــا، این طور 
می گوید: »مــا به عنوان یک ســرمایه گذار خطرپذیر شــرکتی )CVC( فعالیت می کنیم 
و خط مشــی ما ارزش آفرینی از طریق همگرایی فناورانه با تیم هاســت؛ بنابراین در این 
رویداد از تیم ها و ایده هایی استقبال می کنیم که بتوانند با مسائل واقعی و دغدغه های 
ما مرتبط شوند و ما بتوانیم برای توسعه آنها چشم اندازی داشته باشیم. گرچه می توان 
گفت با حمایت های تخصصی، فنی و کســب وکاری ما، کار تیم ها را تسهیل خواهیم 
کرد. همه استارتاپ هایی که ما تابه حال با آنها کار کرد ه ایم یا به بازار بانک یا شرکت های 
زیرمجموعه متصل شــده اند یا در حال اتصال هســتند و در این حوزه عملکرد مثبت 

سرمایه گذار خطرپذیر شرکتی ما در تکنوتجارت کامالً مشهود است.«

  خدمات فینووا و تکنوتجارت به تیم ها

نجفی در ادامه درباره خدماتی که فینووا در اختیار تیم ها قرار می دهد، صحبت می کند 
و در این باره توضیح می دهد که بیش از ۱۰ کارگاه تخصصی حوزه فین تک، ترتیب دادن 
جلسات منتورینگ از طرف ۲۰ منتور با سابقه کار در صنایع مالی و فین تک و همچنین 
فراهم کردن فضایی ســه روزه برای کار روی ایده ها تالشــی از طرف فینــووا و تکنوتجارت 
است. او می گوید: »همچنین تیم های منتخب رویداد فینوهک، امکان جذب سرمایه، 
دریافت خدمات شتاب دهی و اســتقرار در فضای این دو مجموعه را خواهند داشت. 
مورد دیگری که وجود دارد همراهی شــرکت های فین تکی موفــق ایران نظیر فینوتک و 
همراه کارت اســت که به ترتیب امکان دسترســی به ســرویس ها و APIهای مورد نیاز و 

دسترسی به بازار و شبکه مناسب برای رشد و توسعه را به همراه دارند.«
حمید علی محمــدی نیــز در خصوص خدمــات تکنوتجــارت به تیم هــای ایــن رویداد 
می گوید: »تیم اســتارتاپ اســتودیو ما در هکاتون حضــور دارد و با قرار گرفتــن در کنار 
تیم ها هم از نظر فنی و هم کســب وکاری و اســتفاده از افراد متخصص ســعی می کند 
تیم هــا را رشــد دهد و بــه ســرمنزل مقصــود برســاند. خدمات شــتاب دهی ما شــامل 
ســرمایه گذاری های بنیادین، راهنمایی و هدایت مؤثر، ایجاد دسترسی به شبکه های 
ارتباطی حیاتی، آموزش های تخصصی و همچنین اعطای تسهیالت زیرساختی است 
که در این رویداد به کمک تیم ها می آید. در کل با توجه به موقعیت و گستره فعالیت های 
ما، تیم ها تا مدت ها می توانند مطمئن باشــند اگر منطبق بر انتظارات پیــش روند، به 
سرمایه گذار نیازی نخواهند داشت و در مراحل بعدی هم ما می توانیم همراه شان باشیم. 
از سوی دیگر کارخانه نوآوری تجارت )که در جوار کارخانه آزادی در حال راه اندازی است( 

را برای استقرار و فضای کار اشتراکی در نظر گرفته ایم.«
به گفته نجفی، بزرگ ترین آورده فینووا در فینوهک همراهان متخصص اســت. او در 
این باره این طور توضیح می دهد: »در فینوهک همــراه کارت با بانک ۱۷ میلیون کاربری 
خود، فینوتک با زیرساخت های فنی بانکداری باز و ارتباط فردا با شبکه ای از متخصصان 
و تجربه همراه فینووا شده اند تا دانش و تخصص خود را در اختیار تیم ها قرار دهند. ما 
تالش کردیم تا ظرفیت متخصصان این همراهان را نیز به فینوهک بیاوریم و منتورینگ 
و کارگاه هایی برای آنها ترتیب دهیم تــا عالقه مندان فین تک از آنها اســتفاده کنند. با 
توجه به نوع چالش انتخاب شده امکان اتصال به شبکه ارتباط فردا یا استفاده از سایر 
دسترسی های مورد نیاز توسعه استارتاپ منتخب در اکوسیستم بانک آینده، مشخص 
خواهد شد.« حمید علی محمدی نیز درباره استفاده تیم ها از بازار بانک تجارت این طور 

می گوید: »همان طور که پیش تر اشــاره کــردم، ما تاکنون 
توانسته ایم کارنامه مثبتی در اتصال استارتاپ ها به بازار 
داشته باشیم و همواره با نگاه کیفی و آینده نگر به فضای 
نوآوری نگریسته ایم و حل مسائل و نیازهای بانک و به طور 
کلی اکوسیستم فین تک را در آن پیگیری کرده ایم. در این 
رویداد هم چالش هایی طرح کرده ایم که تیم ها را در مسیر 
توسعه کسب وکارشــان جهت می دهد و کامالً هدفمند 
اســت. معامــالت الگوریتمــی، اعتبارســنجی دیجیتــال 
مشــتریان حقوقی، مدل ســازی رفتار مشــتریان بانکی و 
مباحث مربوط به متاورس چالش هایی هستند که ما در 

فینوهک طرح کرده ایم.«

  رویدادی مبتنی بر چالش های واقعی صنعت فین تک

مدت هاست که رویدادهای اســتارتاپی دیگر با استقبال 
چشــم گیری روبــه رو نمی شــوند و بــه عقیــده بســیاری، 
تیم های موفــق دیگر ایــن روزهــا در رویدادها به دنبــال راه 
موفقیــت نیســتند. نجفــی در واکنــش بــه ایــن موضوع 
این طور می گوید: »رویدادهای استارتاپی بخش مهمی از 
اکوسیستم استارتاپی هستند. وقتی از واژه اکوسیستم 
اســتارتاپی استفاده می شــود، به سیســتمی متشکل از 
مجموعــه ای عوامل اشــاره دارد کــه با یکدیگــر در تعامل 
هســتند و متأثــر از محیــط بیرونــی خــود، روی همدیگر 
تأثیــر متقابــل می گذارند. فینوهــک رویــدادی مبتنی بر 
چالش های واقعی و به روز صنعت مالی و فین تک با ارائه 
کارگاه های آموزشــی تجربه محور و خدمات منتورینگ و 
سرمایه گذاری و ارائه خدمات شتاب دهی است که جای 
خالــی رویدادهــای اســتارتاپی را در ســال های همه گیری 
کرونا پــر می کنــد. رویدادها نقش هــوا را در اکوسیســتم 
استارتاپی دارند؛ هوایی که اکســیژن را به موجودات زنده 
این اکوسیســتم می رســاند و آن را ســرزنده و شاداب نگه 
مــی دارد. فینــووا در فینوهــک تــالش دارد تــا تیم هــا را از 
سردرگمی های کسب وکاری دور کند و با راهنمایی مؤثر، 

افراد را در مسیر درستی از صنعت فین تک قرار دهد.«
علی محمــدی نیز دربــاره ایــن موضــوع این طــور می گوید: 
»آنچه شما به آن اشاره می کنید را شــاید بتوان برخاسته 

از نوعــی ســرخوردگی دانســت کــه در پــی 
برگــزاری غیرهدفمنــد رویدادها پیش 

آمــده اســت. مــا در تکنوتجــارت به 
ســهم خودمان تــالش کرده ایم در 
دام چنین فعالیت های نمایشی ای 
نیفتیــم و اگــر بخواهــم صادقانــه 
بگویــم، گاهــی آن قــدر کار بــرای 

انجام دادن داشــته ایم که زمانی برای 
نمایش نیافته ایم. پــس اگر ما با چنین 

رویکردی برگزارکننده این رویدادیم، 
می توانیم تضمیــن کنیم که 

این حضور هدفمند است 
و چون ما اهداف شــفاف 
داریــم،  مشــخصی  و 
تیــم و ایــده ای هــم کــه 
بــا ما دســت همــکاری 
دهد، سردرگم نخواهد 

بود.«  

  حمید علی محمدی، مدیرعامل تکنوتجارت   
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فناور ی های مالی ایران

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه دوم الی 
پنجم مرداد در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی با حضور 
بسیاری از فعاالن این صنعت برگزار شد. این نمایشگاه میزبان 
تعداد زیادی از کسب و کارهای نوآور در زمینه مالی بود و فرصت 
خوبی را بــرای برقراری تعامــل بین کســب وکارها و رگوالتورهــا ایجاد کــرد؛ در واقع 
فرصتــی بود بــرای گفتــن و شــنیدن از دغدغه هــا و رونمایــی از محصــوالت جدید 

کسب وکارها.
شرکت های آسان پرداخت، والکس، رمزینکس، فرابوم، کارگزاری هوشمند رابین، 
گروه مالی شــهر، کارن کراد، بانک ملی ایران، آی تی ســاز، فنــاوران اطالعات خبره، 
ازکی، ازکی وام، مبین نــت، بانک صادرات، پرداخت الکترونیک ســپهر و پرداخت 
الکترونیک سداد از جمله شــرکت های حاضر در این نمایشگاه بودند که طی این 
چهار روز به معرفی جدیدترین محصوالت خود پرداختند و تفاهم نامه هایی را نیز 

امضا کردند. در ادامه نگاهی کوتاه بر این نمایشگاه خواهیم داشت.
در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه، شرکت فرابوم 
از لوگو و هویــت بصری جدید خــود رونمایــی کرد؛ فرابــوم ضرورت حضــور خود با 
لوگوی جدید را به پیشرفت فعالیت ها و جایگاه این شرکت در اکوسیستم مربوط 
می دانســت. همچنین آیین رونمایی از همکاری مشــترک بانک مســکن و اپراتور 
دانش بنیــان آی تی ســاز در ایــن نمایشــگاه برگــزار شــد. در نتیجــه این همــکاری، 
سرویس های بانک مسکن اعم از افتتاح حساب، تسهیالت و... عالوه بر اپلیکیشن  

و وب سایت، در شبکه دفاتر پیشخوان دولت و ICT روستایی ارائه خواهند شد.
مبین نت نیز در ایــن رویداد از چهــار محصول جدید خــود رونمایی کرد؛ ســامانه 
نظــارت تصویری ابــری مبین نــت )VSaaS(، شــبکه خصوصــی مجازی ســازمانی 
)VPN(، پلتفرم چندرســانه ای تبلیغاتی )Digital Signage( و سامانه پشتیبانی 
مشــتریان ســازمانی )B2B Platform( محصــوالت و ســرویس های معرفی شــده 
شرکت مبین نت هستند. مراســم رونمایی از کتاب دیفای و آینده فایننس نیز در 
غرفه صرافی رمزینکس برگزار شد. کتاب دیفای و آینده فایننس جدیدترین کتاب 
انتشــارات راه پرداخت اســت که با حمایت صرافی رمزینکس چاپ شــده است. 
این کتاب شــامل هشــت فصل اســت که توســط »کمپبل هــاروی«، اقتصــاددان 
آمریکایی، »آشوین راماچاندران«، متخصص ارزهای دیجیتال و »جوئی سانتورو«، 
بنیان گذار پروتکل فای، نوشــته و توســط احد درفشــی ترجمه شــده است. عالوه 
بر ایــن، رمزینکس در این نمایشــگاه از محصــول جدید خود به نــام »رمزباکس« 
رونمایی کرد. در چهاردهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، ازکی  وام و لیزینگ پایا 
اعتبار نیز تفاهم نامه همکاری امضا کردند که در نتیجه این همکاری شرایط خرید 
اقساطی خودرو به صورت آنالین فراهم شد. همچنین امکانات جدید والکس در 
نمایشگاه بورس، بانک و بیمه معرفی شدند. شرکت آسان پرداخت پرشین نیز با 

محصول دایرکت دبیت خود در این نمایشگاه حضور داشت.
در آخرین روز نمایشگاه بورس، بانک و بیمه یک تفاهم همکاری بین شرکت سیتاد 
و شرکت پرداخت الکترونیک سپهر نیز امضا شد. همچنین پرداخت الکترونیک 
ســپهر از محصوالت جدید خود که کیف پــول اعتباری و ابزارهــای نوین پرداخت 
بودند، رونمایی کرد. در ادامه گزارشی تصویری از این رویداد چهارروزه را مشاهده 

می کنید 

گزارش تصویری عصر تراکنش از چهاردهمین نمایشگاه بین المللی 
بورس، بانک و بیمه

فرصتی برای 
تعامل
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فناور ی های مالی ایران

  ایجاد بستری برای تعامل مستمر

آشوری، مدیر پشتیبانی شرکت بازرگانی مبناکارت آریا ابتدا 
درباره تغییراتی که در یک ســال اخیر در این واحد  صورت 
گرفته، صحبت می کنــد. طبق گفته هــای او، در یک ســال 
گذشته سعی داشته اند در کنار ارتقای کیفیت محصوالت، 
خدمــات و حفــظ مشــتریان قدیمــی، بــا ارائــه راهکارهــای 
مناسب در روال های داخلی شرکت نیز تغییراتی به وجود 
آید که یکی از این تغییرات مربوط به واحد پشــتیبانی بود 
که هیئت مدیره شرکت بر آن شــد از مدیران توانمند دیگر 
ســازمان ها در حوزه پشــتیبانی به منظور ایجاد تحول بهره 
گیرد. او در این باره توضیح می دهد: »به طور کلی، با توجه به 
عملکرد خوب واحد پشتیبانی شرکت بازرگانی مبناکارت 
آریا  در سال های گذشته، ما چالش اساســی و جدی ای در 
این مدت در این واحد نداشــتیم، ولی برخی مشکالتی که 
امســال با آنها درگیر بودیم، از جنس  مواجهــه با خدمات 
توسعه ای نرم افزار بود که در نوع خودش چالش هایی برای ما 
به وجود آورد.«  او در ادامه اضافه می کند: »شرایط اقتصادی 

جامعه و کسب  وکارها یکی دیگر از چالش های ما در روند تمدید قرارداد با مشتریان بوده و 
در این راستا کمبود بودجه بار اقتصادی  چالش  برانگیزی برای مشتریان ایجاد کرده است. 
ولی ما تالش کرده ایم بستری برای تعامل مستمر و همچنین ارائه راهکارهایی با توجه به 
حفظ منافع طرفین در نظر بگیریم تا بتوانیم مسیر همکاری با مشتریان خود را به شکل 

پیوسته پیش ببریم.« 

  در پی افزایش تعداد مشتریان

آشوری در ادامه به روند افزایش تجهیزات مورد پشتیبانی شرکت مبناکارت آریا در سراسر 
کشــور اشــاره می کند و در این خصوص می گوید: »آنچه ما امروز به آن افتخار می کنیم، 
توسعه بیش از 3۰ درصد تعداد مشتریانی است که در طول دو سال گذشته به خانواده 
مبناکارت پیوسته و ما به ایشان سرویس ارائه می دهیم. بی شک اقبال مشتریان جدید 
به دلیل کیفیت تجهیزات ارائه شــده، مناســب بودن قرارداد پشتیبانی، تأمین متناسب 
قطعات یدکی در سراسر کشور و همچنین ارائه ســرویس های متنوع و مدرن در راستای 
خدمات پشتیبانی بوده است. آنچه به عنوان هدف این شرکت در خصوص مشتریان در 
طول یک سال آینده مورد نظر خواهد بود، افزایش ارائه سرویس های پشتیبانی متنوع در 
سطح مشتریان خرد و کالن اســت.« با توجه به صحبت های آشوری، شرکت مبناکارت 
آریا عالوه بر ارائه خدمات به بانک ها و نهادهای مالی، مشتریانی در حوزه های بهداشت و 

در گفت وگو با امیر آشوری، مدیر واحد پشتیبانی شرکت بازرگانی مبناکارت آریا 
درباره اهداف این واحد مطرح شد

به دنبال پشتیبانی 360 درجه
شرکت بازرگانی مبناکارت آریا که به عنوان شرکتی تجهیزات محور شناخته می شود، طی دو سال گذشته فعالیت های نرم افزاری 
و پشتیبانی خود را ارتقا داده و در این مدت تمرکزش بر ارتقای کیفیت محصوالت متنوع و تقویت واحد پشتیبانی خود بوده 
است. مبناکارت آریا در واحد پشتیبانی خود، رویکردهای تحول محوری را در پیش گرفته که در گفت وگو با امیر آشوری، مدیر 
واحد پشتیبانی این شرکت از چندوچون این تحوالت پرسیده ایم. او بهبود فرایندهای کاری در کنار استانداردسازی قراردادهای 
همکاری و همچنین آموزش مستمر نیروهای فنی و اداری شرکت را از مهم ترین اولویت های بازرگانی مبناکارت آریا در سال جاری می داند و اعتقاد 
دارد توجه به نیازسنجی مشتریان و رصد دائمی ارائه خدمات و سرویس ها از مهم ترین عوامل ایجاد رضایت و در پی آن وفاداری مشتریان شان 

است. در ادامه گفت وگوی عصر تراکنش با مدیر واحد پشتیبانی بازرگانی مبناکارت آریا را می خوانید.

عکس: نسیم اعتمادی
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درمان، آموزش و سازمان های ارائه دهنده خدمات الکترونیک دارد که ارتقای سطح خدمات 
به ایشان از اهداف این شرکت است.

  پیاده سازی نرم افزار جامع پشتیبانی مشتریان

آشــوری درباره به روزرسانی نرم افزار جامع پشتیبانی مشــتریان این شرکت نیز صحبت 
می کند و در این باره می گوید: »در طول ســال گذشــته این شرکت با بررســی فعاالن حوزه 
CRM نسبت به تغییر و به روزرسانی نرم افزار هسته مرکزی پشتیبانی خود اقدام کرد. از 
آنجا که سیستم های نرم افزاری درج و پایش اطالعات مشتریان نقش پراهمیتی در راستای 
ارائه باکیفیت خدمات دارد، ما نیز سعی کردیم با در نظر گرفتن امکان ایجاد یکپارچگی 
اطالعات میان سه بخش فروش، پشتیبانی و مالی نسبت به پیاده سازی نرم افزار جامع 
پشتیبانی مشتریان اقدام کنیم. بی شک این تغییر بسیار سخت و در مواقعی طاقت فرسا 
بود؛ زیــرا از ســویی انتقــال داده هــای مشــتریان و ســرویس های قدیمــی و از ســوی دیگر 
اضافه شدن پارامترهای جدید در ارتقای سرویس در نرم افزار، چالش های ویژه ای را در این راه 
ایجاد کرد که با تالش همکارانم توانستیم در سال ۱۴۰۱ از نرم افزار جامع بهره برداری کنیم.«

  با مشتریان، یک گام به جلو

به گفته آشوری، آنچه برای واحد پشتیبانی مبناکارت آریا به عنوان یکی از اهداف جدید 
ترسیم شده، همراهی همیشــگی و پشــتیبانی 3۶۰ درجه اســت. او در این باره می گوید: 
»امروز ما بر آنیم که همواره به عنوان یار همیشگی مشتریان باشیم و بتوانیم ضمن ارائه 
سرویس مطلوب، خانواده مشتریان خود را روزانه مورد بررسی و همراهی قرار دهیم. برای 
ما این موضوع که مشتریان، مبناکارت آریا را به عنوان شریک کاری خود دانسته و نیازها و 
دغدغه های خود را به همکاران مان اطالع می دهند، بسیار اهمیت دارد. ما همیشه سعی 
داریم در کنار ارائه خدمات پشتیبانی به راهکارهای مورد درخواست مشتریان توجه و با 

آنها روبه جلو در مسیر پیشرفت گام برداریم.«
آشوری به برنامه های سال ۱۴۰۱ مبناکارت آریا نیز اشاره می کند و در این باره می گوید: »ما 
در نظر داریم با توجه به توان ارائه خدمات خود در سراسر کشور و با بهره مندی از پرسنل 
متعهد خود در نمایندگی های استانی و نیز درخواست مشتریان، نسبت به ارائه سرویس 
و خدمات محصوالت جدید اقدام کنیم. محصوالت جدید شــامل تجهیزات ارائه شــده 
توسط خود شرکت و همچنین محصوالتی است که شرکت توانمندی فنی – عملیاتی آن 

را به منظور ارائه سرویس و خدمات در توان خواهد داشت.«

  استانداردسازی قراردادها و فرایندها

آشوری در رابطه با برنامه هایی که به واسطه حضور او در پشتیبانی مبناکارت آریا عملیاتی 
شــده، عنوان می کنــد: »در ۱۰ ماهی که بنده این مســئولیت را بر عهده گرفته ام، بررســی 
تمام فرایندها و گردش کارهــا را در واحدهای مختلف پشــتیبانی در اولویت قــرار داده ام. 
همچنین برای شناســایی نیازهای مشــتریان از طریق بهبــود در روش های نظرســنجی، 
بازدیدها و مراجعات حضوری به شعب اقدام کرده ایم. در این مسیر به بهبود گردش کارها، 
مستندنگاری فرایندها، همچنین هماهنگ سازی تیم های کاری مشترک، راه اندازی و ارتقای 
تیم عملیات و افزایش سطح دانش نرم افزاری توجه کرده ایم تا به اهداف ترسیمی دست 
پیدا کنیم.« مدیر پشتیبانی مبناکارت آریا درباره بازنگری در شکل قراردادهای همکاری 
این شــرکت عنوان می کند: »ما در این مدت به استانداردسازی سطح رضایت مشتری، 
همچنین سنجش میزان وفاداری مشتریان بر اساس شاخص های مختلف و استاندارد 
خدمات رسانی در حوزه بانکی پرداخته ایم. قراردادهای سرویس های نگهداری، منابع مالی 
مهمی برای شرکت های پشتیبانی و خدمات پس از فروش هستند. به همین منظور ما یک 
بازنگری کلی در بندها و ماده های قراردادهای جاری شرکت داشته ایم و با تطابق مفاد آنها با 
قوانین تالش کرده ایم حافظ منافع دوجانبه برای شرکت و مشتریان و به خصوص بانک ها 
باشیم و به شکل کلی، قالبی مشخص و استاندارد بر اساس نوع کاال برای قراردادهایمان 

در نظر گرفته ایم.«

  تدوین تقویم آموزشی شش ماهه

او در ادامــه درباره رویکردهای فعلی شــرکت در خصــوص آموزش کارکنــان می گوید: »در 
شرکت های فعال در حوزه خدمات پس از فروش، به  واسطه نیازهای مختلف در گروه های 
کاالیی متنوع؛ آموزش کارکنان در حوزه های فنی و  اداری بسیار مهم و ضروری است. ما نیز 

از ابتدای امسال یک تقویم آموزشی شش ماهه  برای آموزش  
تیم هــای فنــی و اداری طراحــی کرده ایــم. از طرفــی آمــوزش  
بــه کارشناســان شــرکت و نمایندگی اســتان ها را بــرای رفع 
مشکالت شعب به شکل تکمیلی در دستور کار قرار داده ایم 
تا از مراجعات مکرر به شعب جلوگیری شود. از سوی دیگر، 
با توجه به مسئله انتقال تجربیات کارشناسان باسابقه به 
دیگر کارشناســان و ایجاد آمادگی های زمینه ای در شرکت 
ارزش ویژه  ای ساخته ایم تا روند آموزش سرعت بیشتری پیدا 
کند. در نهایت نیز آموزش تئوری و علمی را برای کارشناسان 
مرکز تماس شرکت که به واسطه اینکه این کارشناسان اولین 
گیرنده تماس مشتری هستند، فوریت بخشیده ایم؛ چراکه 
ما در پی  بهینه ســازی ارائه خدمات به مشتری در قسمت 

اداری و فنی هستیم.«
آشوری در رابطه با شکل تعامل مبناکارت آریا با مشتریان 
نیز صحبت می کند: »به نظرم در حال حاضر مســابقه ای 
در میان شــرکت های خدمت رســان برای توســعه روندهای 
مشتری مداری شکل گرفته و شــرکت ما نیز به دلیل اینکه 
در حوزه خدمات فروش و همچنین خدمات پس از فروش 
فعالیت می کند، چگونگی تعامل با مشتریان را در بازار رصد 
دائمی می کند. ما همواره بر اساس سنجش نیازهای واقعی 
مشتریان خدمات خود را توسعه داده و رضایت مشتری را 
همواره مورد نظرســنجی قرار می دهیم. مــا در برخی اوقات 
به منظور نظرســنجی با سرپرســت های اســتانی برای فهم 
نارضایتی ها تماس گرفته ایم و در نهایت نظرات مختلف را 
جمع بندی کرده و راه حل مناسبی برای آنها در نظر گرفته ایم. 
همچنین بازدیدهای حضوری در کنار تماس با نمایندگان 
استان، به خصوص درباره بانک ها انجام می شود تا بررسی 

شود تالش های ما چقدر نتیجه داده است.«

  ارتقای کیفی خدمات در کنار روندهای توسعه ای

مدیر پشتیبانی بازرگانی مبناکارت آریا درباره تعداد کارکنان 
و نمایندگان اســتانی این شــرکت نیز صحبــت می کند. به 
گفتــه او، در حــال حاضــر ۱۴ نفــر در مرکز خدمــات مرکزی 
به عنوان نیروی فنــی حضور دارند و با ۴۹ کارشــناس نیز در 
ســطح کشــور همکاری دارند. او در این باره می گویــد: »این 
تیم های فنی نیاز مبرمی به واحدهای پشــتیبانی دارند که 
3۰ پشتیبان نیز در این زمینه داریم، اما به دلیل پراکندگی 
دستگاه های شرکت در نقاط مختلف کشور نیازمند افزایش 
نیروهای خود هستیم تا مدت زمان حضور و ارائه خدمات در 

شهرستان ها به حداقل ممکن برسد.«
آشوری در خاتمه درباره برنامه  های آتی این شرکت در توسعه 
واحد پشــتیبانی عنوان می کند: »امیدواریم تا پایان سال 
مســیر بهبود فرایندهــای کاری به طــور کامل ســامان دهی 
شــوند و قراردادهــای همکاری نیز ســامان بهتری داشــته و 
قراردادهــای بهتری بــا بانک هــا و مؤسســات مالی منعقد 
کنیم. در برنامه های آینده نیز برگزاری گردهمایی نمایندگان 
استانی و همچنین گردهمایی برای آموزش کل نیروها را در 
نظر داریم. ما در تیم پشــتیبانی همواره تــالش می کنیم تا 
جایگاه کنونی شرکت را در شورای ملی انفورماتیک به عنوان 

رتبه اول خدمات و پشتیبانی حفظ کنیم.«
او در پایــان مهم تریــن برنامه هــای آتــی واحد پشــتیبانی را 
توســعه برنامه های آموزشــی نرم افزار و همچنیــن افزایش 

سطح خدمات پشتیبانی در سراسر کشور برشمرد 
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فناور ی های مالی ایران

  هم افزایی نهادی در ضرورت بخشی به سواد مالی

مظاهر مرجانی، بنیان گذار پارمیس ابتدا درباره تعریف سواد 
مالی صحبت می کند: »به نظر من سواد مالی یک دانش 
کلی درباره مسائل مالی است که به انسان ها کمک می کند 
تا حداقل منابع مالی خود را به حداکثر برسانند. گاهی نگاه 
حداکثری در حیطه ســواد مالی به این برمی گــردد که افراد 
بتوانند درآمد خود را افزایش دهند یا هزینه ها را کنترل کنند 
و در نهایت سرمایه گذاری های مناسبی انجام دهند. به طور 
کلی، مجموعه تــالش افراد برای کنتــرل و افزایــش درآمد را 

می توان سواد مالی دانست.«
او میــزان ســواد مالــی در جامعــه را در دهک هــای مختلف 
متفــاوت می داند و اعتقــاد دارد که ســواد مالــی در جامعه 
مــا در دهک هــای مختلــف شــکل متفاوتــی دارد و باید به 
شــکل جزئــی بررســی شــود. او در این بــاره می گوید: 
»برای مثــال در دهک های پایین وقتــی خانواده ای 
با حقوق کارگری در وضعیت فعلی در حال گذران 
زندگی شان هســتند، باید گفت آن خانواده سواد 
مالی قابل توجهــی در کنتــرل هزینه هایــش دارد. 
در دهک هــای باالتــر به دلیــل درآمد بیشــتر باید به 
این موضوع از دو منظر بنگریــم؛ در این دهک برخی 
کارآفرین انــد و دائــم در تقــالی ایجــاد یــا 
تثبیت سیســتم های مالــی برای 
افزایش درآمد هستند و برخی 
دیگر نیز در پی سرمایه گذاری 
در بازارهای مختلف هستند 
و خودشان کمتر رویدادهای 
مالی ایجاد می کنند. نوع 
نگاه این دو طیف به سواد 
مالی متفاوت است و در 

نتیجه در کنترل و استراتژی افزایش درآمد نیز رویکردهای متفاوتی را دنبال می کنند. به 
دیگر سخن، هر یک از این دو طیف در برخی حوزه های سواد مالی تمرکز دارند و ممکن است 
برخی در سرمایه گذاری موفق تر باشند تا در حوزه کسب وکار یا برعکس. من کمتر کسی را 

دیده ام که توانسته باشد در همه ابعاد یک دانش مالی جامع داشته باشد.«
مرجانی در ضرورت نــگاه نهادی به ســواد مالی و همچنیــن نقش نهــاد آموزش وپرورش 
در افزایش ســطح ســواد مالی در جامعه می گوید: »به نظرم توســعه یک جامعــه در گرو 
آموزش وپرورش اســت و این نهاد اســت که می تواند مجموعه دانش ها را برای حضور در 
جامعه به افراد بیاموزد، اما در کشور ما تا جایی که می دانم، مسئله سواد مالی تاکنون اصالً 
محل توجه نبوده و عمالً درک مناسبی از مفاهیم پولی و مالی وجود ندارد. اگر دانش آموزان 
به شکل سیستمی و نهادی آموزش های مالی را در مراحل مختلف آموزشی کسب کنند، به 
نظر می رسد آینده مالی مناسبی برای آنها رقم بخورد. وقتی درک مناسبی از درآمد و هزینه، 
تورم و مفاهیمی از این دست باشد، قطعاً شکل سرمایه گذاری و همچنین هزینه برای افراد 

متفاوت بوده و شاهد حرکت های ناگهانی و هیجانی نخواهیم بود.«
بنیان گذار شــرکت پارمیس، درباره نقش مردم و دولت در شکست های چند سال اخیر 
در بازارهای مالی، دولت ها را به دلیل نقش سیاست گذاری مقصر می داند و می گوید: »در 
روان شناسی گفته می شود رفتار افراد متأثر از محیطی است که در آن زندگی می کنند. بر 
همین اساس نیز می توان رفتار هیجانی مردم در ورود به عرصه بورس و تا حدودی رمزارزها 
را وابسته به سیاست گذاری دولت ها دانست؛ چراکه تا قبل از آن مردم به شکل گسترده 
در این بازارها حضور نداشتند. مردم با نگرانی ای که نسبت به شرایط اقتصادی جامعه 
داشتند، این بازارها را محلی برای سرمایه گذاری مناسب تلقی کردند. اما در نهایت دیدیم 
که چه اتفاقی برای دارایی های مردم افتاد. در وضعیتی که بورس ما تعداد کاربر محدودی 
داشت، ناگهان میلیون ها آدم را به سرمایه گذاری در بورس کشاندیم. در حالی که اکثر افراد 
دانش کافی در این زمینه نداشتند؛ بنابراین نتیجه از ابتدا مشخص بود. به نظرم در میان 
دوگانه مردم و دولت، کفه ترازو به سمت دولت سنگینی می کند، اما مردم نیز در مسئله 
بورس نقش داشتند و بدون پشتوانه دانشی وارد این بازار شدند و در آخر زیان های غیرقابل 

جبرانی دیدند.«
او در ادامه افزایش سواد مالی در جامعه را به ایجاد شکلی از هم افزایی نهادی های آموزشی و 
رسانه ها پیوند می دهد و اضافه می کند: »دولت می تواند در ایجاد هم افزایی پویا و هم جهت 
با رویکردهای مرســوم در جهان میان نهادهای آموزشــی و رسانه های رســمی به افزایش 

گفت وگو با سه فعال حوزه سواد مالی درباره چالش های تحقق و آینده نگری این مفهوم در ایران

جان درانداختن 
در قلعه آب ابوالفضل 

رجبی

سواد مالی در جامعه ما مفهوم جدیدی است که بیشتر ماهیتی تجربه محور دارد تا آموزشی. به دیگر سخن، مردم در تجربه ورود 
به عرصه های مختلف مالی و پولی تاکنون بر اساس آزمون وخطا پیش رفته اند و به نظر می رسد تا این لحظه نیز ضرورت آموزش 
سیستمی سواد مالی توسط نهادهای مالی و پولی درک نشده است. تجربه های تلخی چون بورس، ورود هیجانی مردم به بازارهای 
نوظهوری چون رمزارزها و هزاران تجربه ناکام مالی کوچک و بزرگ دیگر به قول نظامی مانند »جان درانداختن در قلعه آب« است 
که عذابی است بی پایان. از یک کارگر با حقوق اندک، تا طبقه متوسطی که به هر بازاری چنگ می زند تا دارایی اش را حفظ کند، تا تک تک افراد 
جامعه در سایه سواد مالی حداقلی و کاستی های نهادهای پولی برای ورود به هر کدام از حیطه های مالی و پولی ممکن است دارایی خود را از دست 
بدهند. کارشناسان این حوزه معتقدند در وضعیت فعلی آموزش سواد مالی به نسل های آینده دارای ضرورت است تا تجربه های تلخ گذشته تکرار 
نشود. در ادامه در گفت وگو با مظاهر مرجانی، بنیان گذار پارمیس؛ کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی و مهدیه نوروزیان، معاون برنامه ریزی و 

توسعه داتین به وضعیت فعلی سواد مالی در کشور، چالش ها و موانع بر سر راه توسعه این مفهوم و آینده نگری آن پرداختیم.

مظاهر مرجانی، بنیان گذار پارمیس
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گزارش 

ســواد مالی در جامعه کمک کند و آموزش های عمومی در این حوزه را به مردم ارائه دهد. 
همچنین در کنار نگاه دولتی، سازمان های مردم نهاد و رسانه های غیررسمی نیز می توانند با 

ضرورت بخشی به مسئله سواد مالی دانش عمومی در این حیطه را ارتقا دهند.«
مرجانی همچنین درباره نگاه محدودکننده به مسئله رمزارزها و پیامدهای نامطلوب آن 
در سایه عدم توجه به افزایش ســواد مالی در این حوزه می گوید: »متأسفانه در کشور ما 
در مواجهه با مسئله رمزارزها یک رویکرد اشتباه در پیش گرفته ایم و آن منع ورود به این 
حیطه است. ما با منع ورود افراد به این حوزه اساساً عامل رسمیت یابی و تنظیم گری آن 
را نیز محدود کرده ایم، در حالی که با تنظیم گری مناسب و از طرفی با افزایش سواد مالی 
در این حوزه می توانیم شکلی از سرمایه گذاری مناسب را به دور از هیجان ها و اخبار کاذب 
داشته باشیم و شکست های گذشته را در این حوزه شاهد نباشیم. ما بایستی در ابتدا تمام 
بازارهای مالی را به رسمیت بشناسیم و در مرحله بعدی با تنظیم گری مناسب حدود این 
حیطه ها را مشخص کنیم. اما باز هم تأکید می کنم سواد مالی مسئله ای پیشینی است 
و باید از قبل این دانش شکل بگیرد تا مردم متوجه خطرپذیری و چگونگی فعالیت در این 

حوزه بشوند.«
مرجانی در خاتمه درباره شــکل رایج ســواد مالی و همچنین آینده ســواد مالی در کشــور 
اضافه می کند: »در جامعه ما که اقتصاد التهاب دائمی دارد، به ناچار شکلی از سواد مالی 
ناخودآگاه در میان مردم بــه وجود آمده کــه در نهایت فرد در تالطم های دائمی بایســتی 
تصمیمات مالی خطرپذیری اخذ کند که نسبت به آنها آگاهی مناسب و الزمی ندارد. اما 
این تصمیمات سخت باعث شده به شکل ناخودآگاه سواد مالی مردم نسبت به دهه های 
پیش افزایش پیدا کند و هر فرد بنا به نیاز خود صورت هایی خودآموز از سواد مالی را کسب 
کند. متأسفانه این افزایش ناخودآگاه سواد مالی هزینه های بسیار گزافی برای مردم ایجاد 
کرده و در حقیقت مردم با آزمون وخطا در دارایی هایشان به سطح سواد کنونی رسیده اند 
و افزایش آگاهانه ســواد مالی باعث می شــود دیگر تجربیــات تلخ گذشــته رخ ندهد. اما 
اینکه در آینده چه رخ خواهد داد، باید به وضعیت اقتصادی کشور و ایجاد خودآگاهی در 
آموزش های مالی نگاه کرد تا بتوان وضعیت پیش رو را ترســیم کرد. درک من از وضعیت 
فعلی این گونه است که اراده اندکی برای افزایش سطح سواد مالی در کشــور وجود دارد و 

با این رویکرد گمان نمی کنم آموزش های نهادی در کشور تا سال های آتی شکل بگیرد.«

  دلزدگی های بزرگ مردمی در سایه نبود سواد مالی

کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی در ابتدا ســواد مالی را توانایی به کارگیری دانش در 
مدیریت منابع مالی می داند و درباره حدود و گستره این تعریف می گوید: »سواد مالی در 
تعریف شورای همکاری و توسعه اقتصادی به توانایی قضاوت آگاهانه و تصمیم گیری مؤثر 
گفته می شود. این تعریف زمانی مفهوم می یابد که به جامعه و اقتصاد نگاه آگاهانه داشته 
باشیم؛ چراکه وقتی شرایط و موقعیت را با ناآگاهی مشاهده کنیم، تصمیم اشتباه خواهیم 
گرفت. در تعریف دیگری جامپ استارت سواد مالی را شامل شیوه ها و اصولی می داند که 
به امور مالی ما مسیر، جهت و چهارچوب می دهد. همچنین شورای مشاوران مالی، سواد 

مالی را توانایی به کارگیری دانش و مهارت در مدیریت منابع مالی تعریف کرده که به 
نظرم جامع و مانع است. اما تعریف مرکز شمول مالی به نظرم پسندیده تر است 

که سواد مالی را ترکیبی از دانش، نگرش و مهارت در تصمیم گیری درست 
مالی می داند. با این همه، سواد مالی مابه ازای متفاوتی در نهادهای مالی 
دارد که شامل نهادهای مالی مختلف از جمله بانک، سرمایه گذاری و بیمه 
می شود. سواد مالی به یکی از این حوزه ها محدود نمی شود و دربرگیرنده 

تمام این شقوق است و ما نباید جزء را به مثابه کل بگیریم.«
رودی با بیان اینکه ارزیابی ها به پایین بودن سواد مالی در کشور اشاره دارد، 

اضافه می کند: »آمارهای جهانی درصد سواد مالی بزرگساالن در ایران 
را نزدیک بــه ۲۰ درصد برآورد می کند که جزء پایین ترین ســطوح 

سواد مالی در جهان به حســاب می آید. شواهدی مانند نوع 
حرکت نقدینگی به سمت مؤسسات مالی و اعتباری در چند 
سال پیش، بورس در سال گذشته و رمزارزها در این ماه ها، 
این امر را تأیید می کند. در جنگ اقتصادی ای که گرفتار آن 
هستیم، باید بپذیریم بیشترین هزینه را مردم می دهند 
و سالحی هم در دسترس شان نیست. سواد مالی، توان 
افراد در تدبیــر دخل وخرج و مدیریت بهتر امــور مالی را 

افزایش می دهد. در هر صورت، سنجش سواد مالی یکی از 
پیش نیازهای برنامه ریزی برای ارتقای سواد مالی است که 
از سویی نیازسنجی موضوعی و اولویت های جامعه هدف را 
مشخص می کند و از سوی دیگر امکان سنجش اثربخشی 

آموزش های آتی را ممکن می سازد.« 
او در ادامه نقش متخصصان را در توجه دادن دولت و جامعه 
به این مهارت کلیدی در زندگی پررنگ می داند و می گوید: 
»سواد مالی یک مفهوم جدید آموزشی است که می تواند 
تأثیر بســزایی در بهبود زندگــی افــراد و خانواده ها داشــته 
باشد. شناسایی چنین موضوعاتی و طرح درست آن برای 
دولــت و جامعه، اصــوالً بر عهــده نخبــگان و متخصصان 
کشورهاست. سواد مالی، موضوع آینده است؛ موضوعی 
که در صورت آموزش اثربخش و درست، می تواند نسل بعد 
را در تدبیر بهتر زندگی یاری کند. کشور ما نه آموزش وپرورش 
از آن مطلع است و نه خانواده این فرصت را دارد که به سراغ 
یادگیری مفاهیم و مصداق های جدیدی چون ســواد مالی 
برود. اما پس از متخصصان، نوبت به دولت ها و خانواده ها 
می رسد. دولت ها آماده سازی بستر توسعه علمی و ترویجی 
این موضوع را بر عهده دارند و خانواده ها باید فرزندان خود را 

به یادگیری این آموزش ها تشویق کنند.«
رودی در توضیح شکل ورود مردم به حوزه بورس و رمزارزها، 
آســیب و زیان های در پی آن و نسبتش با ســواد مالی بیان 
می کنــد: »ورود مــردم بــه دنیــای ســرمایه گذاری، بخشــی 
از آموزه هــای ســواد مالی اســت، اما ســواد مالــی از آن آغاز 
نمی شــود. تدبیــر درســت خــرج و پس انــداز و تشــکیل 
صندوق هــای پس انــداز و اضطــراری، مقدمــه ای اســت بر 
وارد شدن به دنیای ســرمایه گذاری. این پول مازاد است که 
باید سرمایه گذاری شــود؛ آن هم بعد از اشــراف و شناخت 
گزینه های متنوع ســرمایه گذاری و مزایا و ریســک های هر 
کدام. طی نکردن گام به گام آموزه های سواد مالی، نه تنها فرد 
را با آســیب های جدی و دلزدگی های بزرگ مواجه می کند، 
بلکه به اقتصاد کشــور نیز لطمات جبران ناپذیری می زند.  
با این حال، در مســئله بورس، در دوگانه دولــت و مردم، هر 
دو طرف مقصر هســتند. یک قاعده علمی می گوید وقتی 
شمول مالی را پیش از افزایش سواد مالی ارتقا دهید، مردم 
بیشــترین آســیب را می بینند. بــه همین خاطر اســت که 
دسترســی پذیری بیشــتر محصوالت مالی بدون پشتوانه 
ســواد مالی عمــالً باعــث چنین آســیب هایی می شــود که 
ماجرای بورس از بارزترین آنها در جامعه ماست. افزایش 
مؤلفه ها و ابزارهای جدید در بازارهای مالی دولت ها را به 
اهمیت آموزش سواد مالی حساس کرده است؛ چراکه 
هر کدام از این مؤلفه ها پیچیدگی های خاص خودشان 
را دارند و اگر جامعه ای به درک این پیچیدگی ها نرسد، 
آســیب خواهد دید. این ندانســتگی ســبب 
می شــود کــه نــه عرضه کننــده و نــه 
تقاضاکننده محصول مالی به 
منافع و اهداف شان نرسند.«
رودی در پایان، ارتقای سواد 
مالی در جامعه را نه یک 
فراینــد نمایشــی، بلکه 
بلندمــدت  فراینــدی 
می دانــد کــه نیازمنــد 
ایجــاد بســترهای الزم 

کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی
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معیوبی قــرار داریم،  به طــوری که وقتــی اقتصاد دچــار رکود 
می شود، شــما پول تان را نقد می کنید و به دنبال آن دیگران 
نیز این کار را انجام می دهند. در نهایت این چرخه به سقوط 

ارزش منجر می شود. 

طرفداران رمزارز چه می گویند 

در این قسمت سه کارشــناس معامله در مورد اینکه رمزارز 
چیست و ما به چه سمتی می رویم، نظر می دهند. 

  آیا همه گیری کرونا سرعت رشد بازار رمزارز را بیشتر کرد؟ 

جو لی: بله به نظرم بیشتر کرد. طبق بررسی هایی که من در 
زمینه نحوه مدیریت همه گیری کرونا در کشورهای مختلف 
داشــتم، پول بســیار زیادی در این دوران چاپ شــده است؛ 
بنابراین از نظر اقتصادی،  در این دوران همه در خانه هایشان 
بودند و اگر شــغل ثابتی داشــتند، پول بیشــتری نسبت به 
قبل به دست آوردند. آنها درآمدی داشتند که می توانستند 
خرجش کنند، اما دلیلی برای خرج کردن نداشتند. طبیعتاً 
این مسئله باعث شد تا آنها به دنبال راهی برای خرج این پول 
باشند. برخی از آنها در فناوری های جدید مانند جدیدترین 
کامپیوترها و جدیدترین مدل آیفون سرمایه گذاری می کنند. 
برخــی دیگــر ســاعت های جدیــد گران قیمتــی می خرنــد. 
همچنین برخی مردم ماشــین های جدیــد می خرند، چون 
دیگر نمی خواهند از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند. در 
دوران رونق بزرگ صنعت رمزارز، آنها به دنبال سرمایه گذاری 
جایگزین هســتند.  بنابراین به خاطر کســانی که در سهام 
فناوری ســرمایه گذاری کردند،  سایر بازارها کند پیش رفتند 
)اگر نخواهیم بگوییم سقوط کردند(. وقتی مردم در آن بازارها 
سرمایه گذاری نکنند،  آنها به دنبال جایگزین خواهند بود. 
صنعت رمــزارز بــه اوج خــود رســیده و انتخــاب آن به نوعی 
بحرانی شده است. این صنعت در دوران کرونا همان نقطه 
اوج بحرانی را سپری کرد و به بدین امر منجر شد که بیشتر 

مردم آن را پذیرفتند. 
دیوید لو: جدا از فشــار اقتصادی زیاد،  کوین بیس در آوریل 
۲۰۲۱ سهام خود را فهرست کرد و با این کار رمزارز وارد جریان 
رسانه شد، چون کوین بیس یکی از اولین شرکت های رمزارز 
معدودی بود که سهام خود را به صورت عمومی در نیویورک 
منتشر کرد. همچنین این اتفاق باعث شد رمزارز به عنوان 
ســرمایه گذاری جایگزیــن مناســب شــناخته شــود و در آن 
شــرایط صندوق قابل معامله بیت کوین نیز وجود داشــت. 
همچنین ســال گذشــته مدرکی مبنی بــر تجــارت رمزارزها 
منتشر شد. این وقایع مهم باعث شــد تا گفت وگو در مورد 
ســرمایه گذاری در رمزارزهــا قوت بگیــرد و رمــزارز جایگزین 
ســرمایه گذاری های دیگر شــود. در همین راســتا بیت کوین 
بسیار گســترش یافته و افراد بســیاری در سراسر جهان آن 

را پذیرفته اند.

  چرا به رمزارز غیرمتمرکز عالقه دارید؟ 

جو لی:  اکنون رمزارز فقط یک شبکه انتقال پول است. ممکن است شخص بی تجربه ای 
بگوید که بیت کوین از هیچ چیز پشتیبانی نمی کند، اما این درست نیست. با این حال،  
تعداد کمی از کســب وکارها ممکن اســت فکر کننــد که رمزارز هیــچ کاربردی مثــل ویزا،  
مسترکارت یا آمریکن اکسپرس ندارد،  اما به هرحال شبکه انتقال پول بسیار مهم است، 
چون به روند کار بانکداری و  امور مالی مرتبط است. اساساً کار اصلی بانکداری، انتقال 
بها از جایی به جای دیگر است و هرگز ندیده ایم که پروتکلی صرفاً برای انتقال پول طراحی 
شده باشد. ما در دنیایی زندگی می کنیم که می توانیم پیام های بسیار پیچیده مانند ویدئو 
را از جایی به آن طرف کره زمین ارسال کنیم و یک تیک آبی کوچک که حدود نیم ثانیه طول 
می کشد، نشان می دهد که گیرنده پیام را دریافت کرده است. در همین شرایط انتقال پول 
به روش قدیمی سه تا هفت روز زمان می برد )بسته به مبلغ و محل مورد نظر(. اگر بانک ها با 
استفاده از صنعت رمزارز تسویه حساب کنند، نحوه انجام تراکنش ها در بانک ها منظم تر 
می شود.  در حال حاضر کار رگوالتورها خیلی سخت است، زیرا در اکثر حوزه های رمزارز 
کالهبرداران حضور دارند. قبول دارم که کار آنها این است که مردم را از کالهبرداری،  هکرها 
و خطرات مالی غیرضروری دور نگه دارند، اما این کار زمانی سخت تر می شود که آنها باید 
کوچک ترین نوآوری ها را نیز با دقت بررسی کنند. با این حال،  رگوالتورها یا بانک ها،  نوآوری 
را به وجود نمی آورند، چون هر دو آنها از قوانین پیروی می کنند و نمی خواهند شــرایط را 
بر هم بزنند. نوآوری بیت کوین توســط گروهی از  دانشمندان کامپیوتر تازه کار که شامل 
کدنویسان، مهندسان شبکه و متخصصان شبکه غیرمتمرکز بود، به وجود آمد. یک نهاد 
نظارتی نمی تواند دانشمندان کامپیوتر را استخدام کند؛ زیرا آنان به این فناوری تسلط 
دارند. برای اینکه بتوانید پیشرفت کنید یا قوانینی مطابق فناوری تعیین کنید که تعداد 
زیادی از افراد، آن قانون را بپذیرند، باید خودتان به آن فناوری مسلط باشید. منظورم این 
است که در حال حاضر بانک ها نمی توانند در حوزه دارایی هایی که آنها را نمی شناسند 
یا رگوالتور به آنها تسلط ندارد، وارد شوند. در نتیجه بین زمانی که بانک یا مؤسسه مالی 
تحت نظارت، یک فناوری را می پذیرند تا زمانی که آن را به کار می گیرند، کمی تأخیر وجود 

دارد. 
کولبرت لو: این فناوری را به عنوان پایگاه توزیع شده ای از بدهی ها و اعتبارات در نظر بگیرید. 
شبیه به دفتر حسابی است که پول ورودی و خروجی را در آن ثبت می کنید، اما هر جایی 
می توانید فقط با سرانگشت تان به آن دسترسی داشته باشید. حاال مشکل بسیاری از 
مردم این است که آنها یک بیت کوین را معادل یک دالر می دانند، در حالی که بسته به 
بازار جهانی، در طول زمان ارزش آن کمتر می شود. این نکته مهم را به یاد داشته باشید که 
وقتی تورم باشد، قدرت خرید کمتر می شود، بنابراین به این پی می بریم که رمزارز وابسته 
به عرضه و تقاضاست. بعد از یک قرن، همه مردم در همه زمینه ها از بیت کوین استفاده 
می کنند و آن را با ارزهای فیات مقایسه می کنند )در این صورت تا این حد بی ثبات نخواهد 

بود(.  

  نظرتان در مورد نوسانات رمزارز چیست؟ 

دیوید لو: مــا بارها با این نوســان در رمزارزها مواجه شــده ایم. وقتــی رمزارز در ســال ۲۰۱7 
رشدی صعودی داشت، انتظار می رفت که بعد از ترکیدن حباب آن در سال های ۲۰۱۸ و 
۲۰۱9 شورشی ایجاد شود. اما اگر به داده ها و قیمت بیت کوین در دهه گذشته توجه کنیم، 
می بینیم که حرکت آن در چرخه ای دو الی سه ساله همیشه ثابت بوده و به نظرم علت آن 

استفاده از فناوری است.  
متأسفانه در محیطی که بسیاری از سرمایه گذاران فقط می خواهند پول دربیاورند، برخی 
اوقات تقاضا بیشتر از پذیرش واقعی رمزارز می شود و بازار پرنوسانی را به وجود می آورد. 
هنگامی کــه این تقاضا به نقطه اشــباع برســد، بازار اصالح می شــود. همیشــه حدی از 
تقاضای واقعی که همان میزان استفاده از رمزارز است، بازار را پشتیبانی می کند؛ بنابراین 
در این حالت وقتی بازار ناگهان افت می کند، به شدت ترکیدن حباب بازار نیست، بلکه 

اصالح فناوری نوپایی است که در بلندمدت اجرا می شود.   

  نظر شما در مورد ان اف تی ها و محبوب شدن آنها در سال ۲۰۲۱ چیست؟ 

کولبرت لو: مــن در تیمی بــه نام آژانــس ان اف تی عضو هســتم کــه در آن بــا ارائــه ان اف تی 
هنرمندان، آنها را به بازار دیجیتال معرفی می کنیم. هنرمندان، فناوری را تنها به این خاطر 
دوست دارند که نظام مدیریتی دائمی، خودکار و دارای حق امتیاز است و دیگر برای گرفتن 

کولبرت لو 

انجمن بالکچین مالزی 

دیوید لو

صرافی لونو 

جو لی

 دیفای دایو



77
جهان

 شهریور 1401
سال ششم

شماره شصت ویکم

آن حــق امتیاز نیازی به واســطه ندارنــد. از آنجایی همه 
جزئیات در بالکچین ثبت می شوند، هیچ ابهامی وجود 

ندارد و راحت می توان آن را بررسی کرد.  
جــو لــی: ان اف تــی راه ارتباطــی هنرمنــدان بــا جامعــه را 
غیرمتمرکز کرده است. پیش از این هنرمند باید به سراغ 
یک واسطه، خواه شــرکتی مانند اسپاتیفای و یوتیوب، 
یا آژانس و گالری های هنری می رفت. اگر شخص ثالثی 
این میان بود، سهم خود را از سهم هنرمند برمی داشت. 
اگرچه قبل از وساطت واســطه، اول هنرمند باید توجه 
این واســطه ها را جلــب کند تــا قــراردادی قانونــی امضا 
کنند که نحوه کار هنرمند را مشــخص کند. هنرمندان 
می توانند با استفاده از ان اف تی ها آثار خود را بفروشند و 

با طرفداران شان ارتباط مستقیم داشته باشند.   

  چه تصورات غلطی در مورد بیت کوین رایج است؟ 

دیوید لو: مردم تصور می کنند که بایــد رمزارز را به صورت 
واحدی بخرند، اما حتی زمانی که بازار رمزارز سقوط کرد 
نیز ارزش بیت کوین همچنان باالتر از توان خرید واقعی 
مردم بود و قبل از آن، زمانی که رمزارز در اوج خودش بود، 
آنها باید حداقل ۱۰۰ هــزار رینگیت )واحد پــول مالزی( 
برای خرید فقط یک بیت کوین می پرداختند، اما می توان 
بیت کوین را به واحدهای کوچک تر تقسیم کرد و رمزارزی 

حتی به ارزش پنج رینگیت خرید.
دلیــل اینکــه بیت کویــن به صــورت یــک واحــد کامــل 
قیمت گــذاری می شــود، ایــن اســت کــه بازیکنــان در 
سراسر جهان به این صورت قیمت ها را دنبال می کنند 
و در صرافی به این ترتیب معامله می شود؛ بنابراین اگر 
ســرمایه زیادی ندارید و فقط چند دالر برای خرج کردن 
در دارایی پرخطری را دارید که با آن آشنا نیستید، بهتر 

است با مقدار کم شروع کنید. 
کولبرت لو: فقط با معامله رمزارز است که شما می توانید 
یک شــبه میلیونر شــوید. کالهبرداری های زیــادی را در 
اینترنت می بینید که مردم در مورد ســرمایه گذاری ها یا 
پروژه هایشان صحبت می کنند و مثالً می گویند که مقدار 

X پول را در فقط در X روز به دست آورده اند. 
مشکل اینجاســت که این افراد درک درستی از فناوری 
و آن پروژه ها ندارند. شما واقعاً باید تحقیق کنید و همه 
جوانــب را در نظــر بگیریــد. این مــوارد می تواند شــامل 
اطالعات خاص کســب وکار، مانند منبع پروژه باشــد یا 
اینکه آنها چه کسانی هستند، چه کاری انجام می دهند 
و از کجا هستند. گاهی اوقات این موضوع به دقت زیاد 

شخص بستگی دارد.  
جو لــی: وقتی بــه مــردم می گویــم بیت کویــن خریــده ام، 
واکنش همه آنها طوری است که انگار سر من کاله رفته 
اســت. یا حتی بدتر از آن؛ تصور می کننــد درگیر خالف 
شده ام. صادقانه بگویم، همه چیز در مطالعه شما درباره 
این موضوع و درک واقعی آن خالصه می شــود. سپس 
می توانیــد آگاهانه تصمیــم بگیرید کــه آیا خطــرات آن 
ارزشــش را دارند یا خیر و آیا این کار واقعــاً در این لحظه 

سرمایه گذاری به شمار می رود.   

کیف پول های دیجیتال متا 

قبل از اینکه کیــف پول های رمــزارز را دانلــود کنید، پنج 

قانون طالیی سرمایه گذاری در رمزارز را در این قسمت بخوانید: 
۱. خطرات حین سرمایه گذاری را بشناسید: قطعاً این مفیدترین توصیه نیست، اما همه 
می دانیم که مانند هر نوع سرمایه گذاری دیگر،  این کار نیز همیشه خطراتی را به همراه دارد. 
از آنجایی که رمزارز در مراحل اولیه است،  بسته به شرایط بازار، همیشه بی ثبات و به شدت 
پرخطر اســت. هرچه بازده بالقوه بیشــتر باشــد، ســرمایه گذاری پرخطرتر اســت. اگر یک 

سرمایه گذاری به طرز باورنکردنی خوب باشد، اصوالً جای شک دارد.   
۲. هرگز بیشتر از آنچه می توانید از دست بدهید،  سرمایه گذاری نکنید: همه سرمایه خود را رو 
نکنید. جداً تا آخر حساب تان را برای سرمایه گذاری نگذارید. اینکه اطرافیان شما با هر آنچه 

دارند سرمایه گذاری می کنند، دلیل نمی شود شما هم همان کار را انجام دهید. 
3. از روندها )trend( پیروی نکنید: ترس از دست دادن واقعاً وجود دارد؛ بنابراین فریب این 

را نخورید که هر کاری را که بقیه انجام می دهند، شما هم باید انجام دهید. 
4. این سرمایه گذاری پول قاپیدن نیست:  وقتی در رمزارز سرمایه گذاری می کنید، باید این را 
بدانید که زمان زیادی طول می کشد تا به نتیجه برسید. مقصد خود را از سرمایه گذاری در 

رمزارزها بدانید و برای خودتان هدف تعیین کنید. 
5. خودتان تحقیق کنید:  شما واقعاً به تحقیق نیاز دارید. ما طبق تجربه شخصی می دانیم 
که باال رفتن در مســیر رمزارز واقعاً ترســناک اســت، اما بــرای اینکه از ســرمایه تان حداکثر 
استفاده را ببرید، باید بدانید که در چه چیزی سرمایه گذاری می کنید. با توجه به اینکه این کار 
همتا به همتا است،  اکنون مسئولیت کنترل و مدیریت امور مالی،  دقیقاً بر عهده شماست. 
همچنین حواس تان باشد که کلید خصوصی تان را هرگز گم نکنید؛ زیرا اگرچه این کلید رمز 
عبورتان است، اما هیچ رمز عبوری در رمزارز بازیابی نمی شود. نکته مهم آخر اینکه دو نوع 
کیف پول رمزارز وجود دارد؛ گرم و سرد. کیف پول گرم یک واحد ذخیره سازی آنالین است، 
اما کیف پول سرد یک نمونه آفالین است که می توانید از طریق آن دارایی های دیجیتال خود 
را در یک سخت افزار خارجی مانند یک یواس بی قابل حمل ذخیره کنید و امنیت اطالعات 

را افزایش دهید. 
در ادامه با در نظر گرفتن همه این موارد،  سه کیف پول دیجیتال را که برای افراد تازه کار مناسب 

است، توضیح می دهیم.
 

متاماسک 

 کیف پول گرم.
 مبتنی بر فناوری اتریوم و یکــی از محبوب ترین کیف پول های رمزارز اســت. از بیت کوین 
پشتیبانی نمی کند و قابلیت بازنشانی رمز عبور را ندارد. راه اندازی آن در چند دستگاه آسان 
است و هیچ فرایند ثبت نامی ندارد که شــما را ملزم به وارد کردن اطالعات شخصی کند. از 

همه توکن های ERC-20،  ان اف تی ها و چند بالکچین پشتیبانی می کند. 
 با اســتفاده از آن می توانید رمزارزها را ارســال، دریافت و تبادل کنید و همچنین ان اف تی 

بخرید و ذخیره کنید. 
دانلود رایگان.

کوین بیس 

 کیف پول گرم و سرد.
کوین بیس صرافی رمزارز معروفی اســت که یک کیف پول شــخصی دارد و در آن کاربران 
می توانند از یک مرورگر وب غیرمتمرکز در برنامه استفاده کنند. این یکی از کیف پول هایی 
است که استفاده از آن راحت است، از بیش از ۱۰۰ رمزارز برای خریدوفروش پشتیبانی می کند 
و راهی جهت ارتباط بین فیات و رمزارز برای کاربرانش ایجاد می کند. با این حال،  اگر قصد 
معامله دارید،  حواس تان به صفحه این کیف پول باشد تا بدانید که در معامله برای چه چیزی 

و چقدر هزینه می کنید و درگیر کارمزدهای پرهزینه تراکنش نشوید.   
 دانلود رایگان.

لونو 

 کیف پول گرم.
 لونو اولین صرافی رمزارز قانونی مالزی اســت که ۴۳ کشــور را دربر می گیرد. این کیف پول 
پلتفرمی کاربرپسند اســت که در آن کاربران می توانند رمزارزهایشــان از جمله بیت کوین، 

اتریوم و الیت کوین را   بخرند،  بفروشند و ذخیره کنند.  
 دانلود رایگان 
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فناور ی های مالی ایران

حتی اگر شما آماده سرمایه گذاری در رمزارزها نباشید هم دانستن
 نقش آنها در امور مالی مدرن حائز اهمیت است

آنچه در مورد 
رمزارزها باید بدانید  
فرقی نمی کند که شما به رمزارزها سری زده باشید یا خیر،  هر جا که بروید، حتماً در مورد آنها می شنوید. بیت کوین، سرمایه گذاران 
را دچار تغییرات ناگهانی زیادی کرده،  به طوری که در سال ۲۰۲۱ چند بار قیمت هر بیت کوین از ۶۰ هزار دالر باالتر رفت و در میان 
این افزایش ها، در اواسط ماه می رکود شدیدی داشت و تا 3۰ هزار دالر نیز پایین آمد. استادیوم مهم ورزشی تفریحی لس آنجلس 
که قبالً به نام مرکز »استیپلز« شناخته می شد، اکنون با عنوان »کریپتو دات کام آرنا« فعالیت می کند و چهره های شناخته شده ای 
از »تام بریدی« گرفته تا »کیم کارداشیان« برای رمزارزها و پلتفرم های آنان تبلیغ می کنند. پس از آنکه رسانه اجتماعی توییتر پیشنهاد خرید 

سهام »ایالن ماسک« را در ماه آوریل پذیرفت، ارزش رمزارز دوج کوین که ماسک علناً از آن حمایت کرد،  بسیار افزایش یافت. 

زهرا درستکار
مترجم

JULY 2022

David Kelly, 
J.P. Morgan Asset 
ManagementWhere 
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سال ششم

شماره شصت ویکم

بیت کوین به عنوان یک ســرمایه گذاری و منبع ارزش،  
محبوبیت پیدا کرده و با طال مقایسه می شود.

اگرچه آوازه رمزارزها بسیار پیچیده است )صرف نظر 
از اصطالحات محرمانه زیادی که به همــراه دارد(، اما 
به راحتی می توان گفت که نوعی مد یا سرمایه گذاری 
بســیار پیچیــده و پرخطــر اســت. حتــی بســیاری از 
مخالفان رمزارز نیز پذیرفته اند که رمزارزها و دارایی های 
دیجیتال دیگر ماندگارند و تعــداد افرادی که به دنبال 
رمــزارز هســتند، در حــال افزایــش اســت. شــرکت 
تحقیقاتــی »اینســایدر اینتلیجنــس« پیش بینــی 
می کند که حدود ۱۳ درصد از جمعیت آمریکا تا پایان 
ســال ۲۰۲۲ رمــزارز خواهنــد خریــد. این رقم در ســال 

گذشته حدود ۱۱ درصد بود. 
ممکــن اســت شــما امــروز چنــدان مشــتاق رفتــن به 
صرافی های رمزارز نباشید، اما دانســتن اینکه رمزارز 
چیســت،  چطــور کار می کنــد و چطــور می توانیــد از 
آن اســتفاده کنید، به شــما کمــک می کند تــا جایگاه 
ایــن رمزارزهــا را در زندگــی مالی تــان مشــخص کنید. 
اگــر می خواهیــد کمــی در ایــن زمینــه وارد شــوید مــا 
توصیه هایی برایتان داریم تا با احتیاط این کار را انجام 

دهید. 

  درک اصول مقدماتی 

رمزارز هر نــوع ارز دیجیتالی اســت که در یک شــبکه 
غیرمتمرکــز فعالیــت می کند و نیــازی به نظــارت هیچ 
دولت،  بانک یا دیگر مقامات مرکزی ندارد. تراکنش ها 
با استفاده از رمزگذاری احراز هویت می شوند و کاربران 
از ایــن طریق می تواننــد ارزهای دیجیتــال را به صورت 
امن و ناشــناس تبــادل کننــد. بالکچین فنــاوری ثبت 
تراکنش های ارزی است که اغلب به عنوان یک دفترکل 
توزیع شده نامیده می شــود و همه می توانند از طریق 
اینترنت به یک بالکچین عمومی دسترســی داشــته 
باشند.  بیت کوین در سال ۲۰۰9، به عنوان اولین رمزارز 
توســط شــخصی با نــام مســتعار ساتوشــی ناکاموتو 
به وجــود آمــد و همچنــان به عنــوان مهم تریــن رمزارز 
شناخته می شود. اگرچه بیت کوین در ابتدا راهی برای 
دور زدن نظام مالی قدیمی مبادالت پولی بود، اما اکنون 
به عنوان یک سرمایه گذاری و منبع ارزش،  محبوبیت 

بیشتری پیدا کرده و با طال مقایسه می شود. 
اتریوم پس از بیت کوین، رتبه دوم را در ارزش بازار دارد 
و عالوه بــر اینکــه به عنــوان ســرمایه گذاری و ارز به کار 
می رود،  پلتفرمی است که کاربردهای مختلفی دارد. از 
جمله این کاربردها تسهیل وام دهی ارزی همتا به همتا 
و داشتن توکن های غیرمثلی یا همان ان اف تی است. 
احتمــاالً واژه دیفــای را می بینیــد کــه مخفــف عبارت 
امور مالی غیرمتمرکز است. این عبارت نظام خدمات 
مالــی را توصیــف می کنــد که بــدون حمایــت بانک ها 
یــا واســطه های قدیمــی دیگــر )و بــدون اکثــر حامیان 
همیشــگی مصرف کننــدگان(،  عمدتــاً بــا اتریــوم کار 
می کند. صرافی رمزارز کوین بیس، دیفای را جایگزین 

دیجیتالی کاملی برای وال استریت در نظر می گیرد. 
هــزاران ارز دیجیتــال دیگــر نیــز وجــود دارنــد. 
اســتیبل کوین ها،  مانند تتر و یــواس دی کویــن،  نوعی 

رمزارز هستند که ارزش آنها با دارایی هایی مانند طال یا ارز 
فیات )نوعی ارز دولتی ماننــد دالر آمریکا  که کاالیی آن را 
پشتیبانی نمی کند( سنجیده می شود. استیبل کوین ها با 
هدف به حداقل رساندن نوسان رمزارزهای مشابه طراحی 
شــده اند. آنها روش تبادلی جذابی برای ســرمایه گذاران 
ارز هســتند. ســرمایه گذاران می تواننــد هنــگام معاملــه 
بین رمزارزهــای بی ثبات تــر،  به جــای اســتفاده از ارزهای 
فیات که ممکن است هزینه بیشــتری داشته باشند،  از 
استیبل کوین ها استفاده کنند. از آنجایی که این رمزارزها 
نوســان کمتری دارند، می توان از آنها برای خرید کاالها و 

خدمات استفاده کرد. 

  حامیان و مخالفان

از نظر طرفداران، رمزارزها و بالکچین تحول عظیمی ایجاد 
کردند. »الکس تاپ اسکات« ، مدیر گروه دارایی دیجیتال 
 Ninepoint Partners شرکت مدیریت سرمایه گذاری
می گوید: »به نظرم این مهم ترین نوآوری علوم کامپیوتر در 
یک نسل است و دقیقاً همان عصر دوم اینترنت را نشان 
می دهد.« طبق گفته او درســت همان طــور که عصر اول 
اینترنت نحوه ارتباط ما را تغییر داد،  عصر دوم نیز انقالبی 
در خدمات مالــی به وجود مــی آورد که اساســاً اقتصاد را 
در چند دهه دیگر غیرقابل تشخیص می کند. بالکچین 
توانایی بیشتری نسبت به رمزارز دارد و می تواند کارهای 
مختلفــی، از مدیریت زنجیــره تأمین گرفته تــا کارآمدتر 

کردن فروش خانه،  انجام دهد.   
از نظر مقامات دولتی دارایی های دیجیتال با تعهد و خطر 
همراه هستند. بعضی از قانون گذاران و رگوالتورها بر این 
باورند کــه از آنجایی که در پرداخت ها بیشــتر می توان از 
استیبل کوین ها استفاده کرد، باید بیشتر آنها را نظارت 

کرد. 
وزارت خزانه داری آمریکا توصیه می کند که صادرکنندگان 
اســتیبل کوین ها نیــز بایــد ماننــد بانک هــا، مؤسســات 
اعتباری بیمه شده و دارای ذخایر مورد نیاز باشند. اوایل 
امسال رئیس جمهور بایدن در فرمانی اجرایی اقداماتی 
را که ادارات دولتی برای تضمین توسعه دارایی دیجیتال 
انجــام خواهنــد داد، شــرح داد و صنعــت رمــزارز از آن 
بســیار اســتقبال کرد. از جمله این اقدامــات حمایت از 
مصرف کننــدگان، ســرمایه گذاران و کســب وکارها بود. از 
دیگر اقدامات آنان پیدا کردن راهی برای کاهش استفاده 
غیرقانونی از دارایی های دیجیتال مانند تنظیم مقررات و 
اجرای آنها بود و باید ارزیابی می کردند که آیا ارز دیجیتال 
یک بانک مرکزی در آمریکا امکان پذیر و ارزشمند است 

یا خیر.
منتقدان ارزها به اثرات منفــی محیطی )از جمله انرژی 
بسیار زیادی که برای اســتخراج یا تولید بیت کوین های 
جدیــد الزم اســت(،  سوءاســتفاده مجرمــان بــرای 
پول شویی و دیگر فعالیت های غیرقانونی و کمبود عمق 
به عنوان سرمایه گذاری اشاره می کنند. به گفته »کالرک 
کندال«،  برنامه ریز مالی معتبر در شــهر راکویل،  رمزارز 
در حقیقــت یــک روش مبادلــه اســت کــه ســود ســهام 
پرداخت نمی کند و بخشی از مالکیت یک شرکت را به 
شما نمی دهد. در واقع شما نمی توانید کاری برای بهبود 

عملکرد آن انجام دهید. 

اتریوم پس از 
بیت کوین، رتبه 
دوم را در ارزش 
بازار دارد و عالوه 
بر اینکه به عنوان 
سرمایه گذاری و 
ارز به کار می رود،  
پلتفرمی است 
که کاربردهای 
مختلفی دارد. از 
جمله این کاربردها 
تسهیل وام دهی 
ارزی همتا به همتا و 
داشتن توکن های 
غیرمثلی یا همان 
ان اف تی است
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فناور ی های مالی ایران

  آیا باید وارد این حوزه شویم؟ 

رمزارزها، با وجود نــام و هدف اصلی شــان، چندان برای 
خریدهــای خرده فروشــی روزانــه در آمریــکا اســتفاده 
نمی شوند. ارزش آنها اغلب به شــدت در نوسان است، 
به طوری که اســتفاده از آنهــا برای خریــد کاال و خدمات 
چندان منطقی نیست. اگر کاالیی را با بیت کوین بخرید 
و بعد ارزش بیت کوین بســیار بیشــتر شــود،  شما ضرر 
می کنید. عالوه بر این، وقتی رمــزارز را با کاال یا خدمات 
تبادل می کنید، ممکن است مجبور به پرداخت مالیات 
شــوید. این امر باعث می شــود که اصلی ترین استفاده 
اکثر مردم از رمزارزها برای ســرمایه گذاری باشــد. اینکه 
شــما وارد این حوزه شــوید یا خیر، به این بســتگی دارد 
که درباره آینده رمزارز چه احساســی داریــد و اینکه آیا 
می توانید نوســانات زیاد را تحمل کنید. حتی مشاوران 
مالی که نســبت به رمزارزها خوش بین هستند، در این 
مورد اتفاق نظر دارند که این ارزها  باید بخش کوچکی از 
سرمایه گذاری شما را دربر گیرند )بســیاری از مشاوران 
توصیه می کنند بیش از پنج درصد سهام خود را به این 
ارزها اختصاص ندهید(؛ سرمایه گذاران محتاط تر تنها 
حدود یک درصد از سرمایه شان را اختصاص می دهند. 
»جفــری جانســون«، برنامه ریــز مالــی معتبــر در نپــال 
فلوریــدا  کــه دوره ای را در زمینــه بالکچیــن و دارایی های 
مالــی در انجمــن دارایی هــای دیجیتــال متخصصــان 
مالی )DACFP( گذرانده اســت، می گوید: »به طور کلی، 
شــما فقط می خواهید از ســرمایه ای اســتفاده کنید که 
می توانید آن را از دســت بدهید.«  قبل از خرید ارزهای 
دیجیتــال مطمئن شــوید کــه باقی ســرمایه شــما کامالً 
آمــاده اســت. »کاتریــن والــگا«،  برنامه ریز مالــی معتبر 
در منطقه بوســتون که گواهینامــه DACFP را نیز دارد، 
می گویــد: »به نظــرم همــه باید ســهمی در آنها داشــته 
باشــند، اما قبل از آن بایــد کارهایی را انجــام دهیم. این 
امر، برنامه ریزی مالی جامعی را که مشتریان نیاز دارند، 
دشــوارتر می کنــد.« طبــق گفتــه او ایجاد یــک صندوق 
مالی اضطراری، به حداکثر رساندن مشارکت در برنامه 

بازنشستگی و اطمینان از پوشش دهی مناسب بیمه 
از جمله مواردی هستند که شما در ابتدا باید آنها را 

در نظر بگیرید. 

  چطور باید شروع کرد

اگر می خواهید روی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری 
کنیــد، مشــاوران اغلــب توصیــه می کننــد کــه از  
بزرگ تریــن نمونه ها کــه دو مورد هســتند، اســتفاده 
کنیــد. والــگا می گویــد:  »بــه نظــر مــن بیت کویــن 
و اتریــوم ارزش بلندمــدت خواهنــد داشــت.« راه 
اصلــی ســرمایه گذاری امــروزه از طریــق صرافی هــای 
رمزنگاری است که »بریتنی کاسترو«، عضو انجمن 
متخصصان مالــی بــا برنامــه بودجه ریــزی Mint که 
نشان تبلیغات دارایی دیجیتال گواهی شده را کسب 
کــرده، می گویــد: »آنهــا اساســاً ماننــد حســاب های 

کارگزاری هستند، اما برای رمزنگاری.«  
معموالً افراد مبتدی بهترین خدمات را ارائه می دهند؛ 
زیرا با استفاده از یک تبادل متمرکز از طریق  شخص 
ثالث به پردازش معامالت کمک می کنند. کوین بیس 
یکی از بزرگ ترین و گسترده ترین صرافی های مبادالت 
ارزی اســت و به دلیــل ســادگی و کاربرپســند بــودن 
آن، اغلــب برای مبتدیــان ارزهای دیجیتال پیشــنهاد 
می شــود. »بایننــس«، »جمینــای« و »کراکــن« نیــز 
دیگر صرافی های برجســته ای هســتند که بــه ارزهای 
دیجیتــال اختصــاص داده شــده اند. برنامه هایــی که 
به طــور گســترده بــرای انــواع معامــالت دیگــر ماننــد 
پرداخت های همتا به همتا و ســرمایه گذاری در سهام 
به کار می روند، در تجــارت ارز دیجیتالی نیز تأثیرگذار 
هســتند. همچنین شــما می توانید خریدوفروش ارز 
دیجیتــال را بــا برنامه هایــی ماننــد کــش اپ، پی پــال، 

رابین هود و ونمو انجام دهید.
هنــگام انتخــاب پلتفــرم، هزینــه یکــی از جنبه هایی 
اســت کــه بایــد بــه آن توجــه کنیــد. به طــور کلــی، 
کارمزدهای ارزهای دیجیتال نسبت به سرمایه گذاری 

در اوایل امسال، رئیس جمهور بایدن به دولت آمریکا دستور داد تا بررسی 
کنند که آیا ارز دیجیتال بانک مرکزی )به عبارت دیگر،  نسخه دیجیتالی 
دالری که بانک مرکــزی آمریکا صــادر می کند( به نفع منافع ملی اســت 
یا خیــر. این فرمــان اجرایی بیــان می کند که بیــش از صد کشــور در حال 
تحقیق یا بررسی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی آمریکا هستند و نیجریه و 
تعدادی از کشورهای حوزه کارائیب قبالً آنها را راه اندازی کرده اند. همچنین 
الســالوادور بیت کویــن را به عنــوان ارز قانونــی پذیرفتــه اســت. بــه گفته 
بانک مرکــزی، ارز دیجیتال این بانــک همزمان با پول نقد امــروزی وجود 
خواهد داشت و به جای کوچک تر کردن یا جایگزینی با پول نقد،  شرایط 
پرداخت های امن تر را فراهم می کند. این ارز می تواند با حمایت دولت و 
ثبات دالر آمریکا روشی سریع تر و کم هزینه تر برای پرداخت ها ارائه دهد. 

»آن واشنگتن«، اســتادیار سیاســت گذاری داده در دانشــگاه نیویورک 
می گویــد:  »مصرف کننــدگان واقعاً یــک ارز دیجیتــال قانونی را درســت 
تشخیص نمی دهند و به همین دلیل است که ارز دیجیتال بانک مرکزی 

اهمیت زیادی دارد؛ چراکه این ارز قانونی است.« 
دالر دیجیتال خطراتی به همراه دارد. بانک مرکزی خاطرنشــان می کند 

که این دالر می تواند نظام مالی آمریکا را اساساً تغییر دهد. 
برای مثال،  یک ارز دیجیتال این بانک ممکن است سپرده ها را در نظام 
بانکی کاهش دهد که این امر باعث کاهش مقدار وام بانک ها و افزایش 
هزینه وام ها می شود. طبق گفته بانک مرکزی، تبدیل سریع سپرده های 
بانک های تجاری به ارزهای دیجیتال احتمال ســقوط مالی شرکت های 

مالی را بیشتر می کند.  

آیا به رمزارز اعتماد داریم؟

دالر دیجیتالی در راه است 

اینکه شما وارد 
این حوزه شوید یا 
خیر، به این بستگی 
دارد که درباره 
آینده رمزارز چه 
احساسی دارید و 
اینکه آیا می توانید 
نوسانات زیاد را 
تحمل کنید. حتی 
مشاوران مالی که 
نسبت به رمزارزها 
خوش بین هستند، 
در این مورد 
اتفاق نظر دارند 
که این ارزها  باید 
بخش کوچکی از 
سرمایه گذاری شما 
را دربر گیرند
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شماره شصت ویکم

ســنتی ســهام باالتــر اســت و می توانــد گیج کننــده 
باشــد. به عنوان مثال، وقتــی شــما در کوین بیس ارز 
دیجیتــال می خریــد، بســته به انــدازه خریــد و روش 
پرداخت تان،کارمزد ثابتی تا ۲.99 دالر یا درصدی از 
تراکنش تا حدود ۳.99 درصد  به شما تعلق می گیرد. 
 )Spread( به عالوه، شما باید هزینه ای به نام اسپرد
حدود پنج درصد را نیز بپردازیــد )تفاوت بین قیمت 
فعلــی بــازار ارز دیجیتــال و قیمتــی کــه در آن خریــد 
می کنید یا آن را بفروشــید(. برخی دیگر از پلتفرم ها 
ممکن اســت هزینه های کمتــری دریافــت کنند، اما 
برای ســرمایه گذارانی که در تجارت ارزهای دیجیتال 

باتجربه هستند، مناسب تر باشد.
همچنین باید تصمیــم بگیرید کــه ارز دیجیتال خود 
را کجا نگــه دارید. شــما می توانیــد آن را در صرافی که 
توسط آن خرید کرده اید، ذخیره کنید که در این صورت 
مشــمول خط مشــی ها و آســیب پذیری های صرافــی 
می شــوید؛ بنابراین اگــر صرافــی ارز دیجیتال شــما را 
به صورت آنالین ذخیره کند و هک شود، ممکن است 
سرمایه گذاری خود را از دست بدهید. اگر دارایی های  
شما کوچک است و شــما از یک صرافی تثبیت شده 
استفاده می کنید، سپردن آنها به یک صرافی انتخابی 

معقول و معموالً ساده ترین انتخاب است.
از طــرف دیگــر، اگــر پلتفــرم اجــازه دهــد، می توانیــد 
دارایی های خود را به یک کیــف پول رمزنگاری منتقل 
کنید. دو نوع کیــف پول رمزنگاری وجــود دارد؛ »کیف 
پول داغ« که متصل به اینترنت و کار کردن با آن راحت 
اســت، اما در معرض هک شــدن اســت و »کیف پول 
سرد« که وسیله جداگانه ای اســت که می توانید برای 
ذخیره ارزهــای دیجیتــال به صورت آفالیــن خریداری 
کنید. کیف پول سرد از ارزهای دیجیتال شما در برابر 
حمــالت آنالیــن محافظــت می کنــد، امــا مســئولیت 
پیگیری آن بر عهده شماســت. اگر آن را گم کنید، ارز 

دیجیتال شما از بین می رود.
اگرچه ممکن است این روش ایمن ترین گزینه باشد، 
امــا جانســون می گویــد: »فاصلــه بیــن ســرمایه گذار 
متوسط و توانایی ذخیره دارایی در یک کیف پول سرد 
بســیار زیاد اســت و به نظــر من ایــن مشــکل در مورد 
اکثر افراد صدق می کنــد.« صرافی های اصلــی رمزارز 
معمــوالً از ذخیره ســازی ســرد بــرای اکثــر دارایی هــای 
ارزی مشــتریان اســتفاده می کننــد. به عنــوان مثــال، 
کوین بیس بیــش از 9۸ درصــد ســپرده ها را در مخازن 

سرد نگه می دارد.
طریــق  از  مســتقیماً  نمی توانیــد  معمــوالً  شــما 
یــک حســاب کارگــزاری اســتاندارد روی ارزهــای 
دیجیتــال ســرمایه گذاری کنیــد، امــا اگــر ترجیــح 
می دهیــد از صرافی هــا اجتنــاب کنیــد و می خواهیــد 
بگیریــد،  قــرار  رمــزارز  معــرض  در  شــکلی  بــه 
می توانیــد در یــک صنــدوق قابــل معاملــه در بــورس 
ســرمایه گذاری کنیــد کــه قراردادهــای آینــده مرتبــط 
 بــا قیمــت بیت کویــن را خریــداری می کنــد، ماننــد

 ProShares Bitcoin Strategy ETF )نمــاد 
BITO، ۲۲ دالر(؛ یــک ETF نقطــه ای کــه بــر اســاس 
قیمــت واقعــی بیت کویــن معاملــه می کنــد، وســیله 

کنترل شــده دیگــری را در معــرض رمــزارز قــرار می دهد، 
امــا کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار هنــوز یکــی از آنها 
 را تأییــد نکــرده اســت. گزینه هــای موجــود دیگر شــامل
 Grayscale Bitcoin Trust(GBTC، ۲5 دالر( یــا 
Grayscale Ethereum Trust( ETHE، ۲۰ دالر ( است 
که سرمایه هایی هستند که هزینه رمزارزهای آورده شده 
در نام شــان را فراهم می کنند. مخارج ساالنه آنها بسیار 
زیاد است )دو درصد از دارایی برای اعتبار بیت کوین و ۲.5 
درصد برای اعتبار  اتریوم است( و سهام آنها می تواند با 
قیمت مازاد معامله شــود یا به دارایی های اساســی آنها 

تخفیف داده شود.
طبــق گفتــه کنــدال، در خصــوص ســهام، شــرکت هایی 
را در نظــر بگیرید کــه در توســعه بالکچین نقــش دارند، 
ماننــد IBM( IBM، ۱۳۶ دالر(، تلفــن )INTC، ۴۴ دالر( 
و مســترکارت )MA، ۳۴7 دالر(. )قیمت هــای صنــدوق و 

سهام از ششم می است(.

 ارز دیجیتال در حساب های بازنشستگی

برنامه های بازنشستگی دری را به سوی سرمایه گذاری در 
ارز دیجیتال باز می کنند. شرکت سرمایه گذاری فیدلیتی 
اخیــراً اعــالم کــرد کــه اجــازه ســرمایه گذاری بیت کوین در 
)k(401 خود را می دهد )اولیــن و بزرگ ترین ارائه دهنده ای 
که این کار را انجام دهد(. اگرچه این موضوع به شرکت هایی 
بســتگی دارد که برنامه ها را مدیریت می کننــد؛ اینکه آیا 
بیت کویــن را به عنــوان گزینه ای بــرای کارمندان خــود قرار 
می دهند یا خیــر. وزارت کار آمریکا با توجه به نوســانات، 
خطر کالهبرداری، مقررات در حال تحول و سایر مسائلی 
که با ارزهای دیجیتال همراه اســت، می گوید عدم اعتماد 
مشارکت کنندگان طرح )k(401 که در معرض سرمایه گذاری 
مستقیم در ارزهای دیجیتال قرار دارند یا سایر محصوالتی 
که ارزش آنهــا بــه ارزهــای دیجیتال مرتبــط اســت، واقعاً 
نگران کننده است و برنامه هایی که سرمایه گذاری در رمزارز  
ارائه می دهند، باید انتظار داشته باشند که با استفاده از 

DOL به طور دقیق بررسی شوند. 
 ،IRA برای ســرمایه گذاری در ارزهــای دیجیتــال از طریق
معموالً بایــد از یــک IRA خودگــردان اســتفاده کنید که 
IRA .در ســرمایه گذاری های غیرســنتی تخصــص دارد
IRA های خودگردان اغلب کارمزدهای باالتری نسبت به
های استاندارد دارند و شما باید هوشمندانه اقدام کنید 
تا مطمئن شــوید از یک طرح معتبر اســتفاده می کنید. 
 SEC همچنین باید با رگوالتور اوراق بهادار دولتی خود و
بــرای اطمینــان از اینکــه ارائه دهنــده مشــمول اقدامات 

اجرایی نشده باشد، هماهنگ کنید.
ســرمایه گذاری در ارزهــای دیجیتــال از طریــق طــرح 
بازنشســتگی بــا احتیاط هــای مشــابهی همــراه اســت 
کــه از طریــق صرافــی انجــام می شــود. شــما بایــد درک 
درستی از دلیل ســرمایه گذاری در آن و سطح رفاه باال با 
نوسانات داشته باشــید. همچنین باید  حداکثر یک تا 
ســه درصد از اندوخته خود را صرف این سرمایه گذاری 
کنید. وقتی نوبت به مالیات می رسد، داشتن رمزارز در 
حساب بازنشستگی معوق مالیاتی، می تواند برخی از 
دردسرهای ســاالنه ردیابی و گزارش سود یا زیان رمزارز 

را کمتر کند 

کوین بیس 
یکی از بزرگ ترین 
و گسترده ترین 
صرافی های 
مبادالت ارزی است 
و به دلیل سادگی 
و کاربرپسند 
بودن آن، اغلب 
برای مبتدیان 
ارزهای دیجیتال 
پیشنهاد می شود. 
»بایننس«، 
»جمینای« و 
»کراکن« نیز 
دیگر صرافی های 
برجسته ای 
هستند که به 
ارزهای دیجیتال 
اختصاص داده 
شده اند
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ماهنامه اختصاصی

فناور ی های مالی ایران

راهنمایی ساده برای توکن های غیرمثلی

ان اف تی به زبان آدمیزاد

محمد رهبان
مترجم

مگر اینکه در جایی بدون هیچ ارتباطی با دنیای بیرون زندگی  کنید، وگرنه حتماً دست کم عبارت »ان اف تی« یا توکن غیرمثلی 
به گوش تان خورده است؛ این پدیده در حدود ۱۲ ماه گذشته در حال تصرف فیدهای رسانه های اجتماعی و زندگی روزمره ما 
بوده است. شاید با عبارت هایی مثل بالکچین، اتریوم و میمون های کسل )Bored Apes( برخورد کرده باشید، اما اصالً ندانید 
چه هســتند و چرا افراد به آنها اهمیت می دهند. اما این تب، نحوه تولید و مصرف فرهنگ، توســط ما را تغییر داده اســت )و 
همچنان تغییر خواهد داد(. اگر شما هم همان قدر بی خبرید که زمانی ما بودیم، راهنمای ساده زیر برای توکن های غیرمثلی را بخوانید که برای 
کمک به شما تهیه کرده ایم. در انتها چند عبارت کریپتویی را هم تعریف کرده ایم. به مطالعه ادامه دهید تا بفهمید به چه سطح از آشنایی با 

کریپتو رسیده اید.

  سطح صفر: کریپتو؟ خیر.

ان اف تی چیست؟
ان اف تــی مخفــف توکــن غیرمثلــی اســت 
)می توانید آن را به صورت ان اف تی یا »نیفتی« 
تلفظ کنید(؛ هیچ کس قضاوت تان نخواهد کرد.  
اســتفاده از عبارت توکن غیرمثلی راه باکالسی 
برای توصیف چیز بی مانندی است که نمی توان آن را کپی یا عوض کرد؛ 
چیزی شبیه نقاشــی معروف یا فرزند محبوب تان اســت.  در واقع توکن 
غیرمثلی دارایی دیجیتال قابل اعتبارسنجی و منحصربه فردی است که 

در بستر بالکچین وجود دارد.

هدف بالکچین چیست؟
فناوری بالکچین را به عنوان یک سند گوگل 
در نظر بگیرید. ســند واحد مشترکی است 
که همه می توانند همزمان به آن دسترســی 
داشــته باشــند؛ اگر تاکنــون عبــارت تمرکززدایی را شــنیده باشــید، 
منظــور همین اســت. بر خــالف اســناد ورد که می تــوان آنهــا را کپی 
کــرد، به صــورت خصوصــی تغییــر داد و نســخه جدیــد را بــه  نحوی 
به اشــتراک گذاشــت که انگار ســندی جدید اســت، در گوگل داک، 
هم مــن می توانم ببینــم که شــما تغییری در ســند ایجــاد کرده اید و 
هــم برعکس؛ شــما می توانیــد ببینیــد. هدف ایــن دفتــرکل عمومی 
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Father of Mine
Datin Paduka Marina Mahathir 
on being her father’s daughter

»راهب بیت کوین 
اتریوم را احضار 

می کند« اثر »جان 
پارک« )۲۰۲۱(
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جهان

 شهریور 1401
سال ششم

شماره شصت ویکم

خداحافظــی بــا کالهبــرداری و ســالم بــه شــفافیت اســت. فنــاوری 
بالکچیــن تاریخچه هــر دارایــی را شــفاف و تغییرناپذیــر می کند که 
یعنی به عنوان مثال می توانید با اطمینان منشاء الماس موجود در 

حلقه تان را تأیید کنید.
به طور خالصــه بالکچین باعث می شــود بتوانید به صحــت دارایی 
دیجیتال تــان اعتمــاد کنید؛ دارایــی ای کــه ممکن اســت میلیون ها 
دالر یا فعالً فقط ۰.۰۰۰۰۲۴ بیت کوین ارزش داشته باشد. حال این 

پرسش پیش می آید که بیت کوین چیست؟

بیت کوین چیست؟
کریپتوکارنســی  نوعــی  بیت کویــن 
اســت؛ کریپتوکارنســی ها ارزهــای 
دیجیتالی هســتند که نمی تــوان آنها 
را جعــل کــرد؛ چراکــه امنیت شــان بــا 
رمزنگاری تأمین شــده اســت. کریپتوکارنســی ها مبتنی بــر فناوری 
بالکچیــن هســتند و اگــر از حرف هــای بــاال بــه یــاد داشــته باشــید، 
بالکچین به تمرکززدایی و در نتیجه مصونیت از دستکاری و دخالت 

منجر می شود.
هنگام نگارش این مطلب بیت کوین محبوب ترین و ارزشــمندترین 
کریپتوکارنسی بود و هر واحد آن ۴۱.۳۲۴ دالر ارزش داشت. اتریوم، 
الیت کوین، سوالنا و ایاس از جمله کرپیتوکارنسی های محبوب دیگر 
هســتند؛ هر کدام از این کریپتوکارنسی ها خودشان را با تخصصی 
متفاوت مطــرح می کننــد؛ بنابراین پیــش از ســرمایه گذاری در آنها 

خوب است تحقیقات مفصلی انجام دهید.

  سطح ۱: آشنایی مقدماتی پیش از اعتقاد پیدا کردن

چرا توکن های غیرمثلی مهم هستند؟
اصالــت  از  غیرمثلــی  توکن هــای 
اطمینــان حاصــل می کننــد؛ چراکــه 
هر توکنی کــدی منحصربه فــرد دارد. 
اســتفاده از توکــن غیرمثلــی روش 

خطاناپذیری برای اثبات مالکیت است. 
مهم تر از آن توکن های غیرمثلی می توانند به سازنده اصلی درصدی 
از هر فروش بعدی را بدهند؛ یعنی هر بار که توکنی غیرمثلی مبادله 
می شود یا قیمتش افزایش می یابد، ســازنده/خالق اصلی بخشی 

از آن معامله را به  دست می آورد.

توکن های غیرمثلی چــه ارتباطی با اقالم 
لوکــس مثــل آثــار هنــری، مــد و اقــالم 

کلکسیونی دارند؟
از آنجایــی  کــه توکن هــای غیرمثلــی 
می تواننــد اصالت و مالکیــت را تضمین 
کنند، افرادی که اغلب می بینند آثارشان 
به صورت غیرقانونی کپی می شــوند )یعنی هنرمندان، خوانندگان، 

نوازندگان و طراحان(، بیشتر به استفاده از آنها گرایش دارند. 
توانایی کســب منافع بحق و پیوســته از همه فروش های بعدی آثار 

مزیت افزوده ای محسوب می شود.
 توکن های غیرمثلــی دامنه تولید را گســترش می دهند و خلق اقالم 
دیجیتالــی را ممکن می کنند کــه افزونه ای برای یک برند هســتند و 
راهی در اختیــار برندها قرار می دهند تا با مشــتریان موجود تعامل 
و مشــتریان جدید را جذب کنند. توکن هــای غیرمثلی به خریداران 
ضمانــت می دهند کــه آنچه می خرنــد، محصول اورجینــال و اصل 

است.

چرا تصویر زشت یک میمون برای افراد زیادی 
جذاب است؟

چــون کالفه یا خشــمگین هســتند. البتــه )تا 
حدی( شــوخی می کنیــم. جذابیــت این گونه 
اقــالم از همــان نــوع جذابیــت اقــالم کلکســیونی دیگــر )از مجموعــه 
همراهــان ســاخته Kaws تــا آدمک هــای ابرقهرمان هــا( اســت؛ برخی 
افــراد به دنبــال میمون های کســل هســتند؛ ســلیقه همیشــه انتزاعی 

بوده و هست.

  سطح ۲: شما رسماً یک حرفه ای کریپتو هستید

»اگــر یک نوکوینــر )فرد بــدون کویــن( )nocoiner( هســتید کــه بدون 
دانش قبلــی یک توکــن غیرمثلــی روی رونــد صعــودی )mooning( را 
 )rug pull( خریده ایــد، خوش بــه حال تــان. فقــط مراقــب راگ پول هــا
باشید«. اگر این جمله را فهمیدید، پس چرا این راهنما را می خوانید؟ 
)همچنین پیشنهاد می کنیم با چند دوست که بر خالف شما بیش  از 
حد درگیر کریپتو نشــده اند، مالقات کنید و محض تغییر گفت وگویی 
عادی با آنها داشته باشید(. اگر آن جمله برای شما کامالً نامفهوم بود، 

ادامه را بخوانید.

Ape )فعل(
به معنی تازه وارد بــودن و ادای حرفه ای بودن درآوردن و خرید ســکه یا 
توکن غیرمثلی جدید با دانش محدود است. می فهمیم؛ نمی خواهید 

از غافله عقب بمانید.

)Crypto Bro( برادر کریپتو
فــردی کــه هنــوز بینشــی واقعــی نســبت بــه فنــاوری بالکچیــن یــا 
کریپتوکارنســی ها کســب نکرده، امــا نمی توانــد درباره اینکــه بهترین 
توکن برای سرمایه گذاری چیست، ساکت بنشیند و زیاد در این مورد 

بحث وجدل می کند. نمی خواهد برادر کریپتو باشید.

)Minting( ضرب کردن
ضرب توکن غیرمثلی به معنی قابل خریدوفروش کردن توکن با انتشار 

آن در بالکچین است.

)Mooning( قرار گرفتن روی روند صعودی
افزایش شــدید ارزش کــه معمــوالً در مورد توکن هــای غیرمثلــی به  کار 

برده می شود.

بدون سکه )Nocoiner( یا عامی )Normie( )یا هر دو(
ایــن عبــارت بــه افــرادی در دنیــای کریپتــو اشــاره دارد کــه بــه  واســطه 

سردرگمی یا بدبینی در این حوزه مشارکت نمی کنند.

)Rug Pull( راگ پول
راگ پول با معنی لفظی کشــیدن فرش از زیر پا در معنای مصطلح نیز 
همین قدر دردناک است؛ راگ پول که نوعی کالهبرداری است، به طور 
ویــژه زمانی اتفــاق می افتد کــه توســعه دهندگان با شــیادی افــراد را به 
ســرمایه گذاری در پروژه ای آینده دار ترغیب می کنند و بعد پول شان را 

برمی دارند و غیب شان می زند.

)WAGMI( وگمی
 )We’re All Gonna Make It( وگمی مخفف همه موفق خواهیم شد
اســت. در محیطی تا این حد پرنوســان آیا غافلگیرکننده اســت که به 

مخففی دلگرم کننده نیاز داشته باشیم؟ 
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کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده گزارش داده که در شش ماه اول سال ۲۰۲۲، واژه متاورس بیش از ۱۱۰۰ بار در اسناد 
رگوالتوری ثبت شده استفاده شده است. در کل سال قبل این واژه فقط ۲۶۰ بار ذکر شده بود. در دو دهه قبل چطور؟ در مجموع 
کمتر از ۱۲ بار. بیش  از پیش احساس می شود که انگار همه مدیران ارشد شرکت های بزرگ احساس نیاز می کنند که به متاورس 
اشاره کنند و البته توضیح بدهند که چطور متاورس به طور طبیعی با توانمندی های شرکت شان هم خوانی دارد. به  نظر می رسد 
تعداد کمی از آنها توضیح می دهند که متاورس چیست یا دقیقاً شرکت شان چه می سازد. همچنین به  نظر می رسد درباره جنبه های بنیادین این 
پلتفرم جدید مثل حیاتی بودن هدست های واقعیت مجازی، بالکچین ها و کریپتو و همچنین اینکه چه زمانی در دسترس خواهد بود، اکنون یا 

چند دهه بعد، اختالف نظرهایی بین مدیران ارشد وجود دارد.

متاورس هنوز در دست ساخت است، اما 
بدون شک زندگی ما را تغییر خواهد داد

جهان های 

آینده

محمد رهبان
مترجم

t i m e . c o m

INTO THE METAVERSE
THE NEXT DIGITAL ERA WILL CHANGE EVERYTHING BY MATTHEW BALL

A U G .  8  /  A U G .  1 5 ,  2 0 2 2D O U B L E  I S S U E



85
جهان

 شهریور 1401
سال ششم

شماره شصت ویکم

البتــه هیچ کدام از این مســائل مانع ســرمایه گذاری 
در ایــن زمینــه نشــده اســت. دربــاره تغییــر نــام 
فیس بــوک بــه متــا و بیــش از ۱۰ میلیــارد دالر زیــان 
ســاالنه این شــرکت در طرح های متاورســی مطالب 
زیادی نوشته شده است، اما شــش شرکت دیگر از 
بزرگ ترین شــرکت های جهان )آمازون، اپل، گوگل، 
مایکروســافت، انویدیــا و تنســنت( نیــز مشــغول 

آماده سازی برای متاورس هستند. 
این شــرکت ها در حال تغییــر ســازمان دهی داخلی 
شــرکت، بازنویســی شــرح وظایــف شــغلی، تغییــر 
ساختار پیشــنهادهای محصول و تدارک مقدمات 
عرضــه محصــوالت چنــد میلیــارد دالری هســتند. 
مایکروســافت در مــاه ژانویــه خبــر بزرگ تریــن 
اکتســاب تاریــخ شــرکت های فنــاوری بــزرگ، یعنی 
خرید غــول حــوزه بازی ســازی، اکتیویژن بلیــزارد به 
قیمــت 75 میلیــارد دالر را اعــالم کرد؛ اکتســابی که 
»عناصر الزم برای ایجاد متاورس را فراهم می کند«. 
مک کنزی انــد کمپانی بــرآورد کرده که شــرکت های 
بــزرگ، شــرکت های ســرمایه گذاری خصوصــی و 
سرمایه گذاران خطرپذیر در پنج ماه اول سال ۲۰۲۲ 
در مجمــوع ۱۲۰ میلیارد دالر ســرمایه گذاری مربوط 

به متاورس انجام داده اند.
تاکنــون تقریباً همه فعالیت های یادشــده، درســت 
ماننــد خــود متــاورس، بــرای مــردم عــادی نامرئــی 

بوده اند.
 در واقع هیچ محصول متاورســی برای خرید وجود 
ندارد و هیچ »درآمد متاورســی« نیز در صورت های 
سود و زیان مشاهده نشده است. در حقیقت شاید 
به  نظر برســد متاورس، تا حــدی که تاکنــون موجود 
بوده، آمده و رفته اســت. بــازار کریپتو ســقوط کرده 
اســت. همین اتفاق برای ارزش بــازار فیس بوک نیز 
افتاده کــه وقتی این شــرکت نامــش را به متــا تغییر 
داد، به اوج 9۰۰ میلیارد دالری رســید، امــا اکنون به 

حدود ۴۴5 میلیارد دالر رسیده است.
 در ســال جــاری فــروش بازی هــای ویدئویــی حــدود 
۱۰ درصــد کاهــش یافتــه کــه یکــی از دالیــل آن 
کمرنگ شدن همه گیری کووید ۱9 است که بسیاری 

از افراد را مجبور کرده بود در خانه بمانند.
از نظــر بســیاری از افــراد تضعیف ظاهــری متاورس 
اتفــاق خوبــی اســت. همیــن حــاال هــم پلتفرم هــای 
فناوری بــزرگ تأثیر بســیار زیــادی روی زندگــی ما و 
همچنین فناوری ها و مدل های کســب وکار اقتصاد 

مدرن دارند. 
همچنین روشن اســت که اینترنت امروز مشکالت 
زیادی دارد؛ بهتر نیســت پیش از آنکه به ســراغ آن 
چیزی برویم که مارک زاکربرگ »جانشین« اینترنت 

می خواند، ابتدا این مشکالت را حل کنیم؟
پاســخ در خود پرســش وجود دارد. متاورس، واژه ای 
۳۰ســاله امــا ایــده ای تقریبــاً ۱۰۰ســاله، در حــال 

شکل گیری پیرامون ماست. 
هرچند دهــه، تغییر پلتفرمــی اتفــاق می افتد، مثل 
زمانی کــه از ابرکامپیوتر هــا به ســمت کامپیوتر های 
شــخصی و اینترنت، یــا در تحــول بعدی به ســمت 

موبایــل و رایانــش ابــری حرکــت کردیم. وقتــی عصری 
جدیــد شــکل می گیــرد، تغییــر رهبــر و روش رهبــری 
آن فوق العــاده دشــوار می شــود. امــا در بیــن عصرهــا، 
این مســائل معموالً تغییــر می کنند. اگــر می خواهیم 
آینــده ای بهتــر بســازیم، بایــد در شــکل دادن بــه آن 
بــه انــدازه آنهایی که بــرای ســاخت آن ســرمایه گذاری 

می کنند، پرتکاپو عمل کنیم.
حــال بایــد پرســید ایــن آینــده چیســت؟ متــاورس را 
صفحه هســتی مجــازی مــوازی ای در نظــر بگیرید که 
تمام فناوری هــای دیجیتال را دربر می گیــرد و حتی در 
آینــده بخــش زیــادی از دنیــای فیزیکــی را هــم کنترل 

خواهد کرد.
 این ساختار به تشریح توصیف رایج دیگری از متاورس 
به عنــوان اینترنت ســه بعدی و دلیل دشــوار و در عین 

حال ارزشمند بودن ایجاد آن کمک می کند.
اینترنتی که اکنون می شناسیم، تقریباً همه کشورها، 
۴۰ هــزار شــبکه، میلیون ها اپلیکیشــن، بیــش از صد 
میلیون ســرور، تقریباً یــک میلیارد وب ســایت و ده ها 

میلیارد دستگاه را دربر می گیرد.
 هر کدام از این فناوری ها می توانند منسجم و پیوسته 
با هم به تبادل اطالعات بپردازند، یکدیگر را »در بستر 
شــبکه« پیــدا کننــد، سیســتم ها و فایل هــای آنالیــن 
)فایل هایی مثل JPEG و MP4 یــا پاراگراف متنی( را به 
اشتراک بگذارند و حتی ارتباط متقابل داشته باشند 
)به ایــن فکــر کنید کــه چطور ناشــر خبــری بــه گزارش 
رســانه دیگــری لینــک می دهــد(. حــدود ۲۰ درصــد 
اقتصاد جهــان »دیجیتــال« در نظر گرفته می شــود و 

۸۰ درصد باقی مانده نیز در این بستر اداره می شود.
متاورس را صفحه مجازی موازی ای در نظر بگیرید که 

همه فناوری های دیجیتال را دربر می گیرد.
هرچند اینترنت؛ تــاب آور، متنوع و فراگیــر و قدرتمند 
اســت، امــا بــرای تجربه هــای زنــده و تعاملی بــا تعداد 
زیــادی مشــارکت کننده، به ویــژه در مــورد تصاویــر 
ســه بعدی، ســاخته نشــده اســت. اینترنت اساساً به 
نحوی طراحی شــده که یک فایل ایســتا )مثــل ایمیل 
یــا صفحه گســترده( را بتوان کپــی کرد و از دســتگاهی 
به دستگاه دیگر فرســتاد تا بتوان آن فایل را مستقل و 

ناهمگام بازبینی یا اصالح کرد. 
همیــن مســئله یکــی از دالیلــی اســت کــه در عصــر 
»نبردهای پخــش جاری« و شــرکت های فناوری بزرگ 
چنــد تریلیــون دالری، همچنــان تماس هــای ویدئویی 
دونفــره ســاده خیلــی ناپایدارنــد )همین کــه بازی های 
آنالیــن چندنفــره امکان پذیر هســتند، خــودش جای 
شــگفتی دارد(. عــالوه بر ایــن هیــچ اجماعــی در مورد 
فرمت های فایــل یا قواعــدی برای اطالعات ســه بعدی 
و هیــچ سیســتم اســتانداردی بــرای تبــادل داده ها در 

جهان های مجازی وجود ندارد. 
در عین حال قــدرت رایانش الزم برای اجــرای متاورس 
مطابــق تصورات مــان را هــم نداریــم. بــه  عــالوه بــه 
دســتگاه های جدیــد زیادی بــرای تحقق متــاورس نیاز 
داریم، البته عینک های واقعیت مجازی تنها ابزار مورد 
نیاز نیســتند، بلکه به گجت هایی مثل نمایشــگرهای 
هولوگرافیــک، مولدهای میــدان نیــروی فراصوت -که 

 گاه شمار
 نوشته اندرو آر چو  
)Andrew R. Chow(

لحظات مهم
 برای متاورس

1 935
انتشار داستان علمی-

 Pygmalion’s« تخیلی
Spectacles« نوشته 
استنلی وینبام در مورد 

عینک هایی شبیه 
عینک های واقعیت 

مجازی که خیال پردازی 
می کند.

1 9 8 1
ژان بودریار، فیلسوف 
عبارت فراواقعیت را 

ابداع می کند.

1 9 8 6
 Habitat بازی ویدئویی
 Lucasfilm محصول

کانون اولین جامعه های 
مجازی بزرگ می شود.
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شــاید ترســناک بــه  نظــر برســند- یــا دســتگاه هایی 
برای دریافــت ســیگنال های الکتریکی ارسال شــده از 

ماهیچه ها نیاز داریم.
را  اینترنــت  ارزش  گذشــته  در  کــه  همان طــور 
نمی دانســتیم، نمی توانیــم از قبــل بدانیــم اینترنــت 
ســه بعدی دقیقاً چقدر بــرای اقتصاد جهانــی ما مهم 
خواهــد بــود، امــا چشــم اندازی در ایــن مــورد داریــم. 
همین طور که اتصال اینترنت و پردازنده های کامپیوتر 
بهبود یافتند، از متن ســاده نیز بــه صفحات اینترنتی 
اولیــه و وبالگ هــا، بعــد بــه پروفایل هــای آنالیــن )مثالً 
صفحات فیس بوک( و شبکه های اجتماعی ویدئویی، 

شکلک ها و فیلترهای تصویری رسیدیم.
 حجم محتوایی کــه در فضای آنالین تولیــد می کنیم، 
از چند مطلب انجمن اینترنتی، ایمیل یا به روزرسانی 
بــالگ در هفتــه بــه جریانــی پیوســته از محتــوای 
چندرسانه ای رسیده که خالصه ای از زندگی ما را ارائه 

می دهد.
 به  نظر می رسد تکامل بعدی، این روند جهان مجازی 
پایــا و »زنــده ای« باشــد کــه نــه )ماننــد اینســتاگرام( 
پنجــره ای بــه زندگــی ماســت و نــه )ماننــد جیمیــل( 
مکانی بــرای برقــراری ارتباطات ماســت؛ بلکــه دنیایی 
اســت که ما در آن وجود داریم؛ وجــودی که به صورت 
ســه بعدی اســت )بــه همیــن دلیــل شــرکت ها بــر 
هدســت های واقعیت مجــازی و آواتارهای ســه بعدی 
متمرکزنــد(. همیــن حــاال هــم روزانــه حــدود صــد 
 میلیــون نفــر بــه پلتفرم هــای Roblox ،Minecraft و

 Fortnite Creative وارد می شــوند که ده ها میلیون 
جهان مرتبط در آنها وجود دارد که پیوســته از هویت 
مجــازی، کاالهــای مجــازی و مجموعه هــای ارتباطــات 
پشــتیبانی می کنند و با بیشتر دســتگاه ها می توان به 
آنها دسترســی داشــت. در این پلتفرم ها بیشتر زمان 
برای تفریح )بازی کردن، شــرکت در کنسرت ها و غیره( 
صرف می شــود، اما به مرور می بینیم که افراد به سراغ 

کاربردهای دیگر هم می روند.
آموزش شــاخه ای اســت کــه از مدت هــا پیــش انتظار 
می کشــیدیم که بــا عصر دیجیتــال متحول شــود، اما 
تاکنــون در برابر تحــول مقاومت کرده اســت. از ســال 
۱9۸۳ هزینه آموزش عالی بیش از ۱۲۰۰ درصد افزایش 
یافته اســت؛ مراقبــت و خدمات پزشــکی کــه از لحاظ 
افزایش هزینــه در ایاالت متحده در طــول این دوره در 
جایگاه دوم قــرار دارد، به اندازه نصــف این رقم گران تر 
شده است. چالش اول این اســت که منابع مورد نیاز 
برای محتوا و خدمات واقعی به نسبت چند دهه قبل 
کمتر نشــده و دوم چیزهایی اســت که در اســتفاده از 
صفحه نمایش کامپیوتری از راه دور از دست می رود. از 
جمله این چیزها می توان به ارتباط چشمی، همتایان، 
تجربــه عملــی و تجهیزات اشــاره کرد. بخــش آموزش 
زوم، ویدئوهــای یوتیــوب و گزینه هــای دیجیتــال دیگر 

نمی توانند جایگزین کالس شوند.
در متاورس اتوبوس جادویی مدرســه ممکن می شود. 
دانش آمــوزان تــا دهه هــا گرانــش را این طــور یــاد 
می گرفتند: معلم شــان یک پَر و چکش را می انداخت 
و بعــد ویدئویــی از »دیویــد اســکات«، فرمانــده آپولــو 

۱5، می دیدند که همیــن کار را در مــاه انجام می داد 
)هشدار اســپویلر: در ماه هر دو با ســرعتی یکسان 
سقوط می کنند(. این نمایش ها نباید کنار گذاشته 
شــوند، اما می تــوان آنها را با ســاخت ماشــین های 
روب گلدبــرگ مجــازی پیشــرفته تکمیــل کــرد؛ 
دانش آمــوزان می تواننــد بــا ایــن ماشــین ها همیــن 
آزمایش را در گرانش شــبیه زمین، در سطح مریخ و 
حتی زیر باران هــای گوگردی جو باالیی ســیاره زهره 

انجام دهند.
 بــه  جــای کالبدشــکافی قورباغــه می توانیــم ماننــد 
رانندگی در قلمرو قارچی بازی هــای ماریو کارت، در 
دســتگاه گردش خون قورباغه ســفر کنیم. به  عالوه 
همه این امکانات صرف نظر از مــکان جغرافیایی یا 

منابع مدرسه محلی در دسترس خواهند بود.
جراحان مغز و اعصاب جان هاپکینز در سال ۲۰۲۱ 
اولین جراحــی زنده ایــن بیمارســتان با اســتفاده از 
هدست واقعیت افزوده را انجام دادند. این هدست 
صفحه نمایشــی تعاملی از ســاختمان داخلی بدن 

بیمار برای جراح فراهم می کرد. 
آزمایشــگاه  رئیــس  ویتــام«،  »تیموتــی  دکتــر 
جــوش دادن ســتون فقرات ایــن دانشــگاه کــه ایــن 
جراحــی را انجــام داد، ایــن پدیــده را بــه داشــتن 
جی پی اس تشبیه کرد. این چهارچوب ارجاع مهم 

است.
 اغلــب فکر می کنیم متــاورس قرار اســت جایگزین 
کاری شــود کــه امــروزه انجــام می دهیــم )به عنــوان 
مثال به  جای استفاده از تلفن هوشمند یا تماشای 
تلویزیــون از هدســت واقعیــت مجــازی اســتفاده 
کنیــم(، امــا بــه  جــای ماشــین ســوار جی پــی اس 
نمی شــویم؛ ماشــین را بــه همــراه جی پی اس ســوار 

می شویم.
زیرســاخت مثــال خــوب دیگــری اســت. فــرودگاه 
بین المللی هنگ کنگ اکنون »دوقلوی دیجیتالی« 
از تأسیســاتش دارد و بــه اپراتورهــای فــرودگاه ایــن 
امکان را می دهد کــه برای جهت یابی و مســیریابی 
مســافران و هواپیماهــا از شبیه ســازی ســه بعدی 
زنــده اســتفاده کننــد. پروژه هــای شــهری چنــد 
میلیارد دالری چند دهه ای اســت از ایــن فناوری ها 
اســتفاده می کننــد تــا ببینند چطــور ممکن اســت 
ساختمانی روی جریان ترافیک و زمان پاسخگویی 
به پیشامدهای اضطراری تأثیر بگذارد یا طراحی اش 
چطــور روی دمــا و نــور خورشــید پارکــی در روزی 

مشخص تأثیر می گذارد.
 این شبیه ســازی ها اغلب با هم در ارتباط نیستند. 
گام بعدی، آنالین کردن آنها )مثل حرکت از اســناد 
آفالین مایکروسافت ورد به اسناد مشارکتی مبتنی 
بر ابــر( و تبدیل  جهان بــه پلتفرم توســعه دیجیتال 

است.
اما اینکــه متاورس دقیقــاً برای جامعه چــه معنایی 
دارد، مشــخص نیســت. این مســئله افــرادی را که 
می بینند میلیاردها دالر در مقوله ای سرمایه گذاری 
شده که شبیه بازی به  نظر می رســد، دچار تردیدی 
قابــل درک می کنــد. امــا متــاورس را دوره چهــارم 

1 9 9 2
نیل استیونسن در 

 Snow Crash رمان
برای اولین بار از عبارت 

متاورس استفاده 
می کند.

2 0 0 7
 جهان مجازی

 Second Life با صدها 
هزار ساکن محبوبیت 

زیادی پیدا می کند.

2 0 1 3
گوگل با عرضه عینک 

نافرجامش واقعیت 
افزوده را به مردم عادی 
معرفی می کند. عینک 

گوگل کاربرد گسترده ای 
پیدا نمی کند.

2 0 1 1
 رمان ارنست کالین با نام 

 Ready Player One 
تصویری پادآرمان شهری 

و میخکوب کننده از 
متاورس به مخاطبان 

جریان اصلی ارائه 
می دهد.
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 شهریور 1401
سال ششم

شماره شصت ویکم

رایانــش و شبکه ســازی در نظــر بگیریــد؛ دوره ای که 
پــس از دوره ابرکامپیوترهــا از دهه ۱95۰ تــا ۱97۰، از 
دوره کامپیوتر های شخصی و اینترنت دهه ۱9۸۰ تا 
اواســط دهــه ۲۰۰۰ و از دوره موبایل و ابر تــا به امروز 
می آیــد. هــر دوره ای اینکه چه کســانی، چــه زمانی، 
کجــا، چرا و چطــور به منابــع رایانش و شبکه ســازی 
دسترســی داشــتند را تغییر داد. آثار ایــن تغییرات 
عمیق بودند، اما در عین حال پیش بینی دقیق آنها 

هم دشوار بود.
حتــی بزرگ ترین معتقدان بــه اینترنــت موبایل نیز 
زمانــی صرفــاً می توانســتند پیش بینــی کننــد که با 
اینترنت موبایل »افراد زیادی، بیشــتر و برای دالیل 
بی شــماری آنالیــن خواهنــد بــود«. نــه برخــورداری 
از درک فنــی پرجزئیــات از شبکه ســازی دیجیتــال 
و نــه ســرمایه گذاری میلیاردهــا دالر در تحقیقــات، 

هیچ کدام آینده را مشخص نکردند.
 اکنون خدماتی مثل فیس بوک، نتفلیکس یا پلتفرم 
رایانش ابــری خدمات وب آمــازون عجیــب و جدید 
نیستند، اما وقتی هنوز ســاخته نشده بودند، همه 
چیزشــان )مدل هــای کســب وکار، فنــاوری و اصــول 
طراحی شــان( عجیب و جدید بودنــد. از این  رو باید 
بپذیریــم کــه ســردرگمی، اختــالط و عــدم قطعیــت 

پیش نیازهای تحول آفرینی هستند.
با این حال مســائل ویژه ای وجود دارنــد که می توان 

شفاف شان کرد. 
متــاورس اغلــب بــه اشــتباه به عنــوان هدســت های 
واقعیت مجــازی ســه بعدی مثــل Meta Quest )با 
نام قبلی Oculus VR( یا عینک های واقعیت  افزوده 
)مشهورترین شــان عینــک بدنــام گــوگل( توصیــف 
می شــوند. دســتگاه های واقعیت مجازی و واقعیت 
افزوده ممکن است به روش محبوبی برای دسترسی 
به متاورس تبدیل شوند، اما خود متاورس نیستند. 
بــه ایــن فکــر کنیــد کــه تلفن هــای هوشــمند همــان 

اینترنت موبایل نیستند.
 متــاورس هــم Roblox، Minecraft، Fortnite یــا 
هیچ بــازی دیگری نیســت؛ ایــن بازی هــا جهان ها یا 
پلتفرم هایــی مجازی هســتند کــه احتماالً بخشــی 
از متاورس خواهنــد بود، همان طور کــه فیس بوک و 

گوگل بخشی از اینترنت اند. 
به دالیل مشــابهی متاورس را مفرد در نظر بگیرید، 
همان طــور کــه می گوییــم »اینترنــت«، نــه »یــک 
اینترنــت« )اینکــه امــروز اینترنت هــای متفاوتــی 
را می بینیــم، بیشــتر بــه تفاوت هــا در رگوالتــوری 
منطقه ای برمی گردد(. یکی از اختالط های رایج دیگر 
بین متاورس و وب۳، کریپتو و بالکچین اســت. این 
ســه مقوله ممکن اســت به بخش مهمی در تحقق 
پتانســیل متاورس تبدیل شــوند، اما صرفاً اصول و 
فناوری هستند. در واقع بسیاری از پیشگامان حوزه 
متاورس شــک دارند که آینده ای برای کریپتو وجود 

داشته باشد.
متاورس را نباید دگرگونی اینترنت یا جایگزین همه 
مدل های موبایل، دســتگاه ها یــا نرم افزارهــا در نظر 
گرفت. متاورس فناوری ها و رفتارهای جدیدی ایجاد 

خواهد کرد، اما به این معنی نیست که آنچه را ترجیح 
می دهیم، کنــار بگذاریم. هنــوز مطالبــم را در کامپیوتر 
شــخصی می نویســم که احتماالً همچنــان بهترین راه 
برای نــگارش متن هــای طوالنی خواهــد مانــد. در حال 
حاضــر بیشــتر ترافیــک اینترنــت هــم از دســتگاه های 
موبایل شــروع و هم به آنها ختم می شــود. بــا این حال 
تقریباً همه این ترافیک از طریــق کابل های تلفن ثابت 
و بــا اســتفاده از مجموعــه پروتــکل اینترنتــی جابه جــا 

می شود که در دهه ۱9۸۰ طراحی شده است.
متــاورس هنــوز وجــود خارجی نــدارد )حتی اگــر برخی 
مدیران ارشد چنین ادعایی بکنند یا دست کم بگویند 

فاصله چندانی با آن زمان نداریم(. 
در عیــن حال تحــوالت دکمــه ای ندارنــد که با فشــردن 
آن اتفاق بیفتند. اکنــون در عصر موبایل هســتیم، اما 
اولیــن تمــاس در شــبکه موبایــل در ســال ۱97۳ اتفاق 
افتاد، اولین شــبکه داده بی ســیم در ســال ۱99۱ عملی 
شد، اولین تلفن هوشــمند در ســال ۱99۲ ساخته شد 
و اتفاقــات دیگری هم افتــاد تا به آیفون در ســال ۲۰۰7 
رســیدیم. هرچنــد تعییــن زمانی کــه توســعه متاورس 
شروع شده، غیرممکن اســت، اما به روشنی می دانیم 

که توسعه آن در جریان است. 
در اواسط ســال ۲۰۲۱ تنها چند هفته پیش از رونمایی 
فیس بــوک از اهــداف متاورســی اش، »تیم ســوئینی«، 
مدیرعامــل و بنیان گــذار اپیک گیمــز، ســازنده بــازی 
فورت نایــت در توییتــی کــد پیش عرضــه بــازی ۱99۸ 
این شــرکت، Unreal را منتشــر کرد و گفــت بازیکنان 
»می توانســتند به پرتال ها وارد شوند و بین جهان های 
متفاوت ســفر کنند و بــدون نبــرد در حلقــه ای دور هم 

جمع شوند و گفت وگو کنند«. 
این تجربه ها به دالیلی در آن زمان جواب ندادند؛ افراد 
بســیار کمی آنالین بودند، اســتفاده از ابزارهای جدید 
خیلی دشوار بود، دستگاه هایی که می توانستند از آنها 
پشتیبانی کنند، بسیار پرهزینه و سنگین بودند و غیره. 
چند دقیقه بعد اضافه کرده بود: »از خیلی خیلی وقت 
پیش آرزوهای متاورسی داشتیم، اما تنها در چند سال 

اخیر عناصر حیاتی به سرعت مهیا شدند.«
متــاورس همچنیــن در ذات خــود پادآرمان شــهری 

نیست. 
این تصور اشــتباه رایج وجود دارد؛ چراکه واژه متاورس 
برگرفته از رمــان پادآرمان شــهری »نیل استیونســن«، 
 Snow Crash اســت. اسالف »Snow Crash« یعنی
مثل Neuromancer اثر »ویلیام گیبسون« )۱9۸۴( و 
The Trouble With Bubbles اثر »فیلیپ کی دیک« 
)۱95۳( نیــز ایــن احســاس را بــه خواننــدگان می دهند 
کــه متــاورس دنیــای واقعــی را بدتر کــرده اســت. درام، 
اساس بیشتر آثار تخیلی است؛ آرمان شهرها به ندرت 
مکان وقوع داســتان های محبوب اند، امــا از دهه ۱97٠ 
تاکنون چندین نمونــه اولیه از متاورس ظهــور کرده اند 
که محورشان نه استیال یا ســودجویی، بلکه همکاری و 
خالقیت بوده است. هر دهه واقع گرایی این جهان ها و 
همچنین کارکرد، ارزش و اثرگذاری فرهنگی شان بهبود 

می یابد.
زیربنای اینترنِت امروز، در طول چند دهه و با فعالیت 

2 0 1 4
وقتی بعد از اکتساب 

Oculus توسط 
فیس بوک، سونی و 
سامسونگ خبر از 

عرضه نمونه های اولیه ای 
از هدست هایشان 

می دهند، رقابت سختی 
در حوزه واقعیت مجازی 

آغاز می شود.

2 0 2 0
حدود ۲7 میلیون 
 Fortnite بازیکن
در کنسرت مجازی 

تراویس اسکات، ستاره 
هیپ هاپ شرکت 

می کنند.

2 0 2 0
همه گیری میلیون ها 

تازه وارد را به جهان های 
 Roblox مجازی ای مثل
 Animal Crossing و

می آورد. بازیکنان 
چینی Minecraft در 
بزرگداشت کادر درمان 

۱.۲ میلیون فوت مربع از 
بیمارستان های ووهان 
را در این بازی بازسازی 

می کنند.



88
ماهنامه اختصاصی

فناور ی های مالی ایران

آزمایشــگاه های پژوهشــی دولتــی، دانشــگاه ها و 
فناوری شناســان و نهادهــای مســتقل ســاخته شــده 

است. 
این مجموعه های اغلب غیرانتفاعی معموالً بر تعیین 
اســتانداردهای بــازی متمرکز بودنــد که بــه آنها کمک 
می کرد اطالعات را از سروری با سرور دیگر به اشتراک 
بگذارنــد و بــا ایــن کار همــکاری در مــورد فناوری هــا، 

پروژه ها و ایده های آینده را آسان تر کنند. 
مزایای این رویکرد متنوع و گســترده بود. هر کســی با 
هر دســتگاهی، در هر شــبکه ای و با هزینه کم یا صفر 
می توانســت به اینترنت دسترسی داشــته باشد یا در 

آن چیزی بسازد.
هیچ کــدام از ایــن مزایــا باعــث نشــدند کســب وکارها 
نتواننــد در اینترنــت ســودآوری کننــد یــا از طریــق 
فناوری هــای انحصــاری تجربه هــای اختصاصــی بــه 
 وجود آورند، بلکه »باز بودن« اینترنت امکان ساخت 
شــرکت های بیشــتر، دسترســی بــه کاربــران بیشــتر و 
دســتیابی به ســودهای بیشــتر را فراهم کرد و همزمان 
بــه غول هــای پیــش از اینترنــت )و به ویژه شــرکت های 
مخابراتــی( اجــازه نــداد آن را کنتــرل کننــد. بــاز بــودن 
همچنین باعث شد اینترنت عامل دموکراتیک شدن 
دانســته شــود و بیشــتر ارزشــمندترین شــرکت های 
ســهامی عام جهان در عصر اینترنــت بنیان گذاری )یا 

از نو متولد( شوند.
دشوار نیست که تجسم کنیم اینترنتی که شرکت های 
خوشه ای رســانه ای چندملیتی برای فروش ویجت ها، 
ارائــه تبلیغــات یــا بهره بــرداری از داده هــای کاربــران 
به منظور کسب ســود می ســاختند، چقدر با اینترنت 

موجود متفاوت  بود.
اما انتظار کنونی از متاورس نوعی »اینترنت شرکتی« 
اســت. هنگام ظهــور اینترنــت آزمایشــگاه های دولتی 
و دانشــگاه ها در عمــل تنهــا نهادهایــی بودنــد کــه از 
اســتعدادهای رایانــش، منابــع و بلندپروازی های الزم 
بــرای ســاخت »شــبکه شــبکه ها« برخــوردار بودنــد و 
تعــداد کمــی در بخــش انتفاعی تصــوری از پتانســیل 

تجاری اینترنت داشتند. 
هیچ کــدام از ایــن شــرایط در مــورد متــاورس صــدق 
نمی کنــد و در عــوض ایــن کســب وکارهای خصوصــی 
هســتند کــه در ایــن حــوزه پیشــگام اند و متــاورس را 

می سازند.
در ســال ۲٠۱۶ خیلــی پیــش از آنکــه مدیــران ارشــد 
شــرکت های بزرگ سراســر دنیا با جدیت بــه متاورس 
فکــر کننــد، تیــم ســوئینی، مدیرعامــل اپیک گیمــز به 
VentureBeat گفتــه بــود: »اگــر یــک شــرکت کنترل 
متــاورس را در دســت بگیــرد، قدرتمندتر از هــر دولتی 
خواهــد شــد.« به راحتــی می تــوان چنیــن ادعایــی را 
اغراق آمیز خواند، اما به گزارش Citi و KPMG تا سال 
۲۰۳۰ درآمد ســاالنه ناشــی از متاورس می تواند به ۱۳ 

تریلیون دالر برسد. 
»مورگان استنلی« این رقم را هشت تریلیون دالر برای 
ایاالت متحده و چین برآورد کرده و گلدمن ساکس بین 
۲.5 تا ۱۲.5 تریلیون دالر در سراسر جهان پیش بینی 
کرده اســت، مک کنزی نیز این رقم را پنج تریلیون دالر 

تخمین زده است. 
»جن سون هوانگ«، بنیان گذار و مدیرعامل انویدیا 
که در بیشتر ســال ۲٠۲۲ یکی از ۱۰ شرکت سهامی 
عام بزرگ جهــان بود، معتقد اســت تولید ناخالص 
داخلی متاورس در نهایت از تولید ناخالص داخلی 

»دنیای واقعی« پیشی خواهد گرفت.
اینجاســت کــه تــرس از پادآرمان شــهر نــه بی مورد، 
بلکه بجا بــه  نظر می رســد. بــا تحقق ایــده متاورس 
بخش فزاینده ای از زندگی، کار، تفریح، زمان، ثروت، 
شــادی و روابــط مــا در جهان هــای مجــازی خواهــد 
بود؛ نــه مانند اکنون کــه فقط از طریق دســتگاه های 
دیجیتال تسهیل می شود. متاورس صفحه هستی 
موازی ای خواهد بود که بر فراز اقتصادهای فیزیکی 
و دیجیتال مــان قــرار می گیــرد و هــر دو را یکپارچــه 

می کند. 
در نتیجه شــرکت های کنترل کننــده این جهان های 
مجازی و اتم های مجازی شــان بیش از شرکت هایی 
کــه در اقتصــاد دیجیتــال امــروز رهبــری می کننــد، 

غالب خواهند شد.
در نتیجه متاورس بسیاری از مسائل دشوار هستی 
دیجیتــال امــروز مثــل حقــوق داده، امنیــت داده، 
اطالعــات نادرســت و افراطی ســازی، قــدرت پلتفرم 
و رضایــت کاربــر را حادتــر خواهــد کــرد؛ بنابرایــن 
فلســفه ها، فرهنگ هــا و اولویت هــای شــرکت های 
پیشــگام در عصر متــاورس تعیین خواهنــد کرد که 
آینده نه صرفــاً مجازی تر یا پرفایده تــر، بلکه بهتر یا 

بدتر از اکنون خواهد بود.
در حالی  کــه بزرگ تریــن شــرکت ها و بلندپروازترین 
اســتارتاپ های جهــان متــاورس را دنبــال می کنند، 
مــا )کاربــران، توســعه دهندگان، مصرف کننــدگان 
و رأی دهنــدگان( بایــد درک کنیــم کــه همچنــان در 
شــکل گیری آینده مــان نقــش داریــم و می توانیــم 
وضعیت موجود را تغییر دهیم، البته به شرط اینکه 

همین حاال عمل کنیم. 
درســت اســت که متاورس اگر نگوییم وحشتناک، 
دلهــره آور بــه  نظــر می رســد، امــا ایــن دوران تغییــر، 
فرصتی برای ماست تا افراد را متحد کنیم، صنایعی 
را متحول کنیم کــه در برابــر تحول آفرینی مقاومت 

کرده اند و اقتصاد جهانی برابرتری بسازیم.
همان طــور کــه در دهه هــای ۱99۰ و ۲۰۰۰، آینــده 
اینترنت مشــخص نبــود، اکنــون نیز بخــش زیادی 
از آینــده نامشــخص اســت، امــا می توانیــم درک 
کنیم که متــاورس احتماالً چگونــه کار خواهد کرد و 
چه تجربه هایــی، چه زمانی، چرا و برای چه کســانی 
ممکن است در دسترس قرار بگیرند، چه مشکالتی 
ممکن است پیش بیایند و چه مواردی باید درست 

پیش بروند. 
می توانیم از این اطالعات برای شــکل دادن به آینده 
اســتفاده کنیــم، همان طــور کــه شــرکت های بــزرگ 
فناوری استفاده خواهند کرد. همان طور که مدیران 
ارشــد شــرکت ها عادت دارند به مــا یــادآوری کنند، 
پــای تریلیون هــا دالر و مهم تــر از آن زندگی مــان در 

میان است 

2 0 2 1
تب خرید ملک، 

جهان های مبتنی 
بر بالکچین مثل 

دیسنترالند و 
سندباکس را فرامی گیرد 

و سرمایه گذاران 
میلیون ها دالر برای 

خرید زمین های مجازی 
پرداخت می کنند.
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مارک زاکربرگ نام 

فیس بوک را به متا تغییر 
می دهد و می گوید 

دوست دارد این شرکت 
از »شرکتی که بیشتر 

شرکت رسانه های 
اجتماعی است به 

شرکت متاورس تبدیل 
شود«.
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نگاهی 
سراسر بین 
به بانکداری

»کتاب راه کار« به گام سوم رسید و در جدیدترین 
شــماره خود به بانک و بانکداری می پردازد. 
نشریه »کتاب راه کار« که بر ترجمه تأکید دارد، 
در هر شماره با تمرکز بر یک موضوع از اقتصاد 
و نوآوری ســعی دارد تا ایده های قابل اعتنا در 
تاریخ آن مفهوم/پدیده خاص را برای مخاطبان 
فارسی زبان اکوسیستم اقتصاد نوآوری بازتاب 
دهد و بر این اساس با انتخاب کتاب های تأثیرگذار 
هر حوزه و ترجمه خالصه مختصر آنها سعی دارد 
که درباره آن موضوع خاص، دیدی سراسربین به 

مخاطبان ارائه دهد. 
کتاب راه کار در آخرین شــماره خود به مفهوم 
بانکداری پرداخته اســت. در این شــماره  
کتاب های مهم و متنوعی هم از مفاهیم 
بانکداری و هم از تاریخ و تاریخ سازان 
بانکداری می بینیم کــه به صورت 
خالصه و چکیده در این نشریه گردآوری 
شده اســت. عناوین بعضی از این کتاب ها 
عبارت اند از:  »اربابان امور مالی؛ بانکدارانی که 
دنیا را ورشکست کردند«، »بانکداری ناب، بهبود 
کیفیت، بهره وری و روحیــه در دفاتر مالی«، 
»بانکداری خصوصی جهانی و مدیریت ثروت/
واقعیت های جدید«، »پول در نسل هزاره؛ چگونه 
ســرمایه گذاران جوان می توانند ثروت سازی 
کنند«، »نگاهی از درون به بانکداری سوئیس« 
و چکیده هایی از  کتاب های خواندنی دیگری که 

هرکدام ایده ای در بانکداری را به بحث می گذارد.



»االن بخر، بعداً پرداخت 

بلومبرگ 
بیزینس ویک

کــن«. ایــن یــک جملــه 
یــک  بلکــه  نیســت، 
ســازوکار جدیــد در بــازار 
مصرف کننده است که با 
استفاده از نظام اعتباری، راه پرداختی نوینی به مردم 
ارائــه می دهــد. مجلــه بلومبــرگ بیزینس ویــک کــه 
مسیری برای نقد چنین سازوکاری باز کرده است، آن 
را »راهی جدید برای افتادن به دردســر« می نامد. در 
ادامه به بهانــه همین مســئله چهــار روش پرداخت 
جدیــد مطــرح می شــوند کــه گویــا جهــان اعتبــاری 
جدیــدی می ســازند، امــا مشــکالت دنیــای قدیمــی 

اعتبار را دارند؛ بحران بدهی مصرف کننده. 
شرکت های کالرنا، افرم و افترپی چهار روش پرداخت 
ســاده را به دنیای جدیــد اعتباری تبدیــل کرده اند، با 
این  حال عدم قطعیت اقتصادی و سخت گیری های 
بخش تنظیم کننده و صدالبته، مشکالت همیشگی 
مربوط بــه بدهی، تمــام زرق وبرق این دســتاورد را زیر 

سؤال برده اند. 
ابتدا باید دلیل قدرت گرفتن سازوکار پرداختی »االن 
بخر، بعــداً پرداخت کــن« )BNPL( را بررســی کنیم. 
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سم بنکمن-فرید؛ وارن 
بافت بعدی؟

کالســیک  دنیــای 

فورچون
پیونــدی  ســرمایه گذاری 
پیچیــده و ناهموار بــا جهان 
ارزهای دیجیتال دارد. گرچه 
ســرمایه گذاران زیــادی بــا 
اعتماد کامل به صنعت کریپتو، هزینه هــای زیادی را روی 
این بــازار خاص متمرکــز کرده اند، اما غول های مشــهوری 
چون وارن بافت هم همواره بدبینی اساسی خود را نسبت 
به این بازار و حتی ایرادات بنیادیــن آن مطرح کرده اند. در 
این گره گاه اساسی است که با نامی چون سم بنکمن-فرید 
آشنا می شویم؛ کارآفرین موفقی که مدیرعامل و بنیان گذار 
صرافی ارزهای دیجیتال اف تی ایکس است و با وجود سن 
کم 30 سال، ثروت خالصی تقریباً معادل 24 میلیارد دالر 
دارد. بنکمــن کامالً دنیــای ارزهــای دیجیتــال را در آغوش 
گرفته و در این دوره حساس، اعتماد بیشتری به این بازار از 
خود نشان داده است. وارن بافت سال های پیش به دلیل 
پیش بینی های قابل توجه خود از بازار به لقب »پیشگوی 

اُماها« را یدک می کشید. 
حاال از دید مجله فورچون یک دوراهی روشن مطرح است؛ 
سم بنکمن به پیشگوی اُماهای بعدی تبدیل می شود یا در 
یک لحظه چیزی جز خاکستر از دارایی اش باقی نمی ماند. 
صنعت کریپتو از نوامبر 2021 تا امروز تقریباً دو تریلیون دالر 
از ارزش خود را از دســت داده و همین مســئله باعث شــده 
بســیاری از اســتارتاپ های فعال در این عرصه ورشکســته 

شوند یا ارزش زیادی را از دست بدهند. 
با ایــن  حال یک صرافــی ماننــد اف تی ایکــس از آنجایی که 
حجــم زیــادی از درآمــد خــود را از میــزان معامالت کســب 
می کند، آسیب کمتری دیده است، زیرا طی نیمه اول 2022 
حجم معامــالت اف تی ایکس چیزی در حــدود 76 میلیارد 
دالر بوده که نسبت به 64 میلیارد دالر دوره مشابه در سال 
2021، وضعیت خوبی دارد. از سوی دیگر نباید فراموش کرد 
ثروت بنکمن طی نیمه اول 2022 تقریبــاً 4.7 میلیارد دالر 

کاهش داشته است  

GLOBAL 500:  THE WORLD’S LARGEST CORPOR ATIONS 

THE NEXT WARREN BUFFETT?
The 30-year-old billionaire Sam Bankman-Fried is betting big on crypto in a moment of crisis.  

He could build an empire like the Oracle of Omaha—or crash and burn.
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مطالعات مختلف نشــان می دهند کــه رابطه ای بین 
حس مالل، چرخ زدن در اینترنــت در حالی که بیکار 
گوشه ای نشسته اید و خرید اینترنتی گسترده وجود 
دارد. به همیــن دلیل جــای هیچ تعجبی نیســت که 
این شکل از پرداخت در دوره همه گیری کووید 19 در 
جهان اوج گرفت. از ســوی دیگر تبلیغاتــی که در این 
زمینه وجــود دارنــد، باعــث می شــوند مصرف کننده 
این خرید ها را به چشــم یک بازی ببینــد و خود را در 

معرض بدهی بسیار زیادی قرار دهد. 
بخــش دیگــری کــه در ایــن شــماره از بلومبــرگ 
بیزینس ویک توجه را جلب می کند »آموزش مکتب 
اقتصــادی اتریش به کــودکان« اســت. همان طور که 
می دانیــد مکتــب اقتصــادی اتریــش تقریباً دســت  
راســتی ترین مکتــب اقتصــادی برجســته جهــان بــا 
تأکید بر بازار آزاد اســت. نکته جالب اینجاســت که 
ارزش هــای چپ گرایانــه، به ویــژه در ابعــاد فرهنگــی، 
به شــدت وارد فضــای آموزشــی کــودکان شــده و این 
مســئله سیاســت مداران محافظــه کار را بــه هــراس 
انداخته است. حاال دست راستی ها عالوه بر مبارزه 
با نفوذ چپ، به فکر راه انــدازی جریان فکری خود در 

ذهن بچه ها هستند 

تاریخ انتشار
  آگوست 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

 #متاورس #واقعیت_
مجازی #دنیای_مجازی

راهی جدید بــــــــــــــــــــرای بدهکار شدن

شیرجه در دنیای 
متاورس

مجلــه تایــم بــه عصــر جدید 

دیجیتــال پرداختــه  اســت؛ تایم
عصــری کــه در آن بایــد وارد 
دنیای متاورس شد. به زودی 
شــکل  متــاورس،  جهــان 
جدیدی به زندگی انسان ها می بخشد، اما نکته اینجاست 
که انسان ها باید تالش کنند این تغییرات در راستای بهتر 
شــدن باشــد. بــر اســاس گزارش هــای به دســت آمده از 
کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار آمریــکا، در شــش ماهه 
نخســت ســال 2022 بیش از یک هــزار و 100 مــورد پرونده 
قانونی مرتبط با جهان متاورس ایجاد شــده، این در حالی 
اســت که در مدت مشابه در سال گذشــته فقط 260 مورد 
ایجاد شده بود. همه اینها یعنی وارد عصر جدیدی شده ایم؛ 
عصری که متعلق به جهان متاورس است. حاال دیگر همه 
مدیران شرکت ها به نوعی از دنیای متاورس آگاه شده اند و 
می دانند که باید امور شرکتی خود را به طرق مختلف وارد 
جهان متاورس کنند. البته هنوز از قابلیت ها و ظرفیت های 
دنیای متاورس آگاه نیستند و با جزئیات آن آشنایی ندارند. 
تعداد کمی از مدیران شرکت ها می توانند به شما توضیح 
دهند که متاورس دقیقاً چیســت و چطور می توان آن را در 

محیط کار خود ایجاد کرد. 
البته آن دســته از مدیران شــرکت ها که آشنایی کامل تری 
با دنیای متــاورس دارند، باز هــم در مورد کاربردهــای آن در 
شرکت خود، اختالف نظرهایی دارند. در واقع ممکن است 
الزاماً در موارد اساســی توافق نداشــته باشــند. بــرای مثال 
پیوند جهان متاورس با بالکچین و کریپتو از جمله مواردی 
است که این جهان را در میان مدیران شرکت ها بحث برانگیز 
می کند. مجله تایم برآورد کرده که طی یک دهه آینده شاهد 
تحوالت بزرگی در رابطه با جهان متاورس باشیم. روی طرح 
جلد این مجله هم تصویــری از واقعیت مجازی می بینیم 
که فردی با ظاهری متاورسی و کاله های واقعیت مجازی، از 

دنیای مجازی قدم به دنیای واقعی گذاشته  است 

t i m e . c o m

INTO THE METAVERSE
THE NEXT DIGITAL ERA WILL CHANGE EVERYTHING BY MATTHEW BALL
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تاریخ انتشار
  5 آگوست 2022
صاحب امتیاز
آی بی تی مدیا

تیراژ
100 هزار نسخه

انتشار اولین شماره
1933

دفتر مرکزی
نیویورک، آمریکا

وب سایت
newsweek.com  

سوژه ها
#بحران #رکود #دالر

تاریخ انتشار
  25 جوالی 2022
صاحب امتیاز

داوجونز
تیراژ

305 هزار و 513 نسخه
انتشار اولین شماره

1921
دفتر مرکزی

نیویورک، آمریکا
وب سایت

www.barrons.com  
سوژه ها

#آمازون #سهام 
#سرمایه_گذاری

درون مایه آمازون

ســهام آمازون افت کرده ، اما 

بارونز
این به هیچ وجه پایان ماجرا 
برای غول تجارت الکترونیک 
جهــان نیســت. ماهنامــه 
بارونز داستان جلد خود را به 
پیش بینی وضعیت آمازون و ارزش سهام این ابرشرکت در 
بازار، اختصاص داده است. در ماه ابتدایی تابستان جاری، 
سهام شرکت آمازون با افت قابل توجهی روبه رو شد، زیرا 
این شــرکت نمی توانســت در زمینه تجــارت الکترونیک 
قدرت پیشــین خود را حفظ کند. این مســئله باعث شد 
توانمندی قابل توجه آمازون در زمینه فضای ابری، آن طور 
که باید به چشــم نیاید. بنابر پیش بینــی و تحلیل مجله 
بارونز، ســرمایه گذاران باید افت سهام آمازون را به چشم 
یک حاشــیه نگاه کنند کــه در متن آن جای رشــد بســیار 

زیادی قرار دارد. 
به عبــارت ســاده تر، از دید این مجلــه، هیچ  زمــان دیگری 
مانند اکنون فرصت برای سرمایه گذاری در سهام آمازون 
جذاب به نظر نرسیده بود. برای درک بهتر شرایط آمازون 
در خدمات تحت وب و حضــور در فضای ابری تنها کافی 
اســت به داده هــای خاصــی نگاه کنیــم. طی هفت ســال 
اخیر، ســهم خدمات تحت وب آمازون از کل عایدی این 
شــرکت تقریباً دوبرابر شــده اســت. در ســال جــاری، این 
بخــش ســهمی 16درصــدی در کل فــروش آمــازون دارد و 
اگر از حیث سودآوری نگاهی به داستان بیندازیم، سهم 
خدمات تحت وب بیش از 100 درصد خواهد بود. دلیل این 
افزایش سهم ســودآوری این است که کسب وکار تجارت 
الکترونیــک آمــازون در حال زیان دهی اســت. طی ســال 
اخیر کل درآمد آمازون تقریباً 17.6 میلیارد دالر بوده و طی 
همین دوره، درآمد بخش خدمات تحت وب 26.3 میلیارد 
دالر را نشــان می دهــد.  البتــه نبایــد فراموش کــرد رقیب 
اصلی آمازون در زمینه خدمات تحت وب در فضای ابری، 
مایکروســافت آزور و گوگل کالود اســت. با این حال نباید 
از یاد برد که این ســه رقیب، هر یــک در زمینه ای متفاوت 
تخصص دارند و بازارهای ویژه خود را دارند. همین مسئله 
باعث می شود که آمازون با ارائه خدمت نگهداری داده، آن 
هم به شکلی به صرفه بتواند همیشه گزینه جذابی برای 

بخشی از بازار باشد که به دنبال تحلیل داده هستند  
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Amazon Unboxed
Sharesof the techgianthave tumbledase-commerceslows,

but its future is in thecloud.Why thestockcoulddouble.
PAGE 24

EUROPE’S SUMMER OF CRISES • PAGE 12

واژه رکود این روزها در هر 

نیوزویک
رســانه ای دیده و شنیده 
می شود. تورم به باالترین 
ســطح خــود رســیده و 
ارزش ســهام شــرکت ها 
پایین آمده  است. اما در این شــرایط چطور می توان 
از پــول و ســرمایه خــود محافظــت کــرد؟ ایــن همان 
مــوردی اســت کــه مجلــه نیوزویــک در جدیدتریــن 
شــماره خود بــه آن پرداختــه و تــالش کرده بــرای آن 
پاســخی ارائــه دهــد. اوضــاع اقتصــادی بــه دالیــل 

مختلف آشفته شده  است. 
یکــی از دالیــل آن، همه گیــری کروناســت، ایــن 
همه گیری باعث شد بانک های مرکزی در کشورهایی 
مانند آمریکا، سیاســت کاهش نرخ بهره را در پیش 
بگیرنــد و از طریــق سیاســت های پولــی و همچنیــن 
بسته های رونق بخشــی به اقتصاد، خود را از بحران 
اقتصــادی در شــرایط همه گیــری نجــات دهنــد. اما 
کاهش مداوم نــرخ بهره بــه افزایش نرخ تــورم منجر 
شــده و حــاال تنهــا راه مقابلــه بــا افزایــش نــرخ تورم، 
افزایــش نــرخ بهــره اســت. نکتــه اینجاســت کــه به 
محض اقدام بانک هــای مرکزی از جملــه فدرال رزرو 
برای افزایش نرخ بهره، شاهد کاهش رشد اقتصادی 

حفظ سرمایه در زمــــــــــــان رکود اقتصادی
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تاریخ انتشار
  سپتامبر 2022
صاحب امتیاز
فست کمپانی

تیراژ
؟؟؟ هزار نسخه

انتشار اولین شماره
نوامبر 1995

دفتر مرکزی
نیویورک، آمریکا

وب سایت
fastcompany.com  

سوژه ها
#نوآوری #خالقیت 

#کسب وکار

نوآوری؛ امری الزامی

مجلــه فســت کمپانی در 

فست کمپانی
جدیدترین شماره خود به 
نوآوری و خالقیت پرداخته 
 اســت. دلیــل ایــن امــر هم 
جشنواره نوآوری است که 
هزاران سازنده، ابداع کننده و نوآور از سراسر جهان در آن 
شرکت می کنند. این جشنواره قرار است در ماه سپتامبر 
برگــزار شــود و خالق تریــن یــا نوآورتریــن افــراد در 
کسب وکارهای مختلف در آن شــرکت کنند. این رویداد 
به صورت ساالنه در نیویورک آمریکا برگزار می شود. اکنون 
که به دلیل کرونــا بحــث دورکاری و فضــای کاری هیبرید 
جدی تر از همیشه شده، بیش از هر زمانی به نوآوری نیاز 
داریم. یعنی رهبران کسب وکارها و سرمایه گذاران همگی 
متوجه شــده اند که نــوآوری امــری الزامی اســت و باید با 
آغوش باز به استقبال اقدامات نوآورانه در کسب وکارهای 
خــود برونــد. نــوآوری جهانــی بــدون مــرز اســت و مجله 
فست کمپانی تالش کرده از آن بنویسد. جهان مدرن با 
پیچیدگی هایی همراه است که اهالی کسب وکارها را وادار 
بــه نــوآوری و خالقیــت در کار می کنــد. جشــنواره ها و 
رویدادهــای مختلــف در رابطه با نــوآوری به افــراد کمک 
می کند تجربیات خود را در اختیار یکدیگر بگذارند و از این 
طریق بــا دنیای خالقانه تری آشــنا شــوند. عالوه بــر این، 
رویدادی که فست کمپانی برگزار خواهد کرد، این امکان را 
فراهم می آورد که اهالی کســب وکار به همراه تجربه های 
نوآورانه خــود، دور هــم جمع شــوند و از طریــق مناظره و 
گفت وگــو، راهی بــرای ورود بــه دنیای نــو پیدا کننــد. این 
سازمان در قلب نوآوری جهان یعنی در نیویورک  راه اندازی 
شده و اهالی کسب وکارها می توانند ایده های نوآورانه خود 
را برای بهبود کسب وکارشان با دیگران به اشتراک بگذارند. 
از آنجا که پایه های این جشــنواره به نوآوری گــره خورده، 
حتــی اگــر صدهــا رویــداد مشــابه دیگــر در همان شــهر 
نیویــورک برگزار شــود، باز هــم با رویــدادی جدیــد روبه رو 
خواهیم شد که پنجره ای به روی ایده های جدید و نوآورانه 

به روی ما خواهد گشود 

خواهیــم بــود. در حالــی  کــه اقتصادهــا به دلیــل 
همه گیری و همچنین جنگ روســیه و اوکراین دچار 
بحران شــده بودنــد، افزایش نــرخ بهره بــرای مقابله 
با تورم، ضربه نهایــی را به آنها وارد خواهــد کرد و به 
کاهش رشد اقتصادی در آنها منجر خواهد شد. به 
همین خاطر اســت که این روزها واژه رکود اقتصادی 
را بیش از هر زمانی می شــنویم و احتمال آن بیشتر 

از همیشه است. 
در این شرایط دارایی و ثروت افراد به سادگی از دست 
مــی رود. نیوزویــک تــالش کــرده راهکارهایــی بــرای 
محافظت از پول و ســرمایه در شــرایط بحران و رکود 
اقتصادی ارائه دهد. دالر به عنوان یکی از دارایی های 
امن جزء پیشنهادهای نیوزویک است که تصویر آن 
را روی جلد مجله هم می بینیم. گویی وزنه ای به دالر 
متصل شده و کمک می کند این دارایی در وضعیت 
امنی قرار بگیرد و در شرایط بحران اقتصادی، دچار 
مشکل نشــود. در نتیجه بهره گیری از دالر به عنوان 
یک دارایی امــن، از مهم ترین راهکارهایی اســت که 
نیوزویــک پیشــنهاد می دهــد. دالر توانســته قدرت 
خود را در این شــرایط بحرانی حفظ کنــد و به همین 
خاطر می توان گزینه ای مناسب برای حفظ دارایی و 

سرمایه باشد 

حفظ سرمایه در زمــــــــــــان رکود اقتصادی
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چــرا مهــم اســت: ســیف الدین آمــوس در اولیــن 
کتــاب آکادمیک در خصــوص اقتصــاد بیت کوین، 
»استاندارد بیت کوین«، تاریخچه  پول را مرور می کند 
تا در این میان به ما نشــان بدهد که چطور همزمان 
با شــکل گیری و ترقــی تمدن هــا نیاز بــه جابه جایی 
ارزش به شکل های مختلفی تجلی پیدا کرد و مبادله 
کاالبه کاال را به مبادله کاال و خدمات با فلزات گران بها، 
ضرب ســکه و پذیــرش و به کارگیری پول هــای بدون 
 پشتوانه، چک ها و حواله ها تبدیل کرد و حاال ما را به 
سمت پذیرش سیستم بیت کوین و ارزهای دیجیتال 

پیش می راند. 
آموس ضمن بیان مفهوم پول سالم و ناسالم، پیوند 
معنادار میان پیشرفت و شکوفایی و نظام پولی سالم 
از یک سو و فروپاشــی تمدن ها و فروپاشی پولی را از 
سوی دیگر برجســته می کند. در کنار آن، مواردی را 
برمی شمارد که امروز نظام پولی حکومت ها را ناسالم 
می کند. همه  اینهــا در نهایت، ما را بــا این واقعیت 

رو بــه رو می کنــد کــه چرخش بــه ســمت بیت کوین 
به نوعی جایگزین نظــام مالی ســالم بــرای رهایی از 
سلطه دولت ها به نفع جامعه است. آموس در فصل 
نهایی کتاب به سؤاالت رایج پیرامون بیت کوین پاسخ 
می دهد؛ سؤاالتی نظیر اینکه آیا استخراج بیت کوین 
اتالف انــرژی اســت؟ آیــا بیت کویــن بــرای مجرمان 
است؟ چه کسی بیت کوین را کنترل می کند؟ و اگر او 

خواست  بیت کوین را از بین ببرد، چه؟
آمــوس، خواننــده را به ســفری جــذاب در دل تاریخ 
می برد و توضیح می دهد چــه ابزارها و فناوری هایی 
نقش  پول را ایفا می کرده اند؛ از سیستم های بدوی 
معامله با ســنگ و صــدف دریایــی تا ســکه و طال و 
ارزهای فیــات. او با توضیح اینکه چــه عاملی به این 
فناوری ها نقش مالی شان را اعطا کرده اند و چگونه 
برخی از آنها از این نقش ها کنار گذاشــته  شده اند، 
ایــده ای درخــور از آنچــه پــول ســالم را می ســازد، به 

خواننده ارائه می دهد   

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

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

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

آینده تحت سلطه دولت ها نخواهیم بود. 
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استاندارد بیت کوین 
جایگزینی غیر متمرکز برای بانکداری مرکزی

چــرا مهــم اســت: درک اصــول ســازمانی بــرای 
موفقیت هر سازمان کوچک یا بزرگ، خصوصی 
یا دولتی، حیاتی است. نظریه سازمان مدرن در 
مفاهیم شــکل گرفته در دوران انقــالب صنعتی 
ریشــه دارد، با مطالعات افرادی چون ماکس وبر 
و هنری فایول آغاز شده و تابه امروز دگرگونی های 
عظیمــی را از ســر گذرانده اســت. در طــول دهه 
1990مطالعه ســازمان ها و ســاختار فلسفه های 
مدیریتــی و تولیــدی آنهــا بــه طــرح نظریه هــای 
گوناگونی رســید کــه موضــع تمرکز و تأکیدشــان 
متفاوت بود، اما به نظر می رسد هنوز تا رسیدن 
به نظریه ای واحد در خصوص توســعه ســازمان 
فاصله داریم. در این میان، یکی از مشهورترین 
نظریه های سازمانی نظریه  ســازمان باز و مبتنی 
بر گشودگی اســت؛ گشــودگی در مقابل محیط 
پیرامــون از انتخــاب همــکاران و رفتــار بــا آنها تا 
اتخاذ اســتراتژی مدیریتی و تعامل با مشــتری. 
ایــن گشــودگی، ســازگاری بــا تغییــرات محیط را 

نیز در خود دارد که باعث می شــود پیش از آنکه 
تغییــرات کســب و کار را از میــدان رقابــت خــارج 

کند، با آنها همگام و سازگار شود.  
به تازگــی کتــاب ســازمان بــاز بــا ترجمــه محمــد 
رهبان و به همت انتشــارات راه  پرداخت منتشر 
شده است. این کتاب مســتندی از تجارب جیم 
وایت هرســت در دوره  مدیریت ردهت بر اساس 
نظریه سازمان باز است. ردهت در کنار آمازون و 
گوگل از نمونه های خوب به کارگیری ســازمان باز 
است و مقایســه روش ها و گستره  گشودگی این 
ســازمان ها می تواند به مخاطب کمک کند تا به 
الگویی متناســب بــا محیط کســب وکار خودش 
برســد. در واقــع در کتــاب ســازمان بــاز، ردهــت 
نمونه های شــخصی خــود را از تبدیــل یک رهبر 
ســنتی به یــک رهبر بــاز به اشــتراک می گــذارد. 
در این داســتان ها صداقــت و صراحت او بخش 
اصلی آن چیزی اســت کــه یک رهبر موفــق را در 

یک سازمان باز تعریف می کند  
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برد اسمیت / کارول ان براون

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

ابـــزارهــــــا 
و 

سـالح هــــــا

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

در یک دهه گذشته با آن مواجه بوده است. 
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چــرا مهــم اســت: »60 الگــوی مــدل کســب وکار« 
گزارشــی از پژوهــش روشــمند »الیــور گاســمن« و 
همکاران او در آزمایشــگاه IBM مؤسســه مدیریت 
تکنولــوژی دانشــگاه ســنت گلن بــر پس زمینه های 
صنایع اســت. نویســندگان ضمــن یــادآوری اینکه 
سنگ بنای هر کسب و کار موفقی مدلی موفق است، 
ما را بــه کاوش راز شکســت و پیروزی کســب و کارها 

می برند. 
نوآوری همواره عامل مهمی در رشد و رقابت پذیری 
کســب و کار بــوده اســت، امــا اغلــب در دام امنیــت 
و رواج مدل هــای منســوخی می افتیــم کــه برایمــان 
آورده ای ندارند. نویســندگان از این پیش تر می روند 
و نشــان می دهنــد کــه دیگــر ارائــه راه حلــی فناورانه 
یا محصولــی اســتثنایی کافی نیســت، بلکــه دیگر 
سرنوشــت شــرکت ها، متناســب بــا افزایش فشــار 
رقابتی و جهانی شدن مســتمر، در گرو توانایی آنها 
در اســتفاده از نــوآوری در مــدل کســب وکار اســت. 

ویراست اول این اثر با ارائه 55 مدل الگوی کسب وکار 
موفــق پرفــروش شــد، روزنامــه ای آلمانی زبــان آن را 
شــورانگیز خواند و ترجمــه فارســی آن در کنفرانس 
بین المللــی اقتصــاد و مدیریــت کســب وکار عنوان 
کتاب سال 1400 در زمینه مدیریت کســب وکار را از 
آن خود کرد.  اما ضرورت زمانه، بازبینی مستمر مدل 
کسب و کار است. به قول استیو جابز، باید ستون های 
موفقیت امروز را به پرسش گرفت و احتمال شکست 
را در ذهــن  داشــت؛ حتی اگــر حاال همه چیــز خوب 
اداره می شــود. مــا در دوره ای از مزیت رقابتی موقت 
هستیم که موفقیت فقط با بررسی و تقویت پیوسته  
ریشه های آن حفظ می شود. پس عجیب نیست که 
پژوهشگران ســنت گلن پنج مدل را در نسخه  2020 
این کتاب وارد کرده اند. ویراســت جدید این کتاب با 
ترجمه  مازیــار نوربخش، محمدرضا درخشــان و به 
همت انتشارات راه  پرداخت روانه  بازار کتاب شده و 
اکنون در فروشگاه راه پرداخت در دسترس است  

60 الگوی مدل کسب   وکار 
90 درصد شرکت های موفق دنیا چگونه کار می کنند؟

چــرا مهــم اســت: امــروزه بیشــتر کســب وکارها به 
این نکته واقف اند که بایــد درباره  موضوعاتی چون 
نظارت الکترونیکی، فناوری و امنیت عمومی، حریم 
خصوصی، امنیت سایبری، حفاظت از دموکراسی، 
رسانه های اجتماعی، دیپلماسی دیجیتال، حریم 
خصوصی مصرف کننده، ســرمایه انسانی، هوش 
مصنوعی و حتــی چین و تقابــل آن بــا آمریکا فکر 
کرده و تکلیف خودشان را با هر یک از اینها روشن 
کنند. امــا کمتر کســی بــه این نکتــه توجه داشــته 
که چشــم انداز و نقاط تمرکز مدیران کســب وکاری 
بــا اهــداف و افق های پیــش روی سیاســت مداران و 
اقتصاددانان متفاوت است و مدیران کسب وکارها 
بایــد در کنــار توجه بــه این مســائل در پی بــرآوردن 
منافع خود هم باشــند. برد اســمیت، مدیر ارشــد 
مایکروســافت، در کتاب »ابزارها و ســالح ها« با در 
نظر داشــتن این نکته به مســائل مهم پیــش روی 
کســب وکارها می پــردازد. »بــرد اســمیت«، مدیــر 
ارشد مایکروسافت، در کتاب »ابزارها و سالح ها« با 

در نظر داشتن این نکته به مسائل مهم پیش روی 
کسب وکارها می پردازد و همین عاملی برای راهیابی 
این کتاب در فهرســت پرفروش های نیویورک تایمز 

می شود. 
البتــه، آن پنجــره ای که اســمیت بــه روی مخاطب 
می گشاید هم بی تأثیر نبوده است. نباید فراموش 
کنیم کــه ایــن کتــاب را حقوقدانانــی نوشــته اند که 
ســال ها در کنار یکــی از مهم ترین کســب وکارهای 
فناوری جهان، مایکروسافت، بوده اند و به خوبی با 
مسائل و دغدغه های کسب وکارها آشنا هستند. 
در نهایــت، حتــی اســم بیــل گیتــس کافــی اســت 
تا مخاطــب کنجــکاو شــود. حــاال تصــور کنیــد که 
اســمیت بــه  مخاطــب اجــازه می دهــد بــه پشــت 
صحنه  مایکروسافت سرک بکشد و از برخی رازهای 
رشــد، توســعه و دوام این شــرکت ســر دربیاورد. او 
در ایــن کتاب ســیصد و انــدی صفحه ای بــه برخی 
از جنجال برانگیزتریــن و جذاب ترین پرســش ها و 

مسائل برآمده از فناوری می پردازد  

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

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

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

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

الیور گاسمن ، کارولین فرانکن برگر، میکال سیک

90درصدشرکتهایموفقدنیاچگونهکارمیکنند؟

الگوی مدِل   
60کسب وکار
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فناور ی های مالی ایران

بانک آینده

آبانــک: آبانک بانــک دیجیتــال بانک آینده اســت که 
تمامی خدمات این بانک مانند سپرده و کارت بانکی، 
تسهیالت بانکی، چک، باشــگاه مشتریان، ایرانکارت 
و... از طریــق آن ارائه می شــود. آبانــک در واقع یک بانــک دیجیتال 
اســت کــه امــکان اســتفاده از تمامــی خدمــات بانــک آینــده از یک 
اپلیکیشــن موبایل را به صــورت یکپارچه فراهم کــرده و تمامی افراد، 
حتی کسانی که مشتری بانک آینده نیستند، می توانند آن را نصب 
و از خدماتش اســتفاده کننــد. در آبانک امــکان اســتفاده از کارت و 
سپرده بانکی به طور همزمان وجود دارد و مشتریان می توانند صفحه 
اختصاصــی خــود را بــا توجــه بــه کاربردهــای شــخصی خودشــان 
اختصاصی کنند. آبانک روی نسخه های وب و موبایل قابل استفاده 

است.

همراه کارت: همراه کارت یک اپلیکیشن پرداخت است 
که فعالیت خود را از سال 1393 آغاز کرده و تا به امروز 
در حــال ارائــه خدمــات پرداخــت و بانکــی بــه کاربران 
اســت. کارت به کارت، خرید شــارژ، خرید بســته اینترنت، پرداخت 
قبــض و جریمه، اعــالم موجــودی و10 تراکنش آخر، اســتعالم قبض 
موبایل و تلفن، گزارش اعتبــار بانکی و... از خدمات این اپلیکیشــن 
هســتند. عالوه بر ایــن، همــراه کارت امکانــات دیگری نیــز در اختیار 
کاربــران خود قــرار می دهد کــه پرداخت هــای روزانــه و امــور بانکی را 
ســریع تر می کنــد. برخــی از ایــن امکانــات عبارت انــد از: کیــف پــول 
الکترونیکــی،  تعامــل مالی بــا مخاطبــان گوشــی، ویجــت اندروید و 
آی اواس برای خرید شارژ و بسته اینترنت، تقویم و یادآور هوشمند 
و کارت به کارت بدون داشتن شماره کارت مقصد، تشخیص خودکار 

شماره کارت مقصد از متن پیامک کپی شده و اسکن کارت بانکی.

بانک اقتصاد نوین

همراه نوین: همراه نوین موبایل بانک اقتصاد نوین 
اســت که روی تمامی دســتگاه های تلفــن همراه و 
تبلــت بــا سیســتم عامل های اندرویــد و آی اواس 
قابلیــت نصــب دارد. ایــن موبایل بانــک عاملیت هایــی چــون 
مدیریت  کارت ها، تسهیالت، چک، سپرده ها و مدیریت مالی را 
بــرای کاربــران خــود در نظــر گرفتــه اســت. از جملــه خدمــات 
همراه نوین می توان به انتقال وجه کارت به کارت، پرداخت قبوض، 
دریافت پیامک رمز دوم پویا، انتقال وجه از طریق شماره موبایل، 
پرداخت قسط، ثبت، تأیید و انتقال چک در سامانه صیاد، ثبت 
تراکنش های مالی به صورت دستی، دریافت فهرست سپرده ها 

و... اشاره کرد. 

بانک ایران زمین

همراه بانک ایران زمین: همراه بانک ایران زمین یکی 
دیگــر از موبایل بانک هــای فعال کشــور اســت که 
خدمات انتقال وجه، چک )مشاهده دسته چک، 
ثبت مبلغ چک و مسدودی چک و استعالم وضعیت چک های 
واگذارشــده(، تســهیالت )مشــاهده فهرســت و تاریخچــه 
تسهیالت، پرداخت قسط تسهیالت و تنظیم پرداخت خودکار(، 
گــزارش تراکنش هــا )گــزارش عملیــات انجام شــده در نرم افزار/ 
تاریخچــه عملیــات انتقال وجــه پایا و ســاتنا(، ماشین حســاب 
بانکــی )دریافــت شــبا /نــرخ ارز(، دریافــت صورت حســاب 
)نمــوداری/ میلــه ای و...( و پرداخــت را که شــامل خرید شــارژ، 

پرداخت قبوض و کمک های مردمی است، ارائه می دهد.

معرفی اپلیکیشن های بانک های کشور

بی شمار اَپ
بیش از یک دهه است که مسیر بانکداری سنتی به سمت بانکداری الکترونیکی و سپس بانکداری دیجیتال تغییر کرده و 
اپلیکیشن های بانکی یا نرم افزارهای موبایلی بانک ها یکی از مهم ترین مصادیق این تغییر رویکرد هستند که نشان از توجه 
بانک ها به نیازهای نوظهور مشــتریان خــود دارد. در این گزارش تالش کرده ایم تا از تمام اپلیکیشــن های بانک های کشــور 
معرفی کوتاه و کاربردی داشــته باشــیم. نکته ای که در بررســی اپلیکیشــن های بانک ها به چشــم می خورد، تعداد زیاد این 
اپلیکیشــن ها هســتند؛ بــه صورتــی کــه برخــی از بانک هــای کشــور بیــش  از دو اپلیکیشــن دارنــد کــه بســیاری از خدمــات آنهــا در تمــام 
اپلیکیشن هایشان یکسان است. به نظر می رسد بانک ها که اصوالً ارگان های منظم و دقیقی هستند، در حوزه اپلیکیشن ها نظمی ندارند. 
در ادامه به  ترتیب حروف الفبا درباره اپلیکیشن های بانکی و ویژگی کلی آنها می خوانید. البته توجه داشته باشید که در بین این اپلیکیشن ها، 
نرم افزارهای رمزساز بانک ها دیده نشده است. بیشتر بانک های کشور عالوه  بر اپلیکیشــن هایی که معرفی کرده ایم، دارای یک اپلیکیشن 

رمزساز نیز هستند که این تعدد در اپلیکیشن های بانک ها خود جای تأمل دارد.
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اپ ها

بانک پارسیان

تاپ: یک سوپراپلیکیشــن بانکی اســت که تالش دارد 
ارائه دهنــده بهینه تریــن و جدیدتریــن خدمــات حــوزه 
پرداخت در کشور باشد. این اپلیکیشن زیر نظر بانک 
مرکزی و شاپرک و دیگر نهادهای قانون گذار در بستری امن که متصل 
به بانــک پارســیان و شــرکت های زیرمجموعه آن اســت، بیــش از 50 
خدمت مبتنی بر تلفن  همراه را برای کاربران فراهم کرده است. ثبت نام 
سجام، اســتعالم چک های صیادی، امکان خرید بلیت بیش از 250 
نقطه گردشگری در سراسر کشور، استعالم خالفی و پرداخت خالفی 
و... نمونه هایی از خدمات ارائه شده توسط تاپ هستند. تاپ عالوه بر 
نسخه اندروید و آی اواس، نسخه وب نیز ارائه داده تا کاربران بتوانند از 

طرق مختلف از این اپ استفاده کنند.

همراه بانک پارسیان من: همراه بانک پارسیان من خدمات 
عمده مالی و بانکی از قبیل افتتاح حساب غیرحضوری و 
دریافت کارت نقدی در آدرس دلخــواه، پرداخت قبوض، 
مدیریت چک های صیادی، امکان صدور چک، انتقال چک توسط دارنده 
آن به دیگران، ورود با انواع حســگرهای بیومتریک، انتقال وجه، افزودن 
انواع کارت های بانکی به عنوان کارت مبدأ با استفاده از اسکن کارت، ثبت 
یادداشــت برای تراکنش ها، ارســال صورت حســاب به ایمیل، پرداخت 
اقساط تسهیالت، جست وجوی شعب و نوبت دهی آنالین در شعب و 

نیز پشتیبانی آنالین از طریق چت را برای کاربران ممکن کرده است.

همراه بانک بانکیار: بانکیار امکان ارسال هدیه آنالین به 
دیگران، حســابداری شــخصی برای مدیریت هزینه ها و 
درآمدها، پرداخت تســهیالت، پرداخت اقساط دیگران، 
انجام تراکنش های تعاملی با مخاطبان، امکان مسدودی و تغییر رمز دوم 
کارت، شناسایی قبوض پیامکی و پرداخت انواع قبوض خدماتی، مدیریت 
چک های شخصی، شناسایی شماره حســاب، کارت و شــبا از بین متن 
کپی شده، امکان ورود به برنامه با اثرانگشت،  انتقال  وجه داخلی، شتابی 
و پایا و دریافت موجودی از کارت و سپرده را برای کاربران فراهم کرده است.

بانک تجارت

همراه بانک تجارت: مشــتریان بانــک تجارت با 
نصب و ثبت نــام در همراه بانک تجــارت، عمده 
خدمات بانکی بانک تجارت در دسترس شان قرار 
می گیــرد و می تواننــد از ســرویس های مرســوم بانــک تجــارت 
استفاده کنند. همراه بانک تجارت همچنین در بخش کارت های 
شتابی بدون نیاز به ثبت نام، با افزودن تجارت کارت یا کارت سایر 
بانک ها قابلیت اســتفاده از خدمات مربوط بــه کارت بانکی را 
برای کاربران ممکن کرده و ویژگی ارتباط بین بانکی در آن لحاظ 

شده است.

زمــرد: زمــرد اپلیکیشــنی اســت کــه بــرای ارائــه 
خدمات و محصــوالت نویــن دیجیتالــی بانکی 
پیاده سازی شده که همانند یک شعبه مجازی 
بــرای کاربــران عمــل می کند. اپلیکیشــن زمــرد بانــک تجارت، 
سامانه ای است که با هدف ارائه خدمات غیرحضوری و آنالین 
توســط بانک تجارت راه اندازی شده و در همین راستا خدمات 

الکترونیکی مختلفی در این سامانه ارائه می شود.

بانک پاسارگاد

ویپاد: ویپاد بانک دیجیتال بانک پاسارگاد است که کاربران 
می توانند بــدون مراجعه حضــوری به شــعبه های بانک 
پاســارگاد، کامالً آنالیــن افتتاح حســاب کننــد، در محل 
دلخواه، کارت بانکی خود را دریافت کنند و از خدمات پایه بانک پاسارگاد 
و خدمات اختصاصــی ویپــاد بهره مند شــوند. کاربران این اپلیکیشــن 
می تواننــد از کلیه خدمــات بانکی نظیــر انتقال وجــه، دریافــت کارت و 

دریافت کارت هدیه بانک پاسارگاد بهره ببرند.

همراه بانک پاسارگاد: کاربران همراه بانک پاسارگاد از طریق 
گوشی همراه می توانند به صورت شبانه روزی از خدماتی 
چون مشاهده فهرســت و جزئیات ســپرده ها، مشاهده 
صورت حســاب ســپرده ها بــه همــراه نمــودار گــردش ســپرده، امــکان 
یادداشت گذاری روی گردش سپرده، انتقال وجه داخلی و بین بانکی )پایا(، 
انتقال وجه مستمر )دوره ای( درون بانکی و بین بانکی و پرداخت قبض با 

سپرده استفاده کنند.

پِی پاد: پِی پاد یکی از خدمات بانک پاســارگاد است که با 
همکاری شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد ارائه شده 
اســت. از امکانــات پِی پــاد کــه قابل اســتفاده بــرای همه 
دارنــدگان گوشــی هوشــمند )اندرویــد و آی اواس( اســت، می تــوان بــه 
کارت به کارت، پرداخت قبض، استعالم و پرداخت خالفی خودرو، احراز 

هویت غیرحضوری و... اشاره کرد.

سرزمین کودک: اپلیکیشن دیگر بانک پاسارگاد که هدفی 
متفاوت را دنبال می کند، سرزمین کودک است که با هدف 
آموزش، فرهنگ سازی و سرگرمی و به  منظور تعامل بیشتر 
با کودکان و نوجوانان، طراحی شده  است. این اپلیکیشن با بخش هایی 
چون داســتان تعاملی، پخش داســتان به همراه تصویر و صدا، آموزش 
طراحــی و نقاشــی، پخــش ویدئــو و کارتــون، رنگ آمیــزی و بــازی بــه 

فرهنگ سازی پیرامون تعامل بانکی می پردازد.

بانک توسعه تعاون

همراه بانک توسعه تعاون: همراه بانک توسعه تعاون به مانند 
دیگر اپلیکیشن های موبایلی بانک ها خدمات برخط مالی و 
پرداختــی بــه کاربــران ارائــه داده و قابلیــت نصــب روی 
سیستم عامل اندروید و آی او اس را دارد. این همراه بانک خدمات بانکی چون 
اعالم موجودی، دریافت شبا، خرید شارژ، فهرست شعب، پرداخت قبض 

و انتقال وجه را ارائه می دهد.

بانک توسعه صادرات ایران

همراه بانک توسعه صادرات: همراه بانک توســعه صادرات از 
اواخــر زمســتان 1398 بــه خانــواده محصــوالت بانکــداری 
الکترونیک این بانک پیوســته اســت. از جمله خدمات این 
همراه بانــک می تــوان بــه صورت حســاب ارزی و ریالــی، انتقــال وجــه، 
کارت به کارت، پرداخت اقساط و قبوض، خدمات چک، گزارش های تراکنش 

و... اشاره کرد.
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فناور ی های مالی ایران

بانک خاورمیانه

بانکینو: بانکینو نام تجاری نئوبانک خاورمیانه است که 
فرایندهــای افتتاح حســاب و صــدور کارت را به شــکل 
غیرحضــوری انجــام می دهد و بر اســاس همیــن احراز 
هویت و اعتبارسنجی ای که انجام می دهد تا سقف مشخصی به کاربر 
وام می دهد. شاید آن چیزی که بانکینو را نسبت به رقبا متمایز می کند، 
سرویس وامینو باشد؛ اتفاقی که بانکینو را بعد از افتتاح حساب، از یک 
ابزار پرداختی متمایز می کند و یک سرویس بانکی فرایندمحور را نیز 

به شکل غیرحضوری در اختیار کاربر قرار می دهد.

موبایل بانک خاورمیانه: موبایل بانک خاورمیانه، یکی 
از خدمات بانکداری الکترونیکی بانک خاورمیانه است 
که کاربران از طریق آن می توانند بدون محدودیت زمانی 
و بــا اســتفاده از گوشــی تلفــن همــراه، بســیاری از عملیــات بانکی را 
به صــورت الکترونیکــی انجــام دهنــد. مشــاهده موجــودی و 
صورت حساب سپرده ها، مشاهده تراکنش های مالی در بازه یک ساله 
بر اساس نمودار، مشاهده و کپی اطالعات حساب )تار یخ افتتاح، نام، 
کد شــعبه افتتاح کننده و شــماره شــبا(، مشــاهده موقعیت شعب و 
خودپردازهــای بانک خاورمیانه روی نقشــه، مشــاهده و بازپرداخت 
تســهیالت، مشــاهده جزئیات دســته چک ها و... از جمله خدمات 

موبایل بانک خاورمیانه هستند.

بانک سامان

موبایلت: موبایلت، اپلیکیشن بانک سامان است که قصد دارد در قدم نخست، نیاز مشتریان بانک را به خدمات موبایلی پاسخ دهد و در 
گام بعدی، به پارادایم بانکداری دیجیتال وارد شود. ثبت درخواست تعویض یا صدور کارت های بانکی به صورت غیرحضوری و دریافت از 
طریق پست، امکان دریافت رمز اول کارت بانکی، انتقال وجه به حساب های بانکی در داخل بانک سامان و به سایر بانک ها )کارت به کارت، 
پایا، ساتنا(،  اخذ صورت حساب روی انواع سپرده ها نزد بانک سامان، امکان مدیریت چک، امکان افتتاح انواع سپرده های کوتاه مدت و سرمایه گذاری، 

امکان مشاهده جزئیات تسهيالت دریافتی و... از جمله خدمات موبایلت است.

بلوبانک: بلوبانک نئوبانک سامان است که از لحاظ مسیرهای دانلود و نصب، عالوه بر دانلود مستقیم از وب سایت خودش، برای اندروید 
از طریق مایکت و کافه بازار و برای آی اواس هم از طریق سیب اپ، سیبچه و اناردونی در دسترس است. بعد از نصب، کاربر ظرف چند دقیقه 
می تواند به شکل غیرحضوری افتتاح حساب و درخواست صدور کارت کند. امکان مسدودکردن کارت، دریافت و فعال سازی آنالین رمزهای 

کارت و... از جمله خدمات این اپلیکیشن هستند.

بانک سپه

همراه بــــــــــــــانک ســپه: 
همراه بانــک ســپه در دو 
نسخه آی اواس و اندروید 
بــه کاربــران عرضــه شــده اســت. ایــن 
اپلیکیشــن دارای امکانــات مختلفــی از 
قبیــل امــکان به روزرســانی حســاب ها و 
کارت های مشــتری، قابلیت استفاده از 
رمــز تأییــد پیامکــی و OTP  نرم افــزاری، 
دریافــت صورت حســاب کارتــی، امکان 
دریافــت خدمات بــرای یک مشــتری از 

طریق گوشی های مختلف و... است.

بانک سرمایه

تک بانک: تک بانــک، موبایل بانک 
جدید بانک سرمایه است. تک بانک 
روی تمامی دستگاه های تلفن همراه 
و تبلت با سیستم  عامل های اندروید و آی او اس قابل 
نصــب اســت. احــراز هویــت و ورود بــا داده هــای 
بیومتریک، امکان ثبت، انتقال، تأیید، استعالم و 
استعالم وضعیت انتقال چک در ســامانه صیاد، 
ارائه انواع مشخصات مرتبط با تسهیالت مشتری، 
پرداخت قبوض تکی و دسته ای، امکان محاسبه و 
مشاهده شماره شبا و... از جمله امکانات تک بانک 

سرمایه است.

بانک سینا

موبایل بانک ســینا: 
موبایل بانــک ســینا 
نســخه  ســه  در 
اندرویــد، آی او اس و تحــت وب در 

اختیار کاربران قرار گرفته است. 
موبایل بانک ســینا عمده خدمات 
الکترونیک بانکی را شامل می شود. 
همچنیــن امــکان فعال ســازی و 
بازیابی نــام کاربری و رمــز عبور این 
موبایل به شکل غیرحضوری وجود 

دارد.

بانک دی

دی جت:  دی جت همراه بانک دی اســت کــه برای کلیه 
تلفن های همراه و تبلت های دارای سیستم عامل اندروید 
و آی اواس، قابل اســتفاده اســت. خدماتی که دی جت 
ارائه می دهد، عبارت اند از: انتقال وجه عادی، پایا، ساتنا، کارت به کارت، 
خریــد شــارژ تلفــن همــراه اعتبــاری، مدیریــت ســپرده ها و فهرســت 
ســپرده ها، موجودی، صورت حســاب با امکان ثبت یادداشــت، شــبا، 
جزئیات سپرده، مدیریت و مشاهده جزئیات تسهیالت، تغییر رمز دوم، 
انسداد کارت، مشاهده جزئیات کارت اعتباری، صورت حساب دوره، 

پرداخت بدهی کارت اعتباری و مدیریت چک و... .

بانک رفاه کارگران

رفاه پــالس: رفاه پالس شــامل مجموعــه ای از خدمات 
الکترونیکــی مبتنــی بــر کارت اســت کــه بــا نصــب یا 
به روزرسانی نسخه جدید سامانه موبایل بانک مبتنی 
بر سیستم عامل اندروید، تمامی کاربران )کاربرانی که حساب کاربری 
موبایل بانک دارند یا فاقد حساب کاربری در سامانه مذکور هستند( 
می توانند از امکانات حداکثری خدمات موبایلی بانک در قالب یک 

برنامک موبایلی )موبایل بانک( بهره مند شوند.
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اپ ها

بانک شهر

همراه شــهر پالس: بانک شــهر به منظور ارائــه خدمات 
بانکی بــه مشــتریان بانک شــهر از طریق تلفــن همراه، 
اقــدام به ارائــه نرم افزار جدید همراه شــهر تحــت عنوان 
همراه شهر پالس کرده که خدماتی از قبیل افتتاح سپرده غیرحضوری، 
بهبود عملکرد چک صیــادی، بهبود عملکرد صورت حســاب، بهبود 
عملکــرد نرم افــزار،  خدمــات ســپرده، خدمــات کارت، خدمــات چک، 
خدمات تسهیالت، خدمات پرونده اعتباری و... را به کاربران خود ارائه 

می دهد.

داک: داک همراه بانک شــرکتی بانک شــهر است که 
بــرای رفــع نیازهــای بانکــی شــرکت های کوچــک و 
متوسط، ویژه حساب های مشترک، حقیقی و حقوقی 
بــا ویژگی هایــی ماننــد گــردش کار چندامضایــی برای حســاب های 
مشــترک )حقوقی/حقیقی(، کنترل دسترســی  کاربران سازمان به 
حســاب ها توســط مدیر، امکان تعریف حســابدار و راهبر ســپرده، 
انتقال وجه گروهی،  اســتفاده از امضای دیجیتال، نمایش دستور 
پرداخت برحسب اولویت به امضاداران و...  توسط بانک شهر ارائه 

شده است.

پاکت: پاکت با توجه به سهولت استفاده از تلفن همراه 
به منظور اطالع رسانی عملیات بانکی برای مشتریان این 
بانک طراحی شــده که بــا اســتفاده از بســتر اینترنت، 
امکان دریافت پیام های بانکی برای مشتریان فراهم می شود. تحویل 
ســریع پیام به مشــتری، مدیریت پیام ها و درج متن روی آنها، امکان 
دسته بندی پیام ها و امکان گزارش گیری از تراکنش ها از خدمات پاکت 

هستند.

بانک قرض الحسنه رسالت

همراه بانک قرض الحسنه رســالت: همراه بانک 
روی  نصــب  قابــل  رســالت  قرض الحســنه 
سیســتم عامل های اندرویــد و آی او اس اســت. 
به طور کلی، در آخرین نسخه این اپلیکیشن امکان ثبت انتقال 
وجه بین بانکی، بهبود رابط کاربــری تراکنش های کارتی، بهبود 
رابط کاربری وارد کردن شبا، نمایش زمان انقضای رمز دوم پویا، 
امکان خوداظهاری شماره موبایل، افزودن دفترچه تسهیالت، 
امکان پرداخت خیریه و... لحاظ شــده و تغییراتــی برای بهبود 

قابلیت های این نرم افزار موبایلی صورت گرفته است.

بانک گردشگری

همراه بانک گردشگری: همراه بانک گردشگری خدمات مبتنی بر کارت و سپرده را ارائه می دهد که از جمله این خدمات می توان به امکان 
مشــاهده موجودی و صورت حســاب، انتقال وجه کارت بــه کارت و پایا، پرداخت قبوض، دریافت کد شــبا و غیره اشــاره کــرد. همراه بانک 

گردشگری قابل نصب روی سیستم عامل های اندروید و آی او اس است.

توبانک: توبانک نئوبانک بانک گردشگری است که به  واسطه آن می توان به صورت آنالین در بانک گردشگری افتتاح حساب کرد. از 
جمله خدمات توبانک می توان به کارت هدیه، کارت به کارت، بیمه مســافرتی، نیکوکاری، شــعبه مجــازی، خدمات خودرو، پرداخت 

قبوض و... اشاره کرد.

بانک قرض الحسنه مهر ایران

همراه بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران: یکــی از خدمــات 
بانکداری الکترونیکی بانک مهر ایران ارائه ســرویس های 
غیر حضوری از طریق تلفن همراه به مشتریان بانک است، 
در همین راســتا برنامه همراه بانک مهر ایــران با قابلیت  افتتاح حســاب 
آنالیــن و کامــالً غیرحضــوری در دســترس کاربــران قــرار گرفته اســت. با 
استفاده از این اپلیکیشن کاربران می توانند ظرف چند دقیقه به صورت 
غیرحضوری در بانک مهر ایران افتتاح حساب کرده و کارت بانکی خود را 
در آدرس منــزل دریافــت و از مزایــای ویــژه ای هماننــد تســهیالت 

قرض الحسنه استفاده کنند.

بانک صادرات ایران

همراه بانــک صــادرات: همراه بانــک صــادرات انجام 
عملیات بانکی مربوط به حساب های قرض الحسنه، 
کوتاه مدت و جــاری ارزی و ریالی بانک صادرات ایران 

را ممکن کرده است. 
در ایــن اپلیکیشــن عملیات هــا و فرایندهــای بانکــی نظیــر 
صورت حســاب ارزی و ریالــی انتقــال وجــه، مشــاهده  صــورت  
و مانده حســاب، خدمــات مربــوط بــه چــک و کارت هــای بانکــی 
انتقــال وجه، انتقــال وجه درون بانکــی بدون محدودیــت، انتقال 
بین بانکی از طریق سامانه  پایا، انتقال وجه ارزیِ هم نام بین بانکی 
کارت به کارت، انتقال کارت به کارت شتابی و غیرشتابی، پرداخت 
اقســاط و قبوض، پرداخت اقســاط تســهیالت بین و درون بانکی 

و استعالم وضعیت چک  در دسترس کاربران قرار گرفته است.

بانک صنعت و معدن

همراه بانک صنعت و معدن: در راستای پیاده سازی 
بانکداری باز در بانک صنعت و معدن، همراه بانک 
ایــن بانــک طراحــی شــده اســت. در همراه بانــک 
صنعت و معدن امکان مشــارکت کاربــر در فرایندها فراهم شــده 

است. 
از جمله قابلیت هــای  این اپلیکیشــن می تــوان به احــراز هویت با 
داده های بیومتریک، رویکرد فرایندمحور در کانال های یکپارچه، 
قابلیــت پشــتیبانی از واســط کاربــری چندزبانــه، مســتقل بودن 

تغییرات و بدون نیاز به به روزرسانی اشاره کرد.
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بانک مسکن

پرنا: نرم افزار پرداخت همراه پرنا توسط شرکت فناوری 
اطالعات ناواکو تولید شــده اســت. خدمــات خودرو، 
پرداخــت قســط، کیــف پــول، خدمــات تلفن همــراه، 
قبوض خدماتــی، پرداخت با بارکد و ســرویس پذیرنــدگان از جمله 
خدمات پرنا هستند. در این اپلیکیشن مشاهده و پرداخت بدهی 
بزرگراهی، شارژ و پرداخت خدمات بزرگراهی از سامانه ETC بانک 
مســکن و امکان مشــاهده و دریافت گزارش ریز ترددهای خودرو و 

بدهی طرح ترافیک و پرداخت آن امکان پذیر است.

همراه بانــک مســکن: همراه بانــک مســکن دیگــر 
اپلیکیشــن بانک مســکن اســت. خدمات پیشخوان 
یکی از مهم ترین بخش های این همراه بانک است که 
بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعبه برای اخذ نام کاربری و رمز عبور 
همراه  بانک و تنها با رمز دوم کارت قابل استفاده است. همچنین در 
این اپلیکیشــن امــکان ورود و ثبت اطالعــات هر تعــداد از کارت های 
بانکی شــامل کارت های بانک مســکن و ســایر بانک ها فراهم شــده 
است. رابط کاربری این اپلیکیشن آسان و بهینه طراحی شده است.

بانک ملی ایران

همراه بام ملی: کاربران با نام کاربری و رمز عبور سامانه اینترنتی بام خود، می توانند وارد همراه بام ملی شوند. امکان ورود با اثر انگشت، ثبت و 
مدیریت شارژ خودکار، امکان دریافت مانده کارت،  دسترسی آسان به مخاطبان پرتکرار در منوی اصلی، دریافت صورت حساب، مشاهده 
جزئیات اطالعات تراکنش ها، امکان افزودن یادداشت، امکان طبقه بندی تراکنش ها و امکان جست وجوی پیشرفته، انتقال پول، انتقال از 

حساب به حساب )درون بانکی/ شتابی(، تشخیص هوشمند نوع انتقال پول از روی مبلغ و مقصد تراکنش و... از خدمات این اپلیکیشن هستند.

پالس: پالس برای ارائه خدمات پشتیبانی به پذیرندگان شرکت پرداخت الکترونیک سداد طراحی شده است. پذیرندگان پرداخت 
الکترونیک سداد می توانند با نصب اپلیکیشن پالس به گستره وسیعی از خدمات، به طور یکجا دسترسی داشته باشند؛ خدماتی 
که پیش از این عرضه آنها از راه های متعددی چون شعب بانکی، وب سایت و تلفن انجام می شد. در این اپلیکیشن امکان جست وجو 
در تراکنش ها از طریق داشــبورد موجود در صفحه اصلی و امکان مشــاهده کارکرد کارت خوان در روزها و هفته های گذشــته میسر است و کاربران 

می توانند از گزارش های متنوعی استفاده کنند. ارائه گزارش های درلحظه دیگر امکان کاربردی اپلیکیشن پالس است.

ایوا: اپلیکیشن ایوا متعلق به شرکت پرداخت الکترونیک سداد است که برای کاربران اندرویدی از طریق مایکت، کافه بازار و گوگل پلی 
و برای کاربران آی اواس نیز به شکل مستقیم در دسترس است. ایوا سعی کرده سبد گسترده ای از خدمات را در اختیار کاربرانش قرار 
دهد و عالوه بر موارد خاصی مانند نشان بانک، پرداخت عوارض خروج از کشــور، خدمات گواهی امضا و افتتاح حساب بانک ملی، 
ســرویس هایی همچون پرداخت قبض، کارت به کارت، خرید شــارژ، مشــاهده موجودی کارت، خرید بســته اینترنتی، خرید بلیــت مترو و اتوبوس 
درون شهری، ثبت چک صیادی، خرید بیمه، فروش سهام عدالت، خدمات گردشگری، خرید سیم کارت، خرید طرح ترافیک و... را نیز ارائه می دهد.

بله: بله اپلیکیشنی است که توانسته عالوه بر قابلیت های معمول یک پیام رسان مانند چت، ساخت گروه و کانال و...، یک بُعد مالی 
نیز به کاربران خود ارائه دهد. »مدیریت مالی« یکی از ویژگی های کاربردی بله اســت که بســیاری از کاربران برای بررسی دخل وخرج 
ماهانه شان از آن استفاده می کنند. همچنین در نسخه جدید بله نشان بانک، شعبه دیجیتال بانک ملی، به بخش »بانک منِ« بله 

اضافه شده است.

بانک کارآفرین

همراه بانک کارآفرین: همراه بانک کارآفرین قابلیت نصب روی سیستم عامل های اندروید و آی او اس را دارد و خدمات مربوط به حساب و 
تراکنش های غیرمالی، خدمات انتقال وجه داخلی و بین بانکی، خدمات مرتبط با چک و خرید شارژ، بسته اینترنتی و پرداخت قبوض را 

به کاربران ارائه می دهد.

بانک ملت

همراه بانــک ملــت: همراه بانــک ملــت بــا هــدف ارائه 
خدمات غیرحضوری به روز و رفع نیازهای مشــتریان 
این بانــک ارائه شــده اســت. امــکان ورود به ســامانه 
همراه بانک از طریق اسکن عنبیه چشــم و شناسایی چهره ممکن 
است. انتقال وجه، نوبت دهی غیرحضوری شــعب بانک، واریز به 
حساب سازمان ها، نیکوکاری، پرداخت قبوض، بازپرداخت اقساط، 
مدیریــت چــک در صیــاد و... از جملــه خدمــات همراه بانــک ملت 

است.

همراه پالس ملت: استفاده از سامانه همراه پالس ملت 
منحصر به دارندگان حســاب نزد بانک ملت نیست 
و تمامــی مشــتریان دارای کارت شــتابی می تواننــد از 
طریق تلفن همــراه از خدمات این ســامانه بهره مند شــوند. انتقال  
وجــه کارت بــه کارت، دریافــت شــماره شــبای کارت ملت / حســاب 
ملــت، خریــد شــارژ برخــط / بســته اینترنتــی، پرداخــت قبــوض، 
پرداخت قبض موبایل با روش اســتعالم، پرداخت اقســاط، امکان 

جست وجوی شعب و... از خدمات این اپلیکیشن هستند.
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بانک کشاورزی

همراه بانــک کشــاورزی: همراه بانک کشــاورزی که قابل 
نصب روی سیستم عامل های اندروید و آی او اس است، 
خدمات مبتنی بر کارت و خدمات مبتنی بر حســاب را 

به کاربرانش ارائه می دهد.
 از جملــه خدمات این اپلیکیشــن می توان به مشــاهده مانده کارت/
حساب، مســدود کردن کارت، پرداخت قبض، انتقال وجه، استعالم 
وضعیت چک، استعالم پایا، تغییر رمز حساب، دریافت شماره شبا، 

جست وجوی شعب اطراف و... اشاره کرد.

مؤسسه اعتباری ملل

فــام: نرم افــزار فــام در راســتای اهــداف بانکــداری 
الکترونیک شــرکت تجــارت الکترونیــک و فناوری 
اطالعات ملل پیاده سازی و طراحی شده که شامل 
مجموعه ای از خدمات بانکی، مالی و رفاهی و... اســت. پویانگار 
)رمز پویا(، فرامین صوتی، خرید بیمه، کارت به کارت، خرید شارژ، 
دریافت شــماره شــبا، خرید بســته اینترنتی، شــعبه هوشــمند، 
همراه بانک ملل، دریافت موجودی، خدمات خودرویی و ثبت نام 

اولیه سجام از قابلیت های این اپلیکیشن هستند.

همراه بانک مؤسسه اعتباری ملل: سامانه همراه بانک 
مؤسسه اعتباری ملل امکان انجام کلیه تراکنش های 
مجاز شبکه بانکی را به صورت غیرحضوری مهیا کرده 
است. کاربران برای استفاده از خدمات این همراه بانک ابتدا باید به 
یکی از شــعب مؤسســه اعتبــاری ملــل مراجعــه و فرم درخواســت 
فعال سازی خدمات همراه بانک را تکمیل کنند. انتقال بین بانکی 
کارت به کارت، حواله ســاتنا، پایا، انتقال درون بانکــی کارت به کارت، 
انتقــال درون بانکی حســاب بــه حســاب، مدیریــت و درخواســت 

تسهیالت و... از خدمات این همراه بانک هستند.

پست بانک

همراه بانک پســت بانک: از جملــه خدمات قابل 
 ارائــه همراه بانــک پســت بانک ایــران می تــوان به 
نمایــش تمــام ســپرده های مشــتری بــا مقــدار 
موجــودی، نمایــش کارت هــای مشــتری،  دریافــت مانــده کارت 
پســت بانکی، نمایــش تســهیالت دریافتــی، اعــالم نــرخ ارز، 
جست وجوی شعب، محاسبه شماره شــبا، اعالم سود سپرده 
و... اشــاره کــرد. ایــن اپلیکیشــن دارای دو نســخه اندرویــد و 

آی او اس است.

مؤسسه اعتباری نور

همراه بانــک نــور: همراه بانــک مؤسســه اعتبــاری نور 
خدمات تسهیالت، حساب و کارت را به کاربران خود 
ارائــه می دهد. مانــده حســاب، گردش حســاب )صد 
گردش(، انتقال وجه به حساب خود، انتقال وجه به حساب دیگران، 
کارت، شــبا، ســرویس انتقال وجه به موبایل، انتقــال وجه داخلی و 
بین بانکی )پایــا(، انتقال از حســاب به کارت، پرداخــت کلیه قبوض 
خدماتی، تبدیل شماره کارت به شبا، شعبه یاب و... از خدمات این 

همراه بانک هستند.

چاووش: اپلیکیشــن چــاووش مجموعــه ای از خدمات 
مختلــف بانکــی را بــه مشــتریان حقیقــی، حقوقــی و 
دارندگان حساب های مشترک ارائه می دهد. پشتیبانی 
از حســاب های چندامضایــی، قابلیــت پشــتیبانی از گــردش کار 
اختصاصی مشتریان، امکان کنترل دسترسی و تعریف نقش های افراد 
در شرکت ها، کارتابل همراه روی گوشی موبایل، امضای دستور پرداخت 
با استفاده از اثرانگشت، استفاده از رمزنگاری ناهمسان، امکان ارسال 
فایــل دســته ای بــرای واریزهــای گروهــی، قابلیــت تجمیــع انــواع 

نقل وانتقاالت بانکی و... از قابلیت های چاووش هستند.

کتابِ   دیفای و 
آینده فایننس

منتشر شد

انتشارات
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میز خدمت آریانو دستگاهی هوشمند و چندمنظوره است که بر اساس نیاز مشتریان 
جهت استفاده به عنوان پایانه بانکی، صندوق فروشگاهی و دستگاه احراز هویت قابل 
بهره برداری است و به نظر می رسد با گذشت پنج سال از طراحی اولیه آن، به یک نمونه 

کامل از آنچه مدیران این شرکت برنامه ریزی کرده اند، رسیده باشد.
در وضعیــت کنونــی آریانــو توانســته بــه بســیاری از نیازهــای پرداخــت غیرنقــدی 
مجموعه هــای پولی و مالی کشــور پاســخ دهــد و قابلیت های توســعه  نرم افــزاری را نیز 

بــرای پذیرنــدگان فراهــم آورد. در ایــن مرحلــه تیــم 
توسعه محصول این شرکت اعتقاد دارد که به درک 
متناسبی از بازار سخت افزاری و نرم افزاری پرداخت 

کشور در تعامل با بانک ها رسیده است.
ایــن شــرکت توانســته تاکنــون بــا دو بانــک داخلــی 
بــه توافــق اولیــه برســد و قــرار اســت میــز خدمتــی 

درباره میز خدمت آریانو که می تواند به عنوان پایانه بانکی، صندوق فروشگاهی 
و دستگاه احراز هویت مورد استفاده قرار گیرد

هوشمند و چندمنظوره
شرکت بازرگانی مبناکارت آریا پنج سالی می شود که در تالش برای طراحی میز خدمتی بر اساس نیازهای بازار است و به تازگی 
از میز خدمت خود با نام تجاری آریانو رونمایی کرده است. مسیری که میز خدمت شرکت بازرگانی مبناکارت آریا طی این سال ها 
پیموده، در کنار بررسی ویژگی های کنونی آریانو می تواند علت این تأخیر پنج ســاله را روشن کند. میز خدمت آریانو بر اصل 
خدمات  حضوری، ولی بر پایه سرویس های فناورانه شکل گرفته و قرار است مجموعه ای از خدمات مورد نیاز پذیرندگان را به 
مشتریان ارائه  دهد. آریانو در تالش های اولیه بر مبنای تولید داخلی شکل گرفته و بنا به گفته های پیمان اکبری خرازی، سرپرست برنامه ریزی 
و توسعه این شرکت، عملکرد آزمایشی دستگاه نیز سنجش شده و همچنین این شرکت با بانک ها وارد تعامل و مشارکت شده بود تا به درک 
درست و منطقی ای از نیازهای آنها برســد. اما نمونه اولیه تولید داخلی از لحاظ عملکردی و داشــتن مزیت رقابتی راضی کننده نبود و همین 

موضوع تولید این میز خدمت را با تأخیر مواجه کرد.
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سفارشی سازی شده به آنها ارائه دهد. به عبارت دیگر، میز خدمت آریانو حاصل این 
تعامل بلندمدت با مجموعه های پولی و مالی است که توانسته به نیازمند هایی چون 

احراز هویت و خدمات سلف سرویس و نیز خدمات پرداخت پاسخ مناسب بدهد.

  ویژگی های کارکردی میز خدمت آریانو

میز خدمت آریانو بعد از تغییر و تحوالت چندنوبتی در نسخه های مختلف به نسخه 
نهایی و کنونی رســیده و به گفته مدیران این شــرکت، قابلیت تولید انبوه و پوشــش 
کامل بازار پرداختی کشور را دارد. اگر بخواهیم مروری گذرا بر ویژگی های میز خدمت 

آریانو داشته باشیم، می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
 مجهز به دوربین پیشرفته تشخیص چهره؛

 دارای قابلیت شناسایی و بهره برداری از کارت هوشمند ملی؛
 امکان اتصال به درگاه های مختلف خدمات رسانی آنالین دولتی-خصوصی؛

 مجهز به حسگر پیشرفته شناسایی اثر انگشت؛
 امــکان اســتفاده از کارت هــای بانکی جهت خریــد، انتقــال وجه و پرداخــت انواع 

قبوض؛
 مجهز به صفحه نمایشگر رنگی و خودکار الکترونیک جهت حذف انواع فرم های 

کاغذی و جایگزینی فرم های الکترونیک؛
 قابلیت پیاده سازی نرم افزارهای شخصی سازی شده بر پایه سیستم اندروید؛

 امکان جابه جایی و حمل با استفاده از باتری داخلی؛
 بهره برداری از انواع شبکه های کابلی، بی سیم و موبایل؛

 دارای بارکدخوان یک بعدی و QR؛
 قابلیت افتتاح حساب، ثبت نام، نظرسنجی و... به صورت الکترونیک؛

 امکان قرارگیری روی میز، دیوار و به شکل ایستاده )با توجه به نیاز مشتری(.
اکبری، مهم ترین نیازهای حوزه پرداخت در کشور طی دو سال اخیر را مسئله احراز 
هویــت از طریق کارت ملی و شناســایی و ثبت اثر انگشــت می داند کــه میز خدمت 
آریانو راه حل مناســبی بــرای آن ارائه داده اســت. آریانــو در کنار شناســایی چهره بر 
اساس الگوریتم های چهره، امکانات پرداختی و تشخیص هویتی را به طور همزمان 
انجام می دهد. تجربه پرداختی آسان و اخذ خدمات پرداختی و بانکی برای مشتریان 
یکی از کارکردهای اصلی میز خدمت آریانو اســت که به نظر می رسد بتواند تعامل 

مثبتی در بین پذیرندگان و مشتری ایجاد  کند.
میز خدمت آریانو همزمان یک دستگاه کارت خوان اســت  که مجهز به یک چاپگر 
حرارتی نیز هست و با دارابودن بارکدخوان یک بعدی و دوبعدی قابلیت به کارگیری 
به عنوان صندوق فروشــگاهی را نیز امکان پذیر ســاخته اســت. آریانو با استقرار در 
فروشگاه ها می تواند به طرح های مختلف فروشگاهی یا همگانی متصل شود و آنها 
را برای مشتریان اعمال کند، همچنین بر اساس نیاز فروشگاه به تحلیل رفتار مشتری 
بپردازد و داده های اخذشده را به پایگاه داده ارســال کند که در نهایت به پیش بینی 

رفتار مشتری ختم می شود.
صفحه نمایش میز خدمت آریانو این توانایی را به بانک ها و دیگر مجموعه ها می دهد 
تا صفحه را بر اســاس نیازهــای مجموعه خــود طراحــی و تعریف کنند. در گذشــته 
دستگاه هایی در این زمینه به بازار ارائه شــده بود که تنها یک پد امضا بودند، اما به 
گفته سرپرست برنامه ریزی و توسعه بازرگانی مبناکارت آریا چیزی که میز خدمت 
آریانو را از ســایرین متمایز کرده، نرم افزاری است که شــرکت مبناکارت آریا با توجه 
به اکوسیستم داخلی آن را بهبود و توسعه داده  و امکانی برای مجموعه ها به وجود 
آورده تا توســعه دهندگان مجموعه ها به آن متصل شوند و امکانات مختلف بانکی 
مورد نیاز خــود را روی آن تعریــف کنند. باتــری این دســتگاه از طریق پرتابــل )باتری 
داخلی( نیز قابل استفاده است و به طور همزمان امکان استفاده ثابت و سیار را برای 

پذیرندگان ایجاد می کند.

  پویایی نرم افزاری در کنار امکان استفاده سیار

میز خدمــت آریانو بــا امکان پویایــی نرم افــزاری و همچنین قابلیت اســتفاده ســیار 
می تواند رویکرد سنتی در مسئله خدمات پرداخت را متحول کند و شکل کم هزینه تر 
و دســترس پذیری از پرداخــت را بــرای مشــتریان ارائه دهــد. آریانو در کنــار خدمات 
پرداختی که برای مشــتری به وجــود آورده، توانایی فرم ســازی بانکی یا فروشــگاهی 

را نیــز دارد و می توانــد جایگزینی بــرای فرم های کاغذی 
درون شــعب بانک باشــد و باعث کاهش مصرف کاغذ 
در شعب بانکی شود. در اصل امکان فرم سازی نیازمند 
پوشــش امضــای دیجیتــال مشــتری اســت کــه آریانــو 
این امکان را با اســتفاده از قلم لمســی یا انگشــت برای 
مشــتریان رقم زده اســت. بدین ترتیب خدمات بانکی  
چون افتتاح حساب با مجموعه قابلیت های آریانو برای 
مشتریان ممکن می شود و این فرایند سرعت بیشتری 
نیز پیدا می کند؛ چراکه نیاز به انتظار در صف های بانکی 

از بین می رود.
قابلیت دیگر این دســتگاه در توجه به دســترس پذیری 
دیجیتــال بــرای جامعــه نابینایــان معنــا می یابــد. میــز 
خدمت آریانــو با بلندگوی داخلی خــود می تواند انجام 
اکثر خدمات پرداختی پذیرنده را بدون دخالت دیگری 
برای فرد نابینا آســان و ممکن ســازد. اکبری می گوید بر 
اســاس خواســت بســیاری از مجموعه ها میــز خدمت 
آریانو را به شــکلی طراحــی کرده اند کــه قابلیت حمل و 
نصب در مجموعه های برون ســازمانی را داشته باشد و 
به طور کلی استفاده چندجانبه از دستگاه را امکان پذیر 
کرده انــد. طراحــان آریانو اعتقــاد دارند در حــال حاضر 
دســتگاه های خودپــرداز غیرنقــدی کــه در بــازار موجود 
است، از یک طرف قیمت بسیار باالیی دارند و از طرف 
دیگر به دلیل آنکــه بایســتی در یک جــای ثابت نصب 
شوند، امکان سرقت آنها زیاد است. به همین دلیل میز 
خدمت آریانو را جایگزین مناســبی برای دســتگاه های 
خودپرداز غیرنقــدی می دانند که امــکان قرارگیری روی 
میز، دیوار و به شکل ایستاده با توجه به نیازی مشتری 

در آن وجود دارد.

  آینده دیجیتالی بهتر

به طــور کلــی در میــز خدمــت آریانــو پشــتیبانی 
ســخت افزاری و نرم افــزاری همزمــان انجــام می شــود و 
پذیرنده می توانــد در دو بعد یادشــده در تعامل با طراح 
و ارائه دهنده نیاز به پشتیبانی را برطرف کند. همچنین 
سیســتم عامل اندرویــدی آریانــو می  توانــد در کنــار 
قابلیت توســعه و بهبود در ارائه خدمات و سرویس ها، 
امکان های دیجیتالی زیادی را برای پذیرندگان به وجود 
آورد. آریانو محصولی است که بنا به سفارش  مشتری 
ارائه می شــود و امکان حــذف یــا اضافه کــردن امکانات 
و قابلیت هــا روی آن ممکــن اســت. اکبــری در رابطــه با 
فناوری میز خدمت آریانو می گوید که برخی فناوری های 
این دستگاه جدید اســت و باید دید سوئیچ های بانکی 
چگونه با ایــن امکانات روبه رو خواهند شــد؛ برای مثال 
بستر احراز هویت در کشور هنوز بر مبنای دستگاه های 
قدیمی انجام می شود و شاید استفاده از این فناوری ها 

نیازمند گذر زمان باشد.
»آینــده دیجیتالــی بهتــر« شــعاری اســت که شــرکت 
بازرگانــی مبنــاکارت آریــا در طراحــی میــز خدمــت 
آریانو ســرلوحه کار خود قــرار داده و یکــی از مهم ترین 
مزیت هــای رقابتی این دســتگاه نیز امــکان پیش بینی 
نیازهــای پرداختــی مشــتریان اســت کــه بــا ســنجش 
داده های ارسالی در پایگاه داده آن قابل تحلیل و انجام 

است 



معرفی مدیران عامل شرکت های زیرمجموعه بانک ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات بانکی و پرداخت

بازوان فناوری بانک ها
بانک ها؛ این غول های سنگین و هزارتو که صدها سرویس را در حجم گسترده و ملی به مردم ارائه می دهند، حاال به لطف فناوری   
کانال های ارائه خدمت شان از شعب خارج شده و از دستگاه خودپرداز گرفته تا تلفن های همراه، بسترهایی هستند که مردم از طریق 
آنها خدمات بانک ها را دریافت می کنند. در واقع این روزها مفهوم بانکداری در هر مکان و هر زمان بیش از پیش در زندگی مردم 
ملموس شده است. هرچند مردم در نقطه دریافت خدمت در ظاهر با نام یک بانک طرف هستند، ولی بر هیچ کسی پوشیده نیست 
که بانک ها این حجم از خدمات و عملیات و مدیریت آن را به تنهایی انجام نمی دهند و ردپای شرکت های کوچک و بزرگ زیادی در این خلق ارزش دیده 
می شود که هر کدام بخشی کوچک یا بزرگ از این کار را به نیابت از بانک ها و مطابق با استاندارد بانک ها، دست گرفته اند. از همین رو در این شماره 
از ماهنامه عصر تراکنش تصمیم گرفتیم دست روی معرفی شرکت های زیرمجموعه بانک ها بگذاریم که عمدتاً روی ارائه خدمات بانکی یا پرداخت 
متمرکز هستند و به این بهانه مدیران عامل آنها را معرفی کنیم. در این فهرست سعی کردیم شرکت های بزرگ دیگری را نیز که مالکیت بانکی ندارند، 
ولی از سرویس دهنده های مهم خدمات بانکی یا پرداخت به بانک ها هستند، جا دهیم. با توجه به گستردگی شبکه بانکی و پرداخت کشور و حجم 
باالی شرکت های فعال در این حوزه، سعی کردیم فهرست جامعی ارائه دهیم، ولی دور از انتظار نیست که برخی شرکت ها از این فهرست جا مانده 

باشند که در شماره های بعدی عصر تراکنش حتماً فهرست کامل تری از این شرکت ها ارائه خواهیم داد.

آرش بابایی
تجارت الکترونیکی ارتباط فردا

آرش بابایی شهریورماه 1399 مدیرعامل ارتباط فردا شد. او دانش آموخته مهندسی 
سیســتم های اقتصــادی از دانشــگاه صنعتی شــریف اســت کــه در طول ســابقه 
قریب به ١٠ساله حضور خود در صنعت بانکداری کشــور، معاونت طرح و برنامه 

و همچنین معاونت پشتیبانی و عملیات شرکت توسن را در کارنامه خود دارد.

سعید قدوسی نژاد
فینوتک

ســعید قدوســی نژاد متولــد 1367 و فارغ التحصیــل 
کارشناســی ارشــد MBA از دانشــگاه صنعتــی شــریف و 
مهندسی برق از دانشکده فنی دانشگاه تهران است. او از 
دی ماه 1399 به عنوان مدیرعامل شرکت فینوتک فعالیت 
می کند. مدیر فروش و بازاریابی فینوتک از شهریور 1397 تا 
دی 1399 و مدیر محصول در شرکت فناپ پالس از شهریور 

1394 تا خرداد 1397 از جمله سوابق کاری او هستند.

امیر آریا
شتاب دهنده نوین تک

امیر آریا دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته فناوری وب از دانشگاه ساوت همپتون 
انگلستان است. او فعالیت خود در حوزه فناوری اطالعات را از سال 1382 با تأسیس 
شرکتی برای راه اندازی دانشنامه آنالین با هدف معرفی ایران به جهان و دو مجله ادبی 
الکترونیکی آغاز کرد. پس از بازگشت به ایران در اواخر سال 1391 در طراحی و ساخت 
سامانه هایی در چند پروژه ملی ایفای نقش کرد. همزمان در توسعه سه استارتاپ در 
زمینه های لجستیک، آموزش و هوش مصنوعی نیز فعالیت داشت. او در سال 1399 

شتاب دهنده تخصصی حامی در حوزه فناوری حقوقی را راه اندازی کرد.

مریم نجفی
فینووا

مریم نجفی طی سال های گذشته در سمت های مدیریت عامل، 
مدیر توســعه کســب وکار و مدیر ســرمایه گذاری در شــرکت های 
معتبری نظیر ساپکو، مگفا، کارایا، کارمان و نیک ونچرز فعالیت 
کرده و از مردادماه 1400 به عنوان مدیرعامل فینووا فعالیت می کند.

امین مطیعی
پرداخت نوین آرین

امین مطیعی مدیرعامل شرکت پرداخت نوین، بیش از یک دهه سابقه مدیریتی در صنعت 
پرداخت دارد. او در سال های گذشته تجربیات شغلی مدیریتی بسیاری چون معاونت توسعه 
کسب وکار تجارت الکترونیک پارسیان، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت نگاه پرداخت بانک 
کارآفرین، مدیرعامل شرکت هیراد ابتکار پارسیان، عضو هیئت مدیره شرکت پیگیر بانک 
پارسیان، عضو هیئت مدیره شرکت پویا تجارت سیمرغ بانک پارسیان، مشاور مدیرعامل 
شرکت نرم افزارهای کاسپین بانک پارسیان، مدیرکل معاونت شبکه شرکت مخابرات ایران، 

مدیرکل توسعه استراتژی شبکه مخابرات ایران و... را در پرونده کاری خود داشته است.

احمد میردامادی
هلدینگ فناوری اطالعات بانک ایران زمین

احمد میردامادی که مرداد مــاه 1401 مدیرعامــل هلدینگ فناوری 
اطالعات بانک ایران زمین شد، دانش آموخته دانشگاه های صنعتی 
اصفهان و پلی تکنیک تهران است و پیش تربنیان گذار و مدیرعامل 
شرکت های نوتکنیک، پردازش ایران، فراپرداز، فناوری اطالعات هما، 
آمادئوس ایران و بنیان گذار و رئیس هیئت مدیره سها، مدیرعامل 
پرداخت نوین، مشــاور اتــاق بازرگانی تهــران، رئیــس هیئت مدیره 

ایران ارقام و مدیرعامل کنسرسیوم بانکداری باز سنباد بوده است.
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فرهاد وکیلیان
سابین تجارت

فرهاد وکیلیــان متولــد 1355 و دانش آموخته مهندســی صنایع و کارشناســی ارشــد فناوری 
اطالعات است. او از سال 1382 در شرکت کارت اعتباری ایران کیش در سمت های معاون فنی، 
معاون طرح و برنامه، معاون امور پذیرندگان و معاون توسعه بازار فعالیت  کرده است. وکیلیان از 

سال 1398 مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سابین تجارت آریاست.

مجید هادی
تجارت الکترونیک پارسیان

مجید هــادی تیرمــاه 1401 به ســمت مدیرعاملی تجــارت الکترونیک پارســیان 
منصوب شد. او پیش از این، نایب رئیس هیئت مدیره و معاون فناوری اطالعات 

بانک سینا بوده و دانش آموخته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه اصفهان است.

حمید توفیقی
گروه داده پردازی پارسیان

حمید توفیقی مدیرعامل گروه داده پردازی پارسیان )هلدینگ فناوری اطالعات 
بانــک پارســیان(، متولــد 1350 و فارغ التحصیــل دکتــری اقتصــاد بین الملل از 
دانشگاه آزاد اسالمی است. او همچنین مدارک کارشناسی ارشد و کارشناسی 
اقتصاد را از دانشگاه عالمه طباطبایی و مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی 
)MBA( را از دانشــگاه وورتســبورگ آلمــان اخذ کرده اســت. حضور در ســطوح 
مختلف مدیریتی در بنیاد مستضعفان انقالب اســالمی، مدیرعاملی شرکت 
گروه گســترش ارتباطات و فناوری اطالعات ســینا، معاونت توســعه اقتصادی 
گروه تدبیر، عضویت در هیئت مدیره ایرانسل و همراه اول از جمله سوابق کاری 
توفیقی اســت. او از ابتدای ســال 1400 به ســمت مدیرعاملی گروه داده پردازی 

پارسیان منصوب شده است.

شهاب جوانمردی
فناپ

شهاب جوانمردی دارای تحصیالت کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه 
صنعتی شریف، کارشناســی ارشــد معماری کامپیوتر از دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر، کارشناسی ارشــد مدیریت بازرگانی )MBA( از دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر و دکترای مدیریــت حرفه ای کســب وکار )DBA( از دانشــگاه بوردو 
فرانسه است. او در حال حاضر عضو کمیسیون بانکداری الکترونیک نظام 
صنفی رایانه ای کشور، کارشناس رسمی دادگستری در حوزه فناوری اطالعات 
و ارتباطات و مشاور تأیید صالحیت شده نظام صنفی رایانه ای در حوزه های 

سخت افزار و مشاوره زیرساخت و مشاوره مدیریت و آموزش است.

محمد نژادصداقت
داتین

محمد نژادصداقت مردادماه 1398 مدیرعامل داتین شد. او کارشناسی کامپیوتر )گرایش نرم افزار( خود را از دانشگاه علم و صنعت تهران و کارشناسی ارشد 
)گرایش شبکه( را از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرده است. نژادصداقت پیش از آنکه مدیرعامل فناپ پرداخت و مدیرعامل اتیک باشد، مدیر واحد 

پرداخت الکترونیک شرکت فناپ بود.

حامد نقشوان
تأمین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین

حامــد نقشــوان دی مــاه 1400 مدیرعامــل شــرکت تأمیــن خدمــات 
سیستم های کاربردی کاسپین شــد. نقشــوان پیش از این، معاونت 

توسعه کسب وکار گروه داده پردازی پارسیان را بر عهده داشته است.

حجت آزادبخت
تجارت الکترونیک پارسیان کیش

حجــت آزادبخــت دارای مــدرک کارشناســی مهندســی 
کامپیوتر )سخت افزار( و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی 
MBA از دانشــگاه علــم و صنعت اســت. او از تیرمــاه 1398 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شــرکت تجارت الکترونیک 
پارسیان کیش است. از جمله سوابق کاری آزادبخت می توان 
بــه نایب رئيــس هیئت مدیــره شــرکت تجــارت الکترونیــک 
پارسیان کیش، عضو هیئت مدیره فناوران تراکنش سپاس، 
عضــو هیئت مدیــره شــرکت آتــی  شــهر هوشــمند ایرانیان، 
رئیس هیئت مدیره شــرکت فناوران تراکنش ســپاس، عضو 
هیئت مدیره شرکت صنایع کامپیوتری ایران و... اشاره کرد.

مسیح مشهدی تفرشی
پرداخت الکترونیک پاسارگاد

مسیح مشــهدی تفرشــی متولد 1354 و دارای مدرک کارشناسی 
مهندسی برق از دانشگاه علم و صنعت و DBA سازمان مدیریتی 
صنعتی است. از جمله سوابق کاری مشهدی تفرشی می توان به 
مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره شــرکت فناپ تلــکام، مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره گــروه فن آوا، مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره 
شــرکت آلومینیوم ایــران، مدیرعامل و عضو موظــف هیئت مدیره 
شــرکت پارس خــودرو و مدیــرکل تحقیقــات و جهــاد خودکفایــی 

سازمان صداوسیما اشاره کرد.

نوید رجایی پور
نئوبانک هوشمند فردا

رجایی پــور اردیبهشــت ماه 1401 مدیرعامــل 
نئوبانک هوشمند فردا شد. او پیش از این مشاور 
مدیرعامــل هلدینــگ هــای وب و مدیرعامــل و 

بنیان گذار داراکارت بود.

105
 شهریور 1401

سال ششم
شماره شصت ویکم

مدیران



حیدر مغنی
فناپ تک

حیــدر مغنــی از ســال 1398 در ســمت مدیرعامــل و عضــو 
هیئت مدیره فناپ تک مشــغول به کار شــده اســت. او پیش از 
آن به عنوان عضــو هیئت مدیره شــرکت پارســا، فناپ پرداخت 
و همچنیــن از ســال 1396 به عنــوان مشــاور مدیرعامــل و 
مدیــر توســعه بــازار هلدینــگ فنــاپ فعالیــت  کــرده اســت. او 
دانش آموخته مهندسی برق و الکترونیک از دانشگاه خواجه 
نصیرالدین طوسی اســت که کارشناسی ارشد و دکتری خود را 
در رشته مدیریت بازرگانی با گرایش بازاریابی به پایان رسانده 

است. 
مغنــی در صنایع تولیــدی دیگــر ماننــد پارس خــودرو، ایرالکو، 
آلومتک و تکنوتار سابقه فعالیت دارد و همچنین تا سال 1396 
مدیرعامــل و عضــو هیئت مدیره شــبکه گســتر فناوا و مشــاور 

مدیرعامل هلدینگ فناوری اطالعات فناوا بوده است.

محمدمهدی اسماعیلی
سامانه های یکپارچه سیمرغ تجارت

محمدمهــدی اســماعیلی مدیرعامل شــرکت ســامانه های یکپارچه ســیمرغ تجارت 
دانش آموخته رشته مهندســی نرم افزار در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه علم و 
صنعت ایران است و سوابقی چون نایب رئیسی هیئت مدیره شرکت فرابوم، عضویت 
در هیئت مدیره شرکت فناوری اطالعات راهبر سداد )فارس(، معاونت نرم افزار شرکت 
داده ورزی سداد، معاونت عملیات شرکت داده ورزی سداد، عضویت در هیئت مدیره 
شرکت معمار داده پرداز هوشــمند تیبا و عضویت در بنیاد ققنوس را در کارنامه خود 

دارد. او خردادماه 1401 به این سمت منصوب شد.

محمد فرجود
هلدینگ فناوری بانک تجارت )تفتا(

محمد فرجود دی ماه 1400 به سمت مدیرعاملی هلدینگ فناوری بانک تجارت منصوب 
شــد. او پیش از این مدیرعاملی ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شــهرداری تهران را 
بر عهده داشت. فرجود دانش آموخته دانشگاه صنعتی شــریف و متولد 1361 در شیراز 
است. فرجود، مهندسی مکانیک و مدیریت اجرایی )MBA( خوانده است. همچنین او 
این روزهــا در حال اتمــام دوره دکتری خود در دانشــگاه تربیت مدرس در رشــته مدیریت 

استراتژیک است.

حمید علی محمدی
تکنوتجارت

در  علی محمــدی  حمیــد  حرفــه ای  فعالیــت 
اکوسیســتم فناوری و نوآوری کشــور، بــا عضویت 
در هیئت مدیره و مدیریت عامل یک شرکت فناور 
خصوصی شــکل جدیدی به خود گرفت و از سال 
1389 در این شــرکت با تولید محصوالت فناورانه 

به تجارب زیادی دست یافت.  
از جمله آنها می توان به دو بار برگزیدگی به عنوان 
فناور برتــر، حضــور در نمایشــگاه های بین المللی 
)ماننــد اکســپوی شــانگهای چیــن و جیتکــس 
دوبی( اشاره کرد. پس از احراز نخبگی، دو سال در 
صنعت هوافضا فعالیت کرد و ســپس به  واســطه 
فعالیت  های دانش بنیــان درگیر برخــی پروژه های 
پژوهشــی بانک هــای ســپه، ملــت و تجارت شــد. 
سپس به  عنوان »ارزیاب ویژه« در معاونت علمی 
و فنــاوری فعالیــت کــرد و بیــش از 500 شــرکت در 
حوزه های مختلف را ارزیابی کرد. او از ســال 1399 
به عنوان مدیرعامل تکنوتجــارت در حال فعالیت 

است.

مهدی ایزدیار
فناپ زیرساخت

مهــدی ایزدیــار متولــد 1350 و دارای مــدرک کارشناســی مهندســی 
کامپیوتر، گرایش نرم افزار از دانشــگاه شــهید بهشــتی، کارشناســی ارشد 
مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم افزار از دانشــگاه صنعتی شریف و دکتری 
بیوانفورماتیک از دانشگاه شهید بهشتی است. او از سال 1395 مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره شــرکت فناپ زیرســاخت اســت. عضــو هیئت مدیره 
شــرکت ســپندار ایرانیــان، عضــو هیئت مدیــره شــرکت ســامانه پرداخــت 
الکترونیکی آزادراه های کشور )سپندار(، مدیر پروژه گروه مشاوره و نظارت 
کارت هوشمند سوخت، مشــاور پروژه کارت هوشمند ملی، مشاور فناوری 
اطالعات شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایــران، رئیس هیئت عامل 
پژوهشــگاه فناوری هــای پیشــرفته دانشــگاه صنعتــی شــریف، مشــاور و 
مدیر پروژه طرح شــباب )شــبکه بزرگ اطالعات بازرگانــی(، مدیر پروژه های 
زیرساختی شرکت هلدینگ فناپ، معاون فنی فرودگاه امام خمینی)ره( و... 

از جمله سوابق کاری او هستند.

محسن زادمهر
بانکینو

محســن زادمهــر فارغ التحصیــل رشــته فنــاوری 
اطالعات از دانشــگاه شــریف اســت. زادمهر، مدیر 
ارشــد بانکداری دیجیتال بانک خاورمیانه است که 
در سوابق کاری او مدیرعاملی شرکت سورن سیستم 
شریف، مؤسس استارتاپ ســهام یاب در حوزه بازار 
سرمایه و هم بنیان گذار استارتاپ مانیکس در حوزه 

پرداخت و تجارت الکترونیک دیده می شود.

پیمان منعم طبری
کارت اعتباری ایران کیش

پیمان منعم طبری که از مردادماه 1398 به سمت مدیرعاملی شرکت کارت اعتباری ایران کیش 
منصوب شــده، متولد 1351 و دارای مدرک کارشناسی ســخت افزار از دانشگاه علم و صنعت 
و کارشناسی ارشــد مدیریت اجرایی )MBA( اســت. از جمله ســوابق کاری او می توان به مدیر 
فناوری اطالعات کارخانه تولید بنز ایران )شــرکت تاپ خودرو(، مدیر فناوری اطالعات شــرکت 
سایان کارت، معاون فناوری اطالعات شرکت پرداخت الکترونیک سامان، مدیر توسعه بانک 
سامان و معاون فناوری اطالعات شرکت پردازشگران سامان، معاون فناوری اطالعات شرکت 

ایران کیش و... اشاره کرد.
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مجید شکوهی
فن آوا کارت

مجید شــکوهی کــه از اردیبهشــت ماه 1400 به ســمت مدیرعاملی فــن آوا کارت 
منصوب شــد، متولد 1341 و دارای مدرک کارشناســی حقوق از دانشگاه شهید 
بهشتی و کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه آزاد تهران مرکز است. از 
جمله سوابق کاری شکوهی می توان به عضو هیئت مدیره شرکت سهاتو، عضو 
هیئت مدیره شرکت تجارت همراه سینا، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت 
اطالع رسانی اعتباری و اعتبارسنجی ایرانیان، عضو هیئت مدیره شرکت آفتاب 
تجارت سامان، معاون پشتیبانی و اجرایی مدیرعامل بانک سامان، مدیرعامل 

شرکت کارت اعتباری ایران کیش و... اشاره کرد.

حسین واعظ قمصری
پرداخت الکترونیک سامان )سپ(

حسین واعظ قمصری متولد 1333 و دارای مدرک کارشناسی حسابداری 
صنعتی از مؤسســه عالی حسابداری تهران و کارشناســی ارشد مدیریت 
عالی بازرگانی از دانشگاه وست کوست کالیفرنیاست. از جمله سوابق کاری او 
می توان به مشاور مالی شرکت جنرال سیستمز، رئیس هیئت مدیره و مدیر 
بازرگانی شرکت پشم بافی ایران برک، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 
جامکو، مدیرعامل شرکت صادراتی فرآورده های نساجی TE.Co، رئیس 
هیئت مدیره شرکت توسعه صنایع شیبا آرین، عضو هیئت مدیره و مدیر 

بازرگانی شرکت MODZONE اینترپرایز آفریقای جنوبی و... اشاره کرد.

هومن سپهری
تندر نور

هومــن ســپهری دارای 28 ســال ســابقه فعالیــت در زمینه نرم افــزار و ســخت افزار 
سیســتم های بانکی و پرداخت در داخل و خارج کشــور اســت. او از ســال 1373 و 
به مدت 13 ســال در شــرکت ایران  ارقــام فعالیت کرد، ســپس به مدت چهار ســال 
در شرکت انگلیسی CR2 فعالیت کرده و ســپس به مدت سه سال به عنوان مدیر 
فناوری اطالعات در بانک ابوظبی )NBAD( مشغول به فعالیت بوده است. سپهری 
بعد از بازگشت به کشور به عنوان مدیر فناوری اطالعات شرکت تجارت الکترونیکی 
ارتباط فردا مشــغول به فعالیت شــده و از ســال 1395 تاکنون به  عنوان مدیرعامل 

شرکت تندر نور مشغول به فعالیت است.

احمد سلمانی آرانی
هلدینگ فناوری اطالعات به پویان هوشمند امید

احمــد ســلمانی آرانی خردادمــاه 1401 به عنــوان مدیرعامــل هلدینــگ فنــاوری 
اطالعات به پویان هوشمند امید معرفی شد. احمد ســلمانی آرانی پیش از این 
مدیر طرح کربنکینگ و سپس قریب به سه سال عهده دار مدیرعاملی شرکت 
رایانه خدمــات امید به عنوان مجــری اختصاصی طرح توســعه ســامانه جامع 

امید بود. 
سلمانی آرانی پیش از این ســال ها در بانک سپه در جایگاه مدیریتی حوزه های 
مختلف بانکی از جمله مدیریت امور شــرق و غرب کشــور، مدیریت امور مالی 
و مدیریــت فناوری و عضویــت در هیئت مدیره شــرکت ایران کیش مشــغول به 

کار بوده است.

سیدذبیح هللا فیض آبادی ثانی
شرکت داده پردازی ایران

ســیدذبیح هللا فیض آبادی ثانی دارای مدرک کارشناسی و 
کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف 
است. از جمله سوابق کاری او می توان به مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای، مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره شــرکت تأمین تلکام وابســته به تأمین 
اجتماعی، رئيس هیئت مدیره موظف شــرکت ایران ارقام، 
قائم مقام و مشاور وزیر وزارت آموزش وپرورش، مدیرعامل و 

عضو هيئت مدیره شرکت فاوا رضوی و... اشاره کرد.

محمد گرکانی نژاد
بلوبانک

محمــد گرکانی نــژاد کــه کارشــناس ارشــد مهندســی بــرق، گرایــش 
سیســتم های مخابراتی تربیت مدرس و کارشــناس مهندســی برق، 
گرایش سیســتم های کنتــرل و ابزار دقیق دانشــگاه تهران اســت، در 
سال های گذشته در طیف وسیعی از سازمان ها حضور داشته است؛ 
رئیس مرکــز توســعه تجــارت الکترونیــک، معــاون توســعه و نظارت 
شــاپرک، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت ماشــین های اداری 
خوارزمی و معاون طرح و برنامه صندوق حمایت از تحقیق و توسعه 

صنایع الکترونیک بخشی از سمت های او بوده است.

مصطفی اکرمی آرانی
تجارت الکترونیک بهار

مصطفی اکرمی آرانی متولد 1357 و دارای مدرک کارشناسی 
علوم انســانی اســت. او در حــال حاضــر مدیرعامل شــرکت 
تجارت الکترونیک بهار، عضو هیئت مدیره تجارت الکترونیک 
باران زندگی و بازرس انجمن فین تک اســت. از جمله سوابق 
کاری او می توان به عضو هیئت مدیره شرکت پادراپیروز پارس، 
مدیرعامل شــرکت ایوان رایــان، قائم مقــام مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره شرکت جیبیت، مشاوره مدیرعامل شرکت ایلیا 

و مشاور مدیرعامل و مدیر واحد فروش ایران کَنون اشاره کرد.

جواد سرور
فناوران اطالعات انصار

خردادماه 1401 جواد سرور که پیش از این مسئول ارشد امنیت 
اطالعات )CISO( و مدیرکل حفاظت فناوری اطالعات و اسناد 
بانک ســپه را بر عهــده داشــت، به عنوان مدیرعامل شــرکت 
فناوران اطالعات انصار معرفی شــد. عضویت در ستاد عالی 
مهاجرت بانکداری متمرکز بانک ســپه و بانک های ادغامی، 
مدیر پروژه  های مدیریت تخصیص و فروش آرد کشور، سامانه 
ملی یکپارچه نهاده های دامی، سامانه ملی مدیریت تنظیم 
و مهار آب های مرزی و راهکارهای بانکداری شرکتی نگین در 

بانک سپه از جمله سوابق سرور هستند.
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کامران خلت آبادی
رایانه خدمات امید

طی حکمی از ســوی مدیرعامل بانک سپه، 
کامران خلت آبادی خردادماه 1401 به عنوان 
مدیرعامــل شــرکت رایانــه خدمــات امیــد 
انتخاب شد. خلت آبادی از مدیران باسابقه 
حوزه فناوری اطالعات است که به مدت پنج 
سال مدیرعامل شرکت سامانه الکترونیک 

انصار بوده است.

رامبد حیدریان
تجارت الکترونیک سرمایه

رامبد حیدریــان کــه از 13 دی ماه 1396 به ســمت مدیرعاملــی و عضو هیئت مدیره 
شرکت تجارت الکترونیک بانک سرمایه منصوب شــده، دارای مدرک کارشناسی 
آمار و انفورماتیک از دانشــگاه شــهید باهنر و دانش آموخته مدیریت کســب وکار 
از دانشگاه تهران اســت. عضو هیئت مدیره شــرکت همگرا رایانه وابسته به بانک 
ایران زمین، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت برنا رایورز متین، نماینده شرکت 
Mobogenie در ایران، مدیریت ارشد کسب وکار و توسعه بازار شرکت هواوی ایران 

و مدیریت فروش شرکت داتک تلکام، برخی از سوابق کاری حیدریان است.

علی حکیم جوادی
هلدینگ فناوری و نوآوری صاد

علی حکیم جوادی خردادماه 1401 به سمت مدیرعاملی هلدینگ فناوری اطالعات بانک صادرات منصوب شد. او متولد 1339 است و کارشناسی 
سخت افزار کامپیوتر از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه شریف و دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس 
دارد. از جمله ســوابق مدیریتی حکیم جوادی، رئیــس هیئت مدیره و مدیرعامل بهســازان ملت، رئیــس هیئت مدیره ایرانیان نــت، معاون فناوری 
اطالعات وزیر ارتباطات، رئیس ســازمان فنــاوری اطالعات، مدیرعامــل ایزایران، رئیــس کمیته ملی WSIS ایــران، رئیس کمیته ملــی IFAP ایران، 

جانشین مدیرعامل و عضو هیئت مدیره صنایع مخابرات ایران، ریاست هیئت مدیره فن آوا و مدیرعامل هلدینگ بهسازان فرداست.

حمزه آقابابایی
پرداخت الکترونیک سپهر

حمزه آقابابایی دانش آموخته دکتری مدیریت و یکی از مدیران جوان صنعت 
پرداخــت اســت کــه پیــش از ایــن به عنــوان مدیرعامــل شــرکت طوبــی امید، 
زیرمجموعه هلدینگ خدمات انفورماتیک راهبر و شرکت سرمایه گذاری غدیر 
و شــرکت فن آوا کارت به عنوان معاونت توســعه کســب وکار و امور مشــتریان 

تجربه های مدیریتی و اجرایی را پشت سر گذاشته است.

سیدمجید صدری
توسعه فناوری اطالعات گردشگری

سیدمجید صدری از فعاالن قدیمی صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات ایران است که سوابقی چون مدیرعاملی شرکت مخابرات ایران، مدیرعاملی 
شــرکت رایتل و عضویت در هیئت مدیره چندین شــرکت ارتباطی را در کارنامه اش دارد. همچنین رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران و مشــاور 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از دیگر ســوابق کاری او به شمار می رود. او اســفندماه 1400 مدیرعامل هلدینگ توسعه فناوری 

اطالعات گردشگری ایران شد.

علی رسولی زاده
پردازش اطالعات مالی پارت

علــی رســولی زاده متولــد 1358 اســت و دارای مدرک کارشناســی 
اقتصاد از دانشــگاه فردوسی مشــهد، کارشناســی ارشد توسعه 
اقتصادی از دانشگاه عالمه طباطبایی و دکتری اقتصاد از دانشگاه 
آزاد اســالمی است. او مدیرعامل شــرکت پردازش اطالعات مالی 

پارت است و پیش تر مدیرعامل شرکت تحلیلگران بود.

محمدمهدی متولی
فراپردازان آروند امید )سایان کارت سابق(

محمدمهدی متولــی که از دی ماه 1399 تاکنــون به عنوان مدیرعامل شــرکت فراپردازان آروند 
امید فعالیت می کند، متولد 1353 و دارای مدارک کارشناســی علوم رایانه از دانشــگاه تبریز، 
MBA ســازمان مدیریت صنعتی، کارشناسی ارشــد مهندســی فناوری اطالعات از دانشگاه 
شیراز و دکتری تخصصی مهندسی رایانه از دانشگاه سمنان است. او از سال 1380 فعالیت 
خود را در بانک انصار آغاز کرد و از جمله سوابق کاری او در معاونت فاوای بانک انصار می توان 
به معــاون فنــاوری اطالعــات، مدیــر اداره ICT، مدیــر اداره زیرســاخت و امنیت و مدیــر اداره 

سخت افزار و شبکه اشاره کرد.

حسام حبیب هللا
هلدینگ فناوری اطالعات بانک شهر

حســام حبیــب هللا دانش آموختــه کارشناســی ارشــد 
مهندســی صنایــع، گرایــش مهندســی سیســتم های 
اقتصــادی و اجتماعــی از دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران 

است. 
حبیب هللا ســابقه فعالیت به عنوان مشــاور فناوری نوین 
مدیرعامــل بانــک شــهر و همچنیــن مدیرعامــل شــرکت 

پرداخت اول کیش )جیرینگ( را در کارنامه خود دارد.
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سیامک خاوری
فناوری اطالعات ناواکو

ســیامک خاوری متولــد شــهریورماه 1352 در زاهــدان و دارای دکتــری مدیریت 
استراتژیک در دانشگاه تهران است. او از اردیبهشت 1400 به عنوان مدیرعامل 
شــرکت فناوری اطالعات ناواکو منصوب شــد. ریاســت مرکز مخابــرات کنارک، 
ریاســت اداره مخابــرات شهرســتان نیک شــهر و ریاســت اداره امور مشــترکین 
همراه استان، بخشــی از ســمت های خاوری اســت که طی یک دهه فعالیت در 
این استان عهده دار آنها بوده است. خاوری از ســال 1388 به عضویت سازمان 
تنظیم مقــررات و ارتباطــات رادیویی درآمــد و در نهایت ریاســت اداره نظارت بر 
خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات در منطقه شمال شرق مجموعه را بر عهده 
گرفــت. او پیــش از مدیرعاملی ناواکو در ســمت معاونــت فنی و پشــتیبانی این 

شرکت فعالیت می کرد.

شهریار خلیلی
به پرداخت ملت

شــهریار خلیلــی دی مــاه 1400 بــرای دومین بــار مدیرعاملی 
شــرکت به پرداخــت ملــت را بــر عهــده گرفــت. خلیلــی از 
مردادماه 1397 تا اردیبهشت ماه 1399، مدیرعاملی شرکت 
به پرداخت ملــت را بر عهده داشــت. او همچنیــن مدیرکلی 
بانکداری شــخصی بانک ملت، رئیس هیئت مدیره شرکت 
به پرداخــت ملــت و مدیرعاملــی شــرکت زیرســاخت امــن 
خدمات تراکنشی از اردیبهشــت ماه 1399 تا آذرماه 1400 را 

در کارنامه خود دارد.

حمیدرضا احمدیان
داده ورزی سداد

حمیدرضــا احمدیــان کــه خردادمــاه 1401 بــه ســمت مدیرعاملــی هلدینگ 
داده ورزی ســداد منصــوب شــد، دارای مــدرک دکتــری علــم اطالعــات و 
دانش شناسی گرایش بازیابی اطالعات از دانشگاه تهران است. او عضویت 
در هیئت مدیره غیرموظف شرکت شاپرک، عضویت در هیئت مدیره موظف 
شرکت نگاه بانک کارآفرین، عضویت در شورای راهبردی کارآفرینی و توسعه 
کســب وکارهای نوین دانشــگاه شــهید بهشــتی و عضویــت در شــورای عالی 

فناوری اطالعات دانشگاه فنی و حرفه ای را در کارنامه خود دارد.

احمد جعفری
بهسازان فردا

احمــد جعفــری قزل حصــار خردادمــاه 1401 به عنــوان 
مدیرعامل هلدینگ بهسازان فردا منصوب شد. از جمله 
ســوابق اجرایــی جعفــری کــه متولــد 1352 و دارای مدرک 
کارشناســی ارشــد مهندســی صنایــع از دانشــگاه علــم و 
صنعت اســت، می توان به معاون فناوری اطالعات بانک 
پارسیان، عضو هیئت مدیره شرکت گروه داده پردازی بانک 
پارســیان، عضو هیئت مدیره شرکت شــبکه الکترونیکی 
پرداخت کارت )شــاپرک(، عضو هیئت مدیره شرکت آتیه 
پارسیس پارس و مدیر سخت افزار و شبکه بانک پارسیان 

اشاره کرد.

محمد مهدی تقی پور
مهندسی سیستم یاس ارغوانی

محمد مهــدی تقی پور خردادماه 1401 سرپرســت شــرکت مهندســی سیســتم 
یاس ارغوانی شــد. تقی پور کــه پیش از این عهده دار ســمت عضــو هیئت مدیره 
 شــرکت به پرداخت ملــت بــود، دارای مــدرک دکتری مهندســی صنایــع گرایش 
Operations Research از دانشــگاه تربیت مــدرس، کارشناســی ارشــد 
مخابرات ماهواره ای و ســیار از University of Surrey و کارشناســی مهندسی 
برق گرایش الکترونیک از دانشــگاه صنعتی امیرکبیر است. عضو هیئت مدیره 
شــرکت به پرداخت ملت، مدیر فین تک و کیف پول همراه اول، مؤسس و رئيس 

هیئت مدیره شرکت پژند الکترونیک و... از سوابق کاری او هستند.

محمدحسین کاشی 
پرداخت الکترونیک سداد

محمدحسین کاشی دی ماه 1400 مدیرعامل شرکت پرداخت 
الکترونیک ســداد شــد. او پیــش از ایــن مدیرعامل شــرکت 
ارتباطــات هوشــمند تبیــان بــوده و دارای مدرک کارشناســی 
ارشــد فناوری اطالعات اســت. او از جملــه مدیران باســابقه 
فناوری اطالعات و ارتباطات محســوب می شــود و پروژه های 
قابل  توجهــی در حوزه های فین تــک و ICT کشــور را راهبری 

کرده است.

حامد تنها
بهسازان ملت

حامد تنهــا متولــد 1351 اســت. او دارای مدرک کارشناســی 
مهندســی ســخت افزار از دانشــگاه صنعتــی اصفهــان و 
کارشناسی ارشد معماری سیستم های کامپیوتری از دانشگاه 
تربیت مدرس است. تنها به نمایندگی از شرکت تدبیرگران 
بهساز ملت، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بهسازان ملت 
است. از جمله ســوابق کاری تنها می توان به طراح شبکه در 
شــرکت تأمین، مدیر بخش بانکــداری الکترونیک در بانک 

ملت و مشاور شرکت SITS هامبورگ آلمان اشاره کرد.

علی گلزاری
مهندسی نرم افزار شقایق

علی گلزاری، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شــرکت مهندسی نرم افزار شقایق 
دارای مدرک کارشناســی ارشــد بازاریابــی اســتراتژیک )MBA( اســت. از جمله 
ســوابق کاری گلــزاری می تــوان به مدیــر امــور بازاریابــی بانــک ملت، مدیــر امور 
بانکداری شخصی بانک ملت، مدیرکل اداره توســعه بازار بانک ملت، مدیرکل 
اداره ســازمان و بهبود روش ها، معاون اداره کل ســازمان و بهبــود روش ها، عضو 
هیئت مدیره شــرکت کارگزاری ملت، مدیر گروه بانکی شــرکت بهســازان ملت، 
عضو هیئت مدیره شــرکت چاپ ملت، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شــرکت 

ارزش آفرین اطلس ملت و... اشاره کرد.
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ابوالقاسم صادقی
پارس تکنولوژی سداد

فروردین مــاه 1401 ابوالقاســم صادقــی بــه ســمت مدیرعاملــی و 
نایب رئیسی هیئت مدیره شرکت پارس تکنولوژی سداد منصوب 

شد.

سیدمحمدحسین هاشمی نژاد
نگاه بانک

سیدمحمدحســین هاشــمی نژاد تحصیل کــرده مهندســی 
نرم افــزار دانشــگاه خوارزمــی، کارشناســی ارشــد و دکتــری 
تخصصی مهندسی نرم افزار از دانشــگاه تربیت مدرس است. 
او به عنــوان عضــو هیئــت علمــی در دانشــگاه الزهــرا)س( بیــش 
از هشــت ســال در حوزه معمــاری نرم افــزار، هــوش مصنوعی و 
یادگیری ماشین تدریس داشته و بیش از 80 مقاله در ژورنال ها 
و کنفرانس هــا بــه چــاپ رســانده اســت. هاشــمی نژاد در کنــار 
تدریس دانشگاه به عنوان مدیر طراحی در شرکت یاس ارغوانی 
و مدیر هوش تجاری در بانک سامان فعالیت داشته و از مدیران 
پروژه کرلس بنکینگ جدید شــرکت خدمات انفورماتیک بوده 
و 15 سال ســابقه در حوزه ســامانه های بانکداری و پرداخت در 

کارنامه شغلی او وجود دارد.

علی اکبر فراهانی
آسان پرداخت پرشین

علی اکبر فراهانی، قائم مقام پیشین مدیرعامل و معاون بازاریابی و 
فروش شرکت آسان پرداخت، اسفندماه 1400 به عنوان مدیرعامل 
جدید انتخاب شد. او دانش آموخته مدیریت بازاریابی و مدیریت 
مالی از دانشگاه شهید بهشتی و همچنین کشور سوئد است و 
بیش از 10 ســال در صنعت تلکام و پرداخت و دیجیتال در حوزه 
بازاریابــی، فــروش و محصــول فعالیت داشــته اســت. او پیش از 
ملحق شــدن به آپ، معاون تجاری و قائم مقــام مدیرعامل اپراتور 
مجازی نگین ارتباطــات آوا و مدیر ارشــد بازاریابی شــرکت رایتل 

بوده است.

مصطفی امینی
گسترش فناوری های نوین کشاورزی

اردیبهشــت 1401 مصطفــی امینــی به عنوان سرپرســت شــرکت گســترش 
فناوری های نوین بانک کشــاورزی معارفه شد. امینی دارای مدرک مهندسی 
کامپیوتــر، دکتــری تخصصی علــم اطالعــات و فوق دکتــری تحــول دیجیتال 
داده محور از دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس است. امینی 
در سابقه خود تجربه همکاری های علمی و اجرایی مختلفی در زمینه ممیزی، 
نظارت، طراحی و اجرای طرح های تحول دیجیتال، شــهر هوشمند و توسعه 
کسب وکارهای دیجیتال در سازمان هایی همچون شرکت ایرانیان نت، پروژه 
ابررایانه ملی سیمرغ، بانک توسعه صادرات ایران، بانک انصار، بانک سپه، 

بانک سینا، بانک ملی ایران، پست بانک و بیمه رازی را دارد.

سیدمرتضی بکاء
تجارت الکترونیک و فناوری اطالعات ملل )فام(
ســیدمرتضی بکاء متولد 1339 و دارای مدرک کارشناسی ارشد 
فقــه و اصول از حــوزه علمیه مشــهد اســت. بکاء از ســال 1366 
تاکنون عضو هیئت مدیره مؤسسه اعتباری ملل بوده و حدود 15 
ســال به عنوان معاون اداری و مالی و حدود 10 سال نیز به عنوان 
معاون فناوری اطالعات مؤسســه ملل در این مؤسســه فعالیت 

داشته است. 
او از ســال 1395 نیــز به عنــوان مدیرعامل و رئیــس هیئت مدیره 
شــرکت تجــارت الکترونیــک و فنــاوری اطالعــات ملــل فعالیت 

می کند.

حسین اسالمی
هلدینگ فناوری نگاه

حسین اسالمی متولد 1361 و دانش آموخته دانشگاه های علم و صنعت، 
تهران و عالمه طباطبایی است. دستیار اجرایی مدیرعامل شرکت گسترش 
انفورماتیک ایران، قائم مقام مدیرعامل فناپ، معاون توســعه کســب وکار 
گــروه داده پــردازی بانــک پارســیان، حضــور مؤثــر در تأســیس و قائم مقام 
کنسرســیوم ققنوس از جملــه فعالیت های اســالمی هســتند. او همزمان 
مدیرعامل هلدینــگ فنــاوری نگاه بانــک کارآفریــن و رئیس نظــام صنفی 

رایانه ای )نصر( استان تهران است.

هادی ابراهیمی
نگاه پرداخت

هــادی ابراهیمــی متولــد بهمن مــاه 1361 و دارای مــدرک دکتــرای تجــارت 
الکترونیــک اســت. او از اوایــل دهه 80 تــا ســال 1383 در شــرکت تجارت 
الکترونیک پارسیان، تا ســال 1387 شــرکت خوارزمی در حوزه خودپرداز، 
تا ســال 1392 به عنوان معاون فنی و پشــتیبانی در حوزه خودپرداز و پایانه 
فروش در شــرکت پارســا )فناپ(، از ســال 1397 به عنوان معاون عملیات و 
معاون خدمــات پرداخت شــرکت فناپ و شــرکت فناپ پرداخت، از ســال 
1398 به عنوان مدیر ارشــد خدمات پرداخت در شرکت پردازش اطالعات 
مالی پارت وابسته به بانک قرض الحسنه رسالت و از سال 1399 به عنوان 
مدیرعامل شرکت نگاه پرداخت وابسته به هلدینگ فناوری بانک کارآفرین 
مشغول به کار بوده اســت. در کنار این مسئولیت مشــاوره و هیئت مدیره 
چند بانــک بــزرگ و شــرکت های حــوزه فنــاوری و پرداخــت را نیــز می توان 

برشمرد.

حمید نصیری
مدیریت ثروت ستارگان

حمید نصیری خردادماه 1401 مدیرعامل ثروت ستارگان شد. او پیش از این 
مدیرکل فنــاوری اطالعات و ارتباطات ســتاد اجرایــی فرمان حضرت امــام)ره(، 
رئیس هیئت مدیره شرکت مبین وان کیش، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر 
کسب وکار استارتاپ مبین لند شرکت مبین وان، عضو هیئت رئیسه اتحادیه 
صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران و مدرس دانشگاه را در رزومه خود دارد.
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سیدروح هللا فاطمی اردکانی
توسن

سیدروح هللا فاطمی اردکانی، تحصیالت خود را در رشته کارشناسی 
اقتصاد در دانشــگاه تهران آغاز کرده و سپس تحصیالت خود را در 
مقطع کارشناســی ارشــد در رشــته مدیریت فناوری اطالعــات و در 
 )DBA( مقطع دکتری رشته مدیریت راهبردی کسب وکار استراتژیک
تکمیل کرده اســت. فاطمی آغاز فعالیت خود را از بدنه کارشناسی 
توسن و از سال 1379 آغاز کرده و تاکنون سوابق متعدد همکاری در 
این شرکت با عناوینی همچون مدیر شــبکه، مدیر پشتیبانی فنی، 
مدیر عملیات، معاون خدمت و عضو هیئت مدیره شرکت توسن را 

طی سال های گذشته بر عهده داشته است.

فردوس باقری
سامانه کشوری کسب وکار به کسب وکار )سککوک(

فردوس باقری متولد 1359 و دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع از 
دانشگاه علم و صنعت، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از واحد علوم 
و تحقیقات دانشگاه آزاد اســالمی و DBA مدیریت راهبردی کسب وکار 

است. 
از ســوابق اجرایــی او می توان بــه عضــو هیئت مدیره صنــدوق حمایت از 
توســعه مدارس غیردولتــی، رئیس هیئت مدیره شــرکت بازار هوشــمند 
ســینا، رئیس هیئت مدیره شــرکت تجارت الکترونیک هوشمند آینده، 
عضو هیئت مدیره شرکت توســعه ســامانه های نرم افزاری نگین، معاون 
توســعه بازار و ارتباط با مشــتریان توســن، قائم مقام مدیرعامل شــرکت 

توسن و... اشاره کرد.

میثم رجبی
رادین

میثم رجبی متولد 1361 و دارای مدرک کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه شریف، MBA استراتژی 
از دانشگاه صنعتی مالک اشتر و دکترای تخصصی مدیریت از دانشگاه تهران است. از جمله سوابق 
کاری او می توان به هم بنیان گذار و مدیرعامل شــرکت تجارت الکترونیک همراه پادرا، مدیر توســعه 
کســب وکار گروه حصین، رئیس هیئت مدیــره نوید رایاســامانه، نایب رئیس هیئت مدیره شــرکت 
توسعه دانش بنیان سینا، رئیس هیئت مدیره مؤسسه آموزشی و پژوهشی سینا، قائم مقام شرکت 
تجارت گستر فخیم، سرپرست توسعه بازار و پروپوزال شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت، 
مشاور معاون توسعه بازار و عضو کمیته بازاریابی شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران، کارشناس 
پروژه برنامه ریزی تلفیقی گروه صنعتی ایران خودرو، مشاور مدیر طرح و برنامه و مجری پروژه های تهیه 
و تدوین نقشه استراتژی و کارت امتیازی متوازن و تدوین شاخص های اختصاصی جهت بودجه ریزی 

و کنترل سازمان تبلیغات اسالمی و... اشاره کرد.

همایون محبوبی
فرابوم

همایــون محبوبی از ســال 1399 در ســمت مدیرعاملی شــرکت فرابوم مشــغول بــه فعالیت 
است. او بیش از 15 سال سابقه فعالیت در صنعت بانکداری را دارد و پیش از این به عنوان 
معاون توسعه محصول فرابوم فعالیت می کرد و در کارنامه حرفه ای خود مدیریت توسن بوم 

را نیز دارد.

محمد مظاهری
توسن تکنو

محمد مظاهری متولد 1355 و دارای مدرک کارشناسی مهندسی کامپیوتر 
)ســخت افزار(، کارشناسی ارشد مهندســی کامپیوتر )هوش مصنوعی( و 
دکترای مدیریت اجرایی )DBA( است. او طی بیش از 20 سال فعالیت در 
صنعت فناوری های مالی ایران پروژه های بزرگ و نوآورانه ای نظیر توســعه 
اولین سوئیچ بانکی و پرداخت الکترونیک کشور، راه اندازی شبکه شتاب و 
توسعه و استقرار کربنکینگ در بانک های مختلف کشور را در کارنامه دارد. 
مظاهری توانسته ضمن راه اندازی بزرگ ترین سایت تولید حرفه ای پایانه های 
پرداخت الکترونیک و ماشــین های بانکی در ایران، بیشــترین سهم بازار 

کارت خوان و خودگردان کشور را برای شرکت توسن تکنو به ارمغان بیاورد.

مسعود آراسته
گروه حصین

مســعود آراســته متولــد 1361 اســت و دارای مــدرک کارشناســی 
مهندســی کامپیوتر، گرایش نرم  افزار از دانشــگاه صنعتی شریف 
و کارشناســی ارشــد MBA از دانشــگاه پلی تکنیــک )بــه خاطــر 

مشغله های کاری، نیمه رها شده( است. 
آراسته از سال 1388 تاکنون مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حصین 
اســت. از جمله ســمت های پیشــین او می تــوان به توســعه  دهنده 
نرم  افــزار و مدیــر تیــم در مرکز امنیت شــبکه شــریف، مدیــر پروژه 
مخــزن و مدیر پــروژه HSCM در مجموعــه ایده پردازان شــهرداری 
تهران و مدیر تحقیق و توســعه و عضو هیئت مدیره حصین اشاره 

کرد.

سنباد
مصطفی طهماسبی

مصطفــی طهماســبی مردادمــاه 1401 بــه 
ســمت مدیرعاملی شرکت ســنباد منصوب 
شد. او پیش  از این معاون توسعه کسب وکار 
هلدینگ نگاه بــوده و در رزومــه او، مدیریت 
عامــل شــرکت مدیریــت ثــروت ســتارگان و 
زیرساخت تجارت ویراآزما، مدیریت توسعه 
کســب وکار و فروش اینترنتی فروشــگاه های 
زنجیره ای رفاه، مدیریت توســعه کسب وکار 
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش و مدرس 

دانشگاه شهاب دانش به چشم می خورد.

سیدمحمد قاضی
تفکر پیشرو عصر داده پارسیان
عضــو  و  مدیرعامــل  قاضــی،  ســیدمحمد 
هیئت مدیــره شــرکت تفکــر پیشــرو عصــر داده 
پارســیان متولــد 1344 و دارای مــدرک مدیریــت 

اجرایی است.
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بابک رضایی راد
خدمات انفورماتیک

بابــک رضایــی راد اردیبهشــت ماه 1401 بــه ســمت مدیرعاملی شــرکت 
خدمــات انفورماتیــک منصــوب شــد. او پیــش از ایــن به مدت دو ســال 
عضو هیئت مدیره این شرکت بوده و دانش آموخته مهندسی کامپیوتر 
دانشــگاه شهید بهشــتی و مدیریت کســب وکار دانشــگاه وورتسبورگ 

آلمان است. 
از جملــه مهم تریــن ســوابق کاری رضایــی راد در حــوزه فــاوا می تــوان بــه 
عضویت و ریاست هیئت مدیره گروه فناوری اطالعات و ارتباطات سینا، 
عضویــت هیئت مدیره و مدیرعاملی شــرکت های گســترش الکترونیک 
ایران و گســترش فناوری اطالعات فاخر و عضویت در هیئت علمی گروه 

مهندسی کامپیوتر واحد علوم و تحقیقات اشاره کرد.

محمدجواد افتخاری
شرکت سمات

سعید بدره
توسعه فناوری اطالعات سینا

محسن ابراهیمی
شرکت توسعه و نوآوری شهر

علیرضا سمیعی
تجارت الکترونیک دی

علی سروری
فن آوران ایمن شبکه )فاش(

سیدامیرحسین هاشمی
توسعه فناوری اطالعات خوارزمی

سعید سپهری
پویا

مسئولیت مدیرعاملی شــرکت پویا را ســعید ســپهری بر عهده دارد. این شــرکت در زمینه 
عرضه و پشتیبانی راه حل های بانکی فعالیت می کند. سپهری کارشناسی مهندسی نرم افزار 
را در سال 1377 از دانشگاه شهید بهشــتی و کارشناسی ارشد نرم افزار را نیز در سال 1380 
از دانشگاه علم و صنعت اخذ کرد.  در مسیر کار حرفه ای از سال 1382 به عنوان مدیر پروژه 
وارد شرکت پویا شد و در پروژه های بزرگ بانکی این شرکت نقش داشت. همکاری با شرکت 
پویا، با توانایی های درخشان وی و فرصت های رشد این شرکت، به تجربیات بسیار ارزشمند 
تحلیلگری، طراحی، مدیریت پروژه های بزرگ بانکی و نهایتاً مدیرعاملی تبدیل شده است.

نوذر صوفی لو
داده ورزی فرادیس البرز

نوذر صوفی لو مدیرعامل شــرکت داده ورزی فرادیــس البرز متولد 
1343 است. 

او دارای تحصیــالت کارشناســی حســابداری از دانشــگاه آزاد 
اســالمی تهران مرکز و کارشناســی ارشــد مدیریت دولتی گرایش 

مالی از دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز است. 
مدیرکل مالی و اداری شرکت توسعه فناوری اطالعات خوارزمی، 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه ریزکامپیوتر، مدیر 
واحد برنامه ریزی و مدیر امور مشتریان شرکت داده پردازی ایران، 
معاون کسب وکار شــرکت داده ورزی ســداد و عضو هیئت مدیره 
شرکت داده ورزی فرادیس البرز از جمله سوابق کاری او هستند.

بهنام آرایش
الکترونیک کارت دماوند

بهنــام آرایــش کــه از آذرمــاه 1396 در ســمت 
مدیرعاملــی شــرکت الکترونیــک کارت دماوند 
فعالیــت می کنــد، متولــد 1352 و دارای مــدرک 
کارشناسی مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم افزار، 
کارشناســی ارشد مهندســی کامپیوتر، گرایش 
نرم افزار و کارشناســی ارشــد مهندســی فناوری 

اطالعات، گرایش تجارت الکترونیکی است.

محمدعلی گوگانی
توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس

محمد علی گوگانی متولد 1337 و دانش آموخته رشته کامپیوتر از مدرسه عالی کامپیوتر و دانشگاه شهید بهشتی است. او در حال حاضر، مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس )از سال 1391 تاکنون( و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت آسان پرداخت پرشين است. در 
سوابق و تجربیات حرفه ای او عضو هیئت مدیره  شرکت آسان پرداخت پرشین، معاون مدیرعامل در امور بازاریابی در شرکت خدمات انفورماتیک، معاون 
مدیرعامل در امور بازاریابی شرکت ایران ارقام، مدیر امور مشتریان شرکت داده پردازی ایران، مشاور مدیرعامل در بانک سامان و مشاور مدیرعامل در 

شرکت های رایان خدمات امید، ناواکو، کارت اعتباری ایران کیش و... دیده می شود.
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