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ماهنامه اختصاصی

فناور ی های مالی ایران

احتماالً در جریان باشید که مجموعه رسانه هایی که با عنوان »راه پرداخت« 
منتشــر می شــدند، از هفته های گذشــته زیرمجموعه »راه کار« فعالیت 
می کنند. راه کار یک رسانه جدید نیست؛ بلکه کارخانه رسانه است. ما در 
راه کار تالش می کنیم به نیازی پاسخ دهیم که تا حد زیادی ناشناخته مانده 
و پیچیدگی های پاسخ به آن مانع ورود بسیاری به این حوزه شده است. حاال ما به پشتوانه 
موفقیت هایی که در راه پرداخت، عصر تراکنش، کارنگ، رمزارز، بیمه دیجیتال و انتشارات راه 
پرداخت کسب کرده ایم، می خواهیم پلتفرمی بسازیم که به جای تولید محتوا، کسب وکارهای 

رسانه ای بسازد که با استانداردهای باال محتوا تولید کنند.
راه کار یک کمپانی تولید رسانه و محتوای کسب وکاری است که مخاطبان آن فعاالن حوزه های 
فناوری و نوآوری هستند. به طور خاص تمرکز راه کار بر حوزه های مالی و کسب وکارهای مرتبط 
با آنهاست. راه کار بستر انتشار خبرها و نظرها، دیدگاه ها، تحقیقات بازار، دیتاهای قابل اتکا و 
خلق فرصت های شبکه سازی برای فعاالن عرصه های اقتصاد نوآوری ایران است. راه کار تالش 
می کند از طریق دسترسی پیوسته به محتواهای مفید و به روز، به مدیران و رهبران کسب وکارها 
کمک کند که به صورت پیوسته استراتژی های کسب وکاری خود را بازبینی کنند و برای جهان 
در حال تغییر آماده باشند. در این راه ما بر حوزه های خاصی از اقتصاد نوآوری تمرکز کرده ایم؛ 
پول و بانکداری، تأمین مالی، حسابداری، مدیریت سرمایه، بیمه دیجیتال و شهر هوشمند.

با بررســی پیوســته، حوزه های تحت پوشــش راه کار در حــال افزایش اســت و بــرای هر حوزه 
رسانه های اختصاصی آن حوزه طراحی می شود. راه کار پلتفرمی برای حرفه ای هاست و کمک 
می کند در جریان بهترین ایده ها و به روزترین تحقیقات قرار گیرند و به شبکه رهبران توانمند 

دسترسی داشته باشند.
راه کار با راه پرداخت شروع شد. با عصر تراکنش ادامه یافت و با کارنگ و رمزارز جان گرفت. 
انتشارات راه پرداخت حلقه تکمیلی این زنجیره بود. همین چند وقت پیش رسانه های »بیمه 
دیجیتال« و »کتاب راه کار« به این زنجیره اضافه شد و »عصرانه های راه کار« کلید خورد. در 
ادامه در حوزه های لندتک، پرداخت، ولث تک، بانکداری، گردشگری و سالمت نیز رسانه هایی 

راه اندازی می شود.
راه کار با حضور روزنامه نگاران تخصصی به دنبال ایجاد فرهنگی در فضای رسانه ای است که 
تمرکزش بر ارزش آفرینی و ارزش آفرینان است. کانال های رسانه های راه کار، از رسانه های چاپی 
گرفته تا انواع بسترهای دیجیتال را شامل می شود. تمرکز ما بیشتر از اینکه بر کانال باشد، بر 
رسانه است. تالش می کنیم در حوزه های تخصصی رسانه بسازیم و از طریق تعامل اثربخش 

این رسانه ها با هم زمینه افزایش تأثیرگذاری را فراهم کنیم.

  چرا فکر می کنیم باید رسانه های تخصصی بسازیم؟

رســانه ها یکی از ســتون های مهم جوامع امروز هســتند. به طور کلی سه نوع رســانه داریم؛ 
دولتی، عمومی و خصوصی. رسانه و رسانه نگار مرز روشنی ندارند و گاهی اوقات رسانه نگار 
را معادل رسانه در نظر می گیرند. شبکه های اجتماعی و توسعه اینترنت و وب، زمینه ظهور 
رســانه نگارهایی را ایجاد کرده که در بیشــتر موارد افراد غیرحرفه ای و غیردقیق هستند. کار 
رسانه فعالیت در قالب یک سازمان مشخص، با اهداف روشن، برنامه ریزی و سازمان دهی و 

کمک گرفتن از تیمی حرفه ای است.
در شرایط فعلی رسانه های دولتی و عمومی در کشور ضعیف عمل می کنند و بدنه رسانه های 
خصوصی کشور بسیار ضعیف شده است. رســانه های تخصصی بخش خصوصی این 
فرصت را دارند کــه بتوانند بــه دور از برخــی حاشــیه ها روی اصل فعالیت رســانه ای تمرکز 
کنند. رسانه های ضعیف داخلی و رسانه های فارسی زبان خارج از ایران پاشنه آشیل فضای 
رسانه ای فعلی ایران هستند. در این راه باید توجه کرد که رسانه مرز روشنی با روابط عمومی، 
بازاریابــی و تبلیغات دارد. آنچه رســانه را از غیررســانه متمایز می کند، آرشــیو و دسترســی 
به محتواهای رســانه در طول زمان اســت. از طریق رســانه می توان در جریان روندهای یک 
موضوع، فرد، کســب وکار، ســوژه یا هر چیز قابل پیگیری در طول زمان قرار گرفت. رسانه ها 
بروز و ظهورهای متفاوتی دارند. در حال حاضر شبکه های اجتماعی به گونه ای فضا را تغییر 

داده اند کــه برخی هــا، اکانت هــای فعال در شــبکه های 
اجتماعی را با رسانه اشتباه می گیرند. یکی از مهم ترین 
مشکالت اکانت های فعال در شبکه های اجتماعی نبود 
دسترسی مناسب به آرشیو است. رسانه ها در وب باید 
قابلیت هایی از جمله جست وجو، لینک دهی به مطالب 
مرتبط، قابلیت کامنت و پاسخ دادن، قابلیت جست وجو 
از طریق تگ ها و دسته بندی ها و در نهایت مواردی مانند 
پیشنهاد مطالب مرتبط و استفاده از هوش مصنوعی 
برای تشــخیص رفتار مخاطب داشته باشــند. در حال 
حاضر به جز وب ســایت های خود رســانه ها، بسترهای 
متفاوتی برای بروز و ظهــور وجود دارد که برخــی از آنها 
در ایران به این شــرح هســتند: جار، مگ ایران، فیدیبو، 
طاقچه، یوتیوب، آپارات، اینستاگرام، تلگرام، لینکدین، 

توییتر و... .
بــا وجــود بــروز و ظهــور رســانه ها در کانال هــای متعدد، 
وب ســایت هــر رســانه مهم تریــن مرجــع و منبــع بــرای 
دسترسی به محتوای یک رسانه است. کانال چاپ هیچ 
اولویتی نسبت به وب ندارد، ولی کانال چاپ ویژگی های 
متمایزی به رسانه ها می دهد و نظم در انتشار در مدیوم 
چاپ به آســانی قابل اندازه گیری اســت. چاپ، رسانه را 
مجبور می کند بسته بندی مطالب و محتواها را با دقت 
و انرژی بیشــتری انجام دهد. مدیوم چاپ بر خالف نظر 
برخی، نمرده است و فقط شیوه استفاده از آن نسبت به 

گذشته تغییر کرده است.
یکی از مهم ترین ویژگی های رســانه های چاپی داشــتن 

عنصر متمایزکننده ای به نام جلد است.
جلد در رسانه های چاپی نقش مهمی دارد، در حالی که 
در هیچ کانال دیگری مشابه آن وجود ندارد. همین امروز 
هم جلدهای رسانه های مطرح دنیا در کانال های گوناگون 
دیده می شود، در صورتی که ممکن است محتوای آنها 
به آن اندازه دیده نشود. تجربه کاربری رسانه های چاپی 
تجربه متمایزی است. در دنیای امروز به جز رسانه های 
چاپی هیچ رســانه ای نداریم کــه بدون مصرف پیوســته 

انرژی قابل استفاده باشد.
قاعدتــاً هنــوز در ابتــدای راه هســتیم و بــا اینکــه تــالش 
می کنیم حرفه ای رفتار کنیم، اما ممکن است در بسیاری 
موارد خطا کنیم. به خودمان اجازه می دهیم خطا کنیم، 
ولی هرگز بر تکرار خطا اصرار نمی کنیم. امیدواریم در این 
راه جدیدی که انتخاب کرده ایم، مانند همیشه همراهی 

شما را داشته باشیم 

فلسفه »راه کار« چیست؟

رضا قربانی
سردبیر
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یادداشت

 مرداد 1401
سال ششم

شماره شصتم

صنعت بیمه ما میانه خوبی با فناوری 
ندارد. ما مصرف کننــدگان هنوز هم 
نتوانســته ایم طعــم شــیرین بیمــه 
دیجیتال را به طور کامل حس کنیم. 
اگر بانک، بورس و بیمه را سه ضلع خدمات مالی بدانیم، 
طی دهــه گذشــته بازیگــران دو ضلــع بانک و بــورس تا 
حدودی خود را با آنچه در دنیای فناوری می گذرد، تطبیق 
داده اند؛ اگر هم در اســتفاده از فنــاوری در این خدمات 
هنوز به پای بزرگان دنیا نرســیده اند، حداقل تالشی در 
این زمینه اتفاق افتاده است، اما در ضلع بیمه فاصله با 
آنچه در دنیای فناوری رخ داده، بسیار زیاد است. گویی 
هنوز نیاز به اســتفاده از فناوری به اندازه کافی در میان 
بازیگران بیمه کشــور درک نشــده اســت. کافی اســت 
نگاهی به سایت شرکت های بیمه بیندازید تا عمق این 

عقب ماندگی را درک کنید.
تقریبــاً همــه مــا هــر روز از خدمــات بانــک و پرداخــت 
استفاده می کنیم و احتماالً ماهانه حداقل یکی، دو بار 
از خدمات شرکت های بورسی. حال تصور کنید اگر در 
استفاده از این خدمات نتوانیم از ابتدایی ترین امکاناتی 
که فنــاوری در اختیارمــان می گــذارد، بهره مند شــویم؛ 
چقدر تجربه ناخوشایندی خواهیم داشت. همین حاال 
در ضلع سوم خدمات مالی چنین تجربه ای داریم، فقط 
شــانس آورده ایم که هر روز مجبور نیستیم از خدمات 

بیمه استفاده کنیم.
در حالــی که چند شــرکت نوپــا بــا اســتفاده حداقلی از 
فناوری توانسته اند تا حدودی این تجربه ناخوشایند را 
بهبود بخشــند، هنوز فناوری نتوانسته در شرکت های 
بیمه ای کشــور نفوذ کند. در حالی کــه در دنیا صحبت 
از تلماتیــک، هــوش مصنوعــی، یادگیــری ماشــین و 
اتوماســیون و در نهایــت تجربــه اومنی چنــل در بیمــه 
اســت، ما اندر خم فروش آنالین بیمه مانده ایم و هنوز 

این بخش هم به ثبات و بلوغ الزم نرسیده است.
در حالی که سرمایه گذاری در شــرکت های اینشورتک 
طی ســال گذشــته میالدی دوبرابر دوره قبلی آن شده، 
دغدغه شرکت های اینشورتک ما در حد ابتدایی ترین 
دغدغه هاست؛ اینجا بیشترین انرژی صرف به کارگیری 
فناوری های جدید نمی شــود، بلکه بیش از همه صرف 
حل مسائل ابتدایی در تعامل با رگوالتور و شرکت های 
بیمه می شــود. طی این ســال ها بزرگ ترین نــوآوری در 
صنعت بیمه ما محــدود به فروش آنالین بیمه شــده و 

نتوانسته ایم گامی به جلو برداریم.
تا زمانی که شــرکت های بیمه ای کشــور نسبت به نبود 
فنــاوری در بیمه احســاس خطــر نکننــد و تــا زمانی که 
رقیبی، محرکی برای تکان دادن بازیگران صنعت ایجاد 

نکند، استفاده از فناوری در بیمه راه به جایی نمی برد.

صنعت بیمه ما صنعت بزرگی نیست. طبق خوداظهاری 
شرکت های بیمه، در سال 1400 کل مبلغ حق بیمه تولیدی 
و خسارت پرداختی به ترتیب 11۵ و 6۵ هزار میلیارد تومان 
بــود. عددها نشــان می دهند که در مقایســه بــا دو ضلع 
دیگــر خدمات مالــی، ما دربــاره صنعــت بزرگی صحبت 
نمی کنیم. آمار جالب تری در این گزارش نشان می دهد در 
سال گذشته بیش از یک سوم پرتفوی حق بیمه تولیدی به 
بیمه شخص ثالث اختصاص داشته است. اگر سهم تنها 
2.۵درصدی این رشته بیمه از مجموع خسارات پرداختی 
را هم ببینیم، نتیجه می گیریم سود خوبی برای شرکت های 
بیمه ای کشور در فروش بیمه شخص ثالث خوابیده است.

پیش بینی ای از اینکه با غیراجباری شــدن بیمه شــخص 
ثالــث چقــدر از درآمد شــرکت های بیمــه نابود می شــود، 
نداریــم، اما قطعاً گره خــوردن وضعیــت صورت های مالی 
شرکت های بیمه ای ما تنها به یک رشته از بیمه، نشان از 
کم کاری بازیگران این صنعت در بزرگ کردن آن دارد. سؤال 
اینجاســت که خــواب آرام صنعــت بیمه ما را چــه عاملی 

می تواند برهم زند؟
بزرگ ترین محــرک برای تحــول در یک صنعــت، محرکی 
اســت که توان تغییر در صورت های مالی شــرکت های آن 
صنعت را داشــته باشــد؛ تا زمانی که حیات شــرکت های 
بیمــه در نتیجــه بیمه هــای اجبــاری مانند شــخص ثالث 
تضمین شده باشد و خطری سوددهی آنها را تهدید نکند، 
نمی توانیم امیدی به تغییر پرشتاب در این صنعت داشته 
باشیم. ما مصرف کنندگان در معدود مواردی که به نحوی 
با شــرکت های بیمه ارتبــاط برقــرار می کنیم، هنــوز هم در 
پیچیدگی موجود سرگردانیم. چندان تنوعی در خدمات 
نمی بینیم، اما شرکت های بیمه ای هنوز نتوانسته اند برای 
مشتریان شان تجربه خریدی با کمترین پیچیدگی ایجاد 
کنند. حتــی در زمان خرید بیمه شــخص ثالــث به عنوان 
بیمــه ای پرکاربــرد، تفاوتــی میــان خدمــات شــرکت های 
گوناگــون بیمــه ای نمی بینیــم و گاهی تنهــا بر اســاس نام 
آشنای شرکت یا قیمت بیمه اقدام به خرید آن می کنیم. 
بنابراین اگر هم تالشــی برای متمایز بودن در شرکت های 
بیمه ای شده باشــد، در عمل و در ســمت خریدار مزیتی 

احساس نمی شود.
گره نخوردن حیات و ممات صنعت بیمه به نوآوری سبب 
شــده ما با صنعتی به شــدت بی تحرک مواجه باشیم. در 
روزگاری که نــوآوری با فناوری عجین شــده، احتمــاالً باید 
انتظــار داشــته باشــیم گــره بی تحرکــی صنعت بیمــه در 
کشورمان و تحول در صورت های مالی آن را فناوری باز کند. 
تا امروز که شرکت های نوپا -که به عنوان اینشورتک ها آنها 
را می شناسیم- کاری نتوانسته اند از پیش ببرند. آیا باید 
انتظار داشته باشیم شرکت های فناورانه خارج از صنعت 

بیمه محرک نوآوری در بیمه ما باشند؟ 

اینشورتک ها نتوانسته اند محرک تحولی بزرگ در بیمه باشند
 شاید محرک از جایی بیرون از صنعت وارد خواهد شد

تحول بیمه از درون یا برون؟

مینا والی
مدیرمسئول

بزرگ ترین 
محرک برای تحول 
در یک صنعت، 
محرکی است که 
توان تغییر در 
صورت های مالی 
شرکت های آن 
صنعت را داشته 
باشد؛ تا زمانی که 
حیات شرکت های 
بیمه در نتیجه 
بیمه های اجباری 
مانند شخص ثالث 
تضمین شده باشد 
و خطری سوددهی 
آنها را تهدید نکند، 
نمی توانیم امیدی 
به تغییر پرشتاب در 
این صنعت داشته 
باشیم
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از ابتــدای قــرن 18 میــالدی صنایــع 
مختلــف، دنیــا را از هــر منظــری 
دستخوش تغییرات عمده کردند، اما 
یکی از این صنایع بذری را در دل خود 
پرورش داد کــه به تدریج نه تنهــا در تمامی صنایع نفوذ 
کرد، بلکه به آســان ترین، بانفوذتریــن و راحت ترین راه 
دسترسی به تمامی بازارهای هدف انسانی تبدیل شد؛ 

تحول دیجیتال!
ظهور کامپیوتــر و تحــوالت دیجیتال بعدی با ســرعتی 
اســتثنایی، نه تنهــا باعــث شکسته شــدن مقاومــت 
طبیعی سایر صنایع نسبت به آن شد، بلکه با استقبال 
کم نظیــری مواجه شــد؛ چراکه تحــول دیجیتــال باعث 
سرعت بخشیدن به ارائه خدمات مختلف، بهینه سازی 
منابــع و بالطبــع کاهــش هزینه ها شــد و از همــه اینها 
مهم تر دســتیابی ســریع صنایع را بــه بازارهــای جدید 
امکان پذیــر ســاخت. همچنیــن تبلیغــات بــا هزینــه 
بســیار پایین تر و سطح دسترسی بســیار باالتر به تمام 
مخاطبــان، امکان پذیر شــد و کســب وکارهای جدیدی 

شکل گرفت.
فراینــد تحــول دیجیتــال در شــرکت های مخابراتــی 
توانست سود ناخالص محاسبه شده قبل از هزینه ها را 
بهبود بخشد. همین امر در مورد رضایت مصرف کننده 
نیــز اتفــاق افتاد کــه در مــواردی به طــرز چشــم گیری تا 
حدود 30 درصد افزایش دیده شد. از نظر امور داخلی 
شــرکت ها، هنگام اســتفاده بهینه و کارآمدتر از منابع، 
رضایت کارکنان افزایــش و هزینه های عملیاتی کاهش 

یافت.
اگرچــه در ابتــدای امــر فقــدان دانــش مربوطــه، ســایر 
صنایــع را بــا مخاطراتــی مواجه کــرده بــود، اما مشــابه 
همین تأثیرات در سایر صنایع نیز نمایان شد؛ بنابراین 
پیوند صنایع با تحــوالت دیجیتال نه تنها بــه نفع آنها 
تمام شد بلکه امروزه صنعتی که تحوالت دیجیتال در 

آن دیده نشود، عمالً امکان بقا ندارد.
دو صنعت بانکداری و مخابرات حداقل به دلیل داشتن 
طیــف وســیع مشــتریان همــواره صنایــع قدرتمنــدی 
بوده انــد؛ چراکه نیــاز بــه خدمات مالــی در دســترس با 
ایجاد تنــوع که حاصلــش صرفه جویی و بهبود ســبک 
زندگی اســت، جز بــا همــکاری این دو صنعــت حاصل 

نمی شد.
با توجه به کمبود منابع و لزوم مدیریت صحیح و بهینه 
آن، بانک ها نمی توانند متناسب با تعداد مشتریان در 
همه جا حضور فیزیکی داشــته باشــند، به ویــژه اینکه 
در مناطق متراکم دنیــا، پراکندگی جمعیــت در مناطق 
دورافتاده تر بسیار بیشــتر از نقاط توسعه یافته شهری 

است که بانک ها در آن حضور مستقیم دارند.
از سوی دیگر یکی از اهداف همیشگی صنعت مخابرات دسترسی به تمامی نقاط 
بوده و هست؛ بنابراین فصل مشترک طبیعی و ساده ای بین این دو صنعت شکل 
گرفت و آنچه صنایع را به هم پیوند می دهد، حاصل شــد؛ پاسخگویی به یک نیاز 

مشترک!
پوشــش جهانــی GSM در ســال 2020 به حــدود 9۵ درصد رســید و LTE بــا حدود 
80 درصد در رتبه بعدی قــرار گرفت، اما کاهش درآمد، هزینه ســنگین این حضور 
حداکثــری را غیر قابــل توجیه کــرد، بنابراین شــرکت های مخابراتی طبیعتــاً به این 

فکر افتادند که از این مزیت رقابتی برای اهدافی غیر از ارتباطات استفاده کنند.
استفاده از سرویســهای مختلف بانکی و فین تک ها در شــبکه گسترده مخابراتی 
موجود درهای زیادی را به روی توسعه کسب وکارهای نوین باز کرد. به عنوان مثالی 
ســاده، قابلیت اســتفاده از تلفن همراه معمولی به عنوان کیف پــول برای پرداخت 
قبــوض آب و بــرق و ســایر خدمــات پرداختــی برای افــرادی کــه دسترســی فیزیکی 
محدودی به بانک ها دارنــد یا بنا به هر دلیلی تمایلی بــه خدمات حضوری ندارند، 
بسیار ارزشمند شد که با پاندمی کرونا این تمایل رفته رفته به ضرورت تبدیل شد. 
اپل در ســال 2019 اپل کارت را بــا همکاری گلدمن ســاکس و مســترکارت راه اندازی 
کرد که از اپل پی پشــتیبانی کند و ســپس به تدریج طیف وســیعی از خدمات مالی 

را به آن افزود.
T-Mobile به این تغییر و تحول با T-Mobile Money پاسخ داد که اولین خدمت 
آن، یــک ســرویس حســاب جــاری موبایلــی از T-Mobile و BankMobile بــدون 
کارمزد با نرخ بهــره حداکثر چهار درصد برای ســپرده های تا ســقف ســه هزار دالر 
به کاربران واجد شــرایط بــود. در ســال Orange ،2018، غــول مخابراتی فرانســه،| 
Orange Bank را که یک پلتفرم بانکداری آنالیــن کامالً جدید بود، با هدف جذب 

حداقل دو میلیون مشتری جدید ارائه داد.
این دست همکاری ها و خدمات مشابه در سراسر جهان به وفور دیده و روز به روز نیز 
بر تعداد و تنوع شان اضافه می شود، مؤسسات مالی سنتی، اسپین آف های کامالً 
دیجیتالی از خدمات پیشین خود ارائه می دهند یا با شرکت های مخابراتی پیشرو 
همکاری می کنند تا با روندها و انتظارات بازار همگام شوند. این همکاری ها به نوبه 
خود به شکل گیری اکوسیستم های نرم افزاری متنوع تر با ادغام پرداخت و ابزارهای 

نوین مالی بیشتر منجر می شود.
مقاومت ســنتی بین صنایع در مقابل ادغام و اســتفاده از خدمات یکدیگر در این 
دو صنعت بســیار کمتر دیده شــد، در واقع ایــن دو صنعت گزینــه ای جز همکاری 
نداشتند؛ بنابراین به جای مقاومت بیهوده به بهترین شکل از موقعیت ایجادشده 

استفاده کردند.
پرواضح اســت در کشــور ما به فاصله ای نه چندان زیاد، همان مشــکالت و شــرایط 
جهانی تکرار می شوند که واکنش ما به آینده را رقم خواهد زد. اگرچه تجربه های تلخ 
متعدد از جبهه گرفتن در مقابل روندهای جهانی با اصرار در ایجاد روندی متفاوت 
از آنچه دیگران هزینــه  آن را پرداخت کرده انــد، یا بنا به هر دلیل دیگر، در کشــور ما 
به وفور دیده شده که در نهایت هم عموماً مجبور به پذیرش پرهزینه تر و پرآسیب تر 
شــده ایم، اما امید اســت در همکاری میان این دو صنعت نه تنها از تجارب گذشته 
درس بگیریم، بلکه تجربه ای خوب و مفید برای دیگران باقی بگذاریم. بدون شــک 
در ســال های آینده، شــرکت های ترکیبی بیشــتری را خواهیم دید که انواع خدمات 
بانکی و اکوسیستم های متفاوت را به صورت غیرحضوری ارائه می دهند و احتماالً در 

مدت کوتاهی، مراجعه حضوری به شعب بانک به یک خاطره  بدل خواهد شد! 

لزوم پیوند سرویس های بانکی و شبکه گسترده مخابرات

فصل مشترک دو صنعت
رامبد حیدریان

مدیرعامل 
شرکت تجارت 

الکترونیک 
سرمایه
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سال ششم

شماره شصتم

بــا ظهــور هــوش مصنوعــی، نظــام 
بانکــداری در سراســر دنیــا در حــال 
تجربه کردن تحولی عظیم است. این 
تحول، بدون شک، رفاه را برای مردم 
و سودآوری را برای نظام بانکی به ارمغان خواهد آورد. در 
ایران نیز، فناوری های نوین به تدریج فرایندها و خدمات 
بانک هــا را بهبــود و ارتقــا می بخشــند. احــراز هویــت 
غیرحضوری، سفته الکترونیک، امضای الکترونیک و 
اعتبارسنجی مواردی هستند که در این مدت به کمک 

بانک ها آمده اند.
همه به خوبی به یــاد داریم که مواردی چون »ســفته«، 
»امضا« و »دریافت وام« در گذشــته ای نه چندان دور، 
حــال و روز چنــدان خوبــی نداشــتند. فراینــد صــدور و 
پیگیری و استفاده از این سه سند و روش تجاری و مالی 
مرتبط با آن، تا پیش  از ظهور فناوری های هوشــمند، از 
روندی دقیق و ســریع برخوردار نبود. بــه همین دالیل، 
اســتفاده درســت از آنهــا بــا مشــکالتی مواجــه بــود و 
استفاده کنندگان از این خدمات، چنانچه در سیستم 
مالی با مشکلی مواجه می شــدند، امکان پیگیری های 
قانونــی جدی را پیــش روی خــود نمی دیدنــد. از طرفی، 
برخی از این اســناد تجاری، دســتاویز کالهبرداران قرار 
می گرفت و با تغییراتی که در ارقام و امضای آنها ایجاد 
می شد، ایمن سازی اطالعات را مختل می کرد. بالطبع، 
اعتبــار ایــن اســناد کم کم ســاقط می شــد و چه بســا در 
آینده ای نزدیک، عنوان »اسناد تجاری معتبر« از دنباله 
نام آنها حــذف می شــد. دریافــت وام و معرفــی ضامن 
نیز به یکی از طاقت فرساترین امور بانکی مردم تبدیل 

شده بود.
هوش مصنوعی با قابلیت های گســترده خود به کمک 
حــل این گونــه مشــکالت آمــد. ایــن فنــاوری، ابزارهــا و 
امکانــات متنوعــی را در اختیــار بانک هــا و فین تک هــا 
قــرار داد تــا شــرایط و اتفاقــات جدیــدی در ایــن حــوزه 
رقم بخــورد. از جملــه ابزارهــای هوش مصنوعــی که به 
یــاری بانکــداری کشــور شــتافت و ســرمایه گذاری ها و 
کســب وکارهای آنالین و رونــد پیگیری آنها را تســهیل 
کرد، »ســفته  دیجیتال« و »امضــای دیجیتال« بود که 
از دل ســامانه احراز هویت الکترونیکی برآمد. سامانه 
احــراز هویت الکترونیکــی با فناوری تشــخیص چهره، 
یکی از اساســی ترین ابزارهای هــوش مصنوعی بود که 
توانست در زمانی مناسب، شیوه ای سریع را جایگزین 
روش های سنتی احراز هویت کند. این فناوری به دلیل 
بهره منــدی از جدیدتریــن تکنیک هــای ضدجعــل و 

ضدکالهبرداری، راه را بر هر گونه جعل هویت که اصلی ترین دغدغه تراکنش ها و معامالت 
آنالین است، بست. اکنون این تکنیک امنیتی در زیرســاخت صدور امضای دیجیتال و 
ســفته دیجیتال نیز مورد اســتفاده قرار گرفته و از این نظر می توان وجــود آن را یک تحول 

بنیادین در صنایع فین تک کشور برشمرد.
اگرچه این دو گام مهم در جهت هوشمندسازی فرایندهای مالی، هنوز در ابتدای راه است 
و بررسی های کارشناسانه و ارزیابی های دقیق برای بهبود این دو فناوری همچنان ضروری 
است،  اما می توان پیش بینی کرد با به کارگیری این فناوری ها شاهد تحوالتی شگرف در روند 

تراکنش های مالی و معامالت آنالین و نیز اعتبار بیشتر برای این معامالت باشیم.
همچنین پس از ظهور فناوری هوش مصنوعی، با ابزاری به نام »سفته ضمانت«، گشایشی 
برای مشــکل دریافت وام و معرفی ضامن ایجاد شــد. حل این مشــکل، روند دریافت وام 
را به عنوان یکی از خدمات عادی مؤسســات مالی کشــور تســهیل کرد و مســیر اخذ وام و 
معرفی ضامن را بیش از پیش برای همگان هموار کرد؛ به این صورت که این سفته مستقیماً 
به حســاب صاحب ســفته به عنوان ضامن متصل اســت و از این طریق، مراحل پیگیری 
و دریافت مطالبات با احتمال و شــدت و حدت بیشــتری امکان پذیر اســت. این موضوع 
باعث می شود از طریق این اوراق، اعتماد بانک ها و مردم به فناوری های نوین افزایش یابد. 
همچنین عالوه بر فراهم کردن اعتبار قانونی و تسهیل در انجام امور بانکی افراد، شرایطی را 
ایجاد کرد که عالوه بر به گردش درآوردن نظام مالی کشور، امنیت را در نظام بانکی مضاعف 
می کند. با توسعه فناوری های هوش مصنوعی، شاهد بهبودها و دگرگونی های بنیادین در 
همه ابعاد زندگی خواهیم بود.  فین تک ها و خدمات بانکداری و دیگر صنایعی که دقت و 
امنیت جزء الینفک آنها محسوب می شود، بیشترین بهره را از این امر خواهند برد. هرچه 
این آغوش گشودن برای به کارگیری سرویس های هوش مصنوعی، سریع تر و مسئوالنه تر 
رخ دهد، نتیجه این تحوالت خود را زودتر و بهتر نشان خواهد داد. حال که شتاب توسعه، 
سرعت رقابت و عوامل محیطی مانند همه گیری کرونا نشان داد گریزی از این امور نیست، 
چه بهتر که پیش دســتانه و جامع نگرانه و با به کارگیری همه ظرفیت کشور، کاربرد هوش 
مصنوعی در نظام بانکی را دنبال کنیم؛ ظرفیتی که محدود به حوزه فناوری و مالی نیست و 

ورود متخصصان رشته های حقوقی، سیاست گذاری و سایرین را طلب می کند.
مهم اینجاست تا زمانی که نظام بانکداری کشور این  گونه تحوالت فناورانه را تجربه نکند و 
سعی در پیشبرد آن نداشته باشد، سایر نهادها و سازمان های کشور نخواهند توانست این 
شیوه از فناوری های هوشمند و سودمند را به کار گیرند؛ چراکه بانک ها و مؤسسات مالی 
کشــور عالوه بر اینکه به عنوان پل ارتباطی مابین مردم و سازمان ها به حساب می آیند، با 
اعطای وام و تسهیالت خود، نقشی تعیین کننده در رفاه مردم و پیشرفت اقتصادی خواهند 
داشت و این امکان را دارند که با تحول فرایندهای سیستم خود و مجاب کردن دستگاه های 
مختلف به واســطه امکانات تســهیل کننده خــود، تأثیر قابــل توجهی بر کســب وکارها و 

نهادهای مختلف کشور بگذارند.
به ســخنی دیگر، هرچه از طریق فناوری هوش مصنوعی و ابزارهای هوشمند این فناوری، 
امــور زندگی و کســب وکار افراد روبه جلو ســوق داده شــود، نه تنها ســرعتی زائدالوصف به 
انجام شدن امور بخشیده می شود و با به گردش انداختن چرخه اقتصاد کشور، سازندگی 
به شــیوه ای مدرن ایجاد خواهد شــد، بلکه این موضوع می تواند به ســازمان هایی که این 
فناوری را به کار می گیرنــد، اعتبار ببخشــد و آنها را در قالــب الگویی ویژه بــه دیگر نهادها 
معرفی کند. بدین ترتیب، با چنین راهکاری، فناوری نوین هوش مصنوعی، سلسله وار در 
سایر نهادها و صنایع و بخش های مختلف کشور به کار گرفته خواهد شد و به شایسته ترین 

شیوه جای خود را در تاروپود زندگی خرد و کالن، باز خواهد کرد 

اعتباربخشی هوش مصنوعی به نظام بانکی کشور

الگویی برای دیگر نهادها
علی 

رسولی زاده
مدیرعامل 
شرکت پارت
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فناور ی های مالی ایران

»اشــتیاق می توانــد به اغــراق، اغــراق به 
دروغ و دروغگویی به تقلب منجر شود.« 
این جملــه کلیــدی یکــی از جذاب ترین 
مقــاالت اخیــر HBR در زمینــه اخــالق 
کســب وکار، با نام »کارآفرینان و حقیقت« نوشــته »کایل 
جنسن«، »تام بایرز« و همکاران شان است. در روزگاری که 
سرمایه اجتماعی تضعیف شده و اعتماد عمومی کاهش 
یافته، مسیر رشد و اثرگذاری زیست بوم استارتاپی کشور که 
بخشــی از موج نو اقتصــاد محســوب می شــود و می تواند 

نمادی امیدبخش از آینده باشد، اهمیتی بسزا دارد.
واضح اســت که متقاعدکنندگی یک مهــارت حیاتی برای 
بنیان گذارانی است که باید مخاطبان خود را مجاب کنند تا 
موقتاً ناباوری و تردید را کنار بگذارند و فرصتی را که کارآفرین 
می بیند، ببینند؛ جهانی که می تواند باشد، اما اکنون نیست 
را باور کنند و سرمایه اندوخته گذشته )و بعضاً آینده( خود را 
در اختیار رؤیای آینده کارآفرین یا بنیان گذار قرار دهد، ولی 

آیا متقاعدکنندگی با هر شرایطی مطلوب است؟
»فرانــک نایــت«، اقتصــاددان مکتــب شــیکاگو و یکــی از 
پیشگامان مطالعات کارآفرینی در نظام سرمایه داری مدرن 
در کتــاب »ریســک، عدم قطعیــت و ســود« خود در ســال 
1921، کارآفرینان را از دیگر تاجــران از طریق »تمایل آنها به 
اقدام در مواجهه بــا عدم قطعیت« متمایــز می کند. البته 
کســب وکارهای تثبیت شــده نیز با عــدم قطعیــت مواجه 
هســتند، اما اســتارتاپ ها باید از میان مه غلیظــی از ابهام 
عبور کنند. کارآفرینان اغلب نمی دانند که آیا محصول شان 
کار خواهد کرد؟ چگونه تولید می شود؟ مشتریان آنها چه 
کســانی خواهند بود؟ یا چگونه می توان به آنها دسترسی 
پیدا کــرد؟ از نظــر »نایــت«، کارآفرین کســی اســت کــه در 
مواجهه با این همه عدم قطعیت، عمــل می کند، در حالی 
که دیگران دودل می شــوند. با این حــال، تحریف واقعیت 
در کســب وکارهای نوپــا یک مســیر باریک و لغزان اســت. 
در واقــع، بنیان گــذاران افســانه ای به دلیل توانایی شــان در 
الهام بخشــیدن به دیگران تحســین می شــوند. حتــی اگر 
این توانمندی به معنای تحریف حقیقت باشــد. »استیو 
جابز« را در نظر بگیرید. کارمنــدان اولیه اپــل او را به عنوان 
فردی توصیف می کننــد که می تواند »هر کســی را در مورد 
هر چیزی متقاعد کنــد«. به قــول »اندی هرتزفلــد«، جابز 
»ترکیبــی گیج کننــده از ســبک بالغــی کاریزماتیــک، اراده 
تسلیم ناپذیر و اشتیاق به خم کردن هر واقعیتی برای تطبیق 

با هدف خود« داشت.
شــوربختانه خم کــردن واقعیــت در دنیــای کارآفرینــی و 
ســرمایه پذیری بســیار رایــج اســت. از جمله مبهم ســازی، 
پنهان ســازی، اغــراق، ظاهرســازی، طفره رفتــن، بلوف هــا و 
حقیقت های نصفه و نیمه و...؛ اینها همه برای اکوسیستم 

کارآفرینی و نوآوری هزینه دارند. فریب به ناکارآمدی بازار 
منجر می شــود. با طوالنی کردن عمر سرمایه گذاری های 
محکوم به فنا، منابع مالی قفل می شود و برای وی سی ها 
و مدیران شــان تصمیم گیــری در خصــوص اینکــه پــول 
یا نیــروی کار خود را کجا ســرمایه گذاری کنند، دشــوارتر 
می شــود. واقعیت اینجاســت کــه بــا توجه به اســترس 
تضعیف کننده ای که دروغگویی اغلب به همراه دارد، این 
کار برای بنیان گذاران نیز تبعات و آســیب های شخصی 
دارد.  چگونه می توانیم فریب را از فرهنگ اســتارتاپ ها 
بیرون کنیم و در عین حال کارآفرینان را به ریسک پذیری 

و رؤیاهای بزرگ تشویق کنیم؟
وقتی در جلسات داوری استارتاپ ها در شتاب دهنده ها، 
مراکــز رشــد و رویدادهــای مشــابه، انبوهــی از ایده هــای 
گرته برداری شده از کســب و کارهای موفق را می بینیم که 
بعضاً حتی خــود را مثالً در بهتریــن وضعیت موفقیت 
به اســنپ پرســتاری، علی بابای بوم گــردی، دیجی کاالی 
موســیقی و امثالهم فــرو می کاهنــد، بــدون اینکه حتی 
درکــی از مدل کســب و کاری برهم زننــده، پیچیدگی های 
فنــی و فراینــدی و... آنهــا داشــته باشــند و همزمــان 
بــا ارزش گذاری هــای چنــد صــد میلیــاردی آنهــا روبــه رو 
می شــویم، این رفتارها بیش از اغراق، بــا توهم موفقیت 

سریع و یک شبه نیز آمیخته می شود. 
به ویژه کــه بــدون لحاظ کــردن واقعیــات اقتصاد کشــور، 
ریسک بقا، عدم امکان بین المللی شدن در میان مدت، 
محدودیت های رگوالتوری، سرمایه گذاری و در یک کالم 
رشد کســب وکار؛ مدل های ارزش گذاری آنها صرفاً کپی 
روش هــای ارزش گــذاری در اقتصاد جهانی، اســتفاده از 
ضرایب مالی، نرخ ها و شــاخص های آن بازارهاست، در 
نتیجه آب آنچنان گل آلود می شود که دیگر استارتاپ های 
ناب و آتیه دار هم به سختی تمییز داده می شوند. همچنان 
تأکیــد می شــود کــه ســمت ســرمایه گذار هــم در ایفــای 
تعهــدات حرفــه ای، وضعیــت آنچنــان بهتــر نیســت. 
ولی واقعیت این اســت کــه در بازی نامتقــارن اطالعاتی 
کارآفرینان دست برتر را دارند. نویسندگان مقاله مذکور 
دالیــل متعــددی بــرای لغــزش حقیقــت در کارآفرینــان 
ذکر کرده اند. به زعم ایشــان، آنها تخلــف می کنند؛ زیرا 
فرصت های زیادی برای انجام این کار و در مقابل شانس 
فرصت محدودی بــرای موفقیت دارنــد. مواجهه مداوم 
بــا فرصــت ســرمایه پذیری و ارائه طــرح، چه برای شــروع 
کســب وکار، چه برای رشــد آن و گاه برای فرار از مخمصه 

فعلی، خود یک وسوسه بزرگ است.
در هر جلسه، ثروت یک بنیان گذار ممکن است روی لبه 
چاقو کم و زیاد شود. شکست مذاکرات نه تنها می تواند 
به معنــای از دســت دادن یک ثروت عظیم باشــد، بلکه 

یک کارآفرین چطور می تواند چالش های اخالقی ناگزیر را حل کند؟

خطر تحریف واقعیت
کیوان 

جامه بزرگ
معاون توسعه 
راهبردی فناپ

استارتاپ ها 
باید از میان مه 
غلیظی از ابهام 
عبور کنند. 
کارآفرینان اغلب 
نمی دانند که آیا 
محصول شان 
کار خواهد 
کرد؟ چگونه 
تولید می شود؟ 
مشتریان آنها چه 
کسانی خواهند 
بود؟ یا چگونه 
می توان به آنها 
دسترسی پیدا 
کرد؟ از نظر 
»نایت«، کارآفرین 
کسی است که 
در مواجهه با 
این همه عدم 
قطعیت، عمل 
می کند، در حالی 
که دیگران دودل 
می شوند
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شماره شصتم

به معنــای ناامید کــردن دوســتان، خانــواده، کارمندان و 
سرمایه گذاران نیز هست. با چنین مخاطراتی، خم کردن 
حقیقــت می تواند وسوســه انگیز باشــد و البتــه این کار 
برای آنها نسبتاً آسان است. همان طور که پیش تر گفته 
شد، کارآفرینی دارای مقدار زیادی از آن چیزی است که 
اقتصاددانــان آن را »عدم تقــارن اطالعاتــی« می نامند. 
البته باید تأکید کرد هیچ کدام از اینها به این معنی نیست 
که کارآفرینان نسبت به سایر مدیران معیارهای اخالقی 
کمتــری دارند. تحقیقــات کمی که در دســترس اســت، 
نشــان می دهد کــه آنها به طور متوســط اســتانداردهای 
اخالقی باالتری نسبت به مدیران شرکت ها دارند. مقاله 
در ادامه به این تحلیل می پردازد که تحریف واقعیت نزد 

کارآفرینان چگونه اتفاق می افتد.

  چگونه کارآفرینان دروغ های خود را توجیه می کنند؟

اکثر بنیان گذارانی که حقیقت را تحت چنین فشارهایی 
تحت الشــعاع قرار می دهند، احتمــاالً خــود را گناهکار 
نمی بینند. آنها اغلــب اعمال خــود را از طریق ترکیبی از 

سه منطق توجیه می کنند. 
اول اینکه »این کار برای یک خیر بزرگ تر است«؛ نجات 
شرکت از این مرحله و رسیدن به موفقیتی که منافع همه 

را تضمین کند. 
دوم اینکــه »مــن از تیــم محافظــت می کنــم«. مــا بــرای 
شــغل کارمنــدان و ســرمایه گذاری مــادران و مادرزن ها و 
دوســتان مان - کــه معموالً نســبت بــه ســهام دارانی که 
بعداً در صحنه ظاهر می شوند، اولویت بیشتری دارند - 
می جنگیدیم. فکر می کنیم تا زمانی که به کسی صدمه 
نزنیم، همه چیز درســت می شــود.  و باالخــره »همه این 
کار را می کنند!« بر اساس این دیدگاه، تحریف واقعیت 
صرفاً بخشی از بازی اســت، مانند »بلوف زدن در پوکر« 
که قانوناً منعی ندارد و هر فردی که بازی می کند، مسئول 
دانستن آن قوانین است. مثالً برخی بنیان گذاران درآمد 
پیش بینی شــده را اغراق می کنند. چون پیش فرض این 
است که سرمایه گذاران با چانه زنی حتماً ارزش گذاری را 
کاهش می دهند. باید بگویم ما ساالنه ۵0 میلیارد تومان 
درآمد خواهیم داشــت، زیــرا ســرمایه گذاران ایــن رقم را 

کاهش می دهند و ۵0 میلیون در سال می شنوند. 
بســیاری از کارآفرینــان موفــق، یــک بشردوســت پــرکار 
واجد یک روح خوب هســتند. نظرات آنها نشان دهنده 
فشارهایی اســت که همه کارآفرینان احساس می کنند 
و دالیلــی اســت کــه می توانــد آنهــا را به ســایه حقیقت 
ســوق دهد. اما ایــن دالیــل در نهایــت بهانه هســتند تا 
اســتدالل درســت! آنها مســئولیت تصمیم گیــری را بر 
عهده هنجارهای ظاهراً غیرقابل کنترل و گاه غیراخالقی 
نهادهای انتزاعی می گذارند. بنیان گذاران ممکن است 
بگویند »کســب وکار فقط کسب وکار اســت«. اما حوزه 
کســب و کار و اســتارتاپ هیچ تفاوتی با سایر بخش های 

زندگی ندارد و باید با همین اخالق اداره شود.

  کارآفرین صادق

بیشــتر کارآفرینان می خواهند اعتماد دیگــران را جلب 
کنند و خود را به عنوان الیق این اعتماد ثابت کنند. کمتر 
کســی آرزوی رذل بودن دارد. شــواهد نشــان می دهد که 

بــرای اکثریــت قریب به اتفــاق مــردم، دروغ و فریــب باعث 
استرس قابل توجهی می شود. در ادامه مقاله، نویسندگان 

دو پیشنهاد عمومی برای همه کارآفرینان دارند.
1. شــواهد و فرضیــات خــود را نشــان دهیــد: هنگامــی کــه 
کارآفرینان تصویری از آنچه کسب وکارشان می تواند باشد 
)حدس می زنند به وقــوع می پیوندد( ترســیم می کنند، آن 
تصویر همه چیــز را بیــان نمی کند. ســرمایه گذار بــرای این 
تصویرســازی بــه شــواهد ملموس تــری نیــاز دارد. شــواهد 
شامل تجربیات کارآفرینان، داده های اولیه جمع آوری شده 
از طریــق آزمایش هــا، شــواهد داده هــای اشــخاص ثالث و 
به طور خالصه، چیزهایی است که آنها می دانند. حدس ها 
چیزهایی هستند که آنها هنوز نمی دانند، اما باور دارند یا 
امیدوارند درســت باشــند. قانع کننده بــودن و صریح بودن 
ممکن اســت در تضــاد بــا یکدیگــر بــه نظر برســد، امــا در 
شرایطی که تجزیه وتحلیل و ارزیابی فرصت ها اصالت دارد، 
کارآفرینان باید شــواهد و فرضیــات را بیان کننــد و در عین 
حال متقاعدکننده باشند. در این شــرایط یک »ساندویچ 
نتیجه گیــری« پیشــنهاد می شــود. بهتریــن کارآفرینان با 
نتیجه گیــری خــود شــروع می کننــد و با همــان بحــث را به 
پایــان می رســانند و شــواهد و مفروضــات خود را در وســط 
قــرار می دهنــد. یــک بنیان گــذار ممکن اســت بگویــد »ما 
در ســال آینــده حــدود X میلیــارد تومــان درآمــد ناخالــص 
خواهیــم داشــت. اجــازه دهیــد شــواهدی را کــه در اختیار 
داریم و فرضیاتــی که این موضوع را تأیید می کند، به شــما 
نشان دهم« و پس از انجام محاسبات، با بیان این جمله به 
 X صحبت هایش پایان دهد: »بنابراین ما معتقدیم درآمد
میلیارد تومان تخمین معقولی اســت.« شنوندگان غذای 
آماده را از دست نخواهند داد، اما آزادند تا به نتیجه گیری 

خود برسند. 
2. اطراف خــود را بــا افــرادی احاطه کنید که به شــما کمک 
می کنند بهترین باشید: کوهی از تحقیقات روان شناسی 
نشان می دهد که حلقه های اجتماعی ما بر اخالق ما تأثیر 
می گــذارد. اعمالی کــه اطرافیان مــا مرتکب می شــوند یا از 
آنها چشم پوشی می کنند، به مرور زمان برای ما قابل قبول 
می شوند، در حالی که اعمالی که آنها آن را محکوم می کنند، 
غیرقابل قبول می شــوند. پند معروفی اســت کــه می گوید 
هر کس میانگیــن پنج نفــر نزدیک ترین افــراد در تعامالت 
روزمره خود است. بنابراین کارآفرینان عاقل اطراف خود را با 
بنیان گذاران، مربیان، اعضای هیئت مدیره و سرمایه گذارانی 
پر کرده اند که بــه آنها کمک می کنند تا بهترین خودشــان 

شوند.
ســرمایه گذاران در ایــن زمینــه اهمیــت ویــژه ای دارنــد. 
یــک کارآفریــن ممکــن اســت در طــول عمــر خــود تعــداد 
انگشت شــماری از ســرمایه گذاری ها را راه انــدازی کند، اما 
باتجربه ترین سرمایه گذاران در ده ها سرمایه گذاری شرکت 
می کنند. آنها شــاهد مصائب بســیاری از بنیان گذاران در 
بسیاری از بازارها در طول سالیان متمادی هستند و خردی 
را در خود جمع می کنند کــه بنیان گذاران نمی تواننــد آن را 
تکرار کنند. رشد سالم و موفق استارتاپ ها شاید کورسوی 
امید بــه بهبــود فضــای کســب وکار و رشــد اقتصــاد آینده 
کشــور را شــعله ور کند. همه ما چه در ســمت کارآفرینی و 
چــه ســرمایه گذاری، مســئول حفاظــت و پرســتاری از این 

زیست بوم هستیم 

یک کارآفرین 
ممکن است 
در طول عمر 
خود تعداد 
انگشت شماری از 
سرمایه گذاری ها 
را راه اندازی کند، 
اما باتجربه ترین 
سرمایه گذاران 
در ده ها 
سرمایه گذاری 
شرکت می کنند. 
آنها شاهد 
مصائب بسیاری 
از بنیان گذاران در 
بسیاری از بازارها 
در طول سالیان 
متمادی هستند 
و خردی را در خود 
جمع می کنند 
که بنیان گذاران 
نمی توانند آن را 
تکرار کنند
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فناور ی های مالی ایران

پرواضح است که مدیران تحول خواه 
در صنعــت بانکــداری می بایســت 
اهداف تهاجمی تــری را انتخاب کرده 
و در راســتای تحقــق آن گام بردارنــد. 
این مدیران عمل گرا، برنامه های استراتژیکی را به منظور 
پلتفرمی ســازی کســب وکار خود اجــرا خواهنــد کرد تا 
عالوه بر افزایش درآمدهای عملیاتی، کسب وکار خود 
را به مرحله ای فراتر از قابلیت های پایه بانکداری برده و 
بــا شــرکت های پلتفرم محــور دیجیتالــی کــه در حــال 

حرکت به حوزه بانکی هستند، رقابت کنند.
مدل های کسب وکار پلتفرم محور که توسط شرکت های 
فناوری مانند آمــازون و گوگل معرفی و نهادینه شــده، 
تأثیر قابــل  توجهی بر بانک های ســنتی و شــرکت های 
فعال در صنایع مالی داشته که موقعیت آنها در ارتباط 
با مشتریان شان را از لزوم توجه به انتظارات کاربران به 

سطح لزوم توجه به تهدیدات رقابتی رسانده است.
بانک ها و مؤسســات مالی در دهه گذشــته در ساخت 
مدل های الکترونیکــی از خدمات مالی پایه، قوی عمل 
کرده اند، ولی چیزی کــه از آن عقب  مانده انــد، توانایی 
ارائه خدمات و محصوالت جدید برای پاســخگویی به 
نیازهای متغیر مشــتری در حوزه هایی مانند بانکداری 
خرد و شرکتی یا ســایر حوزه هاســت؛ بنابراین ضروری 
اســت تــا بانک هــا و مؤسســات مالــی به ســرعت روی 
ســاخت پلتفرم هــای دیجیتــال بــرای برآورده کــردن 
انتظارات جدید مشتریان، کاوش در حوزه های خدمات 
مالــی بین اکوسیســتمی، طراحــی خدمــات جدیــد و 
مشــارکت در ســاخت جریان هــای درآمــدی جدیــد در 
اکولوژی های دیجیتالی و ایجاد مزیت رقابتی کار کنند.
بانک ها و مؤسسات مالی پیوندی قوی و معموالً مبتنی 
بر اعتماد با مشــتریان خود دارند. این بــه نوبه خود به 
آنهــا فرصتــی طالیی می دهــد تــا پلتفرم هــا و خدماتی 
بســازند که مشتریان شــان به راحتــی آن را می پذیرند. 
بانک هــا همچنین بــه اطالعــات و داده هــای مربوط به 
رفتارهای مالی مشــتریان کارت های اعتبــاری، وام های 
خــرد و کالن و ســایر تراکنش هــا دسترســی دارنــد کــه 
بــه آنهــا بینشــی جامــع و چندوجهــی ارائــه می دهــد 
کــه می توانــد بــه راهکارهایــی ماننــد مشــاوره ثــروت و 
سرمایه گذاری و پس انداز  خودکار و شخصی شده برای 

نیازهای جاری و آتی مشتریان، منجر شود.
سه عنصر اساســی پلتفرم های کســب وکار دیجیتالی 

بانکــی، تجربــه کاربــر، داده هــا و اطالعــات و فناوری 
اســت که برای اطمینــان از پایــداری تالش ها جهت 
توســعه چنیــن اکوسیســتمی، کلیــدی و حیاتــی  
هســتند. امروزه شــاهد موارد متعددی هستیم  که 
بانک ها فقــط روی یکی این موارد تمرکــز کرده اند که 
نتیجه آن فقــط افزایــش هزینه ها و در برخــی موارد 
ناپایــدار شــدن ارزش هــای بنیــادی بانــک نیــز  بوده 
اســت. به عنوان  مثال، بانک ها برنامه هــای موبایلی 
بســیار کاربرپســندی ایجــاد می کننــد کــه در واقــع 
پوســته های خالــی هســتند و ارزش اضافــی کمی به 
مشــتریان ارائــه می دهند یــا اصــالً ارزش ندارنــد. یا 
بعضی دیگر، دریاچه های داده عظیــم و منابع داده 
تلفیقــی می ســازند تــا متوجــه شــوند که صرفــاً یک 
ســرویس بیشــتر از ســایر موارد بــه کار گرفته شــده 
یا خیر، یــا جریان هــای نقدینگی چه سمت وســویی 
دارد که در اکثر موارد به تغییــرات بنیادین به منظور 
رفــع نواقــص منجــر نشــده و صرفــاً در حــد گــزارش 
باقــی می مانــد. تغییــر از مدل هــای خدمات ســنتی 
بــه خدمــات شــناختی و مشــتری محور یــک اصــل 
اجتناب ناپذیر شــده و به صراحت می توان گفت که 
اجــرای آن یــک ماجراجویــی فناوری محور نیســت. 
تجربه کاربر، استراتژی های پردازش داده و فناوری در 
کنار هــم و هم نوا، به عنوان پایه ای برای ســاخت یک 

پلتفرم موفق عمل می کنند.
ســاخت یــک پلتفــرم دیجیتــال، کلیــد اجــرای 
استراتژی های دیجیتال تجاری است. سه عامل نیاز 
به این گونه پلتفرم ها را برای بانک ها بیشتر می کند:

1. منابع درآمدی جدید 
مؤسســات مالــی بــرای افزایــش درآمــد در مجموعه 
خدمات سنتی خود همواره تالش می کنند و از طرفی 
افزایش دسترس پذیری خدماتی مبتنی بر کارت های 
اعتباری، تسهیالت خرد سریع و سرمایه در گردش 
متصل به زنجیره های کسب وکاری می تواند در کنار 
زیان محتمل در بازار سرمایه یا درآمدهای معامالتی 
پرریســک بــرای مشــتریان و فعــاالن بــازار گزینه ای 
تعادل ســاز و راهگشــا باشــد و ارائــه ایــن خدمــات 
به صــورت مســتمر و یکپارچــه در بســتر پلتفرم هــا 
و قابــل توســعه توســط فین تک هــا، فرصتــی را برای 
خدمات مالی فراهم می کنند تا جریان های درآمدی 

مدل کسب وکار پلتفرمی؛ کلید تحول دیجیتال در بانک ها

سه عامل تعیین کننده

تغییر از 
مدل های خدمات 
سنتی به خدمات 
شناختی و 
مشتری محور 
یک اصل 
اجتناب ناپذیر 
شده و به صراحت 
می توان گفت 
که اجرای آن یک 
ماجراجویی 
فناوری محور 
نیست. 
تجربه کاربر، 
استراتژی های 
پردازش داده و 
فناوری در کنار هم 
و هم نوا، به عنوان 
پایه ای برای 
ساخت یک پلتفرم 
موفق عمل 
می کنند

مجید 
عبداله خانی

مدیرعامل رهند 
هوشمند
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جدیدی فراتر از محصوالت و خدمات ســنتی ایجاد 
کنند.

2. افزایش انتظارات مشتریان
مشــتریان امــروز به شــدت تقاضــای خدمــات مالی 
سفارشی شده دارند که متناسب با تجربه شخصی 
ساخته شــده باشــد و این تقاضاها هم می توانند در 
صورت پاسخگویی مطلوب از سمت بانک ها، جریان  
درآمــدی جدیــدی فراتــر از محصــوالت و خدمــات 

سنتی ایجاد کنند.

3. خطر مهاجرت مشتریان سنتی
فین تک و شرکت های مالی غیربانکی همگی به دنبال 
مشتری هستند. بانک ها باید مراقب تبدیل شدن به 
یک سرویس وایت لیبل برای سایر اکوسیستم ها نیز 
باشند و حفظ و نگهداشت مشــتریان برای بانک ها 
دیگــر ضــرورت شــده و خطــر مهاجــرت مشــتریان 
مســتقیم برای بانک ها جدی شــده اســت. به عنوان  
مثــال فیس بــوک بــا معرفــی رمــزارز لیبــرا به دنبــال 
استفاده از پایگاه مشتری میلیاردی خود برای فروش 
خدمات پرداخت و بانکی است. عالوه بر این، آنها با 
بازیگران کلیدی )کــه هیچ کدام بانک نیســتند( برای 

ساخت این سرویس شریک شده اند. 
ایجــاد پلتفرم هــای کســب وکاری دیجیتالــی بــرای 
بانک ها نیازمند یک رویکرد استراتژیک است و برای 
موفقیــت می بایســت روی یکســری عوامــل کلیدی 

تمرکز کنند:
 یافتن استعدادهای مناسب، چه در داخل بانک یا 

در مشارکت با سایر ذی نفعان؛
 توجه بــه مقیاس پذیر کــردن خدمات با شکســتن 
مرزبندی هــای رایــج درون ســاختارهای ســنتی 
و گــرد هــم آوردن تــوان کســب وکار، تجربــه کاربــر، 
متخصصــان  و  آزمونگرهــا  توســعه دهندگان، 

زیرساخت؛
 قرار دادن مشتری در مرکز تصمیم گیری و توجه با 

ایجاد توانایی دریافت بازخورد؛
 توجه به ســاخت داده های درســت و پایش شــده و 

قابل اطمینان در زمان درست؛
 به کارگیری هوش مصنوعی و اتوماسیون فرایندهای 
رباتیک می تواند سیستم را از یک مدل واکنشی به 
ســمت ایجاد یک مدل تحلیلی پیشــگویانه حرکت 
دهــد و در جایــی کــه ارزشــی بــرای مشــتری خلــق یا 
منفعتی پایدار برای بانک ایجاد می شود، به سرعت 

خدمت را مقیاس پذیر کند؛
 ایجــاد مشــارکت بــا رقبــا، اســتفاده از مهارت های 
اســتارتاپ ها به پلتفرم هــا اجازه می دهــد خدمات و 

محصوالت را تقویت کنند.
هنگام انتشار iTunes، اســتیو جابز گفت: »راحتی 
جذاب تــر از سرویســی رایــگان اســت«. ســاخت 
پلتفرمــی کــه تجــارب کاربر بــدون اصطکاک باشــد، 
تجربه ای که مشتریان را شگفت زده کرده و تقاضای 
مشتری را شخصی ســازی کند؛ کلید یک استراتژی 

پلتفرم محور موفق است 

 خرید اقساطی 

بیمه و لزوم نگاه 
رو به آینده

چالش خرید اقســاطی بیمه و بحث رگوالتوری آن را می توان در دو حوزه بررسی کرد. 
طبق گفته مدیرعامل شرکت بیمه دانا که سال گذشته مطرح کرد، متأسفانه ضریب 
نفوذ بیمه در کشور تقریباً 2.۵ درصد است، در حالی که ضریب نفوذ بیمه در سطح 
جهانی حدود ۷ درصد است و این خود یکی از چالش هاست. چالش دیگری که باید 
به آن اشــاره کرد این اســت که بیشــتر این ضریــب نفوذ در ایــران مرتبط بــا بیمه های 

خودرو است که به صورت اجباری در کشور ایجاد شده اند. 

بیمه ایجاد یک آرامش ذهنی جهت جبران خسارت بعد از به  وجود آمدن یک حادثه 
یا آسیب است. به طور کلی مهم ترین شاخصه پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در ایران 
به نحوه قانون گذاری در صنعت بیمه برمی گردد. این موضوع باعث شده سیاست گذار 
یا قانون گذار به  جای اینکه توســعه گرانه قانون گذاری کند، به   گونه ای قوانین را تنظیم 
کند که ماهیت سنجش ریسک از شرکت ها سلب شــود. در این صورت شرکت های 
بیمــه امکانی برای ایجــاد ابزارهای نویــن در طرح های بیمــه ندارند؛ چراکــه رگوالتوری 
به شــدت وارد عملیات اجرایی این شــرکت ها شــده و همین امر ضریب نفــوذ بیمه را 

پایین آورده است. 

در صنعت بیمه، خرید اقساطی یکی از بخش های مهم است و در حال  حاضر بیشتر 
ســازمان ها و ارگان ها ایــن امکان را بــرای کارکنان خــود فراهــم کرده اند. در ایــن راهکار 
اگر فــردی در یک ســازمان اقســاط بیمه نامه خــود را پرداخــت نکند، به دلیــل اتصال 
آن سازمان به حســاب حقوقی افراد، اقساط بیمه نامه از حســاب آنها کسر می شود. 
متأسفانه در ایران خرید اقساطی بیمه در این فضا جلو رفته و همین امر باعث شده 
ابزارهای نوین در استفاده از خرید اقساطی بیمه برای سایر افراد جامعه شکل نگیرد. 
کاری که ما در مرحلــه اول در ازکی وام انجام دادیم، این بود که ســازوکاری با اســتفاده 
از ابزار نوینی مانند ســفته الکترونیکی ایجاد شــود تا افراد بتوانند بدون نیاز به چک 
و ضامن بیمه نامه خود را خریداری کنند. به  نظر من ایــن موضوع را می توان به عنوان 
ایجاد حداقل های خرید اقساطی بر بستر فناوری به شمار آورد، اما مهم ترین قسمت 
آن نگاه رو به آینده اســت. رگوالتور باید وظیفه خود را در خدمت به توســعه این بازار 
بداند و دسترسی آحاد مردم جامعه به این خدمت را فراهم کند تا ضریب نفوذ بیمه 

نیز باال برود. 

قطعاً یکی از بخش هایی که می تواند به این موضوع کمک کند، این است که رگوالتور 
بتواند سازوکارهای پرداخت نوین و قوانین جدید را برای شرکت های بیمه ایجاد کند. 
در این صورت شــرکت ها می توانند با بررســی رفتار ریســک و امتیاز اعتباری افراد در 
خرید اقســاطی بیمه، قیمــت را پویا کننــد که این خدمــت به مرور گســترش می یابد. 
بحث خرید اقســاطی یک قســمت از کل پــازل عدم توســعه بیمه در ایران اســت. به 
 نظر من این عنوان را باید جزئی از یــک کل در نظر گرفت و تا زمانــی که رگوالتور نحوه 
سیاســت گذاری و تفکر ســنتی خود را نســبت به ماهیت بیمه در ایران تغییر ندهد، 
به ســمت مدل هایی که در عرصه جهانی شــکل گرفته، نخواهیم رفت. اگر این اجازه 
برای تغییر از سمت رگوالتور صادر نشود و شرکت ها نتوانند با ایجاد ابزارهای نوین در 
عرصه بیمه خدمت رسانی کنند، شاهد توســعه خرید اقساطی بیمه و همچنین باال 

رفتن ضریب نفوذ بیمه در مقیاس بزرگ در کشور نخواهیم بود  

محمود 
میرزایی

هم بنیان گذار و 
مدیر محصول 

ازکی وام
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نهادهای ناظر و قانون گذار حاکمیتی زمانی شکل گرفتند که نیازهای 
اساســی بشــر تحت عناوین مختلفی مثــل امنیت و تأمیــن منافع 
جمعی، انسان را نیازمند نهادهای حاکمیتی می کرد، اما تمرکززدایی 
همــواره نوعــی آرمان گرایی و خواســت جمعــی بوده اســت. در حال 
حاضر باید این را پذیرفت که با پیشرفت فناوری، بخشــی از دالیل وجودی نهادهای 
حاکم و ناظر در برخی بخش ها قابل جایگزین شدن است. از طرفی می توان گفت که 
امروزه بســیاری از مشــکالت اقتصادی در ســطح جهانی در محدودیت هــا، رانت ها، 
تصمیم ســازی و تلفیق سیاســت با اقتصاد، در همین نهادهای متمرکز واسط ریشه 
دارد. چــاپ پول بدون پشــتوانه، شــریان های مالــی متمرکز دنیــا نظیر ســوئیفت و... 

نمادهای انحراف از مسیر توسعه پایدار اقتصادی در دنیاست. 
همان طور که فناوری بالکچین، راه حل های نوینی برای ایجاد شفافیت، دسترس پذیری 
همگانی و امنیت داده ها ارائه داده، برنامه های مالی غیر متمرکز نیز تنها امید ما برای 
آینده ای بهتر در حوزه اقتصادی است. شفافیت، دسترسی همگانی، امنیت باالتر و 
اختیار اشخاص روی دارایی هایشان، قابلیت همکاری، توزیع حق تصمیم گیری، حذف 
 )DeFi( واســطه ها و کاهش دخالت نهادهای متمرکز، بخشی از شاخصه های دیفای

و خدمات مالی مبتنی بر قراردادهای هوشمند هستند. 
یکی دیگر از موضوعات مهم در دیفای، عدم نیاز به مجوز است. یک مانع مهم بر سر 
راه خالقیت و نوآوری، نیاز به مجوز از نهادهای متمرکز است که بعضاً با تضاد منافع 
نیز همراه است، ولی در اقتصاد غیرمتمرکز، این مانع تا حد خوبی برطرف شده است. 
از سوی دیگر، دارایی هر شــخص در اختیار خودش اســت و نیازی نیست این دارایی 

در اختیار شخص یا نهاد واسط باشد.
امروز تمــام خدمات، در دنیــای بالکچیــن جایگزین دارند؛ بســتر وام دهــی و دریافت 
وام، بستر مبادله غیرمتمرکز، ساخت دارایی مصنوعی در شبکه بالکچین )مابه ازای 
دارایی های دنیای واقعی یــا توکنایز کردن دارایی(، انتقال اطالعــات از دنیای بیرون به 
بالکچین، ایجاد استیبل کوین غیرمتمرکز، بســتر بیمه غیرمتمرکز و... نمونه هایی از 

پروژه های دیفای هستند که بر بستر غیرمتمرکز بالکچین اجرایی می شوند. 
حرکــت به ســوی سیســتم های خودگــردان با مشــارکت فعــاالن این بســتر بــه کمک 
توکن هــای حاکمیتــی، ایجــاد بســترهای مبادلــه غیرمتمرکز، بهبــود زیرســاخت ها و 
کاهش هزینه ها، تبیین زیرساخت های حقوقی و... بخشــی از آینده محتمل دیفای 
خواهد بود. البته مفاهیم دیفای هنوز تا پخته شدن و بلوغ راه طوالنی در پیش داشته 
و همین طور تقابــل نهادهای متمرکز و تــالش برای به انحراف کشــاندن اهداف چنین 

سیستمی، جدی است. 
به طور کلــی می توان گفت اقتصــاد کریپتو که در ســال 2019، 0.13 تریلیــون دالر بود، 
در ســال 2022 بــه 1.۷ تریلیون دالر رســیده اســت. نکته جالــب دیگر اینکــه امروز با 
وجود قرار داشــتن در دوران رکود بازار رمزارزها، نزدیک بــه 100 میلیارد دالر دارایی در 

پروژه های دیفای قفل  شده است. 
همچنین در بسترهایی مثل آوه نزدیک به 10 میلیارد دالر دارایی قفل  شده که بیانگر 
پتانسیل های نهفته در دیفای است و نشان می دهند باید از این فرصت استفاده کرد 

و به این حوزه وارد شد. 
در واقع پیش بینی می شود سال 2022، سال تغییر پیش فرض های اقتصادی از منظر 
حاکمیت باشــد و کارشناســان مختلف اعتقاد دارند که برنامه های مالی غیرمتمرکز، 
تنها امید ما برای آینده ای بهتر است. با نگاهی به تاریخچه دیفای مشاهده می کنیم 
از ســال 2008 که وایت پیپر بیت کوین و پس از آن در ســال 2013 که وایت پیپر اتریوم 

منتشر شد، هر سال تحوالت جدیدی در این حوزه 
صــورت گرفتــه، چنانچــه پــس از راه انــدازی شــبکه 
اتریــوم به عنــوان اولیــن بســتر اســمارت کانترکت و 
DApp در ســال 201۵ و راه انــدازی اولیــن صرافــی 
غیرمتمرکــز در ســال 2016، اکوسیســتم دیفــای 
رشد سریعی داشته و ســرمایه گذاری زیادی در این 
زمینه انجام شده اســت؛ به طوری که در سال 2021، 
ســرمایه های قفل شــده در دیفای با رکوردی نزدیک 
به 2۵0 میلیارد دالر، فصل نوینی را برای دیفای آغاز 

کرده است.  
هم اکنون، آوه )Aave( به عنوان یک بســتر وام دهی، 
امــکان دریافــت وام و ارائــه وام در این بســتر را برای 
طیف وســیعی از دارایی های دیجیتال فراهم کرده و 
یونی سوآپ به عنوان یک بستر مبادله و بزرگ ترین 
صرافی غیرمتمرکز دنیا با فناوری بازارسازی خودکار 
فعالیت می کند. همچنین دای )DAI( به عنوان یک 
اســتیبل کوین غیرمتمرکز، بــا پشــتوانه کریپتویی و 
تنظیم خودکار قیمت با کمک قراردادهای هوشمند 
MakerDAO، امــکان ارائــه بســیاری از خدمــات 
امــور مالــی غیرمتمرکز یا دیفــای از جملــه وام دهی، 

وام گیری و معامله گری را فراهم کرده است.
 ChainLink از دیگر پروژه هــای دیفای می تــوان از
به عنــوان اوراکل انتقــال اطالعــات از دنیــای بیرون 
بــه بالکچیــن، The Graph به عنــوان کوئــری و 
،API نمایه ســازی اطالعــات بالکچیــن از طریــق 
 Synthetix به عنــوان پروتــکل ســاخت دارایــی 
مصنوعــی شــبکه بالکچیــن از دارایی هــای دنیــای 
واقعــی و Etherrisc به عنــوان پروتــکل بیمــه 

غیرمتمرکز نام برد.
اما با وجــود تحوالت بســیاری کــه در حــوزه اقتصاد 
غیرمتمرکــز در دنیــا ایجاد شــده، متأســفانه ســهم 
ایــران از ایــن فرصت ها صفــر اســت. انحصارطلبی 
ارگان هــای اقتصــادی ســنتی، نبــود زمینــه بــرای 
تصمیم ســازی شــجاعانه مدیــران دربــاره مســائل 
نوین و نگاه سیاســی-امنیتی به مســائل اقتصادیِ 
بخش خصوصی، از مهم ترین موانع توسعه دیفای 
در کشور به  حســاب می آیند، اما چشــم امید ما به 
مدیران شــجاع و تصمیم ســاز برای بها دادن و ورود 
بــه اقتصــاد غیرمتمرکــز اســت؛ چراکــه ایــن حــوزه، 
آینــده اقتصاد جهــان بــوده و راه گریــزی از آن وجود 
ندارد و نیاز به بازیگــران قدرتمند بــرای ایفای نقش 
و جلوگیری از به انحراف کشــیدن این مســیر وجود 

دارد 

نیاز به تصمیم سازی شجاعانه برای ورود به اقتصاد غیرمتمرکز 

دیفای؛ آینده اقتصاد جهان
محمدعلی 

آقامیر
هم بنیان گذار 

و مدیر تحقیق 
و توسعه 
نوبیتکس



گزارشها

روزهای پرتالطم بیمه

28

سوئیچ بیمه؛ انحصار نهاد ناظر 
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32
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رونمایی از 
راه کار؛ یک 

کارخانه 
نوآوری رسانه

در بخش گزارش های این شماره ماهنامه عصر 
تراکنش به روال همیشه مروری بر مهم ترین 
اتفاقات اخیر صنعت فناوری های مالی کشور 
داشتیم. عالوه بر انتصاب های جدیدی که هر 
ماه در این صنعت شــاهدش هستیم، صنعت 
بیمه در این مدت روزهای پرتالطمی را تجربه 
کرد. راه اندازی سامانه سوئیچ بیمه مرکزی با 
واکنش صریح فعاالن اکوسیستم نوآوری بیمه 
همراه شد؛ تا جایی که در نهایت پای دولت به 
میان آمد و کارگروه اقتصاد دیجیتال در نامه ای 
به بیمه مرکزی خواســتار توقف فعالیت 
سامانه آمیتیس شــد. در میزگردی 
با حضور اســتارتاپ های بیمه و 
رئیس مرکز فناوری اطالعات بیمه 
مرکزی، پروژه آمیتیس را بررســی 
کردیم. همچنین در ایــن بخش گزارش 
تصویری اولین عصرانه راه کار را مشــاهده 
می کنید. در اولین عصرانه راه کار، از کارخانه 
نوآوری رسانه راه کار رونمایی شد. راه کار قرار 
است اولین کارخانه تولید رسانه های تخصصی 
در ایران باشد که بر حسب نیاز و خواسته های 
کسب وکارهای بزرگ صنایع مختلف، رسانه ای 
حرفه ای برای آن حــوزه و صنعت طراحی و 
راه اندازی می کند. عالوه بر اینها، در این بخش 

گزارش های خواندنی دیگری را نیز می خوانید.

  اولین عصرانه راه کار



هیچ ندیده ای هنوز
انتشارات

همان طور که بسیاری رمزارزها را آینده پول می دانند، می توان »دیفای« را نیز آینده امور مالی یا همان فایننس در نظر گرفت. نویسندگان 
کتاب »دیفای و آینده فایننس« نیز همین عقیده را  دارند و چشم انداز فایننس کنونی را در حال فروپاشی توصیف می کنند و خبر از انقالبی 
در این حوزه می دهند. انقالبی که طی آن دست بانک ها و مؤسسه های مالی غول پیکر از معامالت مالی قطع خواهد شد و پروتکل های 
نوآورانه و الگوریتم ها نقش   های اصلی را در این حوزه ایفا خواهند کرد. صحبت از چنین انقالبی شاید اکنون اغراق آمیز باشد؛ چراکه 
ارزش اکوسیستم دیفای در حال حاضر به زحمت به 10 میلیارد دالر می رســد و در مقایسه با سیستم مالی سنتی که صدها تریلیون 
دالر ارزش دارد، چندان به چشم نمی آید. اما از نظر نویســندگان این کتاب، ما در ابتدای راه این انقالب هستیم و شاید چندین دهه 
باید بگذرد تا این دگرگونی عظیم به معنای واقعی کلمه رخ دهد. نویسندگان در این کتاب رویکردی واقع گرایانه را در پیش گرفته اند و 
عالوه بر اینکه کارکردهای دیفای در فایننس را برشمرده اند و از مزایای آن سخن گفته اند، به مسائل و مشکالت این فناوری نوظهور نیز 

پرداخته اند و تأکید کرده اند که اگر برای این مسائل راه حل هایی پیش بینی نشود، همه چیز به شکست خواهد انجامید.  

کتاب  دیفای و آینده فایننس
منتشر شد



باشگاه

عبور از چهار صنعت

50

هدف؛ اولین شدن

61

فصل جدید

64

نگاهی به 
»لندو«، »وندار« 

»تکنوتجارت« 
و »اول پرداخت«

»لندو«، »وندار«، »تکنوتجارت« و »اول پرداخت« 
چهار کسب وکاری هستند که در بخش باشگاه 
این شماره عصر تراکنش به سراغ آنها رفتیم 
و با مدیران عامل آنها بــه جدیدترین اقدامات  
و همچنین برنامه هایشان تا پایان سال ۱۴۰۱ 
پرداختیم. در گفت وگوی ماه این شماره نیز در 
گفت وگو با محمد فرجود، مدیرعامل هلدینگ 
فناوری اطالعات بانک تجارت )تفتا( به مسیر 
حرفه ای که تاکنون طی کــرده، پرداختیم و از 
برنامه هایش در این هلدینگ پرسیدیم. اقدامات 
و اثراتی که فرجود طی چندین سال گذشته 
از خود بر جای گذاشته، باعث می شود 
حضورش در هلدینگ فناوری بانک 
تجارت نیز به فال نیک گرفته شود. 
طبق صحبت های فرجود، پر کردن 
یکســری خألها در اکوسیستم خدمات 
بانکی کشور از اهداف جدی او در این هلدینگ 
است و بانک تجارت قرار است به کسب وکارهای 
اکوسیستم نوآوری و اکوسیستم دیجیتال کشور 
کمک بسیاری کند. همچنین در گزارشی دیگر 
در گفت وگو با وحید والی، به مسیری که او از 
کودکی تاکنون پیموده، پرداختیم؛ مسیری که 
می گوید از آن راضی است و با توجه  به اینکه در 
این سال ها، تمام تالش خود را کرده، پشیمانی 

ندارد.

  شرکت لندو
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مینا حاجی

محمد فرجود بعد از حضور در حوزه های سرمایه گذاری، اپراتور و مخابرات و زیرساخت های شهری اکنون 
مسئولیتی جدید در صنعت بانکی را بر عهده گرفته است

عبور از چهار صنعت

عکس: حامد کریم زاده
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از کارهایــی کــه انجــام می دادیــم، از جنــس توســعه 
محصوالت سازمانی بود. کار این واحد قبل از آن عمدتاً 
محدود به فروش خدمات اپراتور به مشــتریان شرکتی 
و ســازمانی بود، مثالً فروش ســیم کارت های سازمانی، 
ولی بعــداً شــروع بــه توســعه محصــوالت تخصصی و 
حرفــه ای برای ســازمان ها کردیــم که بعد از خــروج من، 
بسیاری از آن محصوالت به بازار رسید و اکنون فروش 

مناسبی دارند.«
شــکل گیری هویت ســازمانی و بازاریابی ایــن واحد در 
ایرانســل پدیــده جدیــدی به حســاب می آمــد. فرجود 
می گوید دو ســال متوالی، نرخ رشــد درآمد آنها در بین 
 ،MTN واحدهــای کســب وکار ســازمانی در کل گــروه
اول شــد؛ یعنی باالی ۵0 درصد رشــد را تجربــه کردند: 
»کارهــای مــا در گروه ایرانســل خیلــی ســروصدا کرد و 
گفتند که واحد ما دارد خیلی زود رشد می کند. بعداً در 
گروه MTN توجه زیادی به ما نشان  دادند. در سال های 
آخــر شــرایط این طور شــده بــود کــه در بیــن واحدهای 
کسب وکار سازمانی  در کل گروه MTN، ایران، آفریقای 
جنوبی و نیجریه، به عنوان ســه اپراتور برتر مورد توجه 
ویــژه قــرار داشــتند و قــرار بــود بــه بقیــه کمــک کنیــم. 
ســال های خوبــی بــود و واحــد کســب وکار ســازمانی از 
لحــاظ درآمــدی و عملکــردی نتایــج مطلوبــی داشــت. 
همچنین مشابه تجربه رایتل، در ایرانسل هم یک تیم 
حرفه ای و پرانــرژی در کنــار من بودند که خوشــبختانه 

بعد از این سال ها عمده آنها هم در شرکت ایرانسل و هم سایر مجموعه ها به خوبی 
رشد کردند.«

  پیشنهاد فعالیت در شهرداری تهران

همــکاری فرجود با ایرانســل تــا ســال 1396 ادامه داشــت: »در ســال 1396 در یک 
نمایشگاه شرکت کردم. همان زمان یکی از دوستان من به غرفه ایرانسل آمد و من 
هم به عنوان نماینده واحد B2B در غرفه حضور داشتم. او دید که ما وارد حوزه های 
مختلفی شده ایم. آن موقع در زمینه اینترنت اشیا، کارهای جدی انجام می دادیم و 
راه حل های شهر هوشمند را در اختیار شهرداری ها و کسب وکارها می گذاشتیم. او 
به من گفت »میایی با شهرداری همکاری کنی؟« در این مقطع با توجه به تصوری 
که از کار در شهرداری داشتم و نیز سیر رو به رشــدی که در ایرانسل داشتم، تقریباً 

بدون تأمل پیشنهاد را رد کردم.«
او صحبت هایــش را اینگونه ادامــه می دهد: »آن موقــع تیم جدید شــهرداری تازه 
مســتقر شــده بــود و بســیاری از فارغ التحصیــالن دانشــگاه شــریف به آنجــا رفته 
بودند. این دوســتم گفت که »تیم جدیدی به شــهرداری آمده و بچه های زیادی از 
دانشــگاه شــریف آمده اند و در حوزه های مختلف فعالیت می کننــد. آنها در حوزه 
فناوری اطالعات دنبال یک گزینه هســتند که به ســازمان فناوری شهرداری بیاید 
و ضمنــاً نمی خواهند کســی را بر مبنــای روابــط و گرایش سیاســی انتخــاب کنند؛ 
یک متخصص می خواهند. آقای شــهردار تأکید کــرده که حتمــاً در اینجا یک فرد 
متخصص را بیاورند«. من گفتم »نه، ما در ایرانسل داریم کارهای جدیدی می کنیم 
و نمی آیم« و واقعاً هم داشــتیم رشــد خوبی می کردیم، ولی دوباره صحبت هایی با 
من انجام دادند و من هم گفت وگویی با آقای دزفولی داشتم. در آن مقطع احساس 
کردم در شهرداری می توانم اثربخشی جدی تری نسبت به ایرانسل داشته باشم؛ 
گرچه در شــهرداری شــرایط کاری سخت تر می شــد و می بایســت انرژی افزون تری 
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واحدهای پولی بانک مرکزی در حال 
فراگیر شدن هستند و می توانند 

جابه جایی پول در جهان را تغییر دهند

CBDCها 
جهانی 

می شوند
ارز دیجیتال بانک های مرکزی 
یا CBDCها مانند اسکناس از 
طرف دولت منتشر می شوند. 
درواقــع دولــت به جــای ایجاد 
صورت حســاب ها و ســکه های فیزیکــی، یــک 
توکــن منتشــر می کنــد کــه در کیــف  پول هــای 
دیجیتالی یا اپلیکیشــن ها نگهداری می شود. 
امــروزه دولت هــا، از نیجریــه گرفتــه تــا چیــن 
در حــال آزمایــش ایــن راه جدیــد هســتند.  
ده هــا کشــور روی CBDCهــا کار می کننــد و 
هــر کــدام انگیــزه ای کامــالً متفــاوت از دیگــری 
مرکــز  لیپســکی«، مدیــر  دارنــد. »جــاش 
»ژئو اکونومیک« در شورای آتالنتیک می گوید: 
» CBDCچیزی نیســت که برای همه مناسب 
باشــد.« شــورای آتالنتیــک اندیشــکده ای 
آمریکایی اســت کــه CBDCها را در تمــام دنیا 
ردیابی می کند )اطالعات نقشه ای که می بینید 

بر اساس کارهای شورای آتالنتیک است(.
CBDC روی  تمرکــز بعضــی از پروژه هــای 
پرداخت هــای بیــن کشورهاســت. امــا بیشــتر 
ایــن به اصطــالح واحدهــای پولــی تجــاری بــرای 
تراکنش هــای مالــی روزمــره طراحــی شــده اند. 
CBDCهای در ســطح خرده فروشــی می توانند 
افــراد بیشــتری را به سیســتم بانکــی وارد کنند 
و شــمول مالــی را افزایــش دهنــد. لیپســکی 
می گوید در کشــورهایی مثل نیجریــه، افزایش 
دربرگیرندگی مالی انگیزه ای بسیار مهم است، 
چــون در کشــور نیجریــه قســمت اعظمــی از 
جمعیت کشــور خــارج از مراکز شــهری زندگی 
می کنند. کشــورهای حــوزه دریــای کارائیب هم 
همیــن شــرایط را دارنــد و ارســال پول بــه ده ها و 
حتــی صدها جزیــره کار دشــواری اســت. حتی 
در کشورهایی که پیوستگی بیشتری دارند هم 
افزایش شمول مالی تأثیر مهمی خواهد داشت. 
امروزه در آمریکا حدود پنــج درصد خانوارها به 
هیچ حساب بانکی دسترسی ندارند. CBDCها 
می توانند راهی دموکراتیک برای دسترسی همه 

به اقتصاد دیجیتال باشند 
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24
تا مارس 2022، 24 پروژه CBDC راه اندازی 

شده  یا در مرحله آزمایشی قرار دارند 

)شورای آتالنتیک(.

باهاما
باهاما در اکتبر 2020، اولین CBDC را به 

نام »َسند دالر« )Sand Dollar( در 

تمام کشور راه اندازی کرد )شورای 

آتالنتیک، فوربس(.

 80
80 کشور CBDC راه اندازی کرده اند یا در 

حال تحقیق برای راه اندازی آنها هستند 

)شورای آتالنتیک(.

۹
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در مرحله اجرای آزمایشی
در مرحله توسعه
در مرحله تحقیق

   راه اندازی شده
غیرفعال

فاطمه اکیما
مترجم
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1.7
میلیون تراکنش بر ثانیه:

حجمی که توسط کدهای آزمایشی 

برای یک CBDC بالقوه ایاالت متحده 

به دست آمده است )پروژه 

همیلتون(.

2 
میلیون یوان دیجیتال 

)حدود 315.000 دالر آمریکا(:

میزانی که طی المپیک 2022، هر روز در 

 CBDC دوره آزمایشی در چین با

معامله شده است )رویترز(.

1.7
میلیارد نفر 

در تمام دنیا )حدود 30 درصد بزرگسال(:

کسانی که دسترسی به حساب بانکی 

ندارد )بانک جهانی، 2017(.
15

16

40

جهان
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رسانه صنعت بیمه  
و اینشورتک ایران

صنعت بیمه، چه در شکل سنتی آن و چه در تلفیق با فناوری های 
نوین، یکی از صنایع مهم و پول ساز به شمار می رود؛ صنعتی که 
از یک  سو در خدمت کاربر نهایی و رفع نیازهای اوست و از سویی 
دیگر انتفاع مالی را برای صاحبان کسب و کارها در پی دارد. اما 
صنعت بیمه دیجیتال و ورود روش ها و راهکارهای نوآورانه 
در آن، به دالیل مختلف در ایران آن طور که باید و شاید رشد 
نکرده است. شاید مهم ترین دلیل آن را می توان وزن سنگین 
رگوالتوری و برخی موانع تنظیم گری دانست که گاه دست و پای 
کسب و کارها را می بندد و اجازه همگام شدن با فناوری های 
روز دنیا را نمی دهد. ورود کسب و کارهای متنوع و نوآور به 
این حوزه از یک سو و مشکالت آنها از سوی دیگر و همچنین 
اهمیت حوزه اینشورتک، ما را بر آن داشت که دوهفته نامه ای 
با عنوان »بیمه دیجیتال« را ضمیمه هفته نامه کارنگ کنیم 
و نگاهی عمیق تر و تخصصی تر به این بخش داشته باشیم.

دو هفته نامه
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بیمه گری  با یک کلیک
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در پی بهبود فرایندهای کسب وکاری
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مردان بازار سرمایه
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لندتک 
میدان 
جدید

در یکی، دو دهــه اخیر، چرخ هــای اقتصاد 
و سیاســت و بحران های گوناگون طبیعی و 
غیرطبیعی در کشورمان طوری به هم پیچیده اند 
و وضعیت اقتصادی خانوارها را به  هم  ریخته اند 
که تأمین تســهیالت و وام های خرد بیش از هر 
زمان دیگری اهمیت یافته و به معضلی منتظر 
چاره جویی تبدیل شــده اســت. در این میان، 
کسب وکارهایی هم هســتند که از شعار دادن 
فاصله گرفته و راهکارهایی مبتنی بر فناوری 
ارائه  داده اند تا هم رؤیای برابری را قدری زمینی  
کنند، هــم از محافظه کاری های اقتصاد 

سنتی عبور کنند.
استمرار تورم بیش از ۴۰درصدی در 
سال های اخیر در ایران، از قدرت خرید 
مردم به شدت کاسته؛ بنابراین نیاز به ارائه 
وام های خرد بیش از پیش احساس می شود. 
کسب وکارهای حوزه لندتک در ایران این نوید 
را می دهند که با فراهم آوردن تســهیالت خرد 
قدری فشارها را از روی دوش خانوارها کم کنند. 
همچنین با توجه به اهمیت و نیاز امروز ما به 
موضوع لندتک شماره دوم مجموعه کتاب های 
راه کار با تمرکز بر این حوزه  منتشر شده است. 
در این شماره خوانندگان خالصه ای از مهم ترین 
کتاب هایی را که در حــوزه وام دهی و اقتصاد 

نوشته شده، می خوانند.



اهالی دنیای رمزارز حتماً 

بلومبرگ 
بیزینس ویک

را  ژائــو  پنــگ  چانــگ 
فعــال  می شناســند؛ 
چینــی- اقتصــادی 
کانادایــی کــه بــا عنــوان 
سی زی )CZ( شناخته می شود. او همان کسی است 
کــه بزرگ تریــن صرافــی رمزارزهــا یعنــی بایننــس را 
راه اندازی کرد.  ژائو به عنوان ثروتمندترین مرد دنیای 
رمزارزها هم شــناخته می شــود. اما ایــن روزها حال 
رمزارزهــا خوب نیســت. بــه همیــن خاطر اســت که 
مجله بلومبرگ بیزینس ویک تصویر ژائو را روی جلد 
خــود قــرار داده و ایــن پرســش را مطــرح کرده  کــه آیا 
ثروتمندترین مرد دنیای رمزارزها می تواند در مقابل 

سرمای سخت مقاومت کند؟ 
بسیاری از افراد در دوران همه گیری تصور می کردند 
بــازار رمزارزهــا بهتریــن عرصــه بــرای فعالیــت و 
سرمایه گذاری است، به این دلیل که آینده را در خود 
دارد، اما حاال شــرایط تغییر کرده و بهار کریپتوها به 
پایان آمده  است. در همین شرایطی که خزان به بازار 
پرریسک رمزارزها یورش برده، برخی افراد نظیر ژائو، 
تالش دارند بــا ابتکاراتی ویژه، ســرمایه خود را حفظ 
کنند. یکی از اقدامات ژائو، معرفــی ترا بود؛ رمزارزی 
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مقاومت ثروتمندتریــــــــن مرد دنیای رمزارزها

در انتظار ترکیدن 
حباب بیت کوین

سقوط رمزارزها، سرمایه گذاران 

گاردین
در این عرصه را غافلگیر کرد. 
هفته نــــــــــــــامه گاردیــن در 
جدیدترین شــماره خــود به 
ســراغ تصویــر تکان دهنــده 
ریزش بیت کوین رفته  است. حدود یک دهه پیش بود که 
بیت کوین برای نخســتین بار به عنــوان یــک دارایی قابل 
معامله وارد بازار شد. اصوالً بازار رمزارزها همیشه بدون 
قانون مشخص بوده و رونق و رکود آن هم عده کمی را دربر 
می گرفته، اما طی دو سال گذشته، وضعیت به کلی تغییر 
کرد. بسیاری از معامله گران از آماتورها گرفته تا حرفه ای ها 
وارد میــدان شــدند. در دوران همه گیری، ســرمایه زیادی 
روانه بازار رمزارزها شد، اما اکنون، به دنبال جنگ روسیه 
و اوکراین، شــرایط عوض شده  اســت. افزایش نرخ تورم و 
خیــزش هزینه های زندگی باعث شــده حــوزه دیجیتالیِ 
مالی ســقوط کند. در واقع تالش بانک هــای مرکزی برای 
افزایش نرخ بهره، روی دارایی های ریســک پذیر از جمله 
بیت کوین و سایر رمزارزها اثر منفی گذاشته و ارزش آنها 
را کاهش داده  است. اما آیا رکود در بازار رمزارزها می تواند 
در ســایر بازارهای مالی و دنیــای اقتصادی هــم اختاللی 
ایجاد کند؟ واقعیت این است که این روزها شاهد تحوالت 
بزرگی در دنیا هســتیم، از آشــوب در کشورهای مختلف 
گرفته تا تغییــر نخســت وزیر در بریتانیا و احتمــال رکود 
اقتصــادی در آمریــکا. همه اینهــا نشــان می دهد جهان 
وضعیــت باثباتــی نــدارد و بــه همیــن خاطــر نمی تــوان 
به ســادگی اثرات بــازار رمزارزها بر اقتصاد جهــان را مورد 
بررسی قرار داد. با این حال، »الکس هرن« و »دان میلمو« 
در گاردین تالش کرده اند نگاهی به پشت صحنه تحوالت 
در بازار رمزارزها بیندازند و به این پرسش پاسخ دهند که 
آیا بایــد نگران رکــود اقتصــاد و اثــرات مختل کننــده بازار 

رمزارزها بر اقتصاد جهانی باشیم یا خیر. 

نسیم بنایی
مترجم
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فناور ی های مالی ایران



که قرار اســت در هر شرایطی، ارزشــش کمتر از یک 
دالر نشــود. ســرمایه گذاری در این عرصه به توصیه 
اصلی صرافــی بایننــس و مدیرعامــل آن یعنــی ژائو 
تبدیل شــد. او می گفــت این رمــزارز ویژه، بازگشــت 
ســرمایه تضمینی به همــراه خواهد داشــت؛ چراکه 

یک رمزارز معمولی نیست. 
وعده بازگشــت ســرمایه ســاالنه هم 20 درصــد بود. 
ترا به عنوان ســرمایه گذاری امن و همراه با بازگشــت 
ســرمایه بــاال معرفی شــده بــود. امــا وضعیت تــرا به 
کجا رســید؟ آیا وعده هایی که فعــاالن در این عرصه 
داده بودند، محقق شــد؟ این همان پرسشــی است 
که خبرنــگار بلومبرگ بیزینس ویــک در جدیدترین 
شــماره این مجله ســعی داشــته بــه آن پاســخ دهد. 
ظاهراً در این شرایط پرخطر، ژائو هم در امان نیست. 
او در ســال 2019 معــادل 1.3 میلیــارد دالر ثــروت 
داشــت و به دنبــال بهبــود بــازار رمزارزهــا توانســت 
ارزش دارایی خــود را در ســال 2020 بــه 2.6 میلیارد 

دالر برساند. 
اما آیا این رویه متوقف شــده، یا ژائــو می تواند ثروت 
خــود را حفــظ و حتــی بــاز هــم ثروت انــدوزی کنــد؟ 
بلومبرگ بیزینس ویک به بررسی احتمال تاب آوری 

ژائو در این شرایط سخت پرداخته  است.
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صاحب امتیاز
Arizent

تیراژ
انتشار آنالین

انتشار اولین شماره
۱885

دفتر مرکزی
نیویورک، آمریکا

وب سایت
americanbanker.co  

سوژه ها
#بانکداری #بانکداری_

دیجیتالی #بانکدار_نمونه

مقاومت ثروتمندتریــــــــن مرد دنیای رمزارزها

معرفی برترین 
بانکدار دیجیتال سال

بانکــداری دیجیتالی یکــی از 
مجله 

آمریکن بنکر
به روزترین مقوالتی است که 
در راســتای بانکــداری آنالین 
مطــرح شــده و ارائــه خدمات 
بانکــی به صــورت اینترنتی را 
بهبود می بخشد. در اکثر کشورهای توسعه یافته حرکت از 
بانکداری ســنتی به ســمت بانکداری دیجیتالی آغاز شده  
است. انجام فرایندهای مختلف به صورت خودکار از جمله 
اقداماتی اســت که در بانکداری دیجیتال صورت می گیرد. 
افــراد بســیاری هــم در همین راســتا فعالیــت دارنــد. مجله 
آمریکن بنکر در جدیدترین شماره خود به معرفی چهره ای 
پرداختــه کــه به عنــوان بانکــدار نمونــه در عرصــه بانکداری 
دیجیتال انتخاب شده  است. »الن ریسون« به دلیل فعالیت 
در حوزه فین تک و ایجاد تحوالت فناورانه توانسته به عنوان 
چهره برتر در عرصه بانکداری دیجیتالی انتخاب شــود. به 
همین دلیل تصویر او روی جلد مجله آمریکن بنکر قرار گرفته 
 اســت. ایجاد تحــول در زمینــه ارائــه خدمات به مشــتریان 
به صورت دیجیتالی از مهم ترین موضوعاتی است که ریسون 
در کارهای خود به آن پرداخته و توانســته ابداعاتی را در این 
زمینه به نام خودش به ثبت برساند. هرچند او جایزه بهترین 
را در رابطه با بانکداری دیجیتالی در سال 2022 از آن خودش 
کرده، اما در مصاحبه با مجله آمریکن بنکــر تأکید کرده که 
هنوز کارش به اتمام نرســیده و تازه فعالیت هایــش را در این 
عرصه آغــاز کــرده اســت. فعــاالن در بانکــداری دیجیتالی، 
ریســون را به عنوان یکی از خوره های فناوری می شناســند. 
نوآوری هایــی کــه او داشــته، بــه بهبــود خدمات رســانی بــه 
مشتریان بانکی کمک کرده  اســت. او با فعالیت در یکی از 
بانک ها توانسته طی سه سال، دارایی بانک را از 1۵9 میلیون 
دالر به 1.8 میلیارد دالر برســاند. تعداد کارکنــان هم در این 
کســب وکار در آرکانزاس بــه حدود 2۵0 نفر رســیده  اســت. 
ریسون معتقد است فعالیت های نوآورانه خود را تازه شروع 

کرده و هنوز راه طوالنی تا خط پایان دارد.
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سوژه ها
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صاحب امتیاز
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دفتر مرکزی
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وب سایت

technologyreview.com  
سوژه ها

#شهری سازی #شهر_
هوشمند #فناوری

مرگ شهر هوشمند

مجله ام آی تی در جدیدترین 

ام آی تی 
تکنولوژی ریویو

شــماره خود به معضل های 
شهری سازی پرداخته  است. 
فرایند شهری سازی از طریق 
انجــام  روز  فناوری هــای 
می شود و به بهبود کیفیت شهرها کمک می کند، اما این 
روند شهری سازی از طریق فناوری می تواند مشکالتی را هم 
با خود ایجاد کند. بهره وری و راحتی بخشی از ماجراست، 
امــا بــه روز کــردن همــه انســان هایی کــه در شــهر زندگــی 
می کنند، بخش مهم تر این جریان است. مشکالت دیگری 
هــم در شــهرهای هوشــمند وجــود دارد. یکــی از ایــن 
مشــکالت، حضــور همه جایــی دوربین هاســت. در واقع 
شهروندان در شهرهای هوشمند همیشه کسی را ناظر بر 
امــور و کارهای خــود می دانند. همین امر باعث می شــود 
احســاس امنیت نکنند. یعنی به نظر می رسد به حریم 
خصوصی شــان ورود شده  اســت. مســئله دیگری که در 
شهرهای هوشمند باید مورد توجه قرار بگیرد، انرژی است. 
بخش عمده انرژی مورد نیاز بــرای بهره گیری از فناوری ها 
باید از طریق انرژی های تجدیدپذیر باشــد. به این ترتیب 
شهرهای هوشمند باید به سمت سبزتر شدن حرکت کنند 
و این امر ساده ای نیست. هرچند سبز شدن و بهره گیری از 
انرژی های پاک یک مزیت به شمار می آید، اما پیاده سازی 
آن به قدری دشوار است که بسیاری از مسئوالن شهری را 
دچــار تردیــد می کنــد. بــا وجــود ایراداتی کــه می تــوان به 
شهرهای هوشمند گرفت، همچنان بسیاری از کشورها 
تالش دارند شهرهای بزرگ خود را هوشمند کنند. از آنجا 
که دنیای فناوری، دنیایی بی پایان به نظر می رسد، می توان 
انتظار داشت که فرایند هوشمندسازی شهرها هم ادامه 
پیــدا می کنــد. ایــن فراینــد بــه ایجــاد اســتارتاپ ها و 
کسب وکارهای آنالین جدید هم کمک خواهد کرد. هرچند 
همه این امور در نهایت می تواند با مقاومت شهروندان، 

به ویژه افراد سالمند مواجه شود.

ایــن شــماره از مجلــه 

فین تک
فین تــک در مهم تریــن 
بــه  خــود  محتــوای 
بــرادران  بــا  گفت وگــو 
دوقلویــی پرداختــه کــه 
قصد دارند صنعت فین تک را وارد سطح جدیدی از 
رقابت و جامع بودن کنند. این گفت وگو که با عنوان 
»بر هم زدن زمین بازی تجارت فین تک با استفاده از 
فنــاوری هــوش مصنوعــی« منتشــر شــده ، مــا را بــا 
»استیون« و »گابینو روشه« آشنا می کند که شرکت 
»َســفایر« را بــه جایگاهــی ویــژه در صنعت امــروز و 

فردای فین تک رسانده اند.
این شــرکت بــا اســتفاده از فنــاوری پیشــرفته ای که 
مبتنــی بر هــوش مصنوعــی اســت، به دنبــال از بین 
بردن موانــع موجــود در دنیای تجــارت و بــر هم زدن 
اساســی ایــن دنیاســت. اســتیون روشــه که کرســی 
ریاســت ســفایر را در اختیــار دارد، در جایــی از ایــن 
گفت وگو به این مسئله اشاره می کند که این شرکت 
قصد دارد فنــاوری ســیلیکون ولی را وارد دنیای امور 

مالی و فایننس کند. 
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سوژه ها
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#ادغام_صنایع

بنیادهای بلوغ 
صنعت فین تک

واقــع  در  مجلــه  ایــن 
بنکینگ  

تکنولوژی
فصلنامــه ای اســت کــه 
توســط شــرکت رســانه ای 
فین تک فیوچــرز منتشــر 
شــماره  در  می شــود. 
تابستان این مجله شاهد گزارش هایی هستیم از تداوم 
فعالیت های ادغام و خریداری یا همان M&A در فضای 
بانکداری و فین تک که به طــور ویژه در ماه مــی 2022 رخ 
داده اند. به گــزارش بنکینگ تکنولــوژی، در حال حاضر 
بسیاری از شرکت های فین تکی توانسته اند سرمایه قابل 
قبولــی را جــذب کننــد و ایــن ســرمایه را در راه خریداری 
شرکت های دیگر به کار انداخته اند. به عنوان مثال شرکت 
انگلســتانی »پَدل« کــه در زمینــه ارائه زیرســاخت های 
پرداخــت به شــرکت های نرم افــزاری فعالیــت می کنند، 
شرکت »پرافیت وِل« را خریداری کرده  است. پرافیت وِل 
تولیدکننــده نرم افزاری اســت کــه در زمینــه تحلیل نرخ 
عضویت و ابقای فعالیت مشتری، اطالعات قابل توجهی 
را جمع آوری و پردازش می کند. پَدل این شرکت را روی هم 
رفته بــا ارزش 200 میلیــون دالر که ترکیبی از پــول نقد و 
سهام بوده، خریداری کرده  اســت. پَدل در دور D جذب 
سرمایه خود موفق شده  بود 200 میلیون دالر جذب کند 
که این مســئله ارزش این شــرکت را به 1.4 میلیــارد دالر 
رسانده  بود. با در نظر گرفتن این مثال، می توانید تصویری 
از فعالیت کلی یک جنبه از بازار بانکــداری و فین تک را 
درک کنیــد. چنیــن فعالیت هایــی در نقاط مختلــف، از 
بریتانیا گرفته تا هلند و سنگاپور در حال رخ دادن هستند 
و به طور کلــی صنعت فنــاوری مالــی به ســرعت مراحل 
جدیدی از رشــد و بلوغ خود را از ســر می گذرانــد. اگر به 
پیگیری اخبــار و گزارش هایــی از ادغــام و خریداری های 
جاری در این صنعــت عالقه مند هســتید، مطالعه این 
شــماره از مجله بنکینگ تکنولوژی قطعاً خالی از لطف 

نخواهد بود.

بخشــی از ایــن گفت وگــو بــر آسیب شناســی عــدم 
نــوآوری در عرصــه امور مالــی متمرکز اســت. در این 
بخش برادران روشــه به ســاده ترین و ریشــه ای ترین 
دلیــل اشــاره می کننــد، یعنــی همــان »بــه چالــش 
نکشــیدن وضعیت موجــود و پرسشــگری نکردن از 
آن«. این شــرکت نســبتاً کوچک بــا تعــداد تقریبی 
6۵ کارمند در ســال 201۷ تأســیس شــد و در مرحله 
جذب سرمایه A موفق شد 18.۷ میلیون دالر را از آن 
خود کنــد.  گابینو روشــه، مدیرعامل ســفایر، درباره 
این مرحلــه از ســرمایه گذاری راه موفقیــت را ترکیب 
صحیحی از میزان آینده نگری و رسیدگی به مسائل 

روز و کوتاه مدت می داند. 
در بخش هــای دیگــر ایــن شــماره از مجلــه فین تک، 
به خدمات مالی، به ویــژه با تکیه بــر صنعت کریپتو 
پرداخته شــده اســت. در بخش مهــم دیگر بــا روند 
موفقیــت اســتارتاپ های یونیکــورن آشــنا شــده و 
بــا بررســی چنــد نمونــه متوجــه می شــویم چطــور 
شــرکت های نوپــا در عرصه فنــاوری مالی بــا تکیه بر 
نوآوری در بخش فناوری خود می توانند به حد ارزش 

یک میلیارد دالری برسند.

هوش مصنوعــــــــــــــــــــــــــی در دنیای تجارت

103
 مرداد 1401

سال ششم
شماره شصتم

دکه



چرا مهم است: پائولو سیرونی یکی از معتبرترین 
افراد حوزه فین تک، از میزبان های نسخه اروپایی 
پادکســت »Breaking Banks«، نویســنده 
تحسین شده و از سخنران های اصلی رویدادهای 
مهــم و بین المللــی در حــوزه  تحــول دیجیتــال، 
اقتصــاد و فایننــس اســت. او در مؤسســه  ارزش 
کسب وکار )IBM( سرپرســتی تیم تحقیقات در 
حــوزه  بانکــداری و بازارهای را بــر عهــده دارد و به 
تیم های خدماتی در زمینه  اتخاذ مدل کسب وکار 
در اقتصادهای پلتفرمی کمک می کند. سیرونی 
بــا تکیــه بــر ایــن پشــتوانه  علمــی و عملــی قوی، 
در کتــاب »بانک هــا و فین تــک در اقتصادهــای 
پلتفرمــی« بــه مهم ترین رونــد مدل کســب وکار 
می پردازد که در ۵0 سال اخیر بر صنعت خدمات 

فایننس اثر گذاشته است. 

ســیرونی بــه ایــن نکتــه توجــه دارد کــه بانک هــا 

اگر خودشــان را بــا تغییــرات در دهه آتــی همگام 
نکنند، محکوم به نابودی هســتند، پــس در این 
اثر می کوشــد صنعت را به ســوی شکل جدیدی 
از تحول دیجیتال هدایت  کند که استراتژی های 
مبتنــی بــر پلتفــرم، زیربنــای آن را تشــکیل 

می دهند.
نظریــه  پلتفــرم بیــرون از حــوزه فایننــس متولــد 
شده، اما ســیرونی در این کتاب توضیح می دهد 
که این نظریــه چگونه راه خــودش را به بانکداری 
و بازارهــای مالــی بــاز کــرده تــا روش کســب وکار 
شــرکت ها را از بنیــاد تغییــر بدهــد. همچنیــن، 
او تأکیــد می کنــد کــه مشــتری و شــکنندگی 
اکوسیســتم ها باید بیش از پیــش در نظر گرفته 
شــود و همگامــی بــا تجــارب مبتنــی بر فنــاوری، 
بــا وجــود دشــواری های آن، بایــد در دســتور کار 

بانک ها قرار بگیرد    

عنوان اصلی
 Banks and Fintech on Platform Economies:

 Contextual and Conscious Banking
نویسنده

پائولو سیرونی
انتشارات

   وایلی
سال انتشار

2۰2۱  

بانک ها و فین تک در اقتصادهای پلتفرمی 
بانکداری بافتاری و آگاهانه

چــرا مهــم اســت: »دگرگونــی فایننــس« یکــی از 
شــماره های مجموعــه چندرشــته ای »مطالعات 
پالگریــو در تجــارت دیجیتــال و فناوری هــای 
توانمند« اســت که گزارشــی جامع و منسجم از 
محاســبات ابــری، شــبکه های اجتماعــی، تلفن 
همراه، بیگ دیتا و سایر فناوری های توانمندساز 
دگرگون کننــده  نحــوه عملکــرد و تعامــل افــراد با 
یکدیگــر در جامعــه ارائه می دهــد. هر شــماره از 
ایــن مجموعــه بر یــک موضــوع مجــزا و مهــم در 
کســب وکار و علــوم کامپیوتــر متمرکــز اســت و 
تحقیقــات و ایده هــای پیشــرفته در این حــوزه را 
پوشش می دهد. هر شماره را متخصصان حوزه  

مربوطه می نویسند. 
نویســندگان کتاب »دگرگونــی فایننس« ضمن 
مــرور موقعیــت فعلــی، می کوشــند تعریفــی 
برای اکوسیســتم فین تک در قرن بیســت ویکم 
ارائــه دهنــد و راه هایــی بــرای تحقیقــات جدیــد 

و گشــودن چشــم اندازهایی از کســب وکار، 
فناوری و صنعت عرضه کنند. همچنین، نشان 
می دهنــد کــه چگونــه انــواع فنــاوری در نقــش 
عاملــی تســریع کننده بــرای فراینــد نــوآوری در 
بخــش بانکــی و خدمــات مالــی عمــل می کنــد. 
امروزه بانک های سنتی و ارائه دهندگان خدمات 
مالی ســنتی از سویی، زیر فشــار رقابت فزاینده 
با شــرکت های فنــاوری اطالعات جهانــی مانند 
گوگل و اپل و آمازون و پی پال  هســتند و از سوی 
دیگــر، بــا فشــار ســرمایه گذاران برای کاســتن از 
هزینه ها، افزودن چابکی، حفظ مشتریان فعلی 
و بهبود ارتباط با آنها دست و پنجه نرم می کنند 
و ظاهراً فناوری هایی مانند بالکچین، محاسبات 
ابــری، فناوری هــای تلفــن همــراه و شــبکه های 
اجتماعی در این صنعت و در حوزه  کســب و کار 
در مقایســه با ســایر حوزه ها پتانسیل بیشتری 

بروز می دهند  

عنوان اصلی
 Disrupting Finance: FinTech and Strategy in

 2۱st Century the
نویسندگان

تئو لین، جان مونی، پی یرآنجلو روزاتی و مارک 
کامینز

انتشارات
Palgrave Pivot   

سال انتشار
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چــرا مهم اســت »فرهنگ لغــت فین تــک« اثری 
از انتشــارات معتبــر اســپرینگر اســت. دبیــران 
ایــن مجموعــه معمــوالً جدیدتریــن تحقیقــات 
در زمینــه   مدیریــت مالــی، ســرمایه گذاری، بــازار 
سرمایه، مؤسسات مالی، روش های حسابداری، 
گزارش دهــی، اســتانداردها، حاکمیــت شــرکتی، 
نوآوری مالی و فین تک را در قالب تک نگاری های 
مجزا منتشــر می کننــد و بــه ارائه تعاریــف دقیق 
و روشــن وجــوه عملــی و نظــری هــر یــک از ایــن 
موضوعــات توجــه دارنــد. راینــر آلــت و اســتفان 
هــوچ مجموعــه ای شــامل بیــش از 830 کلمــه 
کلیــدی را؛ از بانکــداری و بیمــه گرفتــه تــا فناوری 
اطالعات و مدیریــت نوآوری جمــع آوری کرده، به 
هم پیونــد داده و بــا ترتیــب الفبایی در دســترس 
مخاطــب قــرار می دهنــد. همچنیــن، بخشــی با 
عنــوان اصطالحــات عــددی و فهرســت 30 ارز 

دیجیتــال برتــر تــا ســال 2020 و نســخه  روزآمــد 
همیــن فهرســت در ســال 2021 به طــور جداگانــه 
به ایــن فرهنگ لغــت ضمیمه شــده اســت.  این 
کتاب به مخاطب کمک می کند که به سرعت و با 
اطمینان به تعاریفی دقیق و موجز از اصطالحات 
حوزه مالی و کسب وکار دسترسی پیدا کند. از این 
رو، به نظر می رســد این کتــاب برای فعــاالن حوزه  
فین تک، پژوهشگران دانشگاهی و مدیران حوزه 
مالی به یک انــدازه جالب و ارزشــمند و راهگشــا 
باشد و سهم بسزایی در روشن کردن و سروسامان 
بخشــیدن به نام گــذاری پیچیــده و به ســرعت در 
حال رشــد و تکویــن فین تک ایفــا کند. نــگاه باز و 
عمیق نویسندگان این مجموعه در ترکیب ایده ها، 
مفاهیم، تعاریف خدمات مالی و فناوری دیجیتال 
در این اثر چشــم گیر اســت و ویژگی هایی دارد که 

اثری کارآمد را به مخاطب نوید می دهند  

فرهنگ لغت فین تک 
اصطالح شناسی دنیای مالی دیجیتالی شده

چرا مهم است:پروفسور »نادین تورنووا«، رئیس 
دانشکده مدیریت دانشگاه کوت دازیو فرانسه، 
در مــورد ایــن کتــاب می گویــد: »فین تــک پدیده 
بزرگ آینده نیست، همین االن بزرگ ترین پدیده 
است!« اما این پدیده بزرگ چیست؟ شرکت های 
فین تــک چگونه تأمیــن مالی می شــوند؟ چگونه 
می تواننــد ارزش خلــق کننــد؟ چگونــه می تــوان 
شــرکت فین تکی موفقی بود؟ آیا راهی مؤثر برای 

کاهش ریسک های این حوزه وجود دارد؟ 
فین تــک مــدل کســب وکار جدیــدی بــرای بخش 
مالی جهانی اســت و پتانســیل عظیم و روشــنی 
بــرای صرفه جویــی در مقیــاس و گســتره دارد، 
همچنین در کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و 
کاهش چشم گیر ریسک، کارآمدی فوق العاده ای 
نشــان داده اســت.  »ماتیــاس فیشــر« در 
کتاب»مدل های کســب وکار فین تک« به روشــی 

عالمانــه، کارکردگرا و آموزنده مخاطــب را در تمام 
جنبه های مدل های کســب وکار جدیــد و انقالبی 
فین تک همراهــی و راهنمایی می کنــد. این کتاب 
در هشــتم فوریــه 2021 در 310 صفحــه و به زبان 
انگلیســی منتشــر شــده و اولین  کتابی اســت که 
بــوم مــدل کســب وکار کانــواس )canvas( را برای 
فین تک هــا مطرح می کنــد.  این کتاب بــرای درک 
تغییرات ســریع و شــدید در بخش مالی ضروری 
اســت. نویســنده اکوسیســتم منحصر به فــرد، 
اجــزای مــدل کســب وکار و منابــع مزیــت رقابتی 
شــرکت های موفــق فین تــک را بررســی کــرده و بــا 
ارائه  نمونه هایی از اروپا تا ایاالت متحده آمریکا و 
چین درکی جهانی از وضعیت و مسائل این حوزه 
برای مخاطب خود بــه ارمغان مــی آورد. همه  این 
ویژگی ها این اثر را برای دانشجویان و متخصصان 

کاربردی کرده است   

مدل های کسب وکار فین تک 
اعمال روش کانواس و تجزیه وتحلیل مراحل سرمایه  گذاری 

خطرپذیر
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ازکی

تا دو، سه سال پیش ازکی و بیمیتو دو شرکت 
مستقل از هم بودند، ولی حاال مدت هاست 
دو سامانه فروش آنالین بیمه ادغام شده اند 
و با نــام واحــد ازکی بــه فعالیــت خــود ادامه 
می دهنــد. ازکــی امــروز یکــی از مهم تریــن 
ســامانه های فــروش آنالین بیمــه در ایران به شــمار می رود کــه با در 
اختیار داشــتن ســهم زیادی از بازار فروش آنالین پیش می رود. در 
اپلیکیشن ازکی انواع بیمه نامه ها را می توان در کمترین زمان ممکن 
تهیــه کــرد؛ از بیمــه شــخص ثالــث و بدنــه و موتورســیکلت بگیر تا 
حوادث و درمان و مســئولیت. امــا ازکی فقط ســامانه خرید آنالین 

بیمه نیست. 
مهم ترین مزیت ازکی در مقایسه با سایر ســامانه های آنالین بیمه 
در پرداخــت خســارت اســت. در ازکی می توانید خســارت ماشــین 
خود را آنالیــن و فقط در ســه مرحلــه دریافــت کنید؛ بدون دردســر 
و پرداخــت هزینه اضافه با پشــتیبانی 24ســاعته ازکی کــه در تمام 

مراحل مشتری را همراهی می کند. 
ازکــی یــک قابلیــت مهــم دیگــر نیــز دارد؛ اینکــه فقــط مخصــوص 
بیمه گزاران نیســت و گروه زیــاد نماینده های بیمه هــم می توانند با 
ثبت  نــام در مرکز فروشــندگان ازکــی به دیگــران بیمه بفروشــند. به 
این ترتیب کــه شــما می توانیــد به عنوان فروشــنده ازکــی بیمه های 
مختلــف )بیمــه شــخص ثالــث، بدنــه، آتش ســوزی، عمــر و…( را از 
همــه شــرکت های بیمــه بــه دیگــران بفروشــید و بــه ازای هــر بیمه، 
به صورت هفتگی پورســانت بگیرید. کیف پول، گــزارش کارمزدها، 
بیمه  نامه هــای قبلــی، یادآورهــا و… همــه در اپلیکیشــن نمایندگان 
ازکی در دسترس هستند تا فروشــنده با تسلط بیشتری کار فروش 

بیمه را انجام دهد. 

آیتول

آیتول یک اپلیکیشن چندکاره همه فن حریف 
در زمینــه خودرو اســت؛ یکــی از کامل ترین و 
جامع تریــن اپلیکیشــن های حــوزه مدیریت 
پرداخــت و خدمــات خودرویــی. در آیتول هر 
نیــازی کــه در رابطــه بــا خدمــات خودرویــی 
خودتان داشــته باشــید، پیدا می کنید. از پرداخت عوارض سالیانه، 
عــوارض آزادراهــی، دریافت طــرح ترافیــک، امکان ثبت درخواســت 
معاینــه فنــی و امــکان تعویــض پــالک غیرحضــوری گرفتــه تــا خرید 
بیمه نامه شــخص ثالث. حتی خدمات کارواش در محــل یا اطالع از 
زمان تعویض روغن ماشــین تان را هم می توانید به اپلیکیشن آیتول 

بسپارید.
در ایــن میــان خریــد بیمــه خــودرو از مهم تریــن خدماتــی اســت که 
اپلیکیشــن آیتــول بــه شــما ارائــه می دهــد. بــا کمــک اپلیکیشــن 
آیتــول می توانیــد بــرای خریــد بیمــه شــخص ثالــث و بدنه خــودرو و 
موتور ســیکلت خود اقــدام کنید. برای خریــد این بیمــه می توانید در 
پلتفرم آیتول، خدمات شرکت های بیمه را با هم مقایسه و دست به 
انتخاب بزنید. نکته قابل توجه این است که شما می توانید حق بیمه 
خودرو و موتورسیکلت خود را به صورت نقد یا اقساط پرداخت کنید. 
مهم ترین مزیت اپلیکیشــن آیتول در مقایسه با سامانه های فروش 
آنالین بیمه در مدت زمان اندک صدور بیمه نامه شخص ثالث است. 
آیتولی ها به ســبب دسترســی به داده های ســوابق خودروی مشتری 
از طریق ســامانه پرداخت عــوارض آیتول می توانند کاری را که ســایر 
ســایت های آنالین در چند ســاعت انجام می دهند، در کمتــر از نیم 
ســاعت پیش ببرند. این موضوع در کنار راحتی طراحی اپلیکیشــن 
باعث شــده تــا آیتــول یکــی از راحت تریــن ســامانه های خریــد بیمه 

شخص ثالث باشد.

نگاهی به هشت اپلیکیشن  مقایسه و فروش آنالین بیمه در کشور 

بیمه گری 
با یک کلیک

تا چند سال پیش، دورانی که هنوز پای فناوری های جدید به صنعت بیمه باز نشده بود، همه سازوکار خرید بیمه از طریق ارتباط 
چهره به چهره نماینده های بیمه بود با مشتریانی که اطالع چندانی از محصوالت مختلف شرکت های مختلف نداشتند و صرفاً 
از شــنیده ها و تجربه های زیســته خودشــان دســت به خرید بیمه نامه می زدند. اما امروز نســل جدید برهم زننده ها به مدد 
فناوری های جدید زمین بازی را تغییر داده اند. امروز فناوری چنان با زندگی مردم درآمیخته که دیگر رویکردی مانند خرید بیمه 
در مدت زمانی کوتاه و بدون حضور انجام می گیرد؛ آن هم با امکان مقایســه همه محصوالت و اســتفاده از تخفیف ها. امروز اپلیکیشــن ها و 
سایت های بیمه ای مختلفی وجود دارند که امکان خرید امن و بدون دغدغه آنالین بیمه را برای مشتریان فراهم می کنند. در این مطلب به بررسی 
امکانات و ویژگی های هشت اپلیکیشن  مقایسه و  فروش بیمه پرداخته ایم. اپلیکیشن هایی که بعضاً با تجربه حضور در تبلیغات محیطی برای 
بسیاری از ما نام آشنا هستند و یکی از ابزارهای مهم در مدیریت جامع بیمه نامه های امروز ما. ناگفته نماند که سایت های فروش بیمه زیادی در 
حال حاضر مشغول فعالیت در اکوسیستم نوآوری بیمه کشور هستند که اپلیکیشنی ندارند و به همین سبب در این فهرست دیده نشدند. 

مانند بیمه دات کام که مدت هاست در بازار بیمه کشور فعال است و سهم مشخصی در بازار فروش بیمه نامه آنالین دارد. 
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بیمه بازار

 بیمه بازار یکی از اولین استارتاپ های فروش 
آنالین بیمه در کشــور اســت و از نخســتین 
اینشــورتک هایی اســت کــه راه را بــرای ورود 
نوآوری به عرصه سنت زده بیمه هموار کرد. 
امــروز از بیمه بــازار بایــد به عنــوان یکــی از 
تأثیرگذارترین اپلیکیشن های خرید بیمه در کشــور نام برد که طی 
ســال ها، تــالش زیــادی بــرای تغییر عــادات خریــد مشــتریان بیمه 

داشته است. 
در بیمه بــازار نیــز ماننــد ازکــی می تــوان بــه ســراغ انــواع و اقســام 
بیمه نامه ها رفــت و گاهی هــم از مزایای یک تخفیف حســابی روی 

بیمه های شخص ثالث لذت برد. 
راحتی استفاده از اپلیکیشــن بیمه بازار از مهم ترین مزایایی است 
که مشــتریان از تجربه خرید بیمه از بیمه بازار عنــوان می کنند.  در 
حال حاضر، ۷0 درصد بیمه هــا در بیمه بازار به صورت آنالین صادر 
و نسخه های کاغذی، تنها در صورت درخواست خریدار، به آدرس 
پستی آنها فرســتاده می شــود. به روز بودن لحظه ای قیمت ها طبق 
آخرین تغییرات قوانیــن بیمه مرکزی ایران و شــرکت های بیمه گر از 
دیگر مزایای بیمه بازار اســت و البته آسان کردن مدیریت بیمه ها از 

یادآور تمدید بیمه و... .

بیمه  باش

 با کمک بیمه باش می تــوان تمامی اطالعات 
مورد نیاز از جمله قیمت، میزان پوشش بیمه 
و سطح کیفیت خدمات شرکت های مختلف 
یــد کــرد.  بیمــه را مقایســه و آگاهانــه خر
مهم تریــن مشــخصه بیمــه بــاش کمــک بــه 

مدیریت بیمه نامه های خانواده است. 
در واقع شــما می توانید بــا اســتفاده از سیســتم مدیریــت بیمه این 
نرم افزار از زمان اتمام بیمه، تاریخ سررسید اقساط بیمه ها و... مطلع 
شــوید و در هر لحظه و هر مکان به اطالعات بیمه ای خود دسترســی 
داشته باشــید. بیمه باش فعالً فقط بیمه نامه شــخص ثالث و موتور 

دارد.

بیمچه

 آنچــه از نظــرات کاربــران دربــاره اپلیکیشــن 
مقایســه و فــروش بیمچــه بــرآورد می شــود، 
داشتن سرعت عمل باال در صدور بیمه نامه 
رقابتــی  مزیــت  یــک  اســت.  مشــتریان 
منحصربه فــرد کــه می توانــد امروز در شــمار 
فــراوان تجمیع کننده های بیمه، نقطه عطف کســب و کار به حســاب 
بیایــد. بیمچــه بــا شــعار ســادگی در خریــد بیمــه، دسترســی بــه 
محصوالت همه شرکت های بیمه را برای مشتریان در کمترین زمان 
ممکن فراهم می کند. طراحی گرافیک مینیمال اپلیکیشن و سادگی 
در ارائــه پیشــنهادها یکــی از شــاخصه های مهــم  بیمچــه به شــمار 

می رود.

بابیمه

بابیمه یک سامانه استعالم، مقایسه و خرید 
آنالیــن بیمه نامه بــا شــعار »بابیمه به ســبک 
خودت بیمه کن!« است. در بابیمه می توان با 
شــرایط ويــژه ای بیمه نامــه خریــد؛ از جملــه 
پرداخت از دم قسط و بدون پیش پرداخت بیمه 
شخص ثالث، بدون هیچ سودی و در مدت زمان یک سال. بابیمه مانند 
سایر تجمیع کننده های بیمه ای امکان مقایسه در لحظه قیمت انواع 
بیمه نامه را در  اختیار مشتریانش قرار می دهد. بابیمه خدمات مشاوره 
بیمه نیز دارد و البته امکاناتی مانند همسفر؛ قابلیتی که می توان از طریق 
آن در مســافرت های گروهــی از موقعیــت دوســتان باخبــر شــد و برای 
سفرهای گروهی برنامه ریزی کرد. اما مهم ترین ویژگی بابیمه در مقایسه 
با سایر اپلیکیشن ها موضع درآمدزایی از طریق تجربه کاربری است. در 
واقــع اســتفاده کنندگان از اپلیکیشــن بابیمــه می تواننــد با مشــاهده 
ویدئوهای آموزشی یا دعوت دوستان شان به دیدن این کلیپ ها، امتیاز 
کسب کرده و در زمان خرید بیمه نامه از این امتیازات استفاده کنند. در 
واقع بابیمه مسئله ارائه تخفیف به مشــتریان را با این روش حل کرده 
است. همچنین اطالعات دقیق همه شعبه های نمایندگی شرکت های 
بیمه در اختیار بیمه گران قرار گرفته تا تصمیم برای خرید از نرم افزار یا 

نماینده حقوقی غیربرخط بر عهده خود مشتری باشد.

بیمه سی

بیمه ســی یک اپلیکیشــن بــا تجربــه کاربری 
مفید است که در کنار سایت فروش در میان 
تجمیع کننده هــای بیمــه کشــور فعالیــت 
می کنــد. بیمه ســی اولین شــرکتی اســت که 
توانســت مجــوز کارگــزاری برخــط را از بیمــه 
مرکزی ایران دریافت کند. آنچه بیمه سی را در بین سایر رقبا منحصر 
می کند، طراحی UI خاص نرم افزار و سایت این شرکت است. در بیمه 
ســی همه نوع بیمه نامه ای در دسترس اســت؛ از بیمه شخص ثالث 
گرفته تــا بیمه عمــر و حــوادث. ارائه پکیج هــای بیمه ای خــاص نیز از 
خدماتی است که مشــتریان می توانند در بیمه ســی از آن  استفاده 

کنند. 

بیمه 24

 کافی است در قسمت گفت وگو با پشتیبانی 
اپلیکیشــن و ســایت بیمــه 24 درخواســت 
مشاوره خودتان را وارد کنید تا مشاوران بیمه 
24 برای خرید هر بیمه نامه ای که نیاز دارید، 
دســت به کار شــوند. بیمــه 24 تجمیع کننــده 
انواع بیمه از تمامی شرکت های بیمه است که امکان فروش سازمانی 
را در نرم افــزار خــود در نظــر گرفتــه اســت. از مزیت هــای بیمــه 24 
دسترســی ســریع به اســتعالم ســوابق بیمه نامه خــودرو و اســتعالم 
اصالت بیمه نامه خودرو اســت کــه در مدت زمان کوتاهــی در اختیار 
مشتری قرار می گیرد. پیگیری پرداخت خسارت تا آخرین لحظه نیز 

از مزیت های دیگر بیمه 24 به شمار می رود. 
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  تولید تحت الیسنس

شــرکت توســن تکنو بنا به نیاز اکوسیســتم فناوری و نــوآوری، بــا انتقال دانــش فنی به 
 داخل کشــور و انجــام فرایند تحقیق و توســعه، طراحــی و تولید تحت الیســنس پایانه
  TECHNO A920Pro را انجــام داده اســت. بــه گفتــه مدیــران ایــن شــرکت،
 TECHNO A920Pro محصول مشترکی است که در سایه همکاری های بین المللی به 

بازار پرداخت الکترونیکی ایران معرفی شده است.

این پایانه در حال حاضر به دلیل کیفیت، ویژگی های 
کلیدی و قابلیت پشتیبانی گسترده خود در طرح های 
ملــی و کشــوری بــه کار گرفته شــده و عملکــرد خوبی 
هــم داشــته اســت. بــرای مثــال ایــن پایانــه در طــرح 
هوشمندســازی یارانه نان مورد اســتفاده قــرار گرفته 

است.

معرفی پایانه پرداخت الکترونیک هوشمند TECHNO A920Pro شرکت توسن تکنو
 که در طرح هوشمندسازی نان مورد استفاده قرار گرفته است

در پی بهبود فرایندهای 
کسب وکاری

شرکت توسن تکنو به تازگی از کارت خوان اندرویدی TECHNO A920Pro در حوزه پایانه های پرداخت الکترونیک هوشمند 
رونمایی کرده است. پایانه پرداخت الکترونیک هوشمند TECHNO A920Pro با بهره  گیری از پلتفرم اندرویدی موجب ایجاد 
پیوند بین فین تک ها، بانک ها و شرکت های پرداخت الکترونیک شده و امکان ارائه ســرویس های نوآورانه در نقطه فروش را 
فراهم می کند. همچنین این پایانه به دلیل مجهزبودن به سیســتم عامل اندروید ظرفیت توسعه و پشتیبانی مناسبی برای 
بهبود فرایندهای کسب وکاری دارد. TECHNO A920Pro همان کارت خوانی است که در طرح هوشمندسازی نان مورد استفاده قرار گرفته و 
می توان آن را در نانوایی ها مشاهده کرد. یکی از ویژگی های کلیدی این پایانه، قابلیت نصب اپلیکیشن های گوناگون است که به فروشگاه ها اجازه 
نصب نرم افزارهای کاربردی برای مدیریت کسب وکارشان را می دهد و از این طریق امکان کنترل موجودی محصوالت، تعداد و زمان فروش، اوج 
زمان فروش محصوالت، مدیریت کارکنان و شاخص های ارزش آفرین دیگر برای مدیریت هوشمند کســب وکار فراهم می شود. در ادامه نگاه 

کامل تری به پایانه پرداخت الکترونیک هوشمند TECHNO A920Pro خواهیم داشت.
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  خلق ارزش در مدیریت هوشمند فروشگاه

پایانه TECHNO A920Pro دارای قابلیت نصب اپلیکیشــن های گوناگون است و به 
فروشــگاه ها اجازه نصب نرم افزارهای کاربردی برای مدیریت کســب وکار را می دهد. از 
این طریق امکان کنترل موجــودی محصوالت، تعــداد و زمان فــروش، اوج زمان فروش 
محصوالت، مدیریت کارکنان و شاخص های ارزش آفرین دیگر برای مدیریت هوشمند 
کســب وکار فراهم می شــود. امکان رصد گردش مالی فروشــگاه و تفکیک فاکتورها در 
کنار ارزیابی رفتار خرید مشتری ارزشی است که در نتیجه این قابلیت برای کسب وکار 
ایجاد می شــود. بدین  ترتیب کســب وکار می تواند در خریدهای بعدی، پیشنهادهای 
سفارشی شــده و خاص به مشــتریان ارائــه دهد. اعطای اعتبــارات به اعضای باشــگاه 
مشــتریان، ارزش دیگری اســت که در نتیجه این قابلیــت برای صاحبان کســب وکار و 

مشتریان فراهم می شود.

  ارزش آفرینی با کاهش هزینه های عملیاتی پی اس پی ها

TECHNO A920Pro در یک نمای کلی پایانه ای اســت که برای صاحبان کسب وکار، 
امکان ارائه سرویس های ارزش افزوده بیشتر به مشتریان را عملیاتی کرده و از طرفی با 
قابلیت اتصال پایانه به سامانه TECHSTORE توسن تکنو - که پلتفرم باز نرم افزارهای 
پرداخت الکترونیک اســت - امکان پشــتیبانی کامــل کارت خوان بــرای پی اس پی ها و 
کسب وکارها را محقق ساخته است. دسترسی پی اس پی ها  به پایانه از راه دور و امکان 
کنترل آن از حیث روشن یا خاموش بودن، عملکرد، فعال سازی یا عدم فعال سازی 
ماژول هــای مختلف، میــزان فعالیت و همچنین ارســال توصیه هــای همگانی برای 
 TECHNO A920Pro کســب وکارها از طرف پی اس پی ها از مهم ترین ویژگی هــای
است که طبق گفته  مدیر بازاریابی و توسعه کسب وکار توسن تکنو مزیت رقابتی این 
محصول نیز محسوب می شود. این پایانه با قابلیت پشتیبانی و محدودیت حوزه 
فعالیتی، عمالً جلوی اســتفاده های نامشخص )مواردی چون اســتفاده از پایانه ها 
در خارج از کشــور( و تراکنش های مشــکوک را می گیرد. در نتیجه ایــن پایانه عالوه 
بر اینکه کارایی یک کارت خوان را دارد، روی مدیریت و کنترل پرداخت ها از سمت 
پی اس پی ها و فروشگاه ها نیز متمرکز است. بدین  ترتیب این پایانه با برخورداری از 
قابلیت اتصال به TECHSTORE و امکان کنترل هوشمند از راه دور در اموری نظیر 
عملیات های به روزرسانی و نصب بسته های امنیتی، ســرعتی فوق العاده در انجام 
عملیات را رقم زده، کاهش هزینه هــای EM و PM را به دنبال داشــته و در نتیجه به 

کاهش هزینه های سنگین عملیاتی پی اس پی ها منجر می شود.

  قابلیت نصب نرم افزارهای کاربردی

پایانه TECHNO A920Pro در فروشــگاه ها، پارکینگ های عمومی، کسب وکارهای 
تحویل کاال، رســتوران ها، کافی شــاپ ها و کســب وکارهای شــخصی و فروشــگاه های 
زنجیره ای قابلیــت به کارگیــری دارد و با توجه به نیاز هر کســب وکار می تــوان نرم افزار 
ویژه ای برای آن طراحی کرد. TECHNO A920Pro با ویژگی هایی کلیدی  نظیر قابلیت 
اتصال به پلتفرم TECHSTORE، امکان استفاده از به روزترین نرم افزارها و جدید ترین 
نسخه های سیســتم عامل اندروید را در برابر پی اس پی ها و پذیرندگان قرار می دهد. 
به عبارت دیگر، این پایانه تنها یک کارت خوان نیست و با قابلیت نصب نرم افزارهای 
کاربردی، متناسب با نیاز کسب وکار و کاربر، به روند توســعه تجارت الکترونیکی در 

کشور کمک می کند. 

  ویژگی های سخت افزاری

این پایانه در کنار برخورداری از باتری  با ظرفیت باال، با دارابودن پردازنده چهارهسته ای، 
قدرت مانور باالیی در انجام تراکنش ها دارد و در عمل شتاب ویژه ای به عملیات فروش 
کسب وکارها می بخشد. این ویژگی ها سبب می شوند کسب وکارها در به کارگیری این 
پایانــه، با کمتریــن محدودیت ســخت افزاری روبه رو باشــند و با شــتاب عملیاتی قابل 
توجهی، فرایند پرداخت الکترونیک را انجام دهند. همچنین این پایانه دارای استاندارد 
امنیتی PCI PTS 5.X است. عالوه بر این موارد، صفحه نمایش رنگی لمسی ۵.۵ اینچی 
پایانه با وضوح و شفافیت باال، توانسته عمق و کیفیت تصویر مناسبی در انجام تراکنش 
ارائه دهد و نیز طراحی و اجرای نرم افزارهای کاربردی تحت سیستم عامل اندروید برای 

استفاده در این کارت خوان را محقق سازد.

دوربیــن TECHNO A920Pro قابلیــت اســتفاده از 
روش هــای پرداخــت الکترونیک نویــن نظیــر پرداخت از 
طریــق تشــخیص چهــره، بارکــد و کیوآرکــد را بــرای کاربر 
رقم زده اســت. در کنــار دوربیــن و بارکدخــوان تک بعدی 
و دوبعــدی TECHNO A920Pro این پایانــه می تواند با 
اتصال به انواع شبکه های مخابراتی نسل سوم و چهارم 
و شبکه های اینترنتی بی ســیم، تراکنش ها را بدون وجود 
محدودیت اتصال اینترنتی انجام دهد و به کاربر این اجازه 
را می دهد که شبکه دلخواه خود را برای اتصال به اینترنت 

انتخاب کند.
در ادامه بررسی ویژگی های TECHNO A920Pro باید به 
بارکدخوان آن نیز توجه ویژه ای داشت که با دکمه اسکن 
خود، عمالً به عملیات خریدوفروش پذیرندگان فروشگاهی 
شتاب ویژه ای بخشیده است. TECHNO A920Pro با 
دارابودن بارکدخوان، نیاز به سخت افزار بارکدخوان مجزا 
در عملیات فروش را برطرف ســاخته اســت. این توســعه 
سخت افزاری به نحوی می تواند رویکرد تجمیعی در ارائه 
محصوالت را در بستر شبکه پرداخت الکترونیکی کشور 
جا بیندازد و همچنین به حذف نگاه تک بعدی در طراحی 

محصوالت پرداخت الکترونیکی بینجامد.
 TECHNO A920Pro وجود سیستم عامل اندروید روی
به کمک توسعه نرم افزاری پذیرندگان آمده و یکپارچگی 
نرم افــزاری در تراکنش هــا را ممکــن کــرده اســت. بدیــن 
 ترتیب این پایانه می تواند به شکل دائمی با توجه به نیاز 
نرم افزاری کسب وکارها مورد استفاده قرار بگیرد و سهولت 
دوجانبه ای، چه برای مشتری و چه برای پذیرنده خدمات 
پرداخت الکترونیکــی ایجاد کند. بــا این حــال، باید دید 
نگاه کسب وکارها به پایانه TECHNO A920Pro چگونه 
خواهد بود و ویژگی های آن تا چه حد نیازهای کسب وکاری 

فروشگاه ها را پوشش می دهد.
طبق گفته مدیر بازاریابی و توسعه کسب وکار توسن تکنو، 
نمونه هایی از این پایانه را می توان در کشورهای اروپایی و 
همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس مشاهده کرد که 
توسط کسب وکارها به کار گرفته شده است. در نهایت به 
نظر می رسد TECHNO A920Pro گامی به سمت انجام 
تراکنش های پرداخت الکترونیک آسان تر در کنار توجه به 

ارزش  افزوده های مورد نیاز کسب وکارهاست.
شرکت توســن تکنو که از شــرکت های دانش بنیان فعال 
در زمینه تولید راهکارهای مورد نیاز صنعت فناوری های 
مالی اســت، در ســال 1389 تأســیس شــده و با دارابودن 
بیــش از 3۵ درصــد ســهم بــازار پایانه هــای پرداخــت 
الکترونیکی و بیش از 9۵ درصد ســهم بازار ماشین های 
بانکی خودگردان کشور از پیشتازان صنعت فناوری های 
مالی ایران به شمار می رود. این شرکت با تمرکز بر موضوع 
تحقیق و توسعه، توانسته عمق تولید داخلی پایانه های 
پرداخت الکترونیک تولیدی خود را به بیش از ۵3 درصد 
و عمق تولید داخلی ماشــین های بانکی خــود را به بیش 
از ۵8 درصد برســاند و بــا برنامه ریــزی صورت گرفته، این 
افزایش عمق تولیــد داخلی محصوالت همچنــان ادامه 
خواهد داشــت. توســن تکنو با داشــتن بیش از 8۵ دفتر 
نمایندگی فعال در سراسر کشور، توانسته خدمات پس 
از فروش مطلوبی به بیش از 16 بانک و بالغ  بر 20 شرکت 

پرداخت الکترونیکی ایران ارائه دهد 
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معرفی مدیران عامل ۱۶ کارگزاری برتر کشور از نظر ارزش کل معامالت آنها

مردان بازار سرمایه
بازار ســرمایه به عنوان یکی از بازوهای اقتصادی کشــور که در گذشته اقبال کمتری به آن وجود داشــت، در سالیان اخیر با   
تغییر رویکرد حاکمیت مورد توجه سرمایه گذاران بیشتری قرار گرفته و همین موضوع، انتخاب کارگزاری معامالتی مطمئن 
را بــرای ســرمایه گذاران به موضوعــی مهم تبدیــل کرده اســت. همزمان با توســعه بــازار ســرمایه در ایــران و افزایــش تعداد 
کارگزاری های فعال در این بازار، سرمایه گذاران با گزینه های مختلف و بیشتری برای انتخاب کارگزاری خود روبه رو هستند. 
در این راستا، در این شماره از عصر تراکنش به سراغ معرفی مدیران عامل 16 کارگزاری بورس رفتیم و رزومه آنها را بررسی کردیم. انتخاب این 
16 کارگزاری بر اســاس ارزش کل معامــالت آنها صورت گرفته اســت. ســازمان بــورس و اوراق بهادار تهــران اوایل تیرماه ســال جاری خالصه 
رتبه بندی شرکت های کارگزاری بورس و اوراق بهادار تهران )خردادماه 1401( را منتشر کرده که در آن خالصه رتبه بندی شرکت های کارگزاری 
به تفکیک نوع معامله با چهار عنــوان »ارزش کل معامالت«، »ارزش معامالت خــرد و بلوک کل«، »ارزش معامالت خــرد و بلوک عادی« و 
»ارزش معامالت الکترونیکی« برای خردادماه آورده شده بود. انتخاب این 16 کارگزاری نیز بر اساس رتبه بندی منتشرشده از سوی سازمان 

بورس و اوراق بهادار تهران انجام شده است.

هادی مهری
کارگزاری مفید

هادی مهــری، مدیرعامــل کارگزاری مفیــد دارای مدرک لیســانس 
رشــته مدیریــت از دانشــگاه تهــران اســت. از جمله ســوابق کاری 
مهــری می تــوان بــه عضــو شــورای کانــون کارگــزاران بــورس و اوراق 
بهادار، مدیرعامل کارگزاری فلزات مفید، نایب رئیس هیئت مدیره 
کارگزاری فلزات مفیــد و نایب رئیس هیئت مدیــره کارگزاری مفید 

اشاره کرد.

حمیدرضا مهرآور
کارگزاری بانک سامان

حمیدرضا مهــرآور دارای مدرک تحصیلی کارشناســی حســابداری از دانشــگاه 
عالمه طباطبایی، کارشناسی ارشد رشته حسابداری از پردیس دانشگاه زاهدان 
و دکترای رشته حسابداری از دانشــگاه آزاد اسالمی است. از جمله سوابق کاری 
او می توان به عضو هیئت مدیره صندوق سرمایه گذاری آویش، مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره کارگزاری بانک ســامان، مدیر امور بازاریابی کارگزاری بانک سامان، 
مشاور سرمایه گذاری در بورس، مدیرمســئول معامالت کارگزاری سهام پژوهان، 
کارشناس اداره مطالعات و بررسی ها در سازمان بورس و اوراق بهادار و نایب رئیس 

و رئيس هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اشاره کرد.

محسن عباسلو
کارگزاری ارگ هومن

محسن عباسلو در ســال 1392 مدیرعامل شــرکت کارگزاری ارگ هومن شد. 
نایب رئیــس هیئت مدیره آبادگران دیار ســمنگان، عضو اصلــی هیئت مدیره 
طلوع فوالد پارس، عضو هیئت مدیره کارگزاری ارگ هومن و عضو هیئت مدیره 

آرا فوالد خلیج فارس از سوابق کاری عباسلو هستند.

محمدعلی شریفی نیا
کارگزاری مبین سرمایه

محمدعلــی شــریفی نیا دارای مدرک تحصیلی کارشناســی 
ارشــد مدیریت صنعتی اســت. مدیر فروش شرکت صنیع 
کاوه و عضــو هیئت مدیــره کارگــزاری مبین ســرمایه از جمله 
فعالیت هایــی هســتند کــه در رزومــه کاری محمدعلــی 

شریفی نیا دیده می شود.

عباس دهقان
کارگزاری آرمون بورس

عبــاس دهقــان، مدیر اســبق نظــارت بــر بــازار در ســال های 
13۷9 الی 1384 و مدیرعامل پیشــین شــرکت های کارگزاری 
اردیبهشــت ایرانیــان و آگاه و رئیس هیئت مدیــره کارگزاری 
کارآمد، با افتتاح رســمی دور جدید فعالیت کارگزاری آرمون 
بــورس کــه اخیــراً توســط ســاتا خریــداری شــده، مدیرعامل 
 MBA این کارگزاری شــد. او دارای مدرک کارشناســی ارشــد

مدیریت مالی است. 

محمدمهدی ناسوتی فر
کارگزاری کاریزما

محمدمهدی ناسوتی فر، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کارگزاری کاریزما 
است. او مدرک کارشناسی خود را در رشــته اقتصاد و کارشناسی ارشد را 
در رشــته مدیریت مالی از دانشــگاه های شــیراز و تهران اخذ کرده اســت. 
ناســوتی فر پیش از این در کارگزاری بانک رفاه، شرکت فرابورس، کارگزاری 
بورس به گزیــن و چندین شــرکت در ســمت های مختلف فعالیت داشــته 

است.

محمد ارغوان

110
ماهنامه اختصاصی

فناور ی های مالی ایران



حسین عادل زاده
کارگزاری کارآمد

حسین عادل زاده دارای مدرک دکتری DBA است. او مدرک کارشناسی خود را 
در رشته مدیریت صنعتی و کارشناسی ارشد خود را در رشته MBA اخذ کرده 
است. عادل زاده مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره کارگزاری کارآمد است. 

همچنین مدرس مورد تأیید کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه نیز هست.

حسام الدین جعفری ندوشن
کارگزاری بانک ملی ایران

 حسام الدین جعفری ندوشن، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
کارگزاری بانک ملی است. در سوابق کاری او عضو هیئت مدیره 
مدیریت صنعت شــوینده توســعه صنایــع بهشــهر، بازرس 
صندوق ســرمایه گذاری مشــترک کارگزاری بانک ملــی ایران و 

بازرس مفید تجارت سامینه دیده می شود.

سیدرضا اعجازی
کارگزاری اقتصاد بیدار

ســیدرضا اعجــازی دارای مــدرک کارشناســی ارشــد حســابداری از 
دانشگاه تهران است. اعجازی که از مدیران باتجربه در این صنعت به 
حساب می آید، در حال حاضر به عنوان مدیرعامل کارگزاری اقتصاد 
بیدار و نایب رئیس سبدگردان اقتصاد بیدار فعالیت می کند. از جمله 
ســوابق او می توان به نایب رئیس هیئت مدیره شــرکت کارگزاری آگاه 

اشاره کرد.

محمد عابد
کارگزاری بانک پاسارگاد

محمد عابد دارای مدرک کارشناســی ارشــد پیوســته معارف اسالمی و 
اقتصاد از دانشــگاه امام صادق)ع( و دکتری علوم اقتصادی گرایش مالی 
است. مدیرعامل کارگزاری بانک پاســارگاد، عضو هیئت مدیره شرکت 
سبدگردان کاریزما، عضو هیئت مدیره کارگزاری سرمایه و دانش، عضو 
هیئت پذیرش بورس انرژی ایران و مدرس دروس مالی در دانشــگاه های 

مختلف از جمله سوابق کاری عابد هستند. 

امیر وفایی
کارگزاری توسعه معامالت کیان

امیــر وفایــی دانشــجوی دکتــری مدیریــت خط مشــی گذاری عمومــی در 
دانشــگاه علــوم تحقیقــات اســت. او کارشناســی ارشــد خــود را در رشــته 
مدیریت از دانشــگاه آزاد اخذ کرده اســت. از ســوابق کاری وفایی می توان 
به رئیس هیئت مدیره کارگــزاری آینده نگر خوارزمی، مدیر ســرمایه گذاری 
شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان، مشاور سرمایه گذاری شرکت 

معین سرافراز آرمان و مدیرعامل سبدگردان الگوریتم بازار اشاره کرد.

میالد قاسمی
کارگزاری بورس و بیمه ایران

میالد قاسمی دارای مدرک کارشناسی ارشد حسابداری است. او در 
تاریخ 28 اسفندماه 1400 به عنوان مدیرعامل کارگزاری بورس و بیمه 
ایران انتخاب شد. از سوابق کاری قاسمی می توان به معاون اعتبارات، 
پذیــرش و امــور شــعب کارگــزاری بــورس بیمــه ایــران، معــاون مالی و 
پشتیبانی کارگزاری بورس بیمه ایران، مدیر کاال و انرژی کارگزاری بورس 
بیمه ایران، مدیر حسابرسی داخلی کارگزاری بورس بیمه ایران، رئیس 
حســابداری کارگزاری بورس بیمه ایران و سرپرست تیم حسابرسی، 
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران اشاره کرد.

وحید حسن پور دبیر
کارگزاری صبا تأمین

وحید حســن پور دبیر که از تیرماه 139۵ در ســمت مدیرعاملی 
در شــرکت کارگــزاری صباجهــاد کــه بــازوی اجرایــی صنــدوق 
بازنشســتگی در بــازار ســرمایه بــه حســاب می آمــد، فعالیــت 
داشت، در تاریخ 30 تیر 1398 به عنوان مدیرعامل کارگزاری صبا 
تأمین که از زیرمجموعه های شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین 

است، انتخاب شد.

محمد مشاری
کارگزاری بانک ملت

محمد مشاری دارای تحصیالت دوره دکتری مدیریت مالی است. او دارای 
سابقه مدیریت مالی کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار، مشاوره و مدیریت 
سرمایه گذاری شرکت های آتیه دماوند و گروه اقتصادی آرمان، عضویت 
در هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ایرانیان، عضویت در هیئت مدیره 
شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات، عضویت در هیئت مدیره صرافی 
فراز اعتماد )پست بانک( و مشاور سرمایه گذاری بانک قرض الحسنه مهر 
و عضویت در  هیئت مدیره و مدیرعامل کارگزاری بانک صنعت است. در 

رزومه کاری او سابقه تدریس در بازار سرمایه نیز دیده می شود 

رحمان بابازاده 
کارگزاری فارابی

رحمان بابازاده از مدیران باســابقه بازار ســرمایه اســت که از ســال 138۷ تابه حال 
به عنــوان مدیرعامــل کارگــزاری فارابی فعالیــت می کنــد. بابــازاده پیــش از این در 
کارگزاری های سهم آشنا، سرمایه گذاری ملی ایران و حافظ در سمت های مختلف از 
جمله مدیر شعبه، مدیر معامالت و... فعالیت داشته است. این مدیر باسابقه دارای 

مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران است.

محمدصادق احمدیان طاهری
کارگزاری حافظ

محمدصادق احمدیان طاهــری، مدیرعامل شــرکت کارگزاری 
حافظ اســت. او به تازگی به عنوان هیئت مدیره کانون کارگزاران 
بورس نیز منصوب شده است. مدیرعامل شرکت نیرو توان فتح 

نیز از سوابق کاری اوست.
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