
تاب آوری در شـرایط آچمز
بـــه ســـنت هـــر ســـال، در شـــماره ویـــژه پایـــان ســـال عصـــر تراکنـــش ســـه میزگـــرد دربـــاره وضعیـــت فعلـــی و 
ــال  ــا از سـ ــال ۱۴۰۱ و تحلیل هـ ــت سـ ــی وضعیـ ــم. بررسـ ــزار کردیـ ــران برگـ ــال ایـ ــاد دیجیتـ ــک و اقتصـ ــده فین تـ آینـ
۱۴۰۲، بـــه مـــا می گویـــد کـــه ســـال ۱۴۰۲ ســـال تکتـــازی و تکـــروی نیســـت. ســـال، ســـال تـــاب آوری اســـت.
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ثبت ۱۰ میلیارد تراکنش در گذرگاه دولت الکترونیک 
برگ  زرین دیگر در کارنامه تـوسـن 
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از اين بازار چقدر است ؟ 
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ایـن، ی� تبری� ســـال نـــو اسـت.
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راهکارهـــای احـراز هـــویت هـوشمنـد 
کسب و کار خود را با استفاده از راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی لوانت مانند 

احراز هویت و خوانش هوشــمند متون از روی تصاویر (OCR) مدیریت کنید. 

منطبق با دستورالعمل  بانک مرکزی برای احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی    

احراز هویت با هوش مصنوعی بر پایه مجموعه  ای از داده های چهره های ایرانی    

Face Matching, Liveness Detection, Awareness Detection پشتیبانی از   

  Print Attack و Spoofing برخورداری از راهکارهای مقابله با هک مانند   

یکپارچه شده با کلیه سامانه های استعالم هویت مانند ثبت احوال، عکس کارت ملی، شاهکار و سجام    

دارای معتبرترین گواهی نامه های امنیتی مانند افتا و مکنا    

وبسایت: شماره تماس: آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پالک ۱۹، ساختمان یونیک، طبقه۵ ۰۲۱-۴۷۱۸۰۵۱۵levants.io
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مالیات نقل و انتقال خودرو

با نصب اپلیکیشن آیتول همه خدمات خودرویی را به همراه داشته باشید 
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امســال

تمامهنوز

نشده

به نقل از Finance Magnates، بروز مش�ل در زمان پرداخت آنالین، ٦٢ درصد مشتریان را از ادامه خرید منصرف می �ند. پی پین� با 
ارائه سرویس های پرداخت مطمئن با نرخ ٩٩٫٩٩ درصدی آپتایم سرویس ها، موفقیت ترا�نش های آنالین شما را تضمین می �ند.

شما هنوز به  سرویس پرداخت مطمئن نیاز دارید



تاکنون نیم میلیون کاربر
سرویس دایرکت دبیت بازارپی را فعال کرده اند



صراف  ارز دیجیتال سرمایکس با بیش از 5 سال سابقه

پشییبان  از 650 ارز دیجیتال مختلف
خرید و نگهداری ارز بدون کارمزد شبکه
باشگاه مشتریان با کل  جاززه و تخفیف
آکادم  با ارائه مدرک معترر دانشگاه 
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»داستان رمزارز« ضمیمه ویژه نامه پایان سال عصر تراکنش 

با حمایت اکسکوینو منتشر شد 
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 کاظم دهقان، مدیرعامل 
شرکت شاپرک می گوید

طبیعت فعالیت های 
بانکی ـ پرداختی
 قرار گرفتن در کنار 
یکدیگر است

 در گفت وگو با احمد سلمانی آرانی 
درباره افق ۱۴۰۴ 
هلدینگ به پویان  مطرح شد 

تبدیل سپه به 
بزرگ ترین بانک 
دیجیتال دولتی 
کشور 142176

60
 1401 با بحران های انباشت شده تمام شد و سال 1402 با 

انبوهی چالش و اندکی فرصت آغاز می شود
از سال شوک به سال یأس 

62
نگاهی به شماره ویژه پایان سال عصر تراکنش 

و آنچه در این شماره به شما تقدیم می کنیم
  راهنمای عبور از توفان

64
سخت تر از 

تمام سخت های قبلی!
 پس کی می رسد باران؟

65
مروری بر آنچه متخصصان طی سال 1401 در 

عصرتراکنش نوشتند
 نقدها ونظرها

76
مروری بر مهم  ترین اخبار سال 1401 در صنعت 

فناوری های مالی کشور
 در حصار محدودیت ها

80
 گزارش تصویری عصرتراکنش از نهمین همایش ساالنه 

بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
 بازگشت دوباره

82
 نگاهی به روندهای مهم صنعت فناوری های مالی کشور 

که در سال جدید باید بیشتر به آنها پرداخت
۱۴۰۲ سال تاب آوری است نه یکه تازی و تکروی!

91
 در میزگرد بررسی وضعیت و موانع پیش روی اقتصاد 

دیجیتال کشور عنوان شد
اقتصاد دیجیتال به معنی ساخت هزاران سامانه نیست

99
 مدیران و کارشناسان بانکی از چالش های فناوری بانک ها 

در سال 1401 می گویند
تن خسته بانک ها

 صاحب امتیاز: موسسه شبکه عصر تراکنش
مدیرمسئول و مدیرعامل: مینا والی

سردبیر: رضا قربانی

مشاوران سردبیر: رسول قربانی و علی ورامینی

دبیر تحریریه: مینا حاجی

تحریریه:  نیلوفر نادری، نسیم بنایی

  طهورا  آدینه وند، غزل یگانگی، مرضیه امیری 
مهسا طاعتی، سونیتا سراب پور،  ثریا حقی 

زهرا قربانی

مدیرهنری: روح اله گیتی نژاد

مدیرفنی: علیرضا کیوان

صفحه آرا:  حمید ابراهیمی ، محمد قربانی

ویراستاران:یلدا شایسته فر،  فریبا ولی نژاد

عکس:  نسیم اعتمادی ، حامد کریم زاده 

 پریا امیرحاجلو، مریم سعیدپور

ماهنامه اختصاصی مدیران 
فناوری های مالی ایران

سال ششم 
شماره 67 و 68  

اسفند 1401
فروردین 1402

به نام خدا
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 احمد جعفری؛ مدیرعامل هلدینگ 
بهسازان فردا معتقد است آنچه 
کسب وکارها را متمایز می کند 
نوآوری است

قدر نوآوری را 
می دانیم

 آرش بابایی، مدیرعامل جدید 
شرکت توسن درباره نحوه عبور از 
بحران جذب و نگهداشت نیروی 
انسانی می گوید

باید به چیزی بیش 
از سودآوری خود 
بیندیشیم 210258

108
 مروری بر گفت وگوهای جلد ماهنامه عصر تراکنش در 

سال 1401
مدیرانی  با هدف ساختن 

112
 مروری بر کسب وکارهایی که طی سال 1401 در ماهنامه 

عصر تراکنش به آنها پرداختیم
جنگیدن برای بقا

286
 میزگردی درباره آنچه در سال 1401 
بر اکوسیستم رمزارزی ایران گذشت

سال ابالغ های خلق الساعه

296
 جهان از دریچه نگاه عصر تراکنش 

در سالی که گذشت
رمزارز، وب BNPL ،3۰۰ متاورس و چند چیز مهم دیگر 

304
 مروری بر مجالت معتبر فناوری های مالی دنیا که در یک 

سال گذشته به بررسی آنها پرداختیم
فین تک به روایت نشریات مالی

310
 نگاهی به 57 کتابی که به نظر ما 

خواندن شان مهم است
کتابخانه  مدیران

317
 در 10 دسته »کسب وکارها«، »سرویس ها« و 

»اپلیکیشن ها«ی منتخب را معرفی کردیم 
برگزیدگان 

325
 منتخبان محصوالت سخت افزاری شرکت های بانکی و 

پرداخت کشور
جان سخت ها

327
 چهره های صنعت فناوری های مالی کشور به انتخاب 

مخاطبان
 جریان سازها

عکس: نسیم اعتمادی، پریا امیرحاجلو

اشتراک: محمد عبدالپور

نشانی: تهران، جنت آباد جنوبی، بلوار الله غربی
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کار م�ترک کارزیال و کارخانه نوآوری رسانه راه کار  

 با همراهی دا�شگاه  تهران 

و

  حمایت والکس

به زودی...
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60
ماهنامه اختصاصی مدیران

فناور ی های مالی ایران

کلیدواژه هــای مربــوط بــه صنعــت 
خدمــات مالــی در ســال 1401 را مرور 
می کنم. در میــان مطالبی کــه در این 
بیش از 300 روز گذشــته، درباره آنها 
کارشناسان گفته و نوشــته اند؛ برخی کلیدواژه ها همان 
موضوعــات حل نشــده ســال های گذشــته اند، برخــی 
موضوعاتی که ســال های گذشــته چندان جــدی گرفته 
نشــدند و برخی دیگــر موضوعــات ویــژه ســال 1401 که 
توصیف بهتری جز »سال شوک« برای آن پیدا نکردم.

قیمــت دالر: مــا در صنعــت خدمــات مالــی در ســالی 
کــه آخریــن نفس هایــش را می کشــد، همچنــان بــا 
موضوعــات فرابخشــی همچون تــورم، تحریــم و قیمت 
دالر دســت وپنجه نــرم می کنیم. ایــن روزها تــورم و دالر 
دوبــاره چنــان روی دور تنــدی افتاده انــد کــه کســی بــه 

پایشان نمی رسد. 
وقتی با چنین ابرچالشــی مواجهیم، چطــور می توانیم 
انتظار داشته باشیم که تصمیم گیران صنعت فرصتی 
برای تمرکــز بر موضوعــات دیگر داشــته باشــند؟ وقتی 
بحران به نقطه ای می رسد که احتمال استیضاح وزیری 
طرح و رئیس کل بانک مرکزی عزل می شــود و از ســوی 
دیگر، گمانه زنی هایی درباره قربانی کردن عده ای به میان 
می آید، صحبــت از رگوالتوری و ایجاد زیرســاخت های 
قانونی برای توســعه نوآوری به موضوعی فانتزی تبدیل 

می شود. 
کارمزد: از چالش های فرابخشــی کــه بگذریم، صنعت 
پرداخت ما سال هاست گرفتار موضوع کارمزد است و 
باز شدن این گره که از یک موضوع صنفی به موضوعی 
سیاسی تبدیل شده، بسیار پیچیده است. سال هاست 
کارشناســان بــا توجــه بــه شــرایط موجــود مدل هــای 
پیشــنهادی خود برای کارمزد را ارائه می دهند، اما حل 

این معضل اراده ای ملی را می طلبد. 
فعــاالن صنعــت پرداخــت امســال بــا موضــوع دیگری 
مواجه شدند که اتصال کارت خوان ها به مالیات است. 
گرچــه دولت از این طــرح باافتخــار یاد می کنــد، اما این 
موضــوع کــه در ذات خــود بــا افزایــش مالیات ســتانی و 
در نتیجــه ایجاد عدالــت در پرداخت مالیــات می تواند 
قابل تقدیر باشــد، به عاملی برای کاهــش تراکنش های 
کارت خــوان و مهاجــرت کســب وکارهای خــرد بــه 
کارت به کارت و حتی پول نقد تبدیل شــده است. عالوه 
بر این ما در پی تک و بانک تک همچنان ضعف هایی را 
در رمز دوم پویا شاهدیم. از روش های جدید مهندسی 
اجتماعــی و اســتفاده از رمــز دوم پویا بــرای خالی کردن 
حســاب مردم گرفته تا اختالالت در ارسال پیامک رمز 

دوم، همچنان پرونده این چالش نیز باز است. 

بحث کارمزد البته زیرمجموعه ابرمسئله  دیگری در 
اکوسیستم مالی است با نامِ رگوالتوری. ما همچنان 
شــاهد تکــرار کلیــدواژه رگوالتــوری در بخش هــای 
گوناگون هســتیم؛ از کنــد بــودن رگوالتور تــا ورودش 
به عرصه اجــرا. از بخش بانک تــک در نئوبانک ها تا 

دارایی های دیجیتال و کسب وکارهای رمزارزی.
دیبا: در کنــار چالش هایی که گفته شــد، موضوعات 
جدیــد دیگــری نیــز کم کــم در حــال تبدیل شــدن بــه 
دغدغه های مهم کسب وکارها هستند. موضوعاتی 
که شاید از چند سال پیش مقدمات آن چیده شده 
است، اما سال آینده بیشتر تأثیرش را در عمل نشان 

می دهد. 
یکی از این کلیدواژه ها ســامانه دیباســت که توســط 
بانــک مرکــزی دنبــال می شــود و قــرار اســت تمامــی 
تراکنش هــا از مســیر آن بگــذرد تا بــا این ابــزار بانک 
مرکــزی بــر همــه تراکنش هــا نظــارت داشــته باشــد. 
بــا اجرایی شــدن ســامانه دیبــا در آینــده، تمــام 
کســب وکارهای فعــال در زمینــه بانکــداری بــاز و 
همــه پرداخت یار هــا و به طور کلــی همــه نوآوری های 
بانک تک و پی تــک تحت تأثیــر منفی قــرار خواهند 
گرفت؛ به  گونــه ای که برخــی از خوانده شــدن فاتحه 

نوآوری در این بخش ها می گویند.
شــوک ۱۴۰۱: امســال تقریبــاً تمــام کســب وکارها در 
همه حوزه ها با شوک بزرگی مواجه شدند. از آنجایی 
کــه حــوادث شــهریورماه گذشــته کل جامعــه ایــران 
را متأثــر کــرد، به نوعــی همــه بخش هــای اقتصــادی 
کشور تحت تأثیر قرار گرفتند. به دنبال این حوادث، 
مهرمــاه امســال بــا اختــالالت کم ســابقه اینترنــت 
و همزمــان فیلترینــگ اینســتاگرام و واتــس اپ کــه 
حاکمیــت فقط تــا آن زمــان بهانــه مناســبش را پیدا 
نکرده بود، شوک بزرگی به کســب وکارهای اینترنتی 
وارد شــد. از شــرکت های بــزرگ تــا کســب وکارهای 
خانگــی وابســته بــه اینســتاگرام بــر اثر اختــالالت و 
محدودیت هــا، تحت تأثیر شــدید قــرار گرفتند. این 
وسط بزرگ ترین برندگان فروشــندگان فیلترشکن و 
کاسبان فیلترینگ بودند که به ادعای برخی درآمدی 
بیش از صنعت مخابرات کسب کردند. عالوه بر این 
حمالت رسانه ای گسترده به کسب وکارهای اقتصاد 
دیجیتال که با جنســی متفــاوت از گذشــته تعریف 
شــده بودند، به چالشــی جدیــد و پیچیده بــرای این 

کسب وکارها تبدیل شد.
منابع انســانی: معضــل منابع انســانی که امــروز به 
یکی از بزرگ ترین چالش های درون ســازمانی تبدیل 
شــده، در ســال های ابتدایی به شــکل دیگــری ظاهر 

۱۴۰۱ با بحران های انباشت شده تمام شد و سال ۱۴۰2 با انبوهی چالش و اندکی فرصت آغاز می شود
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شد. در ابتدا کسب وکارها با منابع انسانی ای مواجه 
بودنــد کــه مهــارت و دانــش کمــی داشــت، امــا توقع 
جبــران خدماتــی بــه انــدازه نیــروی کار حرفه ای تــر از 

خود داشت. 
در دو ســه ســال اخیــر بحــران منابــع انســانی چهره 
دیگــری از خــود نشــان داده و امــروز کســب وکارها با 
کمبــود شــدید منابــع انســانی حرفــه ای مواجه اند و 
رقابت بــر ســر نیروها بــه جایی رســیده که برخــی ، از 
روش های نادرســت کســب وکارها در قاپیــدن نیروها 
یاد می کنند. از ســویی دیگر مهاجرت منابع انسانی 
آموزش دیــده به موضوعــی جدی در کســب وکارهای 
اقتصاد دیجیتال تبدیل شده؛ تا جایی که مدیرعامل 
دیجی کاال گفته سال 1401 حدود 2۵ درصد از منابع 

انسانی این شرکت مهاجرت کرده اند.
قطعاً مواردی که در اینجا تکرار شد، تمام چالش های 
کســب وکارها و مشــتریان صنعــت مالــی کشــور 
نیســت. اینهــا مهم تریــن موضوعاتــی هســتند کــه 
امــروز و ســال 1402 کســب وکارها و تصمیم گیــران با 
آن مواجه انــد. برخی از آنها چالش های فرابخشــی و 
برخی چالش های درونی صنعت هستند. حل برخی 
به اراده ای ملی نیاز دارد و برخی به تحوالت اساسی. 
با این حال گمان می کنم اکنون چنان چالش ها عمیق 
شده اند که بعد از حل آنها هم مدت زمانی نیاز داریم 
تا با شــرایط جدید منطبق شــویم. اگر دوران طوالنی 
این بیماری های مزمن نیز ســپری شــود، فکر می کنم 
مدتی طول می کشــد تا بفهمیم چه شده و حاال باید 

چه کنیم.

  فرصت ها و امیدها

گفتن از چالش ها و فهرســت کردن آنها به این معنی 
نیســت که در صنعــت همــه چیــز در ایــن چالش ها 
خالصــه شــده اســت. ذات و فلســفه وجــودی 
کســب وکارها وجود فرصت هاســت و امید بــه اینکه 
بتوان از طریق این فرصت ها ارزشی خلق کرد. ما نیز 
در صنعت مالی، این ســال ها شــاهد ظهور و توسعه 
کســب وکارهایی بودیم کــه با وجــود تمام کاســتی ها 
و نبود زیرســاخت ها تــالش کرده انــد با ابــزار فناوری 
تجربــه نــوآوری را برای مشــتریان خــود ایجــاد کنند. 
دهه 90 کســب وکارهای پی تک از پی اس پی ها گرفته 
تا پرداخت یارها سرویس های نوآورانه ارائه دادند و در 
سال های اخیر ولث تکی ها، نئوبانک ها و لندتکی ها.

ســال 1400 اگــر ســال شــکوفایی نئوبانک هــا بــود، 
ســال 1401 ســال شــکوفایی و گســترش BNPL بود. 
قطعــاً ســال 1402 همچنــان شــاهد ســرویس های 
جدیــدی در نئوبانک هــا خواهیــم بــود؛ همچنــان که 
امســال تالش هایــی را دیدیــم. ســال بعــد همچنــان 
ســرمایه گذاری های جدیــدی در BNPL و به طور کلی 
تســهیالت و اعتباردهــی و تجربه هــای جدیــدی در 
موضوع لندتک خواهیم داشــت. همچنین با وجود 
مقاومتی که در ســمت کاربران وجود دارد، به ســبب 
گسترش مدل های کســب وکاری مبتنی بر اشتراک، 
احتمــاالً دایرکت دبیــت هــم بتوانــد رشــد خوبــی را 

تجربه کند.

  در سال ۱۴۰۲ می توان امیدوار بود؟

احتمــاالً یادتــان می آیــد در پی امضــای برجام در ســال 
1394 روزنه هایــی بــه رویمــان بــاز شــد و شــاید گمــان 
می کردیــم کــه روزنه هایــی بــاز شــده اند و چقــدر در آن 
سال ها امیدوار بودیم به اینکه ما هم قرار است همچون 
سایر دنیا )البته غیر از افغانستان و یمن و سوریه و چند 
جای دیگر که تابه حال اسم شان را هم نشنیده ام!( وارد 
جریان پرشــتاب نوآوری شــویم. نوآوری با طعم فناوری 
که نوید زندگی بهتر را می دهد؛ زندگی بهتر نه فقط برای 

خودمان، بلکه برای ما و سایر مردم ایران.
متأسفانه آن شرایط با کارشــکنی هایی که اتفاق افتاد، 
مانــدگار نبــود. نمی دانــم اگــر برجــام همچنــان پابرجــا 
می ماند شــرایط ما بهتر بود و اگر بود، چقــدر. اما توالی 
حوادثی که ما طی سه، چهار سال اخیر تجربه کرده ایم، 
چندان به ایــن توافــق ارتباط نــدارد. اگر حــوادث ناگوار 
در ســطح ملــی دهه های قبــل بــا اختالف چندین ســاله 
رخ می داد، متأســفانه این بار ما پشــت ســر هم شــاهد 
اتفاقات ناگوار با ابعاد وســیع بودیم که تحمل هر کدام 
به تنهایی قدرت فوق العاده ای را می طلبد. متأسفانه این 
روزها به ســبب تواتر حوادثی که اغلب پاســخی درخور 
بــرای آنهــا نیافته ایــم، هــر روز در میــان مردمــی زندگی 
می کنیــم، در میــان همــکاران و دوســتانی هســتیم کــه 
باروت خشم درون شــان هر لحظه ممکن است منفجر 

شود.
مــن امــروز بیــش از آنکــه از بحران هــای اقتصــادی، از 
قیمــت دالر و از تــورم هــراس داشــته باشــم، از آنچه در 
دل کســب وکارها می گــذرد، هــراس دارم. مــن امــروز از 
آنچه نمی بینمش، اما یقین دارم که هست، می ترسم. 
نشانه هایش را می بینم؛ در خیابان، فروشگاه و درمانگاه 
خشــم نهفتــه ای می بینــم کــه دارد کم کم خــود را ظاهر 
می کنــد. خشــم احساســی ناگزیــر در انســان اســت؛ 
درست همچون سایر احساساتی که الزمه بقای اوست. 
آنچه امروز در نسبت خشم و جامعه ما خطرناک است، 
شــیوه بروز آن در تمــام ســاحات زندگی، بدون داشــتن 
کنترلی بر آن است. ترس از انباشت این خشم می تواند 
جامعه را با بحران مواجه کند، کمااینکه همین حاال هم 
دچار بحرانیــم و عاصی بودن مــردم و عدم شــکل گیری 
گفت وگو را شــاهد هســتیم. تــرس از این اســت که این 

خشم تک تک ما را از پا بیندازد. 
تصورم این است که شکست ما امروز ناشی از فشارهای 
بیرونــی نیســت. شکســت مــا امــروز می توانــد شــبیه 
فروپاشــی از درون باشــد. بــه نظرم امــروز بحــران منابع 
انســانی که پیش تر هم اشــاره کــردم، از جنــس دیگری 
خواهــد بــود. از جنــس ناامیــدی همــراه بــا خشــم. این 
فقط یک پیش بینی هولناک اســت. به عــالوه اینکه در 
ســال 1402 همچنان بحــران تــورم، قیمــت ارز، کارمزد، 
رگوالتــوری و منابع انســانی را خواهیم داشــت و شــاید 

شدیدتر از امروز.
بعــد از نوشــته ای سرشــار از ناامیدی باید بگویم پاســخ 
ســؤال »آیــا در ســال 1402 می تــوان امیــدوار بــود؟« را 
نمی دانم و فقط می دانم اگر تصمیم گرفته ایم که زندگی 
کنیم، زندگی بدون امید اتفاق نمی افتد. پس امیدوارم 

سال 1402 با امید باشید 

من امروز بیش 
از آنکه از بحران های 
اقتصادی، از 
قیمت دالر و از 
تورم هراس داشته 
باشم، از آنچه در 
دل کسب وکارها 
می گذرد، هراس 
دارم. من امروز از 
آنچه نمی بینمش، 
اما یقین دارم که 
هست، می ترسم. 
نشانه هایش 
را می بینم؛ در 
خیابان، فروشگاه 
و درمانگاه خشم 
نهفته ای می بینم 
که دارد کم کم خود 
را ظاهر می کند
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ماهنامه اختصاصی مدیران

فناور ی های مالی ایران

این شــما و این 340 صفحه ماهنامه 
عصر تراکنش ویژه پایان ســال 1401. 
دوست داشــتم در روزهایی شــاد و با 
انرژی تمام این شــماره ویــژه را تقدیم 
شما می کردم؛ دوست داشتم آنچه در سال 1401 بر ما 
گذشــت، خواب و کابوســی بیش نبود؛ دوست داشتم 
هیچ کدام از اتفاق های بدی که در این سال تجربه کردیم 
واقعیت نمی داشــت و ما مردمی بودیم شاد تر از امروز 
و پرتالش تــر از امــروز و باانگیزه تــر و امیدوارتــر. در 
شــرایطی 340 صفحــه شــماره ویــژه ماهنامــه عصــر 
تراکنش را تقدیم شما می کنیم که نه حس و حال عید 
و نــوروز را داریــم و نــه می توانیــم به آســانی از آینــده 

صحبت کنیم. 
برای ما که در همه این ســال ها تمرکزمان بر آینده بوده 
و از هر روزنه ای که به تغییر کیفیت زندگی مردم منجر 
شــود، اســتقبال می کنیم، این روزهــا روزهــای پردردی 
بوده اســت. فرقی نمی کند کدام ســو ایســتاده باشیم؛ 
تصــور می کنیم با هــر دیدگاهــی در یک چیز اشــتراک 
داریم و اینکه آنچه در سال 1401 پشت سر گذاشتیم، 

روزهایی پر از درد و غصه بود.
سخت است که قبول کنیم این درد و این غصه در یک 
شب به پایان می رسد. سخت است باور کنیم که بدون 
آموزش و بــدون یــاد گرفتن دانــش و مهارت هــای مورد 
نیاز بــرای زندگــی در جهان مــدرن شــاهد تغییر جدی 

خواهیم بود. 
ســخت اســت و دشــوار، ولی مــا در این ســال ها عادت 
کرده ایــم به کارهــای ســخت و دشــوار. یکــی از مطالب 
جالبی که در این سال خواندم، توصیه می کرد به اینکه 
به جای اســب تک شــاخ بودن باید مرام و مسلک شتر 
بودن را الگــوی خودمــان قرار دهیــم. روزهای ســخت و 
دشــوار مانند ایــن اســت کــه در بیابانی بــی آب و علف 
زندگی کنیم؛ این کاری اســت که شترها به خوبی در آن 
اســتاد شــده اند. ما برای اینکــه بتوانیم در این شــرایط 

ســخت دوام بیاوریم، باید بتوانیم انرژی خودمان را 
مدیریت کنیم. بسیاری از موضوعات دیگر از کنترل 
شخص ما خارج است. امروز باید پاسخگوی مسائل 
گوناگونی در حوزه های متفاوت باشیم؛ از بحث های 
سیاســی و اقتصــادی بگیــر تــا مســائل اجتماعــی و 
فناوری و حتی موضوعات حقوقی و زیست محیطی. 
در یادداشــت دیگــری بــه برخــی از این مســائلی که 
مــا نمی توانیم بــرای آنهــا کاری کنیم، اشــاره خواهم 
کــرد، ولــی بدانیــم به عنــوان کســانی کــه فعالیــت 
اقتصــادی انجــام می دهیــم، الزم اســت خودمــان را 
برای ســفری طوالنی آماده کنیــم؛ دقیقــاً مانند یک 
شتر! کســب وکارهایی که مثل شترها به مسیر نگاه 
می کنند، در مسیر به دنبال رشدی متعادل هستند، 
چشم اندازی بلندمدت دارند و تنوع را در کسب وکار 

خود می گنجانند. 
همین آموزه های ساده کمک می کند که کسب وکارها 
در بحران هــا زنــده بماننــد و در روزی کــه شــرایط 
متعادل تر می شــود، بتوانند با قوت و قدرت رشــد را 
تجربه کننــد. منتها تا آن زمان مهم ترین اســتراتژی 

بقاست و تاب آوری.
توصیه می کنم مقاله »چگونه استارتاپ ها می توانند 
از توفان جان ســالم بــه در ببرند؟ / وقــت فکر کردن 
مثل شتر رسیده اســت« را مطالعه کنید. این مقاله 
اولین بار در ماهنامه هاروارد بیزینس ریویو منتشــر 
شــده و همــکاران مــن در راه پرداخــت آن را ترجمه و 

بازنشر کرده اند.
و امــا نگاهــی بیندازیــم به ایــن شــماره ویــژه. از آخر 
شــروع کنیــم؛ از بخــش راهنمــا. در ماهنامــه ایــن 
شــماره ســعی کردیم از بیــن کســب وکارها و افــراد و 
اپلیکیشــن ها و خدمــات و ســخت افزارهایی کــه در 
طول ســال 1401 معرفــی کردیم، دســت بــه انتخاب 

بزنیم. 
هیئــت تحریریــه عصــر تراکنــش بــا کمک گرفتــن 

نگاهی به شماره ویژه پایان سال عصر تراکنش 
و آنچه در این شماره به شما تقدیم می کنیم 

راهنمای عبور از توفان
رضا قربانی

سردبیر

ما در این 
سال ها عادت 
کرده ایم به کارهای 
سخت و دشوار. 
یکی از مطالب 
جالبی که در این 
سال خواندم، 
توصیه می کرد به 
اینکه به جای اسب 
تک شاخ بودن 
باید مرام و مسلک 
شتر بودن را الگوی 
خودمان قرار دهیم
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یادداشت

 اسفند 1401
سال ششم

شماره شصت وهفتم

از خــرد جمعــی و از طریــق نظرســنجی گســترده 
تــالش کردنــد بهترین هــای ســال را انتخــاب کننــد. 
نتایــج در حوزه هــای گوناگــون پیش روی شماســت. 
بهترین نشــریه های مرتبط بــا فناوری مالــی جهان، 
بهتریــن کتاب هــای معرفی شــده در ماهنامــه عصر 
تراکنــش، بهتریــن کســب وکارها در حوزه هــای 
گوناگون؛ از لندتک ها گرفته تــا نئوبانک ها، بهترین 
سخت افزارها و مهم ترین جریان سازهای سال 1401 
معرفی شــدند. تصور می کنم این فهرست به خوبی 
دســتاوردهای فناوری های مالی ایران در ســال 1401 
را نشــان می دهد. حاال می توانم باافتخــار بگویم که 
بخــش راهنمــای ماهنامــه عصــر تراکنش بــه جایی 
تبدیــل شــده کــه می تــوان از طریــق آن تصویــری از 

اکوسیستم فین تک ایران به دست آورد. 
اینجا سعی کرده ایم آنهایی را که در یک سال گذشته 
جریان ســاز بوده اند، ببینیــم. قطعــاً انتخاب های ما 
قطعــی نیســت و قاعدتــاً پــر از اشــکال و ایــراد. ولی 
به جرئــت می توانــم بگویــم فهرســتی کــه در بخــش 
انتهایــی ایــن شــماره و در بخــش راهنمــا معرفــی 
کرده ایم، یکی از بهترین فهرست ها برای روشن کردن 
ابعــاد گوناگــون فعــاالن عرصــه فناوری هــای مالــی 
ایران بوده اســت. امیدوارم در ســال آینده بتوانیم با 
برگزاری رویدادی زمینه تقدیر و تشــکر از چهره های 

تأثیرگذار سال 1401 را فراهم کنیم.
اجــازه دهیــد خــالف عــادت از بخــش انتهــا حرکت  
را ادامــه دهیم به ســمت ابتــدای نشــریه. در بخش 
جهــان نشــریه مهم تریــن روندهــای ســال 1401 را 
بررسی کرده ایم. قاعدتاً جریان سازترین موضوعات 
ســال 1401 در جهــان فناوری هــای مالــی رمزارزهــا 
بوده اند. از همــه اتفاق های خوب و مثبت این ســال 
بگیر تــا اتفاق های بــد و عجیبی ماننــد زمین خوردن 
اف تی ایکس و پــروژه لونــا. ســال 1401 ســالی بود که 
متاورس، وب 3.0 و دیفای به امیدهای آینده تبدیل 
شدند. این ســالی بود که چین بیشــتر از گذشته در 
آن درخشید و در نهایت هوش مصنوعی در روزهای 
انتهایــی ســال هــوش و حــواس بســیاری را معطوف 

خودش کرد.
مــا در نشــریه عصــر تراکنــش رســانه مدیــران 
فناوری هــای مالــی ایــران هســتیم و قاعدتــاً بیشــتر 
بخش های این نشــریه به مدیران و کســب وکارهای 
ایرانی اختصاص دارد. آنچه از جهان در این نشریه 
می آید، برای این است که بتوانیم ارتباط خودمان با 
روندهای مهم جهان را حفظ کنیــم. به همین دلیل 
ایــن بخــش در خالصه ترین شــکل خود ارائه شــده 

است.
بنابرایــن مفصل تریــن بخــش ماهنامــه اختصــاص 
دارد به کســب وکارها و مدیران ایرانی. بر این ســبیل 
در بخــش باشــگاه عــالوه بــر نگاهــی بــه مدیــران و 
کســب وکارهای ســال 1401 فرصتی فراهــم کرده ایم 
که کســب وکارهای مهم فعال در زمینــه فناوری های 
مالی ایــران گــزارش عملکردی از یک ســال گذشــته 
ارائه دهند. اینجا می توانید مهم ترین کسب وکارهای 
فناوری های مالی ایران را بیابید و ببینید در یک سال 

گذشــته چه مســیری را طی کرده اند و چــه برنامه هایی 
برای ســال آینــده دارند. فلســفه مــا در عصــر تراکنش 
این بوده و هست که کار کارآفرینان و فعاالن اقتصادی 
به همان اندازه ارزشــمند اســت که کار فوتبالیســت ها 
و بازیگرانــی کــه صبح تــا شــب در صداوســیما حضور 
دارنــد و از عطسه کردن شــان هــم خبــر می دهنــد. مــا 
اینجــا ســتاره هایی داریــم کــه از جنــس خلــق ارزش 
هستند؛ آنهایی که در یک سال گذشته سکان هدایت 
کسب وکارها را بر عهده داشتند و در این شرایط، یکی 
از ســخت ترین کارهــای روی زمیــن را انجــام داده انــد؛ 
یعنی راهبری کسب وکار در شرایط ابهام و البته بحران. 
تصور می کنیم همه آنهایی که در سال سخت، سختی 
کارهای ســخت را به جان خریده اند، شایسته تقدیر و 
توجه هســتند. به همین ســبب بخش اصلی ماهنامه 
عصر تراکنش معرفی کســب وکارهای ایرانی اســت در 

سالی که گذشت.
عــالوه بــر ایــن در ســه پنــل مجــزا بــا حضــور 11 نفــر از 
چهره هــای تأثیرگــذار فنــاوری و نــوآوری ایــران به ســال 
گذشــته پرداختیم و آنچه احتماالً در ســال آتی تجربه 
خواهیم کرد. متأســفانه دیدگاه ها منفی تر از گذشــته 
شده و بســیاری از فعاالن کمتر از قبل نسبت به آینده 

امیدوار هستند. 
کار ما انعکاس دقیق دیدگاه های افراد فعال و تأثیرگذار 
اســت، نــه بیهــوده امیــد دادن. معتقدیــم بایــد بــه 
واقعیت هــا بپردازیــم و بــا گــذر از خوش بینــی بی دلیل 
زمینه تغییر مثبت را فراهم آوریم. امسال برای اولین بار 
هــر ســه پنــل به طــور کامــل ضبــط و فیلم برداری شــده 
و می توانیــد از طریــق اســتودیو راه کار ایــن محتواهــا را 
به صــورت تصویری هــم مشــاهده کنیــد. در نهایت در 
صفحه هــای ابتدایــی ماهنامه تــالش کرده ایــم نگاهی 
داشته باشیم به مهم ترین یادداشــت ها و گزارش های 

سال 1401.
امیدوارم این تالش ها فایده ای داشــته باشد و در آینده 
نزدیک شاهد شکوفایی اقتصاد ایران باشیم. مطمئن 
هســتم با رؤیابافی نمی تــوان تغییــر مثبتی بــرای همه 
ایجاد کــرد و نیاز به ایــن داریم کــه بتوانیم بــا گفت وگو 

زمینه اصالح کژراهه ها را فراهم کنیم.
ما معتقدیم راه دور اســت و بیابان در پیش؛ ولی تصور 
می کنیــم وقتــی شــترها می توانند مســیرهای ســخت 
بیابانی را پشــت ســر بگذارند، ما نیز می توانیم با تکیه 
بر توانایی های انســانی زمینه توســعه جمعــی را فراهم 
کنیم. در این راه آنچه بیشتر از هر چیزی اهمیت دارد، 

آموزش و تغییر مدل های ذهنی است. 
ما در کارخانــه نــوآوری رســانه راه کار تمــام تالش مان را 
انجــام می دهیم تــا بتوانیم نقشــی هرچنــد کوچک در 

این مسیر بازی کنیم.

کار ما انعکاس 
دقیق دیدگاه های 
افراد فعال و 
تأثیرگذار است، 
نه بیهوده امید 
دادن. معتقدیم 
باید به واقعیت ها 
بپردازیم و با گذر 
از خوش بینی 
بی دلیل زمینه 
تغییر مثبت را 
فراهم آوریم. 
امسال برای 
اولین بار هر سه 
پنل به طور کامل 
ضبط و فیلم برداری 
شده و می توانید 
از طریق استودیو 
راه کار این محتواها 
را به صورت 
تصویری هم 
مشاهده کنید
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در آخرین ساعات انجام کارهای آخرین 
شــماره ماهنامه عصر تراکنش در سال 
1401، مــروری بــر ویژه نامه هــای پایــان 
سال مان در شش سال گذشته داشتم و 
نتایج برایم حیرت انگیز بود؛ یک چیز تکرار شده بود که فقط 
هر سال بر درجه آن افزوده شده بود؛ سال سخت! چند سال 
اخیر، ســال های ســختی برای صنعــت فناوری هــای مالی 
کشــور بود؛ از غــده ســرطانی نظــام کارمزد و دیگر مســائل 
رگوالتوری و تحریم ها گرفته تا کرونا و اتفاق های اجتماعی و 
تورم و مسائل پیرامون ارز هر کدام به نوعی نفس این صنعت 
را بریده انــد. اما هر جور کــه فکر می کنم، امســال یک طور 
دیگری سخت بود. سخت تر از تمام سخت های قبلی! ما در 
این سال بیشتر از همیشه در وضعیت عدم آگاهی از آینده 

به سر بردیم.
در تمام طول سال و به خصوص در شش ماه دوم آن وقتی 
با مدیــران شــرکت های بــزرگ و کوچک صنعــت فین تک 
کشور گپ وگفت می کردیم، همه از تالش هایشان برای بقا 
می گفتند و اینکه چگونه باید تاب بیاورند. اینکه با رویش 
قارچ گونه مســائل و مشــکالت، چقدر روشــن نگه داشتن 
چراغ کســب وکارها ســخت تر از همیشــه شــده است. به 
نقطه ای رســیده ایم که نه نیروی کار و نــه کارفرما، دیگر کار 
کردن را در کشور به صرفه نمی دانند؛ ولی با این حال بسیاری 
از حرکت نایستاده  و ادامه داده اند. مصداق بارز قورباغه ای 
شده ایم که در دیگِ آِب روی آتش، آهسته و آهسته در حال 
پخته شدن هستیم و اگر همین روند را ادامه دهیم، احتماالً 
سال آینده دوباره در همین نقطه می ایستیم و می گوییم: 

»یقیناً 1402 از هر سال دیگری سخت تر بود!«
»اینک سالِ سخت«، »عبور از روزهای سخت«، »سوِگ 
بانک«، »تا چه شود به عاقبت«، »حرکت در مه« و چندین 
و چند تیتر دیگر روی جلدهای این سال های ماهنامه عصر 
تراکنش نظرم را به خودشان جلب کرده است. ظاهراً این مه 
که در حال حرکت در آن هستیم، حاال حاال ها تمام شدنی 
نیست و نمی شود از آن عبور کرد. از آنجایی که کسب وکارها 
نمی توانند تن به سکون دهند، به ناچار باید با همین سرعت 
آهسته به حرکت ادامه دهند و تاب آوری در مه را بیاموزند. 
استمرار شرایط سخت و بحرانی برای کسب وکارها بسیاری 
از حق انتخاب هایشــان را از آنهــا گرفته؛ تــا جایی که فقط 
باید تمام تمرکزشــان را روی تاب آوری بگذارند. با اســتمرار 
شرایط کشور برای سال 1402 به نظر می رسد کسب وکارها 
دیگر نمی توانند به دنبال رشد هیجانی باشند و باید به فکر 
رشدی متعادل باشند. از طرف دیگر باید با فرض استمرار 
شرایط فعلی، چشم اندازی بلندمدت برای خود تعیین کنند 
و برای کاهش ریســک، تنــوع را در کســب وکار خود جدی 
بگیرند. در شرایطی که کســب وکارها با قطعی اینترنت یا 
رشــد چند ده هزار تومانــی دالر در یک ماه طرف هســتند، 

دیگر نمی شود تمام تخم مرغ ها را در یک سبد چید.

به خاطر جمیع چیزهایی که گفتیم و چیزهایی که توان 
گفتنش نبود، ویژه نامه پایان سال 1401 عصر تراکنش با 
ویژه نامه های دیگرمان فرق دارد. امســال در ویژه نامه ای 
که در دســت دارید، ســعی کردیم مروری بر موضوعات 
و کلیدواژه هایی داشته باشیم که عصر تراکنش در طول 
یک سال گذشته درباره آنها گفته بود و سعی کردیم به 
جای معرفی روندها و موضوعات جدید، نور را با شدت 
بیشتری روی همان مسائل و چالش های حل نشده در 
ســال 1401 بتابانیم و تأکید کنیــم که در ســال 1402 نیز 
کســب وکارها باید بــه آنها بیشــتر توجه کننــد؛ چراکه 

عمدتاً در سال 1401 حل نشدند.
ما معتقدیم در ســال 1402 صنعــت فناوری های مالی 
کشــور باید بــه موضوعاتــی ماننــد نگهداشــت منابع 
انســانی عمیق تر وارد شــود و راهکاری بــرای رفع آن در 
ســال جدید بیابد؛ نقطه ای بحرانی که می تواند نقطه 
شکســتی برای کســب وکارهای کوچک و بزرگ باشد، 
چراکــه پیــش از ایــن کســب وکارها بیشــترین دغدغه 
را بــرای حفــظ نیروهای نخبــه خود داشــتند و حــاال با 
انگشت شمار شدن نیروهای نخبه در هر کسب وکار، 
ایــن اتفــاق بــه نیروهــای غیرنخبــه ولــی متخصــص و 

کارشناس رسیده است.
در سال 1401 شاید کلمه مشترکی که به دفعات بسیاری 
از زبان مدیران کسب وکارها شنیدیم، کلمه »ناامیدی« 
بود. بــه نظر می رســد بــا مبهم بودن شــرایط آینــده و در 
صورت عــدم تعیین تکلیــف، این حــس در ســال 1402 
چندین برابر شود. چالشی اساسی که در پی آن مهاجرت 

نیروهای متخصص را به دنبال دارد.
جمع آوری و انتشــار این ويژه نامه پایان ســال، مستقل 
از حجم بــاالی مطالب و تعــداد زیاد صفحــات و حجم 
فرسایشــی هماهنگی هایی که با بیــش از 200 نفر برای 
انجام مصاحبه ها و میزگردها انجام می شد،  یک چالش 
بــزرگ دیگــر نیــز در دل تیــم تحریریــه عصــر تراکنــش 
داشت و آن شــنیدن و در معرض قرار گرفتن این حجم 
از ناامیدی ها و شنیدن کلمه »سخت« برای سال 1401 
بود. اما همان قدر که از ناامیدی ها شنیدیم، از امید همین 
مدیران ناامید نیز شنیدیم و اینکه چاره ای جز ادامه دادن 
ندارند. باید به حرکت در مه ادامه داد، حتی اگر بدانیم 
سال ها مجبور هستیم به حرکت در این مه ادامه دهیم. 
زندگی همچنان جاری است و جریان دارد و با وجود تمام 
ســختی هایش، باید زیســت و ما باید بیــش از هر زمان 
دیگری روی تاب آوری شخصی و کسب وکاری خودمان 
کار کنیم. با این حال و با وجود اینکه می دانم باید ادامه 
دهیم، ولی این روزها بیشتر از هر زمان دیگری به این شعر 
نیما یوشیج فکر می کنم که »قاصد روزان ابری، داروگ! 
کی می رسد باران؟« به راستی چه زمانی جواب این سؤال 

را پیدا خواهیم کرد؟ 

پس کی می رسد باران؟

مینا حاجی
دبیر  تحریریه

به نقطه ای 
رسیده ایم که نه 
نیروی کار و نه 
کارفرما، دیگر 
کار کردن را در 
کشور به صرفه 
نمی دانند؛ ولی با 
این حال بسیاری 
از حرکت نایستاده  
و ادامه داده اند. 
مصداق بارز 
قورباغه ای شده ایم 
که در دیِگ آِب روی 
آتش، آهسته و 
آهسته در حال 
پخته شدن هستیم 
و اگر همین روند 
را ادامه دهیم، 
ً سال آینده  احتماال
دوباره در همین 
نقطه می ایستیم و 
می گوییم: »یقیناً 
۱۴۰۲ از هر سال 
دیگری سخت تر 
بود!«
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 اسفند 1401
سال ششم

شماره شصت وهفتم

۱۴۰۱، برای کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال ایران سال سختی بود. بررسی یادداشت های ارسال شده توسط بازیگران این حوزه 
به ما نشان می دهد که چه مفاهیم و موضوعاتی در سال ۱۴۰۱ برای آنها مهم بوده است. تکرار تناوبی مفهوم تحول دیجیتال 
حاکی از برساخت گفتمان جدیدی در سپهر اقتصاد ایران است. یادداشت هایی که با محوریت دیجیتالی شدن، موجب تکرار 
موضوعاتی همچون بانکداری باز، احراز هویت دیجیتال، هوش مصنوعی، تحلیل داده، فرهنگ دیجیتال، نوآوری، کارآفرینی، 
نسل زد، رفتارشناسی مالی و شخصی سازی محصوالت و خدمات در راستای مشتری محوری و ارتقای تجربه مشتری شده است. به نظر می رسد 
چینش این موضوعات حول مفهوم دیجیتالی  شدن، به خلق گفتمان تحول دیجیتال در ایران و در هم شکستن فرم های سنتی پرداختن به 

مسائل مالی منجر شده و قرار است در سال های آینده شاهد تغییرات اساسی در سبک زندگی و نحوه مواجهه مان با جهان باشیم.
مدیران و بازیگران صنایع مالی کشور به خوبی فهمیده اند که برای تطابق با نیازهای نسل زد باید نوآور باشــند و از روش های تحلیل داده برای 
بررسی رفتار مالی آنها کمک بگیرند تا در آینده ای نه چندان دور بتوانند به طور کامل مشتری محور شوند. اقتصاد و فرهنگ رابطه ای دیالکتیکی 
دارند؛ در واقع با تغییر زیرساخت اقتصادی کشور یا تحول آن، فرهنگ مردم نیز به مرور تغییر می کند. کارآفرینان، مدیران و بازیگران صنایع 
مالی کشور معتقدند که برساخت فرهنگ دیجیتال امر مهمی در توسعه این صنایع است. عالوه بر این یکی از روندهای سالی که گذشت، 
لندتک ها، اعتبارسنجی و ارائه سرویس  BNPL به مردم بوده که حاکی از تالش های فعاالن اقتصادی ایران برای مهار تورم و ارتقای سطح کمی و 
کیفی زندگی مردم است که به پشتوانه احراز هویت دیجیتال و ارائه رتبه اعتباری به افراد یا دریافت سفته و چک دیجیتال از آنها ممکن می شود.

اصالح نظام کارمزد و لزوم تغییر رویکرد رگوالتور نســبت به حوزه های جدید اکوسیستم فین تک کشــور نیز از جمله موضوعاتی است که در 
سال ۱۴۰۱ جزء مباحث اصلی این صنعت بوده اند. بنا بر تحلیل محتوای یادداشت ها، نوآوری و توسعه نیازمند تغییر رویکرد رگوالتور و اتخاذ 
نقش ناظر و نه کنترلگر حداکثری است. نگارندگان در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بر امری اجتماعی متمرکز شده اند و کلمه مهاجرت را بارها و بارها 
در نوشته های خود به کار برده اند. در واقع مهاجرت پرتکرارترین کلمه نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بوده است. بی ثباتی نرخ ارز، پایین بودن دستمزدها، 
از دست رفتن انگیزه افراد، ترجیح متخصصان به دورکاری برای سرزمین های غربی، پیش بینی پذیر نبودن آینده اجتماعی-سیاسی کشور و 
کوتاه بودن سقف ایران برای پیشرفت از جمله دالیلی است که انسان ایرانی را به سمت مهاجرت سوق می دهد. مهاجرت افراد نه تنها موجب 
دور شدن آنها از تعلقات هویتی شان می شود، بلکه به اقتصاد ایران نیز آسیب می زند؛ به نظر می رسد که ادامه دار شدن روند رو به رشد مهاجرت 
از ایران، نتیجه ای جز وابستگی کشور به سرزمین های دیگر و کوچک شدن اقتصاد کشــور ندارد. در ادامه از هرکدام از یادداشت های منتشر 

شده در ماهنامه عصرتراکنش طی سال ۱۴۰۱، بخشی به انتخاب آورده شده که می توانید مشاهده کنید.

مروری بر آنچه متخصصان طی سال ۱۴۰۱ در عصرتراکنش نوشتند

نقدها ونظرها

#نئوبانک

#هوش_مصنوعی

#تجربه_ مشتری

#اقتصاد_دیجیتال

#احراز هویت_دیجیتال

#نیروی_ انسانی#متاورس #رگوالتوری
#بالکچین

#BNPL#لندتک
#بانکداری_دیجیتال

#رمزارز

#صنعت_ بانکی
#امنیت_ سایبری

#تحول-دیجیتال
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دادند و میلیاردهــا ریال ســرمایه بانک ها خــرج باج دهی بــه پذیرندگان 
می شود. در واقع چیزی برای اغما رفتن وجود ندارد. سال هاست این پیکر 

بی جان در گوشه ای بدون هیچ فریادرسی مدفون است.
کلیدواژه  ها:  #اصالح_نظام_کارمزد #صنعت_پرداخت 

#رگوالتوری #نوآوری

 مصائب یک
مشاور تحول دیجیتال

حامد شیدائیان
مشاور و مدرس تحول دیجیتال

مشاوران عزیز تحول دیجیتال! تحول دیجیتال حداقل در ایران هنوز یک 
داالن تاریک است. شــوربختانه، سازمانی با تفکرات منجمد و فرهنگ 
مریض را نمی توان متحول کــرد. اینها دچار بیمــاری نابینایی دیجیتال 
هســتند! پس لطفاً خودمان و آنهــا را ســر کار نگذاریم و آرامش شــان را 
نخراشــیم! و برای سازمان های مســتعد تحول هم قرار نیست یک شبه 
توفان تغییر به پا کنیم! لطفاً وعده سر خرمن ندهیم! به شرایط سازمان 
در خأل نگاه نکنیم و باال تا پایینش را ضربتی به هم نریزیم. فرهنگ سازی 

کنیم. جنبه های انسانی در تحول دیجیتال خیلی خیلی مهم هستند.
کلیدواژه ها: #تحول_دیجیتال #فرهنگ_دیجیتال #نوآوری

 حاکمیت بر لوح سنگی
در عصر وب۳

حسام الدین ایپکچی
پژوهشگر حقوق فناوری

شاید در طول تاریخ حیات انسان، هرگز چنین اجماعی میان مردمان در 
جوامع مختلف و نژادهای مختلف دیده نشــده باشد که میلیون ها نفر 
از اقوام و نژادهــا و ملیت های مختلف، توافق در »تمرکزگریزی« داشــته 
باشند. این توافق چنان جدی است که میلیاردها دالر از نقدینگی مردمان 
به شبکه های غیرمتمرکز منتقل شده و در یک کالم، هزینه »حاکمیت 
متمرکز« برای جوامع انسانی زیاد شده؛ چنان که در برخی عرصه ها این 
هزینه به فایده اش نمی ارزد! وب 3، معنای »حاکمیت 3« را هم در خودش 
پنهان دارد؛ حاکمیتی نرم و منعطف در برابر میل عمومی بر عدم تمرکز. 
بنابراین در عصر وب 3، حاکمیت بر لوح سنگی حتی اگر ممکن باشد، 

خردمندانه نیست.
کلیدواژه ها: #وب۳ #حاکمیت_متمرکز #رگوالتوری

نیازمندی های زیرساختی 
فین تک های دانش بنیان

مرتضی ترک  تبریزی
عضو هیئت مدیره بانک تجارت

طی چند دهه گذشــته، اقتصاد جهان رنگ وبوی تازه ای به خود گرفته و 
باقی ماندن در گردونه رقابت آن الزامات جدیدی پیدا کرده است. در این 

صنعت بانکداری در سال های پیش رو 
با دگرگونی همه جانبه همراه خواهد بود

عصر نئوبانکداری

مجید عبدهللا خانی
مدیرعامل رهند هوشمند

برای صنعت بانکداری، سال های پیش رو با دگرگونی همه جانبه همراه خواهد 
بود. مدل واسطه گری مالی در جذب و توزیع منابع که بر اساس منطق و اصل 
تمرکز اســتوار بوده، به تدریج اعتبار خود را از دســت خواهد داد و بانک ها و 
مؤسسات مالی را به  سوی تبدیل شدن به پلتفرم های تسهیل کننده تبادالت 
مالی ســوق خواهد داد. صرف یک حضور قوی در خیابان با شعب فراوان و 
نرخ بهره خوب، دیگر برای حفظ و جذب مشتریان کافی نیست. از این  پس 
همه چیز در مورد »تجربه مشــتری در یــک فرایند کســب وکاری آمیخته و 
ترکیب شده از آرتیفکت های )مؤلفه یا سرویس( دیجیتالی بانکی و مالی و 

غیره خواهد بود و عصر نئوبانکداری بر این مبنا آغاز خواهد شد.«
کلیدواژه ها: #نئوبانک #هوش_مصنوعی #بانکداری_سنتی 

#تجربه_مشتری

مهم ترین اقدام نهادهای نظارتی در 1401

قانون گذاری به نحوی که نوآوری تحت 
تأثیر قرار نگیرد

پویا پوراعظم
متخصص و مشاور فناوری های مالی

آنچه برای مقررات گذاری در ســال 1401 در کشور حائز توجه است، حداقل 
امکان تســهیل فعالیت، مجوز دهــی و راه انــدازی ســند باکس قانون گذاری 
برای پلتفرم های حوزه رمزارزها با ساختار غیرتوزیع شده مانند صرافی های 
دیجیتال متمرکز اســت. اولویت بعدی، قانون گذاری و اســتقرار سازوکاری 
برای مجوزدهی فعالیت پلتفرم ها و خدمات حضانت از دارایی های دیجیتال 
)Crypto Custody Services( و ارائه دهندگان کیف  پول امن است. ایده آل 
آن اســت که نهادهــای حاکمیتــی در آینده نزدیــک امکان فعالیــت قانونی 
پلتفرم های مالی توزیع شده یا دیفای را با شــرط رعایت مالحظات قانونی و 
نظارتی مانند شناســایی کاربــران )KYC( و رصد تراکنش هــای غیرقانونی یا 

مشکوک، فراهم کنند.
کلیدواژها: #نوآوری #رگوالتوری #دارایی_دیجیتال

 اصالح نظام کارمزد
وعده ای که به موعود رسید!

نیما فیض گستر
تحلیلگر کسب وکار در حوزه پرداخت الکترونیکی

ویرانه پرداخت، عاری از هرگونه نوآوری اســت و آنچنان خــاک آن را به توبره 
کشیده اند که هرگونه نهال تازه ای را در لحظه ای نابود می کند. رگوالتور به جای 
نظارت بر شرایط حاکم بیشتر در پی سخت کردن شرایط ورود بازیگران جدید 
است؛ چراکه هر نوآوری و توسعه ای می تواند تهدیدی بر درآمد فعلی باشد. 
آری در صنعت پرداخت با ویرانه ای مواجه هستیم که از تلنباری از کارت خوان 
ساخته شده، در آن کارشناسان توسعه بازار جای خود را به دالالن تراکنش 
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 اسفند 1401
سال ششم

شماره شصت وهفتم

اقتصاد جدید که آن را با عنوان »اقتصاد دانش بنیان« می شناســیم، بر 
خالف گذشته، دسترسی به منابع طبیعی، منابع مالی یا زیرساخت های 
تولید صنعتی نمی تواند بقا و شکوفایی شــرکت ها و کشورها را تضمین 
کند. امــروز نــوآوری و به ویــژه نــوآوری مبتنی بر فنــاوری بــه مزیت اصلی 
شرکت ها و کشورها در میدان رقابت تبدیل شده و سهم کشورها از اقتصاد 

جهان را میزان مشارکت آنها در توسعه فناوری تعیین می کند.
کلیدواژه ها: #فین تک #اقتصاد_دانش بنیان #رگوالتوری #نوآوری

انتظارات غیرواقعی از ابزارهای 
ITSM و رویکردی متفاوت

علی پرورش
مدیرعامل گروه فناوری پرند

مهم است به یاد داشته باشید که پیاده سازی اولیه ابزار ITSM آغاز سفر 
اســت، نه پایان آن. بنابرایــن برای بهبود مســتمر خدمــات، برنامه ریزی 
کنید. با تشــویق کاربران روزمــره ابزار، به آنهــا این فرصــت را بدهید تا به 
جهت دهی مســیر آینده ابزار کمک کنند و پیشــنهادهایی برای بهبود 
و توانمندســازی ابزار ارائه دهند و بــه آنها فرصت دهیــد تا فعالیت های 
توســعه را اولویت بندی کننــد. ایــن کار به ایجــاد تعهد و پذیــرش کمک 
می کند. مشارکت کاربران در توسعه ابزارهای ITSM فرصتی برای ایجاد 
احساس مالکیت و توانمندی در کاربران است. وقتی کاربران در توسعه 
ابزاری مشارکت داشته باشند، احتمال نارضایتی آنها بسیار کمتر است.

ITSM #کلیدواژه  ها: #فناوری_اطالعات #فرهنگ_دیجیتال

 رگوالتور جامانده
از رمزارز به متاورس می رسد؟

روح هللا جهنده
قائم مقام مدیرعامل رمزینکس

»اندر خم یک کوچه مانده« احتماالً حکایت رگوالتوری صنعت رمزارز و 
متاورس است. رگوالتوری در این سال ها از حوزه رمزارز جا مانده، درست 
زمانی که ســرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال گســترش یافت، نهادهای 
قانون گذار و نظارتی در همه کشــورهای دنیا به این بازار توجــه کردند. در 
حالی که تعدادی از کشورها به دنبال بررسی قانون و استفاده از ظرفیت های 
آن بودند، کشورهایی نیز فعالیت های مربوط به آن را ممنوع کردند. برای 

فضای متاورس نیز می توان چنین آینده ای را متصور بود.
کلیدواژه ها: #رگوالتوری #رمزارز #متاورس

چالش ها و روندهای تحول دیجیتال 
در سال 1401

به سمت بهبود تجربه مشتری

فرهاد بهمنی
عضو هیئت مدیره پست بانک

به نظر می رسد در سال 1401 سه بخش مهم در حوزه تِک ها به بلوغ 

کامل برسند و رقابت برای سهم بازار بین بازیگران جدی شود. گروه اول 
فین تک های بهره بردار از خدمات بانکداری باز هستند که سرویس های 
عمومی مثل احراز هویــت و تراکنش های بانکی را کارســازی می کنند. 
این گروه در اتصال بــه بانک ها هنوز به صورت کامل موفق نشــده اند و 
چالش اصلی آنها هنوز احراز هویت دیجیتال است. گروه دوم شامل 
لندتک هاست که فروش اعتباری را توســعه می دهند. این گروه عالوه 
بر احراز هویت دیجیتال مشــکل اعتبارســنجی و ارتباط سیستمی با 
بانک ها را دارند. گروه ســوم اینشــورتک ها هســتند که هنــوز عالوه بر 
مشکالت دو گروه قبلی، ارتباط مناسبی با بانک ها ندارند و بدون شک 
امســال تالش آنها متمرکز بر اســتفاده از ظرفیت اعتباری بانک ها در 

حوزه بیمه خواهد بود.
کلیدواژه ها: #تحول_دیجیتال #تجربه_مشتری #احرازهویت_

دیجیتال #بانکداری_باز #لندتک #اینشورتک

 انقالب هوش مصنوعی
در صنعت بانکداری و پرداخت

مهدی طالب
رئیس اداره فناوری های نوین فام

در آینــده ای نه چندان دور هــوش مصنوعی تحولی عظیــم در صنعت 
بانکداری و پرداخت ایجاد خواهد کرد و کاهش هزینه ها و صرفه جویی 
در زمــان بــرای ســازمان ها و همچنیــن مشــتریان را بــه همــراه خواهــد 
داشــت. دیگر الزم نخواهــد بود بــرای انجام کارهــای تکــراری از نیروی 
انسانی اســتفاده شود. گفتنی اســت ساده سازی اســتفاده کاربران از 
خدمات با اســتفاده از هوش مصنوعی، به ســرعت بــه بخش ضروری 
تجربه  کاربران تبدیل خواهد شد که بانک ها و فین تک ها جهت حفظ 

ارتباط با مشتریان خود باید از این فناوری  ها استفاده کنند.
کلیدواژه ها: #هوش_مصنوعی #صنعت_بانکی #صنعت_

پرداخت #احرازهویت_دیجیتال

 بازار ثانویه؛ فصلی جدید
در تکامل تأمین مالی جمعی

محمد طهرانی
معاون کسب وکار ققنوس

تأمین مالی جمعی به عنوان پدیده ای نوظهور در اقتصاد دیجیتال، در 
آستانه فصلی جدید قرار دارد که به اندازه خود این پدیده، پیشگامانه 
و تحول آفریــن به نظــر می رســد. ســرمایه گذاری جمعی که بــه میدان 
آمده بود تا اقتصاد تشنه نوآوری را دگرگون کند، اخیراً شاهد تحوالتی 
بوده که به نظر می رسد چرخشــی اساسی را در آینده این صنعت رقم 
خواهد زد. اگرچه ایجاد بازارهای ثانویه در پلتفرم های ســرمایه گذاری 
جمعی، به عنوان سیستم های معامالتی جایگزین هنوز در ابتدای راه 
قرار دارد، اما شروع قدرتمند پلتفرم هایی مانند »استارت انجین« در 
راه اندازی بازار ثانویــه خود، نتایج چشــم گیری را در ایــن صنعت نوید 

می دهد.
کلیدواژه ها: #تأمین_مالی_جمعی #بازار_سرمایه #اقتصاد_

دیجیتال #بازار_ثانویه
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فناور ی های مالی ایران

 تصوری از تحول دیجیتال 
در بانکداری 2022

کسری دولتخواهی
کارشناس حوزه بانکی

یکــی از نیروهــای محــرک اولیــه بــرای تحــول دیجیتــال در بانکــداری، 
مشــتری مداری اســت. با کاوش مشــتریان در روش های مختلف بانکی 
بــر اســاس ترجیــح و راحتــی، تحــوالت اساســی در فضــای بــاز بانکــی 
مشاهده شــده اســت. APIها راهکاری مناسب برای ســرعت، چابکی و 
شخصی ســازی هســتند و بانکداری باز در حال حاضر زمان پــردازش را 
تسریع می کند، چرخه های ورود به بازار را کاهش می دهد و تصمیم گیری 
و پاسخگویی را بهبود می بخشد. بانکداری باز یک محرک قوی در دنیای 
مالی است و این پتانسیل را دارد که جوامع و افراد را قادر به انتخاب های 

مالی آگاهانه کند.
کلیدواژه ها: #تحول_دیجیتال #بانکداری_باز #تجربه_مشتری 

#هوش_مصنوعی

 جنگ اینترنت سیار
 و ثابت داغ می شود

مهدی جوادی فرد
تحلیلگر استراتژی و کسب وکار فناپ

 ،Charter Communications در اواخر سال 2021، »تام راتلج«، مدیرعامل
در کنفرانس ســرمایه گذاران تلفن همراه از تلفن  همراه به عنوان بزرگ ترین 
فرصت و محرک رشد در آینده و اصلی ترین اولویت شرکت برای سال 2022 
نام برد. »برایــان رابرتز«، مدیرعامــل Comcast نیز با اشــاره به اینکه در هر 
کاری که انجام می دهیم، همیشه یک تلفن همراه هم وجود دارد، مانند راتلج، 
از تلفن همراه و همراهی آن با پهنای باند به عنــوان فرصتی بزرگ در آینده و 

محرک افزایش ارزش افزوده برای مشتریان و کاهش ریزش اشاره کرد.
 کلیدواژه ها: #اپراتورهای_تلفن_همراه #اینترنت_ثابت

 #اینترنت_سیار

دگرگونی دائمی در مفهوم سواد 
و ضرورت توجه به این اتفاق

سواد به مثابه توانایی ایجاد تغییر

مجید جعفریان
معاون فناوری اطالعات بانک سرمایه

نیازمند آن هســتیم که توجه جدی تری به معنا و تعریف »ســواد« داشته 
باشیم. تا زمانی؛ تعریف سواد در دانستن-داشتن دانش- معنا پیدا می کرد 
که در عصر جدید و با توجه جدی تر به مفهوم پایداری موفقیت و پایداری 
توسعه، تلفیق علم و عمل اهمیت دوچندانی پیدا کرده و در تعریف جدید 
سواد، یونسکو آن را این گونه تعریف می کند: »توانایی ایجاد تغییر«. یعنی 
شخصی باسواد تلقی می شود که بتواند با بهره گیری از دانش آموخته ها، 

تغییری ایجاد کند.
کلیدواژه ها: #سواد #بینش_دیجیتال #تحول_دیجیتال

گره گشایی در گرو همدلی 
دولت و استارتاپ ها

وحید والی
مدیرعامل هلدینگ نیک اندیش

در شرایطی که متأسفانه با سیلی از مهاجرت نخبگان به خارج از کشور 
مواجه هستیم، حمایت و همدلی با شرکت های دانش بنیان می تواند به 
جلوگیری از خروج نیروی انســانی متخصص کمک شایانی کند و حتی 
شاهد جذب نخبگان از کشورهای همسایه نیز باشــیم. به عقیده بنده 
و اگر از نــگاه آینده نگری به ســیر تکاملی زندگی انســان بنگریــم، اکنون 
در دوره حساســی از تاریخ زندگی بشــر قــرار داریم و به زودی بســیاری از 
اســتانداردهای زندگی انســان و نحوه تعاملش با دیگــران و دنیا با ظهور 
مفاهیمی مانند متاورس و بالکچین دچار تغییرات اساسی خواهد شد.

کلیدواژه ها: #متاورس #دانش بنیان #مهاجرت #نیروی_انسانی

بانک ها در تکاپوی دستیابی به رایانش کوانتومی

سرنوشت ساز صنایع داده محور

علی چهارلنگی
کارشناس صنایع بانکی

آنچه ابررایانه های الکترونیک نیم قرن پیش با دفاتر ثبت و ضبط اطالعات 
ســازمان ها، شــرکت ها و بانک ها انجام دادند، هم اینــک در برابر توانایی 
پردازشی رایانه های کوانتومی رنگ باخته است. تا پنج سال دیگر رایانش 
کوانتومی آینده  ناگزیر و غیرقابل انکار همه  صنایعی ا ست که ماهیت آنها 
بر پردازش و نتیجه گیری از حجم کالنی از داده اســتوار اســت. به همین 
ترتیب سه چهارم از بانک ها و ارائه دهندگان سرویس های مالی در سراسر 
جهان در تکاپوی دستیابی به این فناوری هستند تا توان پردازشی خود را 

افزایش داده و از رقبا عقب نمانند.
کلیدواژه ها: #صنعت_بانکی #رایانش_کوانتومی #داده محوری

یا فکری برای وام های خرد کنید یا پایتان 
را  از روی گلوی لندتک ها بردارید!

لندتک ها؛ فرصتی برای افزایش 
قدرت خرید مردم

رسول قربانی
سردبیر راه پرداخت

بانک مرکزی یا باید در نظام بانکداری فعلی فکری برای حل وام های خرد به 
شکل غیردستوری بکند تا بانک ها انگیزه کافی برای ارائه خدمت در این 
حوزه داشته باشند، یا اینکه بانک مرکزی کمی گارد بسته و محدودکننده 
خود را باز کند و به ایــن بازیگران اجــازه فعالیت دهد و بانــک مرکزی نیز 
به عنوان نهاد ناظر و تنظیم گر، چهارچوب ها و مقررات خود را به شکلی 
که باعث سکون صنعت نشــود، ارائه دهد. راســتش را بخواهید راهکار 
درست ترش این بود که درخواســت می کردم دولت مردان فکری به حال 
تورم کنند، ولی از آنجایی که تجربه نشان داده تورم در این کشور یک امر 
بدیهی است، پس سطح توقع را پایین آوردم و درخواست کردم »برای حل 
مسئله قدرت خرید مردم، یا فکری برای وام های خرد در شبکه بانکی کنید 
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یا پایتان را از روی گلوی لندتک ها بردارید«!
کلیدواژه ها: #لندتک# رگوالتوری #بانک_مرکزی #تورم

پاشنه آشیل توسعه اینشورتک در کشور

فقدان نوآوری

حمیدرضا پروازی
مدیر کسب وکارهای نوین بیمه تجارت نو

تغییرات بزرگی در مکانیسم ارائه خدمات توسط شرکت ها به مشتریان 
در حال رخ دادن است و هر  موجودیت یک هویت دیجیتال منحصربه فرد 
و مرتبط با هویت فیزیکی اش یافته و این امر باعث شــده کســب وکارها 
فرصت الزم برای توسعه تجارب جدید مختص کاربران و مشتریان را به 
دســت بیاورند. بنابراین یکی از راه های ارائه خدمات دیجیتال و نوآوری 
در این زمینه، حرکت به سمت نوآوری باز در صنعت بیمه و استفاده از 
قابلیت شــرکت های فعال با اســتفاده از فراخوانی API های ارائه شده از 

سوی شرکت هاست.
کلیدواژه ها: #اینشورتک #نوآوری #صنعت_بیمه #رگوالتوری

نگاهی مختصر به رویکردهای 
داده محور بانکی

مسعود مشهدی
هم بنیان گذار و مدیرواحد دیتای پی پینگ

بانک ها پیشرفت قابل توجهی در برنامه های داده محور خود داشته اند؛ 
با این همه، رویکرد آنهــا برای ایجاد قابلیت های مدیریــت داده از منظر 
هزینه، ریسک و ارزش ارائه شده بسیار متفاوت است. حال که از طرف 
رگوالتور رهنمودهای هماهنگ تری وجود ندارد، صنعت بانکداری موظف 
اســت بر اســاس ســرعت اتوماســیون و ریســک هایی که باید مدیریت 
شوند، درصدد چهارچوبی گسترده تر و هماهنگ تر باشد تا پایداری را در 

اقدامات داده محور تضمین کند.
کلیدواژه ها: #داده محوری #صنعت_بانکی #هوش_مصنوعی 

#رگوالتوری

مزایای کرادفاندینگ 
برای اقتصاد ما

علیرضا آقااحمدی
مدیر تأمین مالی کارن کراد

تأمین مالی جمعی، اگرچه هنوز در ابتدای مسیر خود است و اشکاالتی 
در فرایندهای آن دیده می شود، اما می تواند در شرایط خاص اقتصادی 
کشــور ما کــه از محــل تحریم هــا و اشــکاالت زیربنایــی اقتصــاد دولتی 
رنج می بــرد، اتفــاق بســیار مثبتــی باشــد و بــه کســب وکارها، خصوصاً 
کسب وکارهای در حال توســعه کمک شــایانی کند؛ البته از سوی دیگر 
سرمایه گذاران را از ورود به بازارهای ســفته بازانه دور و آنها را وارد چرخه 

تولید و مشــارکت مولد کــرده و بازدهی هایی مناســب برای آنان بــه ارمغان 
می آورد.

کلیدواژه ها: #تأمین_مالی_جمعی #کرادفاندینگ #اقتصاد

سردرگمی و موازی کاری
در سرویس های خدمات دولتی

بدهی فنی؛ چالشی  برای توسعه

مسعود حسینی
مدیر نوآوری عصر داده

واقعیت آن است که بدهی فنی دقیقاً مانند دریافت وام است، به طوری که 
با گرفتن این وام، گره فرایند توسعه موقتاً باز شده و کار پیش  می رود و از طرف 
دیگر گاهی واقعاً چاره ای جز زیر بار بدهی فنی رفتن نیست، اما در عین حال 
باید برای به حداقل رساندن بهره  این بدهی، تمام تالش خود را به کار گیریم. 
اساساً هدف از وام گرفتن این است که مشکل مالی ما را موقتاً حل کند، نه 

اینکه ما را به پرتگاه ورشکستگی بکشاند.
کلیدواژه ها: #صنعت_بانکی #احراز_هویت_دیجیتال #بدهی_

فنی

لزوم پیوند سرویس های بانکی 
و شبکه گسترده مخابرات

فصل مشترک دو صنعت

رامبد حیدریان
مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک سرمایه

با توجه به کمبــود منابع و لــزوم مدیریت صحیــح و بهینــه آن، بانک ها 
نمی تواننــد متناســب با تعــداد مشــتریان در همــه جا حضــور فیزیکی 
داشته باشــند، به ویژه اینکه در مناطق متراکم دنیا، پراکندگی جمعیت 
در مناطق دورافتاده تر بسیار بیشــتر از نقاط توسعه یافته شهری است 
که بانک ها در آن حضور مســتقیم دارند. از ســوی دیگر یکــی از اهداف 
همیشــگی صنعت مخابرات دسترســی به تمامی نقاط بوده و هســت؛ 
بنابرایــن فصل مشــترک طبیعی و ســاده ای بیــن این دو صنعت شــکل 
گرفت و آنچه صنایع را به هم پیوند می دهد، حاصل شــد؛ پاســخگویی 

به یک نیاز مشترک!
کلیدواژه ها: #تحول_دیجیتال #صنعت_مخابرات #صنعت_

بانکی

 اعتباربخشی هوش مصنوعی
 به نظام بانکی کشور

الگویی برای دیگر نهادها

علی رسولی زاده
مدیرعامل شرکت پارت

هــوش مصنوعــی ابزارهــا و امکانــات متنوعــی را در اختیــار بانک هــا و 
فین تک ها قرار داد تا شــرایط و اتفاقات جدیدی در این حوزه رقم بخورد. 
از جمله ابزارهای هوش مصنوعی که به یاری بانکداری کشــور شتافت و 
سرمایه گذاری ها و کســب وکارهای آنالین و روند پیگیری آنها را تسهیل 
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کرد، »سفته  دیجیتال« و »امضای دیجیتال« بود که از دل سامانه احراز 
هویــت الکترونیکی برآمد. ســامانه احــراز هویت الکترونیکــی با فناوری 
تشخیص چهره، یکی از اساســی ترین ابزارهای هوش مصنوعی بود که 
توانست در زمانی مناسب، شیوه ای سریع را جایگزین روش های سنتی 

احراز هویت کند.
کلیدواژه ها: #هوش_مصنوعی  #صنعت_بانکی #احراز_هویت_

دیجیتال #سفته_دیجیتال #امضای_دیجیتال

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

خطر تحریف واقعیت

کیوان جامه بزرگ
معاون توسعه راهبردی فناپ

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 بــا این همه عــدم قطعیــت، عمل می کنــد، در حالی کــه دیگران 
دودل می شوند. با این حال، تحریف واقعیت در کسب وکارهای نوپا یک 
مســیر باریک و لغزان اســت. در واقع، بنیان گــذاران افســانه ای به دلیل 
توانایی شان در الهام بخشــیدن به دیگران تحسین می شــوند. حتی اگر 

این توانمندی به معنای تحریف حقیقت باشد.
کلیدواژه ها: #کارآفرین #استارتاپ

 خرید اقساطی بیمه
و لزوم نگاه رو به آینده

محمود میرزایی
هم بنیان گذار و مدیرمحصول ازکی وام

در صنعت بیمه، خرید اقساطی یکی از بخش های مهم است و در حال 
 حاضر بیشتر سازمان ها و ارگان ها این امکان را برای کارکنان خود فراهم 
کرده اند. در این راهکار اگر فردی در یک ســازمان اقســاط بیمه نامه خود 
را پرداخت نکنــد، به دلیل اتصال آن ســازمان به حســاب حقوقی افراد، 
اقساط بیمه نامه از حساب 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.

کلیدواژه ها: #صنعت_بیمه #رگوالتوری #اینشورتک #خرید_
اقساطی

نیاز به تصمیم سازی شجاعانه برای ورود به 
اقتصاد غیرمتمرکز

دیفای؛ آینده اقتصاد دیجیتال

محمدعلی آقامیر
هم بنیان گذار نوبیتکس

همان طور که فناوری بالکچین، راه حل های نوینی برای ایجاد شــفافیت، 

دســترس پذیری همگانی و امنیت داده ها ارائه داده، برنامه های مالی 
غیر متمرکز نیــز تنها امید ما بــرای آینــده ای بهتر در حــوزه اقتصادی 
است. شفافیت، دسترسی همگانی، امنیت باالتر و اختیار اشخاص 
روی دارایی هایشان، قابلیت همکاری، توزیع حق تصمیم گیری، حذف 
واسطه ها و کاهش دخالت نهادهای متمرکز، بخشی از شاخصه های 
دیفــای )DeFi( و خدمــات مالــی مبتنــی بــر قراردادهــای هوشــمند 

هستند.
کلیدواژه ها: #دیفای #رمزارز #اقتصاد_غیرمتمرکز 

#بالکچین

متاورس؛ حقیقت 
اجتناب ناپذیر پیش رو

مصطفی ثابتی
مشــاور بانکــداری دیجیتــال و عضــو هیئت مدیــره 

آسان پرداخت

نکته مهم آگاهی نسبت به این موضوع است که فعالیت و حضور در 
متاورس در آینده ای نزدیک اجتناب ناپذیر است و به زودی فرصت های 
فراوانی در آن برای بانک ها وجود خواهد داشت. شروع فعالیت باید 
در اولین فرصت و به صورت غیرمستقیم توسط بازوی نوآوری بانک ها 
انجام شــود تا با یک برنامه ریزی دقیق و بر اســاس بازخوردها به مرور 

مدل کسب وکار بانک ها در متاورس بالغ شود.
کلیدواژه ها: #متاورس #وب۳ #صنعت_بانکی #نوآوری

تعامل نرم افزار و نوآوری؛ زمینه ساز 
گام بزرگ اینشورتک ها

بردیا جوادی
مدیرعامل رایین تک

یکــی از روندهــای دنیــا در زمینه اینشــورتک ارائــه محصــوالت بیمه 
به صورتEmbedded Insurance  اســت که می تــوان آن  را به نوعی 
نوآوری در فرایند فروش بیمه دانست. در نظر بگیرید با گسترش نفوذ 
فضای مجازی در زندگی، اطالعات زیادی تجمیع می شود که با بررسی 
این اطالعــات می تــوان بیمه هــای اختصاصی تولیــد و در لحظــه نیاز 
کاربر، آن  را ارائــه داد. به عنوان مثال اگر از ســایت های فروش تورهای 
مسافرتی، پکیجی برای ســفر خریداری می کنید، زمان مناسبی برای 

ارائه بیمه مسافرتی مخصوص آن سفر است.
کلیدواژه ها: #صنعت_بیمه #اینشورتک #نوآوری

بانکداری خرد
دکترین تحول آفرین

امیرحسین داودیان
معاون مشتریان بانکداری شخصی بانک تجارت

اساس ارزش پیشــنهادی برای مشــتریان خرد در دهه اخیر متمرکز 
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بر توسعه بانکداری الکترونیک و در ادامه بانکداری دیجیتال بوده و 
بانک هــا برخی فرایند های اصلی خــود از جمله احــراز هویت، افتتاح 
حساب، تسهیالت و وثایق را به سمت دیجیتال شدن پیش برده اند. 
اگرچه این مســیر خدمــات بانکی را در دســترس تر و ســهل تر کرده و 
کارکرد خدمات بانکی را در زندگی روزمــره تکمیل می کند، اما اتصال 
احساســی مشــتریان بــا بانــک رفته رفته کمرنــگ می شــود. مداخله 
فناوری به ظهور بازیگرانی از صنایع مختلف اما همگی با ژن دیجیتال 
منجر شــد کــه قابلیــت باالتــری در اســتفاده از داده هــا و فراهم کردن 

تجربه مشتری متناسب با نیازهای مشتریان دارند..
کلیدواژه ها: #تحول_دیجیتال #بانکداری_دیجیتال #احراز_

هویت_دیجیتال #تجربه_مشتری

سیاه و سفید حفاظت از داده های شخصی

GDPR در ترازو

فائزه اسمعیلی
تحلیلگر آزمایشگاه داده و حکمرانی

چالش هــای قانون GDPR نشــان می دهد با وجــود نگرانی هایی که 
در مــورد سوءاســتفاده از داده هــای شــخصی وجــود دارد، رویکــرد 
یک جانبه نسبت به این حوزه و نادیده گرفتن اثرات جانبی قوانین 
مشــابه می توانــد آســیب های جبران ناپذیــری بــه کســب وکارهای 
کوچــک و نوپــا وارد کرده و مســیر رشــد فناوری هــا را بــا خطر جدی 
مواجه کند. در شــرایطی کــه حکمرانــی داده در کشــور مــا هنوز به 
بلــوغ نرســیده و مباحثــی همچــون مالکیــت داده، نحــوه تعامل با 
پلتفرم های خارجی و نظام سیاست گذاری در حوزه فضای مجازی 
روشن نیست، محدودیت گذاری و ســخت گیری نسبت به فعاالن 
بخش خصوصــی، می تواند نتایــج زیان باری برای کشــور بــه همراه 

داشته باشد.
 GDPR #کلیدواژه ها: #تحول_دیجیتال

#داده محوری#امنیت_سایبری

ژئوکونومی دیجیتال؛ تالقی تحول 
دیجیتال، اقتصاد دیجیتال 

و ژئوپلیتیک دیجیتال
مصطفی امینی

مدیرعامل شرکت گسترش 
فناوری های نوین بانک کشاورزی

ژئواکونومــی دیجیتال یک مفهــوم زیربنایی اســت که هر کشــوری از 
جمله کشور ایران برای موفقیت در آن، به تحول دیجیتال در حداقل 
 Digital( دو گروه صنعت نیاز دارد؛ 1. تحول دیجیتال در صنایع مالی
BFSI( همچــون بانکــداری دیجیتــال، بیمه گــری دیجیتــال، کارگزاری 
دیجیتــال، صرافی دیجیتــال، خدمات اعتبــاری دیجیتــال و خدمات 
 Digital( مالیاتی دیجیتال و 2. تحول دیجیتال در صنعت فاوا و رسانه
TMT( همچــون اپراتورهــای مخابراتــی دیجیتــال، فراهم کننــدگان 
خدمات دیجیتال، فراهم کنندگان راهکارهای فناوری های تحول آفرین 

دیجیتال و رسانه های دیجیتال. 
کلیدواژه ها: #تحول_دیجیتال #اقتصاد_دیجیتال 

#بانکداری_دیجیتال #بیمه گری_دیجیتال

اعتبارسنجی 
حیاتی است، نه تزئینی

احمد افتخاری
مدیرعامل آپسان

به نظر من اعتبارسنجی تنها به عنوان یک ابزار مالی در اکوسیستم بانکداری 
در نظر گرفته شده که دقیقاً به همین دلیل در همان محیط هم کارآمد نبوده 
اســت. با نیم نگاهی به سیستم اعتبارســنجی می توان به این مهم پی برد 
که آن گونه که انتظار می رود، بدحسابی مالی نتایج سوء و مثبت خود را در 
زندگی روزمره افراد نشان نمی دهد. در دیدگاه کالن اقتصادی می توان شاهد 
این مقوله بود که سیستم اعتبارسنجی ناکارآمد به افزایش درصد معامالت 
ناموفق و در نتیجــه افزایــش هزینــه مبادلــه )Transaction Cost( منجر 
خواهد شد. این چرخه معیوب مکرراً باعث ناباروری فعالیت های اقتصادی 

و عدم شفافیت می شود.
کلیدواژه ها: #فرهنگ_دیجیتال #اعتبارسنجی_دیجیتال 

#صنعت_ بانکی

درباره  AVDFکه یک فرهنگ سازمانی جدید 
در حوزه دیتابیس و امنیت است

راهکاری جامع و انعطاف پذیر

سعید شجاعی
مدیرواحد راهکارهای اوراکل شرکت رمیس

با توجه به اتفاقات ناگوار امنیتی که در سالیان اخیر در کشورمان در الیه های 
مختلف صــورت پذیرفتــه، لــزوم بهره گیــری از راهکارهــای جامــع در حوزه 
امن سازی دیتابیس ها بیش از پیش حس می شود. راهکار AVDF از یک سو 
با توجه به اینکه مختص دیتابیس های اوراکل نبوده و تمامی دیتابیس های 
مرسوم را پشتیبانی می کند و از سوی دیگر به دلیل اینکه به صورت همزمان 
 Database Firewall می توان روی مدیریت یک فرایند قبل از وقوع توسط
و بعد از وقوع توسط Audit Vault اقدام انجام داد، به عنوان حلقه مفقوده 

سازمان ها در حوزه امنیت دیتابیس ها شناسایی و دسته بندی می شود.
کلیدواژه ها: #دیتابیس #فرهنگ_سازمانی #امنیت_سایبری

رهنمون هایی برای همه کشورها حتی ایران

همسویی ITIL با به روش ها

علیرضا بزرگمهری
مشاور هیئت مدیره گروه فناوری پرند

ITIL  مجموعــه ای محــدود از دســتورالعمل های اجرایــی نیســت، بلکــه 
چهارچوبــی از رهنمودهاســت و ســازمان ها بــه  واســطه به کارگیــری ایــن 
چهارچوب مســیری منتهی به تحول فرهنگــی پیش رو خواهند داشــت. 
شایان ذکر است که با تکیه بر روش های ابداعی و سنتی با مؤلفه های ثابت، 
نتایج ثابــت دریافت می شــود؛ همان طور کــه نرم افزارها و ســخت افزارهای 
گران قیمت خریداری شده توسط سازمان ها بدون تحول فرهنگی به نتایج 
جدی منجر نشده، چه بسا این تغییرات پرهزینه، به علت عدم ثبات در ارائه 
خدمات، به نارضایتی بیشتر و تجربه بد مشتری بینجامد. حتماً بارها این 
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فناور ی های مالی ایران

جمله را شنیده اید که »با آمدن سامانه ها کارها بدتر شده است!«
کلیدواژه ها: #بهینه سازی #ITIL #تجربه_مشتری

وام )اعتبار( یا 
بدهکاری مضاعف؟

سیدحامد قنادپور
مدیرعامل تارا

در سرویس های جدید اعتباردهی خُرد نیز با طیف گسترده ای از مخاطبان 
مواجه هســتیم و یکی از اصلی ترین چالش هایی که در این حوزه می تواند 
باعث عــدم توفیــق شــود، عــدم بخش بنــدی صحیح و شــناخت درســت 
مخاطبان است. مخاطبان ما در جامعه کسانی هستند که طرفدار شیوه 
خرید اعتباری هســتند، اما با دهک های مختلف درآمدی. پس شناخت 
درست ما از مخاطب و سطح درآمدی او می تواند فضا را هم برای رقبا و هم 
مخاطبان مناســب کند. اعتباردهی خُرد یــا ســرویس های االن بخر، بعداً 

پرداخت کن، برای دهک های پایین جامعه، سرویس مناسبی است.
BNPL # کلیدواژه ها: #خرید_اقساطی #لندتک

رگوالتوری بالکچین،  بدون رگوالتوری 
پلتفرم های تبادل امکان پذیر نیست

رگوالتوری انکارناپذیر

امیرحسین مردانی
مدیرعامل بیت پین

بلوغ حوزه بالکچین، بدون بلوغ و قانون گذاری در حوزه تبادل رمزارزها عمالً 
امکان پذیر نیست. اینکه در کشــور صحبت از رشد صنعت »بالکچین« 
می شود و در جای دیگری محدودیت های گوناگون برای تبادالت رمزارز ایجاد 
می شود، نشان از درک متناقض رگوالتور از این حوزه دارد. برای استفاده از 
فرصت هایی که این صنعت )مانند اینترنت( برای کشــور خواهد داشت، 
پایه ریزی صحیــح رگوالتوری، به خصــوص رگوالتوری در حــوزه پلتفرم های 

تبادل، انکارناپذیر است.
کلیدواژه ها: #رگوالتوری #اقتصاد_دیجیتال #رمزارز #بالکچین

 سرمایه های انسانی
گرانیگاه اقتصاد دیجیتال

حسین اسالمی
رئیــس هیئت مدیره ســازمان نظــام صنفــی رایانه ای 

استان تهران

نهادهای امنیتی با نگاه تبدیل تهدید به فرصت می توانند به جای برخورد 
با کسب و کارهای کوچک، ولی خوش آینده اقتصاد دیجیتال که در فضاهای 
پرابهام -و تنظیم نشــده توســط تنظیم گران- در حال فعالیت هســتند، با 
ارائه راهنمایی های صریح و روگشاده ضمن جلوگیری از آسیب به راهبران 
کسب وکارهای کوچک در این فضا، به امیدواری بیشتر سرمایه های انسانی 

به عنوان گرانیگاه اقتصاد دیجیتال دامن بزنند.
کلیدواژه ها: #اقتصاد_دیجیتال #نیروی_انسانی #مهاجرت

افزایش درصد موفقیت کسب وکارها در 
بهره برداری از بازار خدمات اعتباری

 و اقساطی در ایران

سه رکن تعیین کننده

سینا فرهمند
قائم مقام مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک بهار

به طــور کلــی، بــرای طراحــی و توســعه یــک کســب وکار موفــق در ارائه 
خدمــات اعتبــاری و اقســاطی در ایــران، ســه رکــن اساســی را می توان 
متصــور شــد؛ اول، اشــراف بــر ســامانه ها، فرایندهــا، قوانیــن و 
اســتانداردهای بانکی )که معمــوالً با رویکــرد اســتارتاپ ها در طراحی 
یک محصــول حداقلی و توســعه آن در مســیر حرکت کســب وکار در 
تناقض است(، دوم، آشنایی با ابزارهای خالق فناوری های مالی و کیف 
 پول دیجیتال و تجربه و تســلط کافی در به کارگیری این ابزارها در کنار 
سرویس ها و فرایندهای اســتاندارد بانکی و سوم، ارتباطات مناسب و 
ساخت یافته با ارکان یک کسب وکار اعتباری، از جمله تأمین کنندگان 
مالی، تأمین کنندگان کاال و خدمات، پایگاه مشتریان و/یا پذیرندگان 
مناســب و ضمانت کننــده کــه در صــورت چیدمان درســت همــه این 
عوامل، درصد موفقیت کسب وکارها در بهره برداری از این بازار جذاب 

افزایش خواهد یافت.
کلیدواژه ها: #خرید_اقساطی #اعتبار #صنعت_بانکی #احراز 

هویت_دیجیتال

لزوم ایجاد سازمانی چابک که آماده سازگاری 
با رشد سریع فناوری باشد

 مدیریت منابع انسانی
در آستانه تحولی بزرگ

یوسف غروی
معاون ســرمایه های انســانی هلدینــگ فناوری 

بانک سینا

تحول دیجیتال منابع انســانی، تغییــر در نحوه عملکرد منابع انســانی 
اســت که از داده ها برای هدایت تمام حوزه های منابع انســانی استفاده 
می کند؛ حقوق و دســتمزد، مزایا، مدیریت عملکرد، یادگیری و توسعه، 
پاداش ها و استخدام. نقش تیم های منابع انسانی نیز در تحول دیجیتال 
دوگانه اســت؛ اول، بــا اســتفاده از اتوماســیون و فرایندهــای دیجیتال و 
مبتنی بر داده، مسئولیت تحول خود را بر عهده دارد و دوم که با همکاری 
بخش فناوری اطالعات میسر می شود، هدایت سازمان به سمت تحول 
دیجیتال و پشتیبانی از دیجیتالی شدن مستمر آن است. این امر شامل 
توانمندسازی کارکنان با ذهنیت دیجیتال برای بهبود فرایندهای نیروی 

کار و افزایش بهره وری است.
کلیدواژه ها: #تحول_دیجیتال #منابع_انسانی #فرهنگ_

دیجیتال

نوری در انتهای این تونل نیست!

 در نکوهش 
قطعی اینترنت

محمدمهدی مؤمنی
مدیرعامل ازکی وام

از مهم ترین مسائلی که امروز در ایران به صنعت لندتک آسیب می زند، 
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شماره شصت وهفتم

نداشــتن زیرســاخت های پویــا در قیمت گــذاری نرخ بهره اســت که 
در ایــن زمینــه نه فقط صنعــت لندتــک که صنعــت وام ایــران دچار 
چالش هــای متعــددی شــده اســت. در حــال  حاضــر بانکــداری در 
ایران بــر خــالف ســازوکارهای صحیــح و علمــی بانکــداری در جهان 
حرکت می کند و به همین دلیل چالش هــای متعددی برای صنعت 
اعتباردهی در ایران ایجاد شــده اســت. این موضوع باعث می شود 
که به طور کلی بازار پــول و اعتبار در ایران بر خالف کشــورهای دیگر، 
به خصوص کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی به طور جدی شکل 

نگیرد.
کلیدواژه ها: #لندتک #اینترنت #مهاجرت #نوآوری

تاریخ به روایت اسکناس

زبان ناطق روزگاران

محسن آزموده
روزنامه نگار و پژوهشگر تاریخ

اســکناس صرفاً اطالعات اقتصادی و ارزش پولی یــک دوره تاریخی 
را بیــان نمی کنــد، بســیاری اطالعــات ارزشــمند دیگر را هــم در خود 
دارد، مثل آگاهی های سیاســی درباره دولتی که حــق انحصار چاپ 
اســکناس را داشــته و مهم تــر از آن ایدئولــوژی و عقایــد سیاســی و 
ترجیحــات فکــری آن دولــت. بــه عبــارت دقیق تــر، یــک اســکناس، 
نمادی کوچک و گویــا از وضعیت سیاســی، اجتماعــی، اقتصادی و 
حتی فرهنگی یک جامعه اســت. با نگاه بــه آن می توانیــم نوع نگاه 
زیبایی شــناختی مردمــان آن عصــر را دریابیم. اســکناس ها در کنار 
سایر منابع تاریخی، تصویری دقیق تر و درست تر از شرایط سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی یک کشور و نسبت دولت و جامعه در آن را به ما 
نشان می دهند. جنس و فناوری به کاررفته در آنها و میزان ظرافت و 
جزئیات شان، سطح پیشرفتگی و توسعه اقتصادی و علمی در یک 

جامعه را آشکار می سازد. 
کلیدواژه ها: #پول #اسکناس

نقش هلدینگ های فناوری بانک ها 
در رفع چالش های امروز اقتصاد 

دیجیتال
محمد فرجود

مدیرعامل هلدینــگ فناوری و نــوآوری بانک 
تجارت )تفتا(

هلدینگ های فناوری بانک ها از یک سو نقشی محوری و مأموریتی در 
مسیر تحول دیجیتال بانک ها و زیرمجموعه های آنها بر عهده دارند 
و زیرساخت ها، پلتفرم ها و راهکارهای فناورانه را برای دیجیتال شدن 
بانک ها فراهم می کنند که نتیجه آن افزایش بهره وری و ارائه خدمات 
بهتر بانکی و مالی به سایر صنایع است. از سوی دیگر این هلدینگ ها 
می توانند در نقش سرمایه گذار، به ویژه در حوزه فین تک وارد شوند و 
ترکیب سبد سرمایه گذاری ها و دارایی های بانک ها را با اهدافی نظیر 
تکمیل زنجیره ارزش خدمات بانک، از سرمایه گذاری های سنتی به 

سمت اقتصاد دیجیتال تغییر دهند.
کلیدواژه ها: #اقتصاد_دیجیتال #تحول_دیجیتال 

#سرمایه گذاری  #هلدینگ_فناوری_اطالعات

نگاهی به فرازوفرود های سرمایه گذاری 
در رمزارزها

اشک ها و لبخندها

جواد بهره
مدیرعامل مکس دیجیتال

یکی از رایج تریــن تهدیدها برای ارزهای دیجیتال ســرقت هایی اســت 
کــه گاه ارزش آن بــه میلیون هــا دالر می رســد. هکرهــا بــا شــیوه هایی 
مانند مهندســی اجتماعی و دســتکاری بازار دســت به این ســرقت ها 
می زنند، اما بزرگ ترین تهدید این فضا کاربران هســتند. عالقه مندان 
به سرمایه گذاری در بالکچین باید بدانند که اساس این فناوری بر عدم  
تمرکز استوار است و نهاد سومی به شکل متمرکز در آن دخیل نیست. 
از این رو باید مسئولیت حفظ دارایی هایشان طبق پروتکل های فضای 
غیرمتمرکــز را بپذیرنــد و از الزامــات امنیتــی فضــای رمزنگاری شــده و 

چگونگی انتقال امن دارایی ها در این فضا آگاه باشند.
کلیدواژه ها: #دارایی_دیجیتال #بالکچین #امنیت_سایبری 

#مهندسی_اجتماعی #رمزارز

 لزوم مشارکت بانک های شرکتی
با فین تک ها

ارژنگ طالبی نژاد
کارشناس برندینگ آدانیک

بانک های شــرکتی با مشــارکت بــا فین  تک  هــا، از معماری هــای به روز، 
انعطاف پذیــر و یکپارچه فنــاوری اطالعات جهت ارائــه تعامل در زمان 
واقعی، در دســترس بــودن مــداوم، پردازش ســریع و ســایر ویژگی های 
جــذب مشــتری بهــره می برنــد. ویژگی هــای تشــخیص بیومتریــک و 
صــدای چندوجهی اجازه می دهد دسترســی امن تر و راحت تر باشــد. 
پلتفرم هایی نیز هســتند کــه به بانک های شــرکتی امــکان می دهند تا 

معامالت بین المللی را در زمان واقعی تسویه کنند.
کلیدواژه ها: #بانکداری_شرکتی  #فین تک #تحول_دیجیتال

 تشخیص تقلب و تخلف
 زیرساخت شفافیت مالی

علی زارع میرک آباد
مالک محصول راهکارهای تشخیص تقلب 

داتین

در سطح کالن یکی از راه هایی که به بهبود فضای کسب وکار و شفافیت 
کمک می کند، قوانیــن عمومی رگوالتوری اســت که از ســوی نهادهای 
باالدستی نظیر بانک مرکزی، بیمه مرکزی، مرکز اطالعات مالی و سایر 
نهادهای مرتبط ابالغ و اعمال می شود. در سطح خرد نیز سیاست ها 
و ارائــه راهکارهای مختلــف در تراکنش ها می تواند بــه افزایش امنیت 

کاربران کمک کند. 
به طور مثال گســترش KYC ،OTP، ارســال پیامک مبلغ خرید حاوی 
نام فروشگاه و... از اقدامات مؤثری است که در زمینه اصالح فرایندها 
صــورت گرفته اســت. اگرچــه در راســتای افزایــش شــفافیت و کاهش 



74
ماهنامه اختصاصی مدیران

فناور ی های مالی ایران

احتمال تخلــف، اقداماتی همچون گســترش تعامــالت داده ای میان 
مؤسسات مالی و اعتباری، تسهیل و تسریع در فرایندهای رسیدگی 
به شکایات و... از مهم ترین انتظارات از رگوالتور است که می تواند به 

بهبود فضای کسب وکار کمک کند.
کلیدواژه ها: #شفافیت_مالی #هوش_مصنوعی  #امنیت_

سایبری #رگوالتوری

اهمیت نقش فناوری و تجربه پارادایم های 
جدید در آینده امور مالی

فرصت بالکچینی

محمد قاسمی
مدیرعامل مزدکس

امــروزه، فناوری هــای نویــن ماننــد بالکچیــن بــا کمــک وب 3 در حــال 
ادغام شــدن با تاروپــود امــور مالی و خلــق اتفاقــی جدید هســتند. در 
واقع من معتقــدم فناوری در حال نشــان دادن روی دیگــری از خود به 
ماست. در دنیایی که امروز از آن ســخن می گوییم، فناوری و فایننس 
مقوله   هایــی جــدا از یکدیگــر نیســتند کــه صرفــاً بخواهنــد در برخی 
زمینه ها دســت یاری به ســوی هم دراز کننــد و مفاهیم مالــی، وب 3، 
اقتصاد دیجیتال و کریپتو به شکل یکپارچه ای درآمده اند. بدون تردید 
در چند ســال اخیر، نفوذ فنــاوری بالکچین در حــوزه فایننس مزایای 

زیادی به ارمغان آورده است.
کلیدواژه ها: #بالکچین #وب۳ #رمزارز #فین تک

نگاهی به تحول دیجیتال بانک

زلزله در کربنکینگ

لیال نظری
راهبر توسعه کسب وکار بانکداری نوین داتین

مهم ترین چالــش در تغییــر ســامانه های یکپارچــه بانکــی را می توان 
در ارتباطات سیســتم هایی که از این هســته مرکزی تغذیه و استفاده 
می کننــد، دانســت. تغییــر هســته مرکــزی خدمت دهنده بــه معنای 
اتصال مجدد تمامی ارتباطات و سیســتم های قبلی به هسته جدید 

است. 
چالش کلیدی دیگر، موضوع داده هاست. پیچیدگی انتقال داده ها از 
سامانه قبلی به سامانه جدید، به فناوری سامانه ها، تعداد مشتریان، 
تعداد سیستم های متصل و ارتباطات شکل گرفته و طیف محصوالت 

بستگی دارد.
کلیدواژه ها: #تحول_دیجیتال #تجربه_مشتری  #کربنکینگ

 شش روند تأثیرگذار
 بر صنعت پرداخت کشور در سال 202۳

BNPL از احراز هویت بیومتریک تا

فرشید اردوانی
قائم مقام شرکت ارتباط فردا

بررســی های صورت گرفته نشــان می دهد کــه 9 روند در ســال 2023 

بیشــترین تأثیــر را بــر صنعــت پرداخــت در ابعــاد بین المللــی 
می گذارد. 

این روندهــا شــامل احــراز هویــت بیومتریــک، نســل Z و انتظارات 
آنهــا از کارت ها بــه کدهــا، افزایــش تقاضــا بــرای پایانه هــای فروش 
 Smart Speaker( ســیار، پرداخت هــای گویشــگرهای هوشــمند
Payments(، امنیت باال با به کارگیری هــوش مصنوعی و یادگیری 
ماشــین، پرداخت های غیرتماســی، ســلطه کیف پول هــای همراه و 
BNPL هستند؛ روندهایی که نه تنها در دنیا که در صنعت پرداخت 
ایران نیز می توانند بسیار تأثیرگذار باشند و توجه به آنها در کشور 

نیز حائز اهمیت است.
کلیدواژه ها: #احراز_هویت_دیجیتال #امنیت_سایبری 

BNPL # هوش_مصنوعی#

جای خالی کسب وکارها در طراحی 
سیستم های باالدستی

لزوم توجه به بازیگران مهم اقتصاد

سعید قدوسی نژاد
مدیرعامل فینوتک

بخش مهمی از درآمد دولت و حکومت از مالیات شــرکت ها تأمین 
می شــود، ثــروت در شــرکت ها تولید می شــود و مســئله اشــتغال را 
شرکت ها حل می کنند. با این حال شــرکت ها در طراحی ها جایگاه 

پررنگی ندارند. 
اتحادیه هــا و تشــکل های صنفی هــم که قــدرت چندانــی ندارند تا 
بتواننــد شــرکت ها را نمایندگــی کننــد. به نظر می رســد بایــد توجه 
بیشــتری به شــرکت ها که بازیگران مهم اقتصاد هســتند، داشت؛ 
چه اســتارتاپ و چه شــرکت بزرگ، چه تولیدی و چــه خدماتی، چه 

بزرگ و چه کوچک
کلیدواژه ها: #اقتصاد_دیجیتال #صنعت_بانکی #صنعت_

پرداخت

 خدمات بانکی 
بر محور توسعه پایدار

پیمان اکبری خرازی
معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت مبناکارت آریا

در ســال 1401 در نقطــه ای قــرار داریــم که بســیاری از شــرکت های 
قدیمــی و فعال در حــوزه بانکی به حالت ســکون در ارائه ســرویس 
و خدمات رســیده اند و برخی نیــز درآمد جــاری خود را بــرای ادامه 
حیــات کافــی می داننــد، امــا بــا کمــی آینده نگــری، بررســی بازارها 
و شــبکه های کســب وکاری مشــابه در طــول 10 ســال اخیر بــه این 
حقیقــت خواهیــم رســید کــه بــدون تغییــر و توســعه، شکســت 
نزدیــک اســت. فــردا آنچــه بیــش از پیــش نیــاز داریــم همگرایــی 
میان دانــش، مهــارت و ایده هــای نوین نیروهــای جــوان، همچنین 
فرصت ســازی بــرای تغییــر و توســعه پایدار از ســوی شــرکت هایی 
است که می خواهند بازار آینده را همانند گذشته در دست داشته 

باشند.
کلیدواژه ها: #صنعت_بانکی #توسعه_پایدار #نوآوری



۱۴۰۲ و 
روندهایش

پایان سال و شروع سال جدید فرصتی است برای اینکه نگاهی بیندازیم به مهم ترین روندهای 
پیش روی صنایع گوناگون. دانستن روندها به کسب وکارها کمک می کند خودشان را برای دنیایی 
که مدام در حال تغییر است، بیشتر آماده کنند و بتوانند کسب وکارشان را زنده نگه دارند. از نظر 
ما روندهای نوظهوری که در ســال ۱۴۰۱ در صنعت فناوری های مالی کشور وجود داشتند، در 
سال ۱۴۰۲ پررنگ تر خواهند شد؛ در نتیجه در سال جدید باید توجه مان را به این موضوعات بیشتر 
کنیم. به همین خاطر در صفحات پیش  رو به جای پرداختن به روندهای جدید صنعت فین تک در 
دنیا، تمرکزمان را همچنان به روندها و موضوعاتی که در کشور خودمان با آنها روبه رو هستیم، 
معطوف کردیم. عالوه بر این، در سه میزگرد وضعیت اقتصاد دیجیتال کشور، صنعت رمزارز کشور 
و صنعت بانکی کشور را در گفت وگو با فعاالن و متخصصان این صنایع بررسی کردیم. ۱۴۰۲ در 
کشور سال تاب آوری است و کسب وکارهای کوچک و بزرگ صنعت فناوری های مالی کشور باید 

به چیزی بیشتر از خودشان بیندیشند.

گزارشها
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کلید خوردن پروژه رمزریال بانک 
مرکزی

 بانک مرکزی فروردین ماه ۱۴۰۱ 
رســماً وارد فــاز اجرایــی پــروژه فروردین

رمزریال شــد و ســند مقررات 
رمزریال را منتشــر کرد و نهایتاً در شــهریور 
۱۴۰۱ نخستین بار ریال دیجیتال به صورت 
رســمی منتشــر شــد. ایــن نهــاد، به منظور 
تســهیل مبــادالت بازرگانــی و بهره گیــری 
حداکثری از ظرفیت های فناوری های نوین در 
ارائه خدمات بانکی، سند رمزریال را تدوین 
کرد. بر اســاس این مقــررات ، بانــک مرکزی 
مســئولیت نظــارت بــر میــزان رمزریــال 
انتشــاریافته و تعیین حداکثر سقف مجاز 
رمزریال در گردش در کشور را برعهده دارد و 
طبق این مقررات، مجاز به عرضه بخشی از 
پول در قالــب رمزریال به مؤسســه اعتباری 
اســت. با انتشــار رمزریال، افراد اســکناس 
ریال خود را تحویل بانک مرکزی می دهند و 

رمزریال تحویــل می گیرند که ایــن رمزریال 
قابل استفاده برای سرمایه گذاری نیست و 
صرفاً جایگزین اســکناس خواهد شــد. فاز 
پیش آزمایشــی رمزریال شــهریورماه با سه 
بانک ملــی، ملت و تجــارت آغار شــد که در 

حال حاضر وارد فاز آزمایشی آن شده ایم.

تولد دو اتحادیــه از دل اتحادیه 
کسب و کارهای مجازی 

کســب وکارهای  اتحادیــه 
مجازی از شــروع سال جاری، اردیبهشت

پرحادثه تریــن نهــاد در حوزه 
اســتارتاپی بود. بعد از چندین نوبت تعویق 
در برگــزاری انتخابــات این اتحادیــه، به طور 
ناگهانی در اردیبهشت ماه اعالم شد که این 
اتحادیه به دستور ســیدرضا فاطمی امین، 
وزیــر صمت بایــد بــه دو اتحادیــه توزیعی و 
خدماتــی تفکیــک شــود؛ بــه معنــای دیگر 

انتخابــات اتحادیــه منتفــی اســت. بدیهی 
اســت که وقتــی اتحادیــه ای وجــود خارجی 
ندارد و قرار است از دل آن دو اتحادیه جدید 
متولد شود، برگزاری انتخابات برای آن دیگر 
محلی از اعراب نداشــته باشــد. طبق اعالم 
وزارت صمــت، تجمیــع تمــام فعالیت های 
گوناگــون کســب وکارهای مجــازی در یــک 
اتحادیه از ابتدا به علت کمبود اعضا اتفاق 
افتاد، اما با رشد تعداد فعاالن این عرصه در 
ســال های اخیــر، نارضایتــی در خصــوص 
انجام وظایف این اتحادیه و تخلف اعضا رخ 

داد.

هک گســترده شــبکه شــهرداری 
تهران

ظهــر ۱۲ خردادمــاه شــبکه 
شــهرداری تهران مورد حمله خرداد

و  گرفــت  قــرار  ســایبری 

مروری بر مهم  ترین اخبار سال ۱۴۰۱ در صنعت فناوری های مالی کشور

در حصار 
محدودیت ها

به پایان ســال ۱۴۰۱ رســیدیم؛ ســالی که برای تمامی کســب و کارها ســخت تر از هر ســال دیگری بود و اگــر قانون گذاری های   
محدودکننده آنها را تا اواسط سال از پای درنیاورده بود، قطعی و فیلترینگ اینترنت در شش ماهه دوم سال، بدنه نحیف آنها 
را کماکان ضعیف تر کرد و منجر به نابودی تعداد زیادی از کسب و کارها شد. شاید مهم ترین اتفاقی که امسال رخ داد، قطعی 
اینترنت و فیلترینگ شبکه های اجتماعی بود که از اهالی صنعت فناوری گرفته تا عامه مردم همگی به  نوعی درگیر آن شدند. 
آمار و ارقام نشان می دهد ۹ میلیون نفر به صورت مستقیم به اینستاگرام وابسته هستند و بر اثر محدودیت های اینترنت، روزانه بین ۵۰ تا ۵۰۰ 
میلیون خسارت به کسب وکارها وارد شده است. اینها تنها چند عدد و رقم نیست؛ چیزی که از آن صحبت می کنیم، معیشت ۹ میلیون ایرانی 

است که از بین رفته و چه بسیار کسب و کارهایی که در مرز نابودی هستند. 
از دیگر اخبار مهم سال ۱۴۰۱ می توان به کلید خوردن پروژه رمزریال بانک مرکزی و در نهایت شروع همکاری ایران و روسیه در زمینه رمزارزها، 
خداحافظی صالح آبادی از بانک مرکزی، هک شبکه شهرداری تهران، استعفای سورنا ستاری و جدال سه وزارتخانه بر سر »اینماد« اشاره کرد. 
صنعت بیمه نیز تابستان ۱۴۰۱ روزهای پرتالطمی را تجربه کرد و راه اندازی سامانه سوئیچ بیمه و اعطای مجوز انحصاری از دالیل مهم آشفتگی 
و اعتراض در صنعت بیمه در این سال بود. آنچه در ادامه می خوانید، خالصه ای است از اخبار و اتفاقات مهمی که با نگاهی گذرا به سال ۱۴۰۱ 

گردآوری کرده ایم.

زهرا قربانی
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سال ششم
شماره شصت وهفتم

ســامانه های خدمت رســانی شــهرداری 
تهران از دسترس خارج شدند و تا چندین 
روز عمده واکنش های رسمی به این اتفاق، 

تکذیبی و سلبی بود.
 بــا توجــه بــه بررســی اعــداد و ارقــام حمله 
ســایبری بــه شــبکه شــهرداری تهــران 
پیش بینــی می شــود خســارتی حــدود 
۱۷۵ میلیــارد تومــان، تنهــا در پنــج روز و بــا 
احتســاب ســه روز تعطیلی، به شــهرداری 
پایتخــت وارد شــده باشــد. البتــه ایــن 
رقــم تنهــا تخمینــی از خســارت وارده بــر 
درآمدهــای ســامانه »تهــران من« اســت و 
اگــر خســارت های دیگر همچون خســارت 
نیــروی انســانی و ســامانه های داخلــی را 
نیز اضافــه کنیم بــه ارقام باالتــری خواهیم 
رســید. این اولین هک ســامانه های دولتی 
نبود و پیش از این هم بارها این اتفاق پیش 
آمده بود، اما این بار در شهرداری تهران تا 
حدی گویا حمله سایبری متفاوتی رخ داده 
بود. در چنین شــرایطی برخی کارشناسان 
معتقدند به جای طرح صیانــت از کاربران 
فضــای مجــازی، بهتــر اســت بــرای ایجــاد 
کشــور  حســاس  شــبکه های  امنیــت 

سرمایه گذاری و تالش کنیم. 
عــالوه بــر ایــن، خردادمــاه امســال خبــر 
ســرقت ۱۶۲ صندوق اجاره ای، بــا اطالعیه 
کوتاه بانک ملی داغ شــد. در پی سرقت از 
شــعبه دانشــگاه بانک ملــی، صندوق های 
دزدیده شــده بــه ایــن دلیــل کــه مســئوالن 
بانــک و بیمــه اطالعــی از محتویــات آنهــا 
نداشتند، مشمول بیمه نشدند. در نهایت 
با دســتگیری ســارقان، اموال به مشتریان 
بازپس داده شــد و در پی وقوع این حادثه، 
پیش نویس هایی برای چگونگی بیمه  شدن 

صندوق های امانات بانک ها تدوین شد.

سوئیچ بیمه؛ انحصار نهاد ناظر 
یا یک خالء قانونی؟

صنعت بیمه در تیرماه سال 
جــاری روزهــای پرتالطمــی را تیر

تجربه کــرد. به دنبال واکنش 
فعاالن صنعت بیمه و بعد از بیانیه رسمی 
انجمن فین تک در اعتراض به اجرای پروژه 
سوئیچ بیمه مرکزی و انحصار آن به شرکتی 
خصوصی از زیرمجموعه »سنهاب«، بیمه 

مرکزی با انتشار اطالعیه ای به نگرانی های 
اهالــی صنعت بیمــه پاســخ داد. راه اندازی 
ســامانه ســوئیچ بیمــه مرکــزی بــا واکنــش 
صریــح فعــاالن اکوسیســتم نــوآوری بیمه 
همراه شــد که نقطه عطف این اعتراضات، 
بیانیــه رســمی انجمــن فین تک ایــران بود. 
انجمــن فین تــک بــه نشــانه حمایــت از 
اســتارتاپ های بیمه ای به روند اجبار بیمه 
مرکزی بــه اســتفاده از ســرویس ســوئیچ و 
انحصــار ایجادشــده از ســوی نهــاد ناظــر 
معترض شــد. روابط عمومــی بیمه مرکزی 
نیز هرگونه انحصارطلبی و انتفاع نهاد ناظر 
از پروژه ســوئیچ را تکذیب کرد و موضوع را 
صرفــاً اقدامــی در جهــت ســامان دادن بــه 
وضعیت کســب وکارهای آنالین بیمه ای و 
پیشــگیری از ســوءتفاهم های همیشــگی 
دانســت. در همین بحبوحــه بانک مرکزی 
در یک اقدام ســقف واریز و برداشــت را به 
۱۰۰ میلیــون  تومان تقلیل داد. این دســتور 
طی یک بخشــنامه به بانک ها ابالغ شد و 
شــرکت های  بــه  را  آن  نیــز  بانک هــا 
پرداخت یــاری اعــالم کردنــد. ایــن اتفــاق 
صرافی های رمــزارز داخلــی را شــوکه کرد و 
آنهــا را در بهــت فرو بــرد؛ چراکه بــا کاهش 
ســقف واریــز و برداشــت بــه ۱۰۰ میلیــون 
یــادی از  تومــان در روز عمــالً حجــم ز
تراکنش هــای روزانــه ایــن صرافی هــا بــه 

مشکل برمی خورد.

ابــالغ ضوابــط اجرایی تأســیس 
شرکت های پی اس پی

رئیس  کل وقت بانک مرکزی 
مردادمــاه یــادآور شــد کــه مرداد

خریدوفروش رمزارز خارج از 
چهارچوب و برای مبادله و ســرمایه گذاری 
ممنوع است؛ بنابراین سیاست کلی فعلی 
در مورد رمزارزها این اســت که مبادله آنها 
به عنــوان ابــزار ســرمایه گذاری مــورد قبول 
نیســت، امــا کســانی کــه اســتخراج رمزارز 
انجــام داده انــد، در چهارچــوب آیین نامــه 
مصوب هیئت  وزیران می توانند از آن برای 
واردات استفاده کنند. چند روز بعد از این 
گفت و گو، معاون وزیر صمــت و رئیس  کل 
سازمان توســعه و تجارت با انتشار توییتی 
از اولیــن ثبــت ســفارش رســمی واردات بــا 

رمزارز به ارزش ۱۰ میلیون دالر خبر داد و از 
اســتفاده ارزهــای دیجیتــال و قراردادهــای 
هوشــمند به صــورت گســترده در تجــارت 
خارجی با کشــورهای هدف اطــالع داد. ۱۲ 
ســال از صــدور آخریــن مجــوز شــرکت 
پی اس پــی می گذرد کــه بعد از این ســال ها 
بانک مرکزی در مردادماه در بخشــنامه ای 
»ضوابط اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت 
ارائه دهنــده خدمــات  بــر شــرکت های 
پرداخــت« را به شــبکه بانکی کشــور ابالغ 
کرد؛ ضوابطی که توجه بســیاری را به خود 
جلــب کــرد و البتــه مخالفــان زیــادی نیــز 
داشــت. اختصــاص حداقــل ۵۱ درصــد از 
ســهام شــرکت به بانک ها و ســرمایه ثبتی 
هزار میلیارد تومانــی از چالش برانگیزترین 
موارد ایــن ضوابط هســتند. در آخرین روز 
این ماه نیز بررسی طرح بانکداری جمهوری 
اسالمی باألخره بعد از مخالفت های بسیار 
در صحــن علنــی مجلــس آغــاز شــد و 
نمایندگان مجلس در جلسه صحن علنی 
وارد بررســی جزئیــات طــرح بانکــداری 
جمهوری اسالمی ایران شــدند. در نهایت 
بانک مرکــزی مســئول اســتقرار بانکداری 
اســالمی و حمایــت از رشــد اقتصــادی و 
اشــتغال شــد. کلیات این طــرح پیش تر در 
صحن علنی تصویب شــده بود و به خاطر 
نقدهــای کارشناســان بارها در کمیســیون 
اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و مواد آن 

چندین بار تغییر یافت.

بــه  ســتاری  ســورنا  اســتعفای 
واقعیت پیوست

 سورنا ســتاری پس از ۹ سال 
حضــور در معاونــت علمی و شهریور

فناوری ریاســت جمهوری در 
شــهریورماه ســال جــاری از ایــن ســمت 
کناره گیــری کــرد. چندی بعــد هــم ابراهیم 
رئیســی، رئیس جمهور در حکمی روح هللا 
دهقانــی فیروزآبــادی را به عنــوان معــاون 
علمــی، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان 
منصوب کرد. در خبری دیگر بانک مرکزی 
یکم شهریور ۱۴۰۱ از سامانه »محچک« در 
راستای اصالح قانون صدور چک رونمایی 
کــرد. روش کار ســامانه محچــک بدیــن 
صورت است که پس از غیر قابل  پرداخت 

دیدبان
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بودن یا کسری مبلغ چک، اطالعات چک 
برگشتی توسط بانک یا مؤسسه اعتباری 
مرکــزی  بانــک  یکپارچــه  ســامانه  در 
)ســماچک( ثبت و کــد رهگیــری دریافت 
می شــود. ایــن ســامانه در صورت کســری 
موجــودی مبلــغ چــک، حســاب فــرد 
صادرکننــده چــک را در همــان بانــک، 
مســدود و در صــورت عــدم تأمیــن مبلــغ 
چــک، در گام دوم تمــام حســاب های 
صادرکننــده چــک در شــبکه بانکــی را بر 
اســاس موجودی از بیشــترین به کمترین 
مانده حساب به میزان کسری مبلغ چک 
مسدود می کند و سپس مراحل قانونی از 

سوی قوه قضائیه انجام می شود.
 ســازمان امــور مالیاتــی از ابتــدای خــرداد 
۱۴۰۱ در پــی تفکیــک کامــل حســاب های 
تجــاری و شــخصی بــود و بعد از گذشــت 
چهار ماه، بخشنامه  دستورالعمل حساب  
ســپرده تجاری توســط بانک مرکزی ابالغ 

شد. 
چنــد روز بعــد در پــی انتشــار ایــن خبــر، 
اعالم شــد کــه بــر اســاس مصوبه شــورای 
پــول و اعتبــار، چنانچــه حســابی بیش از 
۱۰۰ تراکنــش در مــاه داشــته باشــد و ۳۵ 
میلیــون تومــان در تراکنش هــا جابه جــا 
شــود، حســاب تجاری و مشــمول مالیات 
می شود. این اقدام یکی از اقدامات دولت 
کنونی برای جلوگیــری از فرارهای مالیاتی 

است.

مرگ کسب وکارها با قطعی 
و فیلترینگ گسترده

روزهای آخر تابستان امسال 
در پــی اعتراضــات مردمی و مهر

بعــد از گذشــت دو ســال و 
اندی از قطعی گســترده اینترنــت در آبان 
۱۳۹۸، اینترنت دوباره با محدودیت هایی 
مواجــه شــد. در پــی ایــن محدودیت هــا 
واتــس اپ،  نظیــر  اپلیکیشــن هایی 
اینســتاگرام، لینکدین، اســکایپ، وایبر و 
آی مسیج فیلتر و از دسترس خارج شدند. 
عالوه بــر اینها پــروژه طــرح صیانــت که از 
مدت ها پیــش زمزمه اجرایی  شــدن آن به 
گوش می رسید، در ســاعات مشخصی از 
روز اجرایــی شــد و در ایــن روزها بــه غیر از 

وب ســایت ها و اپلیکیشــن های داخلــی 
هیچ گونــه ارتباطــی بــا فضــای بین المللی 
امکان پذیــر نبــود. مؤسســه پژوهشــی 
»بتا«، تعداد کسب وکارهای اینستاگرامی 
در ایــران را یــک میلیــون و ۷۰۰ هــزار 
کســب وکار تخمیــن زده و گفتــه درآمــد ۹ 
بــه  به صــورت مســتقیم  نفــر  میلیــون 
کاهــش  اســت.  وابســته  اینســتاگرام 
۹۷درصــدی بازدیــد از فروشــگاه های 
اینستاگرامی و رسیدن فروش آنها به صفر 
از دیگــر خســارت هایی اســت کــه ایجــاد 
محدودیت  های چندماهه گذشــته باعث 
آن شــده اســت. از طرف دیگــر اختالل در 
دسترســی مــردم بــه اینترنــت، تراکنــش  
شــرکت های پرداخت یــاری را بــه شــکل 
متفاوتی بین ۵۰ تا ۸۰ درصد کاهش داده 

است. 
طبــق برآورد هــای اخیــر ســازمان نظــام 
صنفی، محدودیت هــای اینترنــت روزانه 
بیــن ۵۰ تــا ۵۰۰ میلیــون خســارت بــه 
کســب وکارها وارد می کنــد. عــالوه بــر این 
گزارش های مختلف نشان می دهد میزان 
اســتفاده از فیلترشــکن از زمــان شــروع 
محدودیت هــای اینترنتــی ســه هزار برابر 
شــده اســت. وضعیــت اینترنــت از اواخر 
شــهریورماه تاریک تریــن روزهــای خود را 
در ایــران آغــاز کــرد و اکنــون بعــد از حدود 
شش ماه هنوز به حالت سابق بازنگشته و 
مشخص هم نیست چه زمانی قرار است 
امــکان دسترســی به آن به شــرایط ســابق 

خود بازگردد.

از الــزام اینمــاد تــا بــه تعویــق  
افتادن برگزاری الکامپ

 »شــاپرک« در نامــه ای بــه 
مدیــــــران شرکت هـــــــــــــای آبان

پرداخت یاری اعــالم کرد که 
از ۲۴ آبان، پایانه هــای اینترنتی فاقد نماد 
یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد طی 
شش هفته از تاریخ یادشده از سمت این 
شرکت غیرفعال خواهند شد. انتشار این 
نامه موجی جدید از انتقاد و ناامیدی بین 
کســب وکارهای فعــال در حــوزه فین تــک 
ایجاد کــرد. به باور فعاالن حــوزه فین تک، 
این نامــه تیر خالصی اســت که حاکمیت 

می توانســته به کســب وکارهای فعــال در 
حوزه پرداخت بزند؛ آن هم در شرایطی که 
محدودیت اینترنت و اختالل ادامه دار در 
این زمینه، فعالیت آنها را با مشکل مواجه 
کرده و باعث شــده ســرمایه گذاری در این 
بخش به حالت تعلیق درآید. چند روز بعد 
از اعــالم ایــن خبــر، مرکــز توســعه تجارت 
الکترونیکی اعالم کرد نامه اخیر شــاپرک 
به مدیران پرداخت یارها و مهلت فعالیت 
پایانه های اینترنتی فاقد اینماد، در مرحله 

فعلی شامل فعاالن رمزارز نمی شود. 
در ادامــه حواشــی آبان ماه، ســازمان نظام 
صنفی رایانه ای کشور نیز در اطالعیه ای از 
تعویق زمان برگزاری نمایشگاه الکامپ ۲۶ 
برای ششمین بار خبر داد. براساس اعالم 
نصر کشــور، زمان جدید برگزاری الکامپ 
هنوز مشــخص نیســت. قــرار بــود پس از 
دو ســال وقفــه ناشــی از شــرایط کرونایــی 
کشــور، در بــازه زمانــی ۱۹ تا ۲۲ آبــان ۱۴۰۱ 
در تهران برگزار شــود که به دلیــل انصراف 
تعدادی از شرکت ها، طبق اعالم پیمانکار 

برگزارکننده نمایشگاه به تعویق افتاد.

صرافی های رمزارزی زیر ذره بین 
رگوالتور

آذرمــاه امســال مدیرعامــل 
شاپرک در نامه ای با موضوع آذر

»ابــالغ بانــک مرکــزی در 
داخــل  وجــوه  انتقــال  خصــوص 
انتقــال وجــه درون  پرداخت یــاری«، 
پرداخت یاری را ممنوع اعالم کرد. به گفته 
فعاالن صنعت پرداخت، بانک مرکزی به  
اشــتباه انتقال وجه درون پرداخت یاری را 
به عنــوان یکــی از عوامــل افزایش نــرخ ارز 
شناسایی کرده و برای جلوگیری از صعود 
نــرخ ارز چنیــن دســتورالعمل هایی ابــالغ 
می کند؛ امــا این اقــدام دخالتی اســت در 
مدل کســب وکار پرداخت یارهــا. عالوه بر 
این، صرافی های رمزارزی امسال بیشتر از 
سال های گذشته تحت فشار قرار گرفتند. 
رمزارزهــا از حوزه هایــی هســتند کــه در 
چهارچــوب قانونــی فعالیــت می کننــد و 
شــامل ردیــف مالیاتــی هــم هســتند؛ اما 
هنوز به صورت رسمی رگوله نشده اند و به 
همیــن علــت امــکان دریافــت اینمــاد را 
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ندارند. 
معنــای  بــه  صنــف  ایــن  رگوله نشــدن 
غیرقانونی بــودن فعالیــت آنهــا نیســت و 
مشــکل صرافی هــای رمــزارزی کــه امیــن 
ســرمایه های میلیون هــا ایرانــی هســتند، 
تنهــا نبــود قوانیــن بــرای دریافــت اینمــاد 
اســت. با این حال در آذرمــاه در تصمیمی 
جدیــد، بانــک مرکــزی و شــاپرک تصمیــم 
گرفتنــد فعــالً تــا زمــان رگوله شــدن حــوزه 
رمــزارز، ترمینال هــای صنــف بالکچیــن بــا 
کــد »۷۸۰۰۰« شناســایی شــوند. بــا ایــن 
حــال در این مــاه، شــاپرک در راســتای رفع 
چالــش اینماد صرافی هــای رمــزارز، بعد از 
پذیرش موقت این کد به  جای نماد اعتماد 
الکترونیکی، ســقف تراکنــش صرافی های 
رمزارز را از ۵۰ میلیون تومان به ۲۵ میلیون 
تومان کاهــش داد و بــا این تصمیــم ضربه 

دیگری به صرافی های رمزارزی وارد کرد.

استعفای رئیس  کل بانک مرکزی

 علــی صالح آبــادی در روز 
پنجشــنبه هشــتم دی مــاه دی 

ســال جــاری بــا ثبــت نامــه 
استعفا از ســمت رئیس  کلی بانک مرکزی 
کنــار رفــت و همزمــان بــا قرارگیــری دالر در 
کانال ۴۴ هــزار تومانــی، محمدرضا فرزین 
رئیــس  کل بانک مرکــزی شــد. محمدرضا 
یــن پیــش از پذیــرش ایــن ســمت،  فرز
مدیرعاملــی بانــک ملــی ایــران را بــر عهده 
داشت. نام او در فهرســت وزرای احتمالی 
اقتصاد در دولت سیزدهم نیز قرار داشت، 
اما تقدیر این بود که او بعد از گذشت بیش 
از یک سال از آخرین سمتش؛ مدیرعاملی 
بانــک ملــی، جایگزیــن علــی صالح آبــادی 

شود. 
عــالوه بــر ایــن یازدهــم دی مــاه، مراســم 
رونمایــی از ســامانه »چکنــو« )چــک امــن 
دیجیتــال بانــک صــادرات( در ســاختمان 

مرکزی این بانک برگزار شد. 
مهران محرمیان، معــاون فناوری های نوین 
بانک مرکزی در مراســم رونمایی از سامانه 
صدور چک الکترونیک در بانک صادرات 
گفــت: »بــا صــدور چــک الکترونیــک قرار 
نیســت صــدور فیزیکــی چــک متوقــف 
شــود، بلکــه همچنــان به صــورت فیزیکــی 

صــادر می شــود. همچنین کســی که چک 
دیجیتــال را قبــول می کنــد، نیــاز نیســت 
چک دیجیتال یا امضای دیجیتال داشته 

باشد.«

اتصال بانک های ایران و روســیه 
به یکدیگر

توافق نامــه  امضــای  بــا   
بانک هــای مرکــزی ایــران و بهمن

اتصــال  امــکان  روســیه، 
پیام رســان های بانک هــای ایرانــی بــا ۱۰۶ 
بانک غیرروسی در ۱۳ کشور نیز فراهم شد 
و تمــام شــعب بانک هــای روســیه کــه در 
 SPFS کشــورهای دیگر فعال هســتند و به
دسترســی دارنــد اکنــون بــه ســپام متصل 
هســتند و بانک هــای ایرانــی از ســوئیفت 

بی نیاز شدند.  
معاون بین الملــل بانک مرکزی در مراســم 
امضــای قــرارداد اتصــال ســامانه های 
پیام رســان ملــی بانک هــای ایران و روســیه 
که با حضــور معــاون بانک مرکزی روســیه 
در بهمن مــاه برگــزار شــد، گفــت: »از یــک 
ســال گذشــته ســند اقــدام مشــترک بیــن 
بانک هــای مرکــزی دو کشــور بــه امضــا 
رســیده بود که امــروز اولیــن اقدام از ســند 
مورد اشاره عملیاتی شــد. بر این  اساس از 
امروز سامانه های پیام رسان بانکی ملی دو 
کشور به یکدیگر متصل شدند و این امکان 
نیز فراهم شــد کــه تمامــی بانک های عضو 
ســامانه پیام رســان های ملــی ایران بــا همه 
بانک هــای کشــور روســیه تبــادل پیام های 

بانکی داشته باشند.« 
عــالوه بــر ایــن خبــر، اواســط بهمن مــاه بــا 
تصویــب شــورای سیاســت گذاری گواهــی 
الکترونیکی کشــور، بانک مرکزی به عنوان 
یازدهمیــن مرکــز میانــی، ذیل مرکز ریشــه 
کشور راه اندازی می شود. امین کالهدوزان، 
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
و دبیــر شــورای سیاســت گذاری گواهــی 
الکترونیکــی گفــت: »مرکــز میانــی بانکــی 
مجــاز اســت در صــورت لــزوم نســبت بــه 
راه اندازی مراکز میانی تابعــه در بانک های 
اعتبــاری  و  مالــی  مؤسســات  عامــل، 
غیربانکی و شــرکت های همکار آنها اقدام 

کند.«

برگزاری نهمین نمایشگاه بانکداری 
الکترونیک و نظام های پرداخت

پس از سه سال وقفه، یکم و دوم 
اســفندماه نهمیــن نمایشــگاه اسفند

و  الکترونیــک  بانکــداری 
نظام های پرداخت با حضور و مشارکت بیش 
از ۵۰ بانــک و شــرکت فعــال در ایــن حــوزه، بــا 
موضوع »ارزش آفرینی دیجیتال« برگزار شد که 
در حاشیه آن چندین پنل، سخنرانی و کارگاه 
آموزشــی برگــزار شــد. همچنیــن بســیاری از 
شــرکت ها و بانک هــا همزمان بــا برگــزاری این 
همایش به رونمایی و معرفی محصوالت جدید 
خــود پرداختنــد. اولیــن روز نهمیــن همایش 
بانکــداری بــا ســخنرانی اصغــر ابوالحســنی، 
قائم مقــام بانــک مرکــزی، رئیــس همایــش و 
سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی آغاز شد. 
به عقیده ابوالحســنی، این وقفه به جاافتادن 
مفهــوم بانکــداری الکترونیــک و فناوری های 
جدیــد کمــک کــرده اســت. روز دوم و پایانــی 
نمایشــگاه بانکداری الکترونیــک و نظام های 
پرداخت نیز با پیام ویدئویی محمدرضا فرزین، 
رئیس بانک مرکزی آغاز شد. به عقیده فرزین، 
تدویــن مقــررات در حــوزه رمــزارز یــک چالش 
جهانی است و چگونگی تدوین مقررات در این 
حوزه برای تمام بانک های جهان یک معضل 
است. سیدحســن هاشــمی، رئیس سازمان 
نظــام صنفــی رایانه ای کشــور نیــز با اشــاره به 
فعالیت پنــج میلیــون کاربــر در بــازار کریپتو و 
سرمایه گذاری در این زمینه گفت: »این بازار را 
نمی توان انکار کرد. به بخش خصوصی اجازه 
دهیــد منابــع ایــن بــازار را بــه چرخــه اقتصاد 

بیاورد.«
 مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال 
مجلس شــورای اســالمی نیز در ایــن همایش 
گفت: »بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت 
در ســال های گذشته رشــد به نســبت خوبی 
در کشــور داشــته؛ بــه طــوری کــه مقایســه 
زیرســاخت ها و شــیوه های الکترونیکــی ارائه 
خدمــات بــا ۱۰ یــا ۱۵ ســال گذشــته به خوبــی 
ســرعت رشــد باالیــی را نشــان می دهــد.« 
همچنین به گفته محمد خوانساری، معاون 
وزیــر ارتباطــات و رئیــس ســازمان فنــاوری 
اطالعات، اکوسیستم بانکی و فین تکی کشور 
می تواند الگوی خوبی برای توسعه اکوسیستم 
دیجیتال و تحول دیجیتال و در نهایت توسعه 

اقتصاد دیجیتال کشور باشد.

دیدبان



80
ماهنامه اختصاصی مدیران

فناور ی های مالی ایران

پس از سه سال وقفه، یکم و دوم اسفندماه ۱۴۰۱ نهمین نمایشگاه 
بانکداری الکترونیــک و نظام های پرداخت با حضور و مشــارکت 
بیش از ۵۰ بانک و شرکت فعال در این حوزه، با شعار ارزش آفرینی 
دیجیتال برگزار شــد که در حاشــیه آن چندین پنل، ســخنرانی و 
کارگاه آموزشــی برگزار شــد. اولین روز این همایش با ســخنرانی اصغر ابوالحسنی، 
قائم مقام بانک مرکزی، رئیس همایش و سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی افتتاح 
شــد که به عقیده ابوالحســنی این وقفه سه ســاله بــه جاافتــادن مفهــوم بانکداری 
الکترونیکی و فناوری های غیرحضوری در کشور کمک کرده است. محمدرضا فرزین، 
رئیس کل بانک مرکزی که در افتتاحیه این رویداد حضور پیــدا نکرد، در دومین روز 
یک پیام ویدئویی از خود ارســال کرد. به گفته فرزین، ریال دیجیتــال نیز در مرحله 
آزمایشی است و تدوین این موضوع به صورت تدریجی خواهد بود. به عقیده او در 
تمام بانک های مرکزی دنیا چگونگی تدوین مقررات این حوزه به یک معضل تبدیل  

شده است.
در نمایشگاه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت افراد صاحب نامی همچون 
مهــران محرمیــان، معــاون فناوری هــای نویــن بانک مرکــزی؛ عیســی زارع پــور، وزیر 
ارتباطات؛ مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسالمی؛ 
سیدحسن هاشــمی، رئیس ســازمان نظام صنفی رایانه ای کشــور؛ علی عبدالهی، 
مدیرعامل شــرکت ملی انفورماتیک و محمد خوانســاری، معاون وزیــر ارتباطات و 

رئیس سازمان فناوری اطالعات نیز سخنرانی کردند.  
همچنیــن در حاشــیه ایــن نمایشــگاه پنل هــای متعــددی بــا موضوعــات گوناگــون 
برگزار شد. عالوه بر برگزاری پنل ها ی ذکرشــده چندین کارگاه آموزشی در خصوص 
ارزش آفرینی دیجیتال، حاکمیــت داده در صنعت بانکــداری، بانکداری دیجیتال، 
مقررات حاکم بر چک دیجیتال، خدمات بانکی بر مبنای اکوسیستم نیز برگزار شد.
در حاشیه نمایشگاه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت بسیاری از شرکت ها 
و بانک ها به معرفی محصــوالت و دســتاورد های جدید خود پرداختنــد. برای مثال 
به پرداخت ملت از راه حل جدید این شرکت تحت عنوان »به پرداخت من« رونمایی 
کرد. ســه شــرکت که زیرمجموعه  هلدینگ فناوری بانک ســپه بودند؛ شــرکت های 
تحلیلگران هوشــمند فنــاوری اطالعــات امیــد )امیدتــک(، فرداپــردازان آروند امید 
)امیدپی( و تدبیر تراکنش ایرانیان )امیدبوم( نیز محصوالت شان را معرفی کردند. در 
ادامه مؤسسه اعتباری ملل دو سرویس جدید خود یعنی متابانک و نسخه جدید 
هوش مصنوعی نرم افزار فام را معرفی کرد و شرکت شاپرک از سامانه »شاپرک من« 
رونمایی کرد. همچنین مبناکارت آریا ســه محصول نرم افزاری با نام هــای یاراکارت، 
برســام و ســامیار را معرفــی کــرد. کارت اعتبــاری ایران کیــش نیــز محصــول جدیــد 
خود را کــه در بانک تجارت در اپلیکیشــن زمرد امکان اســتفاده از ریــال دیجیتال و 
نقل وانتقاالت ریال دیجیتال را فراهم آورده، معرفی کرد. در این همایش از های بانک 
پلتفرم دیجیتال بانک کارآفرین نیز رونمایی شــد. سامانه اوراق تعهد دیجیتال نیز 
توسط شرکت گسترش فناوری های نوین همزمان با نهمین همایش ساالنه بانکداری 
الکترونیک و نظام های پرداخت معرفی شــد و ســیمرغ تجارت از محصول آرک که 
بسته بانکداری باز است، رونمایی کرد. همچنین گروه فن  آوران هوشمند بهسازان 
فردا در حاشیه این همایش سه محصول خود با عنوان سامانه سامیار پلتفرم تأمین 
مالی زنجیره تأمین، ســامانه پخــش آنالین جلســات و رویدادهای ســازمانی و مرکز 
عملیات امنیت )SOC( را معرفی کرد و هلدینگ بهسازان فردا نیز از کیوسک جدید 
خود رونمایی کرد. شرکت جیبیت نیز در این همایش با دو شرکت آی تی ساز و رایان 
هم افزا تفاهم نامه همکاری امضا کرد. داده پردازی پارسیان هم محصول جدید خود 

با عنوان »پارسینس« در حوزه بانکداری دیجیتال را معرفی کرد 

گزارش تصویری عصرتراکنش از نهمین همایش ساالنه بانکداری 
الکترونیک و نظام های پرداخت

بازگشت دوباره
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عکس: نسیم اعتمادی، روزبه فوالدی و عباس شریعتی

گزارش 
تصویری
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ماهنامه اختصاصی مدیران

فناور ی های مالی ایران

امنیت  سایبری

امنیت یکی از مهم ترین موضوعات این روزهای صنعت بانکی کشــور 
است و لزوم توجه به آن در این صنعت روز به روز بیشتر نیز می شود. در 
یک سال گذشته در دو شماره از ماهنامه عصر تراکنش، به جنبه های 
مختلفی از مقوله امنیت در صنعت بانکی کشور پرداختیم. امنیت را 
می توان جزء الینفک و شاید مهم ترین رکن ایجاد اعتماد در مشتریان 
بانک ها دانست و اگرچه در این سال ها در صنعت بانکداری ایران تالش 
شــده که ســطح امنیت مطلوبی در پیوند با تجربه کاربری مناسب رقم 
بخورد، اما بنا به گفته کارشناسان این حوزه، همچنان راهی طوالنی در 
پیش داریم تــا بتوانیم به اســتانداردهای جهانی حــوزه امنیت نزدیک 
شــویم. در واقع بانک هــای کشــور تابه امــروز مکانیســم هایی را بــه کار 

نگاهی به روندهای مهم صنعت فناوری های مالی کشور که در سال جدید باید بیشتر به آنها پرداخت

۱۴۰۲ سال تاب آوری است 
نه یکه تازی و تکروی!

سال که تمام می شود فرصت مناسبی است برای مرور آنچه گذشته و آنچه در پیش داریم. از نظر ما روندهای نوظهوری 
که در سال ۱۴۰۱ در صنعت فناوری های مالی کشــور وجود داشتند، در ســال ۱۴۰۲ پررنگ تر خواهند شد؛ در نتیجه طی 
سال جدید باید توجه مان را به این موضوعات بیشتر کنیم و با انرژی بیشتری به این روندها بپردازیم. در یک سال گذشته 
در بخش »گزارش ها«ی ماهنامه عصر تراکنش، هر ماه به  سراغ چند موضوع مهم صنعت فناوری های مالی کشور رفتیم 
و در گفت وگو با متخصصان و فعــاالن به وضعیت آن حوزه در کشــور، چالش هایش و آینده ای که می توان برای آن در کشــور متصور بود، 
پرداختیم. موضوعاتی که درست اســت که در ســال ۱۴۰۱ به آنها پرداخته شــده اند، اما کماکان از موضوعات مهم این صنعت هستند و 
بعضاً همچنــان چالش هایی پیرامون آنها وجــود دارد و باید دربــاره آنها مدام صحبت کرد تــا راهکاری برای برون رفــت از چالش ها یافت. 
بنابراین تصمیم گرفتیم در شــماره پایان ســال عصر تراکنش، به جای پرداختن به روندهای جدید صنعت فین تــک در دنیا، تمرکزمان را 
همچنان به روندها و موضوعاتی که در کشور خودمان با آنها روبه رو هستیم، معطوف کنیم. برای مثال اصالح نظام کارمزد یکی از موضوعات 
حیاتی و بحرانی است که طی چند سال اخیر، بارها و بارها درباره آن گفته ایم و معتقدیم اگر در سال ۱۴۰۲ این نظام اصالح نشود، باعث 
تضعیف بازیگران و زیرســاخت های این صنعت و در نهایت کوچک شــدن کیک اقتصاد کشور می شــود. یا جذب و نگهداشت نیروهای 
انسانی که همیشه یکی از چالش های مهم کسب وکارهای ایرانی در طول ۲۰ سال گذشته بوده، اما در سال ۱۴۰۱ این چالش، به یک بحران 
جدی برای کسب وکارها تبدیل شد؛ بحرانی که معتقدیم اگر فکری برایش نشود، در سال ۱۴۰۱ عمالً به یک ابربحران تبدیل می شود. این 
بحران که خود معلول اتفاقات دیگری در کشور است، اکنون علت بسیاری از چالش های بعدی در کشور شده و کمبود نیروی متخصص 
و های تک در بســیاری از حوزه ها خود به نوعی باعث تشــدید تصمیمات اشــتباه و هدررفت منابع مختلف می شــود. از همین رو در سال 

۱۴۰۲ لزوم توجه به آن از هر زمان دیگری بیشتر می شود.
ناگفته نماند که با وجود بحران های بزرگی از این دست، صنعت فناوری های مالی رشد و توسعه خود را متوقف نکرده و شاید سرعت رشد 
و توسعه به شدت کاهش یافته باشــد، ولی در این بین، شاهد رشد و پررنگ تر شــدن روندهای جدیدی همچون »BNPL«، »تأمین مالی 
زنجیره تأمین«، »پراپ تک«  و... نیز در صنعت فین تک کشور بودیم که امیدواریم در سال آینده این روندها بتوانند رشد و توسعه بیشتری 
پیدا کنند. اوضاع و احوال صنعت در سال ۱۴۰۱ و تحلیل ها از آنچه در سال ۱۴۰۲ پیش روی صنعت است، به ما می گوید کسب وکارهای 
کوچک و بزرگ صنعت فناوری های مالی در کشور در سال ۱۴۰۲، باید به چیزی بیشتر از خودشان فکر کنند؛ سال ۱۴۰۲ سال یکه تازی و 
تکروی نیست. سال تاب آوری است و کسب وکارها باید دست به دست هم دهند و با مشــورت و انتقال تجربه به یکدیگر، به کل صنعت 

و اکوسیستم کمک کنند تا خود نیز به عنوان بخشی از این اکوسیستم پایدار بمانند.

گرفته اند تــا اختالل جــدی ای در روند تــداوم کسب وکارشــان ایجاد 
نشــود، اما باید توجه داشــت که این فعالیت ها بــرای تأمین امنیت 
کافی نیســتند و امنیت بــه اقدامات مــداوم نیــاز دارد. با ایــن حال و 
با وجود اینکه امنیــت یکــی از مهم ترین مســائل در صنعت بانکی 
است، بانک های کشور در این زمینه با چالش هایی روبه رو هستند؛ 
چالش هایی که بر اساس عوامل تأثیرگذار محیطی داخلی و خارجی، 
سطح بلوغ امنیتی، مدل کســب وکار، درجه ریسک پذیری سازمان 
و حتی بر اساس خصوصی یا دولتی بودن بانک ها، متفاوت و متغیر 

است. 
روح هللا محمدخانی، مدیــر امور امنیت و تداوم کســب وکار داتین؛ 
رضا اکبری شمیرانی، مدیر کل فناوری داده و اطالعات بانک ملت؛ 
مجیــد جعفریــان، معــاون فنــاوری اطالعات بانــک ســرمایه؛ میثم 
نماینده، مشاور امنیت اطالعات شرکت بهسازان ملت؛ حمیدرضا 
رئیســی فرد، مدیــر تیــم تحلیــل نرم افــزار توســن؛ علیرضــا ماهیار، 
معــاون فنــاوری اطالعــات بانک ملــی ایــران؛ فرهــاد بهمنــی، عضو 
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هیئت مدیره پست بانک؛ سیدمحمدرضا مصطفوی، مدیر اجرایی 
فناوری اطالعات بانک قرض الحسنه رسالت و محمدرضا غفوری، 
کارشــناس صنعت بانکــی از افرادی هســتند که دربــاره وضعیت و 
البته چالش هــای حــوزه امنیت در صنعــت بانکی کشــور صحبت 

کرده اند.

روح هللا محمدخانی
 مدیر امور امنیت و تداوم کسب وکار داتین

به اعتقاد من در دو سال گذشته و به خصوص 
یک سال گذشته، به خاطر حمالت سایبری 
که در کشــور رخ داد، مســئله امنیت به یک 
دغدغــه جــدی بــرای نهادهــای قانون گــذار و 
حاکمیتــی، نهادهــای امنیتــی، صاحبــان 
صنایع و به خصوص صنعت بانکداری، تبدیل شده است. البته هنوز 
به امنیــت بیشــتر از بُعد تدافعــی نگاه می کننــد و از وجــه تهاجمی 
امنیت غافل هســتند. در حالی که احاطه و تســلط بر ایــن حوزه در 

کشور می تواند امنیت تدافعی را به مراتب تقویت کند.

رضا اکبری شمیرانی
مدیر کل فناوری داده و اطالعات بانک ملت

بانک های ایرانی نسبت به سایر بخش ها در 
حــوزه ICT بیشــتر هزینه می کننــد و قاعدتاً 
بایــد هزینــه بیشــتری بــرای تأمیــن امنیــت 
بپردازنــد، حــال آنکــه خــوب می دانیــم ایــن 
نســبت بــه لحــاظ رویکردهــای مدیریتــی 
به درســتی رعایت نمی شــود و بی شــک وضعیت مطلوبــی در حوزه 

امنیت نداریم.

حمیدرضا رئیسی فرد
مدیر تیم تحلیل نرم افزار توسن

پیوستن به اســتانداردهای امنیتی دنیا باید 
به عنــوان تکلیــف و خط مشــی بانک های ما 
مدنظر قــرار بگیرد. ما در کشــور بــرای حفظ 
امنیــت، به خصوص در ســال های اخیــر و با 
توجــه بــه اتفاقــات و تهدیداتــی کــه صــورت 
گرفته، تالش هــای زیادی کرده ایــم. در این میان بانــک مرکزی تالش 
قابل تقدیری برای افزایش ســطح امنیت بانک ها داشــته است، اما 
موضوع اینجاســت که ما باید ســعی کنیم با پیوستن به شبکه های 

جهانی مسیر امنیتی را استانداردتر و کامل تر کنیم.

مجید جعفریان
معاون فناوری اطالعات بانک سرمایه

امنیت مطلوب بانکی زمانــی رخ می دهد که 
اعتمــاد در ســطح تمــام ذی نفعــان بــه وجود 
آورده و همزمــان تجربــه کاربــری را به دلیــل 
اجــرای فرایندهــای امنیــت اطالعــات دچــار 
مشــکل نســازد. بــه دیگر ســخن اگر ســطح 
امنیت بسیار باال باشد، اما در عین حال تجربه  کاربری با مشکالت 

فراوان مواجه شود، ما به نتیجه  مطلوب دست نیافته ایم.

میثم نماینده
 مشاور امنیت اطالعات شرکت بهسازان ملت

هنوز قوی سیاه امنیت کشف نشده و اگر این اتفاق 
رخ دهــد، فاجعــه ای رقم خواهــد خورد. بــه نظرم 
وضعیت مطلوبی در زمینه امنیت اطالعات وجود 
ندارد و زمانی که تصمیم گیران یک مجموعه به این 
نتیجه برســند کــه در زمینه امنیــت اطالعات به 

نقطه مطلوب رسیده اند، باید آماده رویارویی با قوی سیاه امنیت باشند.

علیرضا ماهیار
 معاون فناوری اطالعات بانک ملی ایران

به دلیل عدم پرورش نیروهای دســت به آچار حوزه 
امنیت در دانشگاه ها و همچنین مهاجرت گسترده 
نیروهایی کــه در این حــوزه باتجربه هســتند، ما با 
مشــکل جدی در زمینه تأمین نیــروی متخصص 
امنیت مواجه هســتیم و در واقع حساســیت این 
حوزه هــم به قدری باالســت که امکان پــرورش متخصص از صفــر عالوه بر 
هزینه های گزاف بــرای ســازمان و همچنین ریســک جدایی نیروهــا بعد از 

آموزش، ریسک های امنیتی فراوانی را نیز برای بانک ایجاد می کند.

فرهاد بهمنی
 عضو هیئت مدیره پست بانک

اســترس و مســئولیت بــاالی ایــن حوزه ســبب 
می شود که همکاران متخصص ترجیح دهند در 
حوزه هــای دیگــر فنــاوری اطالعــات در بانک هــا 
مشــغول بــه کار شــده، یــا جــذب شــرکت های 
خصوصــی شــوند، یــا به صــورت فریلنســر بــه 
فعالیت خود ادامه دهند. دلیل وجود این چالش، حقوق و مزایای پایین، 
به ویژه در بانک های دولتی و همچنین عدم در نظر گرفتن حقوق و مزایای 

ویژه برای پرسنل این بخش با توجه به حساسیت این شغل است.

سیدمحمدرضا مصطفوی
 مدیر اجرایی فناوری اطالعات بانک قرض الحسنه رسالت

از موانع ریشه ای اساسی که در بسیاری از سازمان ها 
طی ســال های متمــادی وجود داشــته و هنــوز هم 
مشــاهده می شــود، عدم وجود رویکردی است که 
امنیت اطالعات را ضرورت بقای کسب وکار بداند. 
صرفاً آگاهی مدیریت امنیت اطالعات برای داشتن 
چنین رویکردی کافی نیســت و تا مدیران ارشــد ســازمان چنیــن رویکردی 

نداشته باشند، امکان استقرار امنیت اطالعات وجود نخواهد داشت.

محمدرضا غفوری
کارشناس صنعت بانکی

بانکداری دیجیتال بــدون تأمین امنیــت اطالعات 
بی معناست. برای تأمین امنیت اطالعات در نظام 
بانکــی فقــط تأمیــن تجهیــزات ســخت افزاری و 
نرم افزاری کافی نیست، بلکه الزم است فرایندهای 
مرتبط با امنیت اطالعات در شبکه بانکی نیز اصالح 

شوند. درواقع امنیت اطالعات با فرایند تأمین می شود، نه با محصوالت.

روندها
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فناور ی های مالی ایران

اصالح نظام کارمزد

»اصالح نظام کارمزد«، عبارتی اســت که در چند ســال گذشته درباره 
آن بسیار گفته و شــنیده ایم؛ یک زخم کهنه بر پیکره صنعت بانکی و 
پرداخت کشــور که سال هاســت این صنایــع را آزار می دهد. جلســات 
متعددی در تمام این سال ها درباره این نظام معیوب و ضرورت اصالح 
آن برگزار شده و پیشنهادهای متعددی نیز برای این تغییر ارائه شده اند 
که هیچ کدام از آنهــا نه تنها به مرحلــه اجرایی و اصالحی نرســیده اند، 
بلکه این همه انرژی برای پرداختن به این موضوع نیز تاکنون تأثیرگذار 
نبوده اســت. ثابت مانــدن کارمزدها از حدود پنج ســال قبــل تاکنون با 
توجه  به افزایش بسیار زیاد هزینه های مرتبط با شبکه پرداخت مانند 
هزینه هــای زیرســاختی، نیــروی انســانی، کاغــذ رول و... شــرکت های 
پی اس پی را با دشواری ها و چالش های فراوانی روبه رو کرده؛ چالش هایی 
که در صورت عدم اصالح این نظام می تواند پیامدهای غیرقابل جبرانی 
را به دنبال داشته باشــد. با نگاه واقع بینانه به صنعت پرداخت کشور 
مشخص اســت که اصالح نظام کارمزد ضروری ترین اقدام برای بهبود 
وضعیت این صنعت است. تا همین حاال هم بسیار دیر شده و اتالف 
وقت بیشــتر باعــث زیــان بیشــتر بازیگــران ایــن صنعت می شــود. به 
همین خاطر در گفت وگویی که با علی اکبر فراهانی، مدیرعامل شرکت 
آســان پرداخت پرشین، مسیح مشــهدی تفرشــی، مدیرعامل شرکت 
پرداخــت الکترونیــک پاســارگاد، محمدحســین کاشــی، مدیرعامــل 
پرداخــت الکترونیک ســداد  و  حمــزه آقابابایــی، مدیرعامــل پرداخت 
الکترونیک ســپهر داشــتیم، به ضرورت این تغییر پرداختیم تا شــاید 

این بار حرف ها شنیده شوند.

علی اکبر فراهانی
 مدیرعامل شرکت آسان پرداخت پرشین

طوالنی شــدن این عدم تغییر باعث ایجاد حق 
برای دیگر ذی نفعان شده و هزینه تغییر را برای 
تصمیم گیران باال برده و وضعیت صنعت را به 
جایی رسانده که نظام حاکم بر این کسب وکارها 
از نظــر اقتصــادی ناکارا شــده و تعادل ریســک 
پذیرفته شده و بازدهی دریافتی بر هم بخورد. اشاره به جایگاه صنعت 
پرداخــت در اقتصاد در کنار وضعیــت فعلی این صنعــت، این خطر را 
بــرای کشــور در پــی دارد کــه در شــرایط تحریمــی و کاهــش مــراودات 
بین المللــی فرصت رشــد بــر پایه خدمــات نیز از دســت بــرود و نتیجه 

نهایی، کوچک شدن کیک اقتصاد کشور باشد.

مسیح مشهدی تفرشی
 مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد

اگرچــه بررســی صورت هــای مالی شــرکت های 
فعال در صنعت نشان از دشواری مسیر پیش  
روی این شرکت ها دارد، اما قبل از آسیب جدی 
بــه ۱۲ شــرکت اصلــی فعــال در حــوزه صنعــت 
پرداخت، شرکت های وابسته به این صنعت از 
ادامه فعالیت باز خواهند ماند. به عنوان نمونه در حال حاضر شــاهد 
آن هستیم که بسیاری از کارگزاران با توجه به افزایش هزینه های خود 

مجبور به تعطیلی شرکت ها یا تعدیل سرمایه انسانی خود شده اند.

محمدحسین کاشی
مدیرعامل پرداخت الکترونیک سداد

نکته مهمی که نهادهای تصمیم گیر باید به 
آن توجــه کننــد، ایــن اســت کــه ادامــه ایــن 
وضعیــت دو پیامد نامبــارک دارد؛ اول اینکه 
توســعه شــبکه و در آینــده نه چنــدان دور، 
پایداری شبکه دچار مشکالت زیادی خواهد 
شد و دومین پیامد هم اینکه شــرکت های پرداخت ناگزیر به سمت 
روش های درآمدی خارج از چهارچوب تعریف شده و اساسنامه های 

خود سوق پیدا می کنند.

حمزه آقابابایی
مدیرعامل پرداخت الکترونیک سپهر

اینکه برخی انتظار دارند با اعالم بخشنامه ای 
حاوی جدولی از قیمت ها توسط بانک مرکزی 
مشــکل حل شــود، انتظار بیهوده ای اســت. 
درباره کارمزدهای صنعت پرداخت به تغییر 
پارادایــم نیــاز داریــم و مادامــی کــه مباحــث 
جدید مرتبط با نظام کارمزد مطرح نباشد، ممکن است با هر اقدامی 

وضعیت از اینکه هست، بدتر شود.

جذب و نگهداشت نیروی انسانی

»جذب و نگهداشــت نیروی انســانی«، عبارتی که این روزها بسیار 
آن را می شنویم، در سال های اخیر به یکی از مهم ترین و بزرگ ترین 
چالش  هــای شــرکت ها، به خصــوص شــرکت های فناوری محــور در 
کشــور تبدیل شــده اســت. در چند ســال اخیر، با توجه به افزایش 
روند مهاجرت نیروهــای نخبه و متخصــص، تقریبــاً می توان گفت 
تمامی کسب وکارها راهکارهای متفاوتی را برای جذب و نگهداشت 
نیــروی انســانی خــود بــه کار بســته اند تــا بلکــه بتواننــد کمــی ایــن 
چالش را مرتفــع کنند. برای مثال کســب وکارها نســبت به بازبینی 
و رقابتی ســازی هرچــه بیشــتر نظــام جبــران خدمــات خــود اقــدام 
کرده اند یا ســعی کرده اند بــا ایجاد بســتر دورکاری و فارغ از شــهر و 
محل اقامــت، از توانایــی افراد مختلف ســاکن در شهرســتان ها نیز 
اســتفاده کنند یا همــکاری خــود را با دانشــگاه ها بیشــتر کرده اند و 
تالش دارند همبســتگی هرچه بیشــتر فضای صنعت و ســازمان با 
دانشــگاه را فراهم کنند. با این حال و با وجود تمامــی این اقدامات، 
نگهداری منابع انسانی حرفه ای از هر زمان دیگری سخت تر شده و 
به عقیده بسیاری در سال آینده این چالش شــدیدتر نیز می شود. 
مهاجــرت نخبگان یکی از بزرگ ترین مشــکالتی اســت کــه در حال 
حاضــر ســازمان های بــزرگ و فناوری محــور بــا آن روبــه رو هســتند؛ 
افزایــش بی ثباتی و عــدم قطعیــت در الیه های مختلف کشــور، اعم 
از سیاســی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی مهم ترین دالیلی 
اســت که باعــث مهاجــرت نیروهای متخصــص می شــود و طبیعی 
نیز هســت که وقتی شــرایط فعالیت اقتصادی دیگر مانند گذشته 
نیست و نیروهای حرفه ای فرصت های متنوعی، از مهاجرت گرفته 
تا فعالیت فریلنســری را جــزء گزینه های خــود دارند، بــه فکر تغییر 
محیط فعالیت خود باشند. شنیدن تجربیات و نوع نگاه و رویکردی 
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کــه شــرکت های بــزرگ فناوری محور نســبت به ایــن چالــش دارند، 
می تواند نگاه واقعی و کارآمدی به سایر کسب وکارها بدهد؛ به همین 
خاطر در یکسال گذشته در گفت وگو با مدیران این شرکت ها به این 

چالش مهم پرداختیم.
محمد صادقی، مدیرعامل شــرکت بهســازان ملت؛ یوســف غروی، 
مدیر سرمایه های انســانی هلدینگ صاد؛ سید حامد حسینی نژاد، 
مدیر واحد توسعه سرمایه های انسانی داتین؛ مسعود فوالدی، مدیر 
سرمایه های انســانی هلدینگ داده ورزی سداد؛ ســودابه تیمورزاده، 
مدیر منابع انســانی توســن؛ محســن رجایی، رئیس واحــد جذب و 
نگهداشت سرمایه های انسانی فناپ؛ محسن مکرمی، معاون منابع 
انســانی دیجی کاال و علی قاســم خانی، معاون منابع انسانی اسنپ 
افرادی هســتند که از رویکردهایشــان به مقوله جذب و نگهداشــت 

نیروی انسانی گفته اند.

محمد صادقی
 مدیرعامل شرکت بهسازان ملت

زنگ خطــر موضــوع مهاجرت سال هاســت 
برای شــرکت های فنــاوری به صــدا درآمده و 
متأســفانه این موضــوع در دو ســال اخیر به 
صنعت هــای دیگر نیز رســوخ کرده و شــاهد 
خــروج نیــروی انســانی متخصص از کشــور 
هســتیم. بدون در نظر گرفتن ریســک های سیســتماتیک خارج از 
اختیار سازمان ها که وزن عمده تصمیم افراد برای مهاجرت بر اساس 
آنهــا شــکل می گیــرد، می تــوان بــا ایجــاد افــق قابــل قبــول کاری و 
شــریک کردن همکاران در منافع حاصــل از کار شــرکت و همچنین 
فراهم سازی اهرم های مالی کوتاه مدت و بلندمدت برای تأمین زندگی 
و آتیه افراد، این بخش از دغدغه های ذهنی افــراد را حل و آنها را به 

ماندن ترغیب کرد.

یوسف غروی
 معاون سرمایه های انسانی هلدینگ فناوری اطالعات بانک سینا

مهاجرت افسارگسیخته، بیکاری، گران شدن 
نیروی کار، بازار رقابتی بــرای کارجویان، عدم 
اعتماد آنها به کســب وکارها و تمایل شان به 
کار کردن پروژه ای به جای کار کردن تمام وقت 
برای یک شــرکت از جملــه چالش های پیش 
روی ما خواهد بود. عالوه بر مــوارد مذکور، چالش بــزرگ دیگری هم 
وجود دارد که عدم تمایل افراد برای حمایت از کسب وکارهایی است 
که بــه نحــوی زیرمجموعــه بخــش دولتی حســاب می شــوند کــه به 

خالی شدن این شرکت ها از نیروی متخصص منجر می شود.

سید حامد حسینی نژاد
 مدیر واحد توسعه سرمایه های انسانی داتین

مهم ترین چالش پیش روی ما در سال جدید 
این اســت که مــا بــا یــک »ترومــای جمعی« 
مواجه هســتیم؛ بــا جامعــه ای مواجهیم که 
حــال آدم هایــش خوب نیســت. این امــر، دو 
اتفاق را رقم خواهد زد؛ افزایش موج مهاجرت 
و افســردگی ملی. در این شــرایط مراقبت از روح و روان افــراد یکی از 

وظایف شرکت ها خواهد بود که در دستور کار ما نیز قرار دارد.

مسعود فوالدی
 مدیر سرمایه های انسانی هلدینگ داده ورزی سداد

شــرکت ســداد برای کاهش نرخ مهاجــرت که به 
دالیل مختلف در برخی شــرکت ها ایجاد شــده، 
تالش کرده با جذب کارآموز و همچنین استخدام 
نیروهای جدید و افزایش ارتباط با دانشگاه ها، این 
مسئله را مدیریت کند. با توجه به مواردی که اشاره 
کردم، این قبیل اقدامات )جذب کارآموز( را از ابتدای پاییز عملیاتی کرده ایم 
تا کمترین آسیب را متحمل شویم. کمبود نیروی کار متخصص موضوعی 
است که ممکن است در آینده نیز با آن مواجه شویم، اما اینکه مهاجرت را 

فقط مختص کشور ایران بدانیم، موضوع درستی نیست.

سودابه تیمورزاده
 مدیر منابع انسانی شرکت توسن

در حوزه مدیریت منابع انسانی خروج به علت 
مهاجرت از موارد خروج غیرقابل اجتناب در نظر 
گرفتــه می شــود؛ بــه ایــن معنــا کــه انگیزه هــای 
مهاجرت، عمدتاً موضوعاتی بسیار فراتر از حوزه 
اختیارات سازمان هاست؛ به همین علت، شاید 
ادعــای اینکــه بــا اقدامــات منابــع انســانی، بتوانیــم از مهاجــرت افراد 

جلوگیری کنیم، کمی اغراق آمیز باشد.

محسن مکرمی
معاون منابع انسانی دیجی کاال

چالش مهمی که در کسب و کارهای پیشرفته و 
فناوری محــور بــا شــدت بیشــتری احســاس 
می شــود، نیاز بــه حرکت به ســمت فنــاوری در 
زمینه هــای مختلــف از جملــه منابــع انســانی 
است. اهمیت نگاه داده محور و هوشمند بودن 
فرایندها، روزبه روز افزایش پیدا می کند و اینکه با چه روشــی بتوانیم با 

این جریان همراه شویم، پیچیدگی های خاص خود را دارد.

محسن رجایی
رئیس واحد جذب و نگهداشت سرمایه های انسانی فناپ

موضــوع مهــم ایــن اســت کــه بایــد خــود را بــرای 
استقبال از کارجویان نسل Z آماده کنیم؛ نسلی 
جاه طلب و دارای انتظارات شــغلی باال، نسلی که 
شخصی ســازی و هویت فردی برایشــان اهمیت 
زیــادی دارد و تعــادل کار و زندگــی برایشــان مهم 
اســت. یکی از تدابیری که ممکن اســت به صورت موقت پاسخگوی نیاز 
سازمان ها باشد، تربیت افراد متخصص از سنین پایین تر )نسل Z( است.

علی قاسم خانی
معاون منابع انسانی اسنپ

افــراد بــه دالیــل مختلفــی، ماننــد دغدغه هــای 
اقتصــادی، اجتماعــی، محیــط زیســتی و غیره 
مهاجرت می کنند. در واقع شرکت ها در مواردی 
که تحت کنترل شــان اســت و اثرگذاری دارند تا 
حــدودی می توانند با ایجــاد انگیــزه در کارکنان 

روندها
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ســرعت مهاجــرت را کــم کننــد، امــا در واقــع نقــش پررنگــی در توقــف 
مهاجرت ندارند، زیرا دالیلی خارج از کنترل شرکت ها به موج مهاجرت 

در سال های اخیر شدت بخشیده است.

سواد مالی

ســواد مالی در جامعــه ما مفهــوم جدیدی اســت کــه بیشــتر ماهیتی 
تجربه محور دارد تا آموزشی. درواقع مردم در تجربه ورود به عرصه های 
مختلف مالی و پولی تاکنون بر اســاس آزمون وخطا پیــش رفته اند و به 
نظر می رســد تا این لحظه نیز ضرورت آموزش سیســتمی ســواد مالی 
توسط نهادهای مالی و پولی درک نشده است. تجربه های تلخی چون 
بورس، ورود هیجانی مردم به بازارهای نوظهوری چون رمزارزها و هزاران 
تجربه نــاکام مالی کوچک و بــزرگ دیگــر از نتایج بی توجهــی به مقوله 
ســواد مالی در کشــور اســت.  ســواد مالی یکی از ارکان مهم توانمندی 
مالی است؛ همانکه به مردم کمک می کند تصمیم های آگاهانه مالی در 
خرج، کسب درآمد، سرمایه گذاری و بیمه بگیرند. کارشناسان این حوزه 
معتقدند در وضعیت فعلی آموزش سواد مالی به نسل های آینده دارای 
ضرورت است تا تجربه های تلخ گذشته تکرار نشود. در گفت وگوهایی 
با مظاهر مرجانی، بنیان گذار پارمیس؛ کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش 
مالی و مهدیه نوروزیان، معاون برنامه ریزی و توسعه داتین به وضعیت 
فعلی ســواد مالــی در کشــور، چالش هــا و موانع بر ســر راه توســعه این 

مفهوم و آینده نگری آن پرداختیم.

مظاهر مرجانی
بنیان گذار پارمیس

دولــت می توانــد در ایجــاد هم افزایــی پویــا و 
هم جهت با رویکردهای مرسوم در جهان میان 
نهادهای آموزشی و رسانه های رسمی به افزایش 
ســواد مالی در جامعه کمک کند و آموزش های 
عمومــی در ایــن حــوزه را بــه مــردم ارائــه دهــد. 
همچنیــن در کنــار نــگاه دولتــی، ســازمان های مردم نهــاد و رســانه های 
غیررسمی نیز می توانند با ضرورت بخشی به مسئله سواد مالی دانش 

عمومی در این حیطه را ارتقا دهند.

کمیل رودی
مدیر آکادمی هوش مالی

طی نکــردن گام بــه گام آموزه هــای ســواد مالــی، 
نه تنها فرد را با آسیب های جدی و دلزدگی های 
بزرگ مواجه می کند، بلکه به اقتصاد کشور نیز 
لطمات جبران ناپذیری می زند.  بــا این حال، در 
مســئله بورس، در دوگانه دولت و مــردم، هر دو 
طرف مقصر هســتند. یک قاعده علمی می گوید وقتی شــمول مالی را 
پیــش از افزایش ســواد مالــی ارتقــا دهید، مــردم بیشــترین آســیب را 

می بینند. 
به همین خاطر است که دسترسی پذیری بیشتر محصوالت مالی بدون 
پشتوانه سواد مالی عمالً باعث چنین آسیب هایی می شود که ماجرای 

بورس از بارزترین آنها در جامعه ماست.

مهدیه نوروزیان
معاون برنامه ریزی و توسعه داتین

رویکردهــای مختلفی برای آمــوزش عمومی 
وجود دارد، ولی مهم تر از آن سیاســت هایی 
اســت کــه بــه ایجــاد انگیــزه بــرای یادگیــری 
مهارت هــای مالــی کمــک می کنــد. می توان 
مباحــث ســواد مالــی را در دروس مــدارس و 
دانشگاه ها گنجاند، اما وقتی در سیستم آموزشی اولویت با کسب 
نمره قبولــی و دریافت مــدرک اســت، موفقیت این سیاســت محل 
تردید اســت. به طور کلی آموزش سواد مالی، مســئولیت اجتماعی 
نهادهــای مالــی و پولــی اســت، امــا همان طــور کــه اشــاره شــد، 
سیاست هایی که انگیزه فراگیری سواد مالی را به وجود آورند، مهم تر 

است.

پراپ تک

نســل زد به تدریــج در حــال بزرگ ترشــدن هســتند و بــه جمــع 
اجاره دهنــدگان و اجاره نشــینان می پیوندنــد؛ فاکتــوری نوظهور که 
اتفاقاً روی تمام حوزه های پراپ تک نیز تأثیر مستقیم دارد. به گفته 
فاطیما دیکو، بنیان گذار و مدیرعامل شوگر، یک استارتاپ پراپ تکی 
که اعضای جامعه مسکونی را به هم متصل می سازد: »اکنون افراد 
بیشــتری از نســل زد را می بینیــم که بــه اجاره نشــینی پیوســته اند؛ 
نســلی که اطالعات بیشــتری از فناوری دارند و به فناوری خانه های 
هوشــمند عالقه مند هســتند و دوســت دارنــد همه چیــز را از طریق 

گوشی های تلفن همراه شان کنترل کنند. 
به همین خاطر تقاضا برای راهکارهای دیجیتالی فرایندهایی نظیر 
پرداخت اجاره بهــا، بازکردن قفل درهــا و همچنیــن تورهای مجازی 
اجاره کردن خانه و حتی امضای قراردادهای اجاره به صورت مجازی 

روز به روز در حال افزایش است. 
همه گیــری کوویــد ۱۹، تورهــای دیجیتالــی و امضاهــای مجــازی را 
عادی ســازی و روند رشــد و اســتقبال از آنها را تســریع کرد و اکنون، 
بهترین زمان جهت ســرمایه گذاری روی فناوری هایی از این دســت 
اســت که برای اجاره نشــین های نســل زد از جذابیت قابــل توجهی 
برخوردار هستند.« یکی از حوزه های متأثرشده در چند سال اخیر، 
حوزه امالک و مستغالت است. تلفیق فناوری های مدرن با صنعت 
ساختمان به شکل گیری شاخه جدیدی از اقتصاد منجر شده که از 
آن تحت عنوان »پراپ تک« یاد می کنند. پراپ تک که خاص دنیای 
فراصنعتــی اســت، می توانــد به یکــی از معیارهــای توســعه یافتگی 

تبدیل شود. 
در سال های اخیر در فناوری ساخت وساز، موج جدیدی از شرکت ها 
پدیــد آمده اند کــه از فناوری بــرای برهــم زدن فضای ســنتی و بهبود 
خرید، اجاره، فروش، طراحی، ســاخت و مدیریت امالک مسکونی 
و تجاری استفاده می کنند و همین شــرکت ها، اکنون به »حوزه های 
جدیدی برای سرمایه گذاری« تبدیل شده اند. داده های کرانچ بیس 
حاکــی از آن هســتند کــه در ســال ۲۰۲۱، اســتارتاپ های فنــاوری 
ساخت وســاز توانســته اند بالغ بر ۳.۸ میلیارد دالر جذب ســرمایه  
کننــد کــه رقــم قابــل مالحظــه ای اســت. در گزارشــی در گفت وگو با 
دو فعــال حــوزه پراپ تک در کشــور بــه وضعیت ایــن حــوزه در ایران 

پرداختیم.
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علی بدیعی
هم بنیان گذار »بیت هوم«

با در نظــر گرفتن ابعــاد صنعت ســاختمان، 
پراپ تک صنعتــی بزرگ بــا آینده ای روشــن 
اســت کــه خوشــبختانه در ایــران هــم مــورد 
استقبال قرار گرفته و اگر استارتاپ هایی مثل 
»دیــوار« را نیــز پراپ تــک در نظــر بگیریــم، 
حــدود ۱۰ ســال از شــروع بــه فعالیــت پراپ تــک در ایــران می گذرد. 
پراپ تک برای بسیاری هنوز ناشناخته است و ما متخصصان زیادی 
در این حوزه نداریــم. در نتیجه بایــد به طور عمومــی از متخصصان 
حوزه آی تی کمــک بگیریم که ایــن حوزه هــم مانند ســایر حوزه ها با 
مهاجرت گسترده نیروی انسانی متخصص مواجه است. با این حال 
آینده روشنی را برای پراپ تک در کشور تصور می کنم و معتقدم این 
صنعت مانند صنعت پرداخت یاری انحصاری نخواهد شــد و بازار 
آن پتانسیل به کارگیری خالقیت در ارائه خدمات متنوع و متعدد را 

خواهد داشت.

حسن بان
 کارشناس تأمین مالی امالک و پراپ تک

در ایــران،  بیشــتر پراپ تک        ها به جــای اینکه 
خدمات بورســی، بانکی و تأمین مالی انجام 
دهند، خدمات CRM برای مشــاوران امالک 
ارائه می دهند؛ مانند »دلتا« یا »ملکانا« که 
فقط از طریق فناوری به مشــتریان خود دیتا 
می دهد، اما خرید وفروش، در دنیای واقعی و به روش ســنتی انجام 
می شــود. اســتارتاپ های »مترینو« و »بیت هــوم« نمونه های موفق 
پراپ تک نوظهــور در ایــران هســتند کــه از روش های ســنتی فاصله 
گرفته اند و خدمات متنوعی از جمله تأمین مالی جمعی ملکی ارائه 
می دهند. همچنین »همساز« در حوزه کرادفاندینگ فعالیت دارد 
و منابع مالــی پروژه های امالک و مســتغالت را از طریــق تأمین مالی 

جمعی مهیا می کند.

BNPL

از ســال گذشــته رونــدی در بیــن کســب وکارهای مالــی و غیرمالــی 
شــروع شــده که به تب بزرگی بیــن کســب وکارهای فعــال در بخش 
خرده فروشی و لندتک تبدیل شده است؛ BNPL یا »االن بخر، بعداً 
پرداخت کن«. هدف این ســرویس ارائــه اعتبار در نقطــه فروش و با 
کمترین اصطکاک اســت. ویژگی BNPL کاربرد آن در نقطه فروش، 
اعتباردهــی با ســرعت و ســهولت باال و اغلب بدون محاســبه ســود 
تا زمانی مشــخص اســت. این خدمت به ظاهر ســاده امروزه توسط 
شــرکت هایی موســوم به »لندتک« در دنیا به کاربران ارائه می شود؛ 
هرچند شــکل و نحوه ارائه آن با فناوری درآمیخته و تغییر کرده، اما 
آن طور که از آمــار حجم بازار ایــن صنعت قدیمی پیداســت، هر روز 
محبوب تر از گذشته می شود و طبق آمار وب سایت »سی آرریسرچ«، 
امروزه از هر پنج نفر، دو نفرشان قصد دارند کارت های اعتباری خود 
 BNPL جایگزین کنند. در سال ۲۰۲۰ میالدی، ارزش بازار BNPL را با
به میزان ۸۷.۲ میلیارد دالر تخمین زده شــد. این رقم در سال ۲۰۲۱ 

با رشــد تقریبــاً ۴۳درصــدی بــه ۱۲۵.۰۹ میلیارد دالر رســید و در ســال 
۲۰۲۲ روی حدود ۱۷۹.۵ میلیارد دالر ایســتاد. پیش بینی می شــود این 
رقم تا سال ۲۰۲۵ تقریباً سه برابر شده و به ۵۳۱.۵۳ میلیارد دالر برسد. 
ارزش بازار BNPL تا سال ۲۰۳۰ میالدی نیز بالغ بر ۳.۲۷ تریلیون دالر 

پیش بینی شده است.
در حال حاضر شــرکت های مختلفی در حوزه BNPL در ایران فعالیت 
 BNPL می کنند و حــوزه فعالیت این شــرکت ها و خدماتی کــه در قالب
ارائــه می دهنــد متفاوت اســت، امــا پایــه و اســاس این خدمــات همان 
نسیه فروشــی اســت کــه بــه روش هــای خالقانه تــری ارائــه می شــود. 
 BNPL اسنپ پی« به عنوان یکی از اولین ارائه دهندگان مدل جهانی«
در ایــران از ســال ۱۳۹۹ فعالیــت خــود را شــروع کــرد و اولیــن محصول 
اســنپ پی در حــوزه BNPL اعتبار ماهانه بــود که در دی مــاه ۱۳۹۹ برای 
اولین بار بــه کاربران ارائه شــد. »دیجی پی« نیز به عنوان دیگر شــرکت 
لندتک ایرانی در یک دوره آزمایشی این سرویس را برای گروهی محدود 
 BNPL در تابســتان ۱۴۰۰ فعــال کــرد، امــا از اواخــر آذر ۱۴۰۰ ســرویس
به صورت رســمی و در مقیــاس عمومــی برای کاربــران دیجــی کاال قابل 
استفاده شد. »آپســان« نیز دیگر شرکت فعال در اکوسیستم لندتک 
کشــور اســت که با نام »تالــی« در این فضــا فعالیت می کند. تشــکیل 
اولین پرونده های عملیاتی در فضای کسب وکار تالی با رویکرد صنعت 
BNPL از ابتــدای ســال ۱۳۹۹ آغاز شــده اســت. ســرویس اعتبــار خرد 
»تارا« نیز از تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ به صورت عملیاتی آغاز به کار کرد و 
در ۱۸ خردادماه از این شرکت به صورت رسمی رونمایی شد. »تپسی« 
نیز دیگر کسب وکاری اســت که از ابتدای آبان ماه سال جاری سرویس 
پرداخت اعتباری را برای کاربران خود فعال کرده و طبق آمار در این دو ماه 

تعداد کاربران این سرویس رشد صددرصدی داشته است. 

تأمین مالی زنجیره تأمین

تأمیــن مالــی زنجیــره تأمیــن )Supply Chain Finance( بــه معنــای 
مدیریت جریان های نقــدی در زنجیره تأمین کاال و خدمات اســت که 
می توان گفــت الزمه اصلــی مدیریــت زنجیــره تأمین فرض می شــود. 
پس از بحــران مالــی ســال  ۲۰۰۸ میــالدی، تغییــری اساســی در حوزه 
تأمین مالی ســرمایه در گردش بنگاه هــا به وجود آمد و نظــام بانکی به 
ســمتی رفت که به جای تأمین مالی نقدی بتواند از مدل های اعتباری 
استفاده کرده و بر مصرف این منابع نظارت کند تا از هدررفت و انحراف 
تخصیص و مصرف آن جلوگیری کند و توان هدایت اعتبار در زنجیره 
تأمیــن مالــی را داشــته باشــد. در واقــع ماهیت زنجیــره تأمیــن امکان 
جایگزینــی اعتبــار با پــول پرقــدرت )M1( را فراهــم کرده اســت. تدوین 
مقررات متحدالشکل تعهد پرداخت بانکی )URBPO( در سال ۲۰۱۳ 
میالدی بــرای تعریــف تراکنش های تضمین شــده بانکــی و تکمیل آن 
در سال ۲۰۱۶ اســتانداردهای مناســبی را جهت اجرایی ســازی تأمین 
مالــی زنجیــره تأمیــن و افزایش ســهم این نــوع تأمیــن مالــی در حجم 
تأمین مالی های بنگاه ها فراهم کرد. با این حال به عقیده کارشناســان 
این حوزه متأســفانه ایــن بازه زمانــی همزمان با تحریم هــای اقتصادی 
ایران بود که به جاماندن نظام مالی کشور در مسیر توسعه و پیشرفت 
روش های نوین تأمین مالی منجر شد که قطعاً در صورت عدم توجه به 
این امر موجب خســارت های فراوانی از نظر فناورانــه در صنعت مالی 
برای نسل فعلی و نسل های آتی در کشور خواهد شد. فردوس باقری، 
مدیرعامل شرکت سککوک است که به عنوان اولین ارائه دهنده پلتفرم 

روندها
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فناور ی های مالی ایران

تأمین مالی زنجیره تأمین در کشور شناخته می شود. در گفت وگویی 
که با او داشتیم به وضعیت این حوزه در کشور و چالش هایی که با آن 

روبه روست، پرداختیم. 
باقــری تأمین مالی زنجیــره تأمین را یکــی از راه حل های کلیدی کشــور 
برای برون رفت از فضای رکود اقتصادی می داند و آینده روشنی را برای 
این راهکار در کشــور پیش بینــی می کند. او معتقد اســت چاره ای جز 
شــفافیت تأمین مالــی و هدفمندی آن بــرای تصحیح فراینــد عرضه و 
تقاضای کاال و پول در کشور نداریم. در ادامه گزارشی از این گفت وگو 

را می خوانید.

فردوس باقری
مدیرعامل شرکت سککوک

با توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی کشــور و تورم 
موجــود، بنگاه هــا بــه دسترســی به ســرمایه در 
گــردش خــود محتاج تــر هســتند؛ با ایــن حال، 
تزریق پول پرقدرت، پول پاشی بدون نظارت و در 
نهایت خلق پول بیشــتر نتیجه ای جز افزایش 

تورم دربر نخواهد داشت. 
در چنیــن شــرایطی ناچاریم بــه کمک روش هــای تأمین مالــی زنجیره 
تأمین کــه مبتنی بــر اعتبار اســت، این مســئله را ســامان دهی کرده و 
وابســتگی زنجیره تأمین مالی بــه پول نقــد را کاهش دهیــم. پول نقد 
برای اقتصاد ما مضر اســت و راهی جز در اولویت قراردادن شیوه های 
مبتنی بر اعتبار نداریــم. در واقع هر بنگاهی که بخواهد ســطح تولید 
فعلی خود را حفظ یا ارتقا دهد،  به ریال بیشــتری نسبت به دوره قبل 
نیاز دارد و بانک ها نیز با تکیه بر ارزیابی های مالی بر اساس صورت های 
مالی گذشــته نگر نمی توانند به مقدار الزم، وام مبتنی بر ریال به آنها 
بدهند و حتی اگر این کار را انجام دهند، تورم ناشی از خلق پول بیشتر 

می شود.

ورود استارتاپ ها به بورس

خرداد ۱۴۰۱ با ورود تپســی به عنوان اولین اســتارتاپ به بازار سرمایه، 
اتفاقی مهم در اکوسیستم استارتاپی کشور رقم خورد. به نظر می رسد 
با پذیــرش تپســی در فرابــورس راه جدیدی در مســیر رشــد و توســعه 
اکوسیستم استارتاپی گشوده شده است. این گشایش از این جهت 
اهمیت دارد که مســئله ســرمایه گذاری یکی از مهم ترین عوامل رشد 
برای استارتاپ ها به حســاب می آید و بازار ســرمایه کشور در توجه به 
این ضــرورت می تواند با ایجاد بســتری مناســب برای ســرمایه گذاری 
و همچنیــن ارزش گــذاری اســتارتاپ ها هــوای تــازه ای بــه اکوسیســتم 

استارتاپی کشور ببخشد. 
با این حــال در این نقطــه کــه گمانه زنی هایی دربــاره حضــور بازیگران 
اصلی اکوسیســتم اســتارتاپی کشــور به بورس شــدت یافته، پاسخ به 
این پرســش که چــه چالش هایــی در مســیر پیوســت اســتارتاپ ها به 
بازار سرمایه وجود دارد که باعث می شــود حضور آنها را با اما و اگرها 
همراه  کند و همچنین اینکه چه شــکلی از تعامل میان بازار سرمایه و 
استارتاپ ها می تواند فرایند پیوستن به بازار سرمایه را برای آنها آسان 
کند، دارای ضرورت اســت. در گفت وگو با فعاالن اکوسیســتم فناوری 

کشور به چالش های ورود استارتاپ ها به بازار سرمایه پرداختیم.

میالد منشی پور
مدیرعامل تپسی

مــا در ایــن ســال ها تــالش کردیــم تــا بدنــه 
تصمیم گیران را با یک صنعت جدید آشنا کنیم 
که شامل صورت های مالی، روش های توسعه و 
مدیریــت، ارزش گــذاری دارایــی نامشــهود در 
مقابــل مشــهود و همچنیــن تبعــات داده ها و 
مسیرهای عملیاتی کســب وکار -که در سطح جامعه گســترده است- 
می شد. در واقع سختی راه این بود که این بدنه با یک موجود جدید باید 
آشنا می شد و از بد حادثه ما اولین بودیم و باید این تعامل و مشارکت را با 
مسئوالن برقرار می کردیم. به نظر می رسد تاکنون حدود ۷۰ درصد راه برای 
کسب وکارهای این حوزه که قرار است به بازار سرمایه ورود پیدا کنند، طی 
شده است. مابقی مسیر نیز به سازوکارهای هر شرکت و شکل صنعت 
آن برمی گردد؛ اما معتقدم مسیر بازار ســرمایه در وضعیت کنونی برای 

دیگر کسب وکارهای فناوری محور ریل گذاری شده است.

محمد خلج
مدیرعامل اسنپ

در دنیــا نیــز شــرکت هایی کــه عمدتــاً دارایــی 
اصلی شــان نامشــهود اســت، جــزء فعال تریــن 
شرکت ها در اقتصاد روز به شمار می روند. این یک 
اتفاق پذیرفته شده در دنیاست که خوشبختانه 
در ایران هم به وقوع پیوســت. قطعاً این تجربه و 
دانش کمــک می کنــد تا به عمق بیشــتری نســبت بــه تفاهم و شــناخت 
اکوسیستم فناوری کشور از این مدل بازار جذب سرمایه دست پیدا کنیم و 
فرابورس و بورس هم شناخت بهتری از این نوع شرکت ها به دست می آورند. 
دقت داشته باشیم که »هم فکری« و »تعامل« کلیدواژه های مورد نیاز این 
بحث اســت و مطالعه تطبیقی هم بدون شــک می تواند راهگشــا باشــد. 
تصمیم گیران کشور ما می توانند از تجربه  و دانش روز دنیا استفاده کنند تا 

راه بازار سرمایه و تأمین مالی برای سایر شرکت های اکوسیستم باز شود.

محمدعلی یوسفی زاده
مدیرعامل آسیاتک

بازار ســرمایه در ایــران تاکنون درگیــر صنایع 
مولد و پایه   بوده و اساســاً توجهــی به صنایع 
مدرن و نو نداشــته است؛ به شکلی که گمان 
می کنــم کمتــر آشــنایی ای بــا تکنیک هــا و 
راهبردهــای صنایعــی چــون مــا و شــکل 
دارایی هایمــان، ارزش هــای ایجادشــده و همچنیــن نیــروی انســانی 
متخصص ما وجود داشــته باشد. به همین واســطه ضرورت نیاز به 
تغییــر در پارادایم هــای محــوری بــورس احســاس می  شــود و باید به 

سازوکارهای شرکت های مدرن توجه بیشتری شود.

حمید محمدی
مدیرعامل دیجی کاال

موضــوع پیوســتن شــرکت های اســتارتاپی و 
فناوری محور به بورس بسیار جدید است و در 
دو سه سال گذشته چندین و چند شرکت در 
صف پیوســتن به بورس منتظر مانده اند. به 
نظرم مهم ترین مسئله ای که ورود دیجی کاال 
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شماره شصت وهفتم

را به بازار سرمایه به آینده موکول می کرد، ضوابط و چهارچوب هایی 
بود که باید جهت ورود و توســعه  شــرکت های اقتصاد دیجیتالی به 
بورس تصویب می شد. در این نقطه بعد از گذشت مدتی این ضوابط 
تدوین و بر همین اساس نیز تپســی وارد بازار ســرمایه شد. البته در 
همیــن ضوابــط نیــز چندیــن چالــش مهــم از جملــه وثیقــه ســهام 
۵۰درصدی، محدودیت معامالت در عرضه اولیه در سرمایه گذارانی 
خاص یا به عبارتی صاحب صالحیت که امکان خریدوفروش سهام 

را از عموم مردم سلب می کند، وجود دارد.

مجید رضوی
مدیرعامل هزاردستان

مــا هنــوز بــه مرحلــه ارزش گــذاری دارایی هــا 
نرســیده ایم، ولــی قطعــاً چالــش دارایــی 
نامشهود برای ما نیز وجود دارد. با این حال، 
ورود به بازار سرمایه برای ما اهمیت دارد، ولی 
باید شــرایط به ســمت تسهیل شــدن برود و 
معتقدم دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد. ما به دنبال حل چالش ها 

و موانع موجود هستیم.

میثم فدائی
مدیرعامل سابق فرابورس

نخســتین و مهم تریــن چالش اســتارتاپ ها 
ارزش گــذاری آنهاســت. ایــن شــرکت ها را 
نمی تــوان بــا مدل هــای متعارفــی کــه بــرای 
ارزش گــذاری شــرکت های دیگــر ماننــد 
کامودیتی محورها استفاده می شود، ارزیابی 
کرد. وقتی قرار باشــد شــرکتی کامودیتی محور ارزش گذاری شود، از 
روش هــای مختلفــی ماننــد ارزش اســمی، ارزش دفتــری، ارزش 
جایگزینی و... اســتفاده می شــود. برای مثال در ارزش گذاری فوالد 
شاهرود، نســبت P/E در فوالد مبارکه یا فوالد خوزســتان مبنا قرار 
گرفته و فوالد شاهرود می تواند میانگین آنها باشد. اما در خصوص 
کســب وکارهای دانش بنیــان و دیجیتالــی ایــن وحــدت رویــه وجود 
ندارد؛ چراکه به اصطالح مدل کسب وکاری هر شرکتی در این حوزه 
متفاوت است و نمی توان برای همه شــرکت ها یک چهارچوب کلی 

تعیین کرد.

فناوری در بیمه

در ســال ۱۴۰۱ در چندیــن گــزارش، بــه جنبه هــای مختلــف حــوزه 
اینشورتک در کشور پرداختیم. یکی از این جنبه ها حضور بیمه گران 
در دنیای مجازی متاورس بود. امروز دنیای صنایع مالی دستخوش 
تحوالت دیجیتالی گســترده ای است که به ســبب ظهور فرادنیایی 
چون متاورس و داشــته های آن روزبه روز شکل و شمایل جدیدی به 

خود می گیرند. 
در این میان صنعت بیمه نیز با همه محافظه کاری ها و مقاومت های 
معمول در برابر هر روند تحول به حتم به زودی از دنیای تازه مجازی 
و دارایی های آن بی تأثیر نخواهد ماند؛ چراکه متاورس و دارایی های 
مجازی آن به قصد برهم زنندگی بزرگ وارد میدان شده اند. به بهانه 

تأســیس اولین کارگــزاری رســمی بیمــه در فضــای متــاورس و افزایش 
رغبــت عمومــی بــه دارایی هــای دیجیتــال و رمزارزهــا به ســراغ فعاالن 
حوزه بیمه و اقتصاد دیجیتــال رفتیم.  عالوه بر این، در گزارشــی دیگر 
به موضــوع ســندباکس در صنعــت بیمه کشــور پرداختیــم. اینکه آیا 
اجرای ســندباکس در صنعت بیمــه مؤثر  خواهــد بود؟ عــالوه بر این، 
در میزگــردی، بــه موضــوع ســوئیچ بیمــه مرکــزی پرداختیــم. در ادامه 
بخش کوتاهی از صحبت های هــر یک از این افــراد را در این گزارش ها 

می خوانید.

قاسم نعمتی
رئیس مرکز فناوری اطالعات بیمه مرکزی

مسئله بیمه رمزارزها بازی کوچکی نیست. اگر 
بیمــه در ایــن شــرایط خیلــی بااحتیــاط عمــل 
می کنــد، بــرای ایــن اســت کــه همــه ســازوکار و 
اساس بیمه بر اساس اعتماد است. اگر اعتماد 
بیمه گــزار نســبت بــه بیمه گــر از دســت بــرود، 
شرکت بیمه شکســت خواهد خورد. برای همین است که شرکت های 
بیمه برای خدشه دار نشدن اعتماد، به قول معروف صد بار متر می کنند 
و یک بار می بُرند. به عبارت دیگر، چون بیمه نامه در زمان حال منعقد 
می شــود و زمــان عمــل بــه تعهــدات از ســوی بیمه گــر در آینده اســت، 
پیش بینی شــرایط اقتصادی و اجتماعی که معموالً در مدت بیمه نامه 
دچار تغییرات زیادی می شــود، کار را ســخت و دشــوار می کند و دقیقاً 
تفاوت بیــن کســب وکار بیمــه و ســایر کســب وکارهای مالــی در همین 

موضوع است

ابراهیم نصیری
بنیان گذار و مدیرعامل ایمنتا

در دنیا روند بیمه گری در دنیــای متاورس به راه 
افتاده، ولی اینکه صحبت از آن در فضای فعلی 
بیمه ایران چقدر می تواند واقعی باشــد، بحث 
دیگــری اســت. بــه نظــر مــن اســمش را هرچــه 
بخواهیــم بگذاریم، چــه یک ژســت دیجیتالی 
باشد یا یک شوی تبلیغاتی یا یک فعالیت اقتصادی، هرچه باشد ارزش 
دارد. چرا؟ برای اینکه به ناچار آینده به این سمت خواهد رفت و اینکه از 
االن صنعت بیمه یک آزمون وخطا هم در این زمینه داشته باشد، هیچ 

ایرادی ندارد و در آینده متضرر نخواهد بود.

پرهام لیلیان
توسعه دهنده کسب وکارهای بالکچینی و اقتصاد توکن

فرض کنید شــما یک توکن ان اف تــی خریدید، 
مثــالً کاور آلبوم یکــی از خواننده هــای معروف. 
شما می توانید این توکن را بیمه کنید. در واقع 
هر بیمه نامه ای که روی دارایی های فیزیکی قابل 
تعریف باشــد، روی دارایی های توکــن ان اف تی 
هم قابل اجراســت، ولی باز هم بحث زیاد اســت؛ چراکه اگر بیمه گزار 
یک فرد حقیقی باشد، نه حقوقی، آن وقت نمی توان قرارداد محکمی 

بست، چون روند مقیاس پذیری نیست. 
باز هم در این بحث به نظرم بهتر است سراغ مدل B2B برویم؛ زیرا اگر 
قرار بر خرید بیمه نامه فردی در میان باشــد، قطعــاً چالش های زیادی 

هم خواهیم داشت.

روندها
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سعید احمدی پویا
مشاور سابق ارشد حوزه فین تک هلدینگ فناپ

خــود نــوآوران و اینشــورتک ها هــم بایــد بــه کمک 
رگوالتور بیایند و با بررسی کامل ریسک های حوزه 
نوآوری، استراتژی، سیاست ها و ابزارهای پوششی 
یــا محدودکننــده تأثیــر ریســک ها را بــه رگوالتــور 
پیشنهاد بدهند تا تمامی زیســت بوم در کنار هم 
بتوانند این تعادل بین دو هدف مهم را ایجاد کنند و از سوی دیگر، رگوالتور 
صنعت بیمه خیالش راحت شود که بررسی و تحلیل ریسک های ناشی از 

نوآوری، دغدغه اینشورتک ها هم هست.

آرش فروزان
فعال حوزه اینشورتک

ریشه های صنعت بیمه در حوزه قوانین بیمه گری 
و دستور العمل ها چندان با سندباکس سازگاری 
ندارد. حداقل تعریف سندباکس در دنیای کنونی 
که در آن بالکچین و هوش مصنوعی به سرعت در 
حال نوردیدن مسیرها هســتند، با قوانین کهنه 
ســازگاری نــدارد، آن هــم بــرای سندباکســی کــه تعاریــف مشــخص و 

استانداردی در الیه جهانی برای آن وجود دارد.

علیرضا عقیلی
بنیان گذار استارتاپ هشتگ بیمه

اگر ساختار سندباکس در صنعت بیمه پیاده شود، 
بحــث عدالــت و عدالت محــوری نیــز در میــان 
شــرکت ها معنا خواهــد داشــت و شــاهد رقابت 
سالم تری بین استارتاپ های مختلف خواهیم بود؛ 
چراکــه در این زمــان دیگر صرفاً مقبولیــت ایده و 

محصول مهم است، نه فاکتورهایی مانند سرمایه یا دامنه روابط.

عطیه قنبری
مدیرعامل تحلیلگران هوشمند ژرفا

این  روزهــا خیلی ها می گوینــد ما آن قــدر حرکت 
نوآورانه در صنعت بیمه نداریم که بخواهیم هزینه 
ســنگین پیاده ســازی ســندباکس را هــم برایــش 
داشــته باشــیم؛ چراکه پیاده ســازی ســندباکس 
منابع مالی و نیروی انسانی متخصص زیادی نیاز 
دارد. به نظرم این نگرش اصالً درست نیست. شاید نبودن نوآوری و فناوری 
به سبب نبود همین رویه شفاف باشد. شاید اگر مسیر روشن شود، افراد 

بیشتری به این سمت گرایش پیدا کنند.

بهاره شریفیون
مدیرعامل بیمه دات کام

یادمان باشــد که مــا شــرکت های فناوری محوری 
هستیم که وارد بیمه شده ایم و ادعای بیمه گری 
نداریم. مــا آمده ایم که یکســری روش ها را تغییر 
بدهیم؛ از روش های خرید بیمه تا ارائه محصوالت 
دیگر. طبیعتاً وقتی فرایند متفاوتــی داریم، باید 

زیرساخت های فناورانه متفاوتی هم داشته باشیم.

محمدرضا فرحی
مدیرعامل بیمه بازار

به نظر من مفهومی به اســم رســوب پــول اصالً 
تخلف نیســت، بلکه حتی کار درســتی است. 
تسویه باید زمان دار باشد. بیمه مرکزی باید در 
این زمینه بــه توانگــری مالی شــرکت های بیمه 
توجه کند و در صورت عدم توانگری مالی، جلوی 
تســویه زمان دار بــا آن شــرکت گرفته شــود، نه همه شــرکت ها. مســئله 

تخفیف هم از این دست است.

حامد ولی پوری
مدیرعامل ازکی

ما باور داریم که نظارت باید انجام شود، اما نظارت 
نباید با اجرا دخیل شود؛ حال به هر دلیلی. خط 
قرمز برای نظارت ورود به حوزه اجراست؛ وگرنه 
کار دچار پیچیدگی های بیشتری می شود. فرض 
کنید برای حکومتی رنگ و جنــس لباس مردم 
مهم باشد. فکر کنید حاال به جای استانداردسازی بیاید همه کارخانه های 
تولید لباس را تعطیل کند؛ به ایــن بهانه که فقط و فقط بایــد از ما لباس 

بخرید. احساس من از اقدام بیمه مرکزی این است.

امیر عبیری
مدیرعامل آیتول

واقعیت این است که برای فعاالن صنعت آنالین 
بیمه، سوئیچ یک غافلگیری بزرگ بود. ما تا پیش 
از این، از پروژه ســوئیچ خبر داشتیم، اما ابعاد و 
چگونگی اجــرای آن اصالً مشــخص نبــود. من 
قاطعانه معتقدم که راه حل مشکالت صنعت 
بیمه، سوئیچ نیست. راه حل نظارت بهتر و بیشتر است؛ راه حل وارد شدن 
در الیه اجرا نیست، بلکه نظارت قوی نهاد ناظر است. اینکه میزان دخالت 
سوئیچ چقدر است، موضوع و چالش مهم ما نیست؛ موضوع مهم این 

است که باید نگاه ما به این ماجرا یک نگاه سیستماتیک باشد.

حامد کاظمی
 مدیرعامل مرکوری

به نظرم توقع زیادی اســت که از رگوالتور انتظار 
داشته باشیم به همه خالقیت ها و نوآوری هایی 
که قرار است اتفاق بیفتد، فکر کند، بلکه به مرور 
زمان می شــود برای بســیاری از مســائل راهکار 

داشت. 

روح هللا حیدری
 مدیر فناوری اطالعات بیمه پارسیان

درست است که سوئیچ می خواهد فضا را باز کند 
و بیمه گری باز را القا کند، اما اگر مسیر را درست 
نرویم، قطعاً بیمه گری باز نابود می شود. از زمانی 
کــه الــزام بــه اســتفاده از ســوئیچ مطــرح شــد، 
شرکت های بیمه بعضی از سرویس ها را حذف 

کردند. در واقع سوئیچ باعث گسترش سرویس ها در بیمه نمی شود.
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سال ششم
شماره شصت وهفتم

آمارهای متفاوتی از میزان سهم اقتصاد دیجیتال در GDP ایران منتشر شده، از جمله اینکه این 
میزان از ۲.6 درصد در سال 13۹۲ به 6.87 درصد در سال 13۹۹ افزایش یافته و در حال  حاضر 
وزیر ارتباطات اعالم می کند که سهم اقتصاد دیجیتال از GDP به 7.۲ درصد رسیده و  وعده داده 
شده که این رقم تا پایان دولت سیزدهم به 1۰ درصد برسد. با این حال وزارت اقتصاد در گزارشی 
که مهرماه منتشر شد، تأکید کرده که ارزیابی و سنجش دقیق وضعیت فعلی اقتصاد دیجیتالی 
بنا بر دالیلی همچون نیاز به جمع آوری اطالعات از بخش های مختلف کشــور، نفوذ فناوری 
اطالعات در همه بخش ها، وجود دیدگاه های متعدد در خصوص تعریف و چگونگی سنجش 
اقتصاد دیجیتالی، با دشواری روبه روست. در این شرایط چگونه می توان به آماری که وزارت 

ارتباطات در این زمینه ارائه می دهد، تکیه کرد؟ 

شــهاب جوانمردی: به دلیل اینکه در این حوزه یک مرجع 
آماری مســتقل قابل اعتمــاد که بر مبنــای  داده هــای مورد 
نیاز آمارها را اعالم کنند، وجود ندارد، یا شــاید به این دلیل 
است که اندازه اقتصاد دیجیتال به دقت تعریف نشده؛ اما 
من فکر می کنم اینکه ما اقتصادمان در حوزه دیجیتالی را 
حول و حوش ۶، ۷ درصد بدانیم بیراه نیست، زیرا مجموعه  
زیرساخت هایی که در Core اقتصاد دیجیتال توسعه داده 
شده و الزاماً باید روی آن سرمایه گذاری هایی حتی حداقلی 
انجام شود که عمالً حوزه فعالیت اپلیکیشن ها و پلتفرم ها 

در میزگرد بررسی وضعیت و موانع پیش روی اقتصاد دیجیتال کشور عنوان شد

اقتصاد دیجیتال به معنی 
ساخت هزاران سامانه نیست 

در چند سال اخیر آمارهای متفاوتی از رشد اقتصاد دیجیتال در کشور اعالم شده، ولی وقتی در عمل پای صحبت کارشناسان 
و مدیران حوزه فناوری اطالعات می نشینید، می بینید که اینها فقط یک عدد ند و در عمل به خاطر نحوه سیاست گذاری و وجود 
نهادهای مختلف برای تصمیم گیری در این حوزه چیزی به اسم اقتصاد دیجیتال در کشور، آن طور که در دنیا شکل گرفته، پا 
نگرفته است. از طرف دیگر به باور این کارشناسان در کشور هزاران سامانه و اپلیکیشن مختلف برای خدمات دولتی راه اندازی 
شده که حاال از آن به عنوان پیشرفت و توسعه در اقتصاد دیجیتال یاد می شود، در حالی که اقتصاد دیجیتال تنها به معنی راه اندازی سامانه های 
مختلف نیست. برای اینکه بدانیم اقتصاد دیجیتال کشور در چه وضعیتی است و چه موانعی پیش روی آن قرار دارد، میزگردی با حضور شهاب 
جوانمردی، مدیرعامل هلدینگ فناپ؛ فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی 
تهران؛ صادق فرامرزی، نایب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران و علی عبدالهی، مدیرعامل شرکت ملی خدمات انفورماتیک برگزار کردیم 

که در ادامه می خوانید.

عکس: نسیم اعتمادی

سونیتا 
سراب پور

میزگرد

ویدیوی این میزگرد را با اسکن این 
کیوآرکد می توانید مشاهده کنید
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و بتواننــد از فناوری ها اســتفاده کنند. بایــد وزارت جهاد 
کشاورزی هم در این مسیر مشارکت کند، زیرا دامپروری 
و کشــاورزی ما هم باید بتواند به واســطه ایــن فناوری ها 
بهره وری اش را ارتقا دهد یا میزان مصرف آبش را کاهش 
دهد. در کنــار آن میزان آالینــده اش را هــم کاهش دهد و 
همه خروجی های باارزشی که می تواند تولید کند، به رشد 
کالن اقتصادی و توســعه منجر شــود. این همان چیزی 
اســت که مغفــول مانده، یعنــی مــا در نهایــت در ناحیه 
سیاست گذاری و اجرا در همه بخش  ها با مشکل مواجه 
هستیم. سازمان برنامه و بودجه وقتی می خواهد بگوید 
بروید برنامه توســعه هفتم را بنویســید، می گوید وزارت 
ICT بخش های مرتبط با اقتصاد دیجیتال را بنویســد؛ 
اینجاســت که می بینیم انگار تعریف هنــوز جا نیفتاده 
است؛ که اگر می خواهیم چنین برنامه ای بنویسم، باید 

همه ارگان ها درگیر شوند تا یک نتیجه خوب رخ دهد.
در حالی که رشــد اقتصادی کشور در سال های گذشته 
همواره به دالیل مختلف از جمله تحریم ها منفی بوده، آیا 
می توان انتظار رشد در اقتصاد دیجیتال را داشت؟ اصوالً 
اقتصاد دیجیتال در چه بستری رشد می کند و آیا در کشور 

ما این بستر فراهم شده است؟ 
صادق فرامرزی: در روزگاری که بیماری حاکم است، شاید 
به رشد نشــود فکر کرد و بیشــتر حرف از زنده ماندن زده 
شود. این راجع به جامعه و اقتصاد و همه چیز هم صدق 
 Approach می کند و حداقل این است که راجع به تغییر

می شود فکر کرد.
من به سؤاالت قبلی شما برمی گردم، شاید به این پاسخ 
هم کمک کند. درباره اینکه تعریف ویژه یا مشخصی از 
اقتصاد دیجیتال نداریم، اتفاقاً من هم موافق هستم که 
نداریم، یعنی شــما اگر یک جســت وجوی ســاده کنید، 
هزاران تعریف می بینید. بعد به این نتیجه می رسید که در 
دوره های جدید خیلی نباید به سراغ تعاریف رفت و باید به 
ویژگی ها توجه کرد؛ یعنی هر چیزی که دارای این ویژگی ها 
بود، می شود اقتصاد دیجیتال. اتفاقاً از ویژگی های اقتصاد 
دیجیتال که اکنون از آن صحبت می کنیــم، عدم ثبات، 
عدم  قطعیت و سرعت تغییر زیاد اســت. مثالً در دوران 
کرونا شرکت های منطبق بر اقتصاد دیجیتال به سرعت 
تغییر استراتژی می دهند و همه به سمت کاهش هزینه و 
کوچک شدن می روند و به محض اینکه می بینند اوضاع 
بهتر شده، به سرعت مجدداً تغییر استراتژی می دهند 
و به توسعه کسب و کار روی می آورند! ما که شرکت داری 
کرده ایم، می فهمیم این گونه تغییرات بسیار سخت است، 
چراکه طرح های ما حداقل پنج ساله است و تغییر دادن 
آن تقریباً دو سال زمان می برد؛ بنابراین تغییرات چندان 
ساده ای نیستند و عموماً شرکت را دچار سقوط مدیریتی 

می کنند.
بنابراین می شود بر مبنای اقتصاد دیجیتال حرکت کرد و 
با عارضه هایی که در اقتصاد، صنعت و جامعه به وجود 
می آید، منطبق شد؛ ولی بخش های از آن بسیار سخت 
است. اقتصاد دیجیتال به یکسری ابزار هم نیاز دارد. ابزار 
اصلی آن یا همان مواد اولیه اقتصاد دیجیتال، »دانش« 
اســت و می دانیــم که تنها مــواد اولیه ای اســت کــه تمام 
نمی شود. هرچقدر دل تان بخواهد، می توانید استفاده 
کنید و هر چقدر از آن بیشــتر اســتفاده  کنید، میزان آن 

بوده است، رشد آن به نسبت سایر اجزای اقتصاد بیشتر نیز بوده است. این نکات همه ما را 
به این سمت رهنمون می کنند که این درصدها، هم قابل  باور است و هم رشد آن به نسبت 
سایر اجزای اقتصاد بیشتر بوده؛ بنابراین سهم بیشتری را در این زمینه می گیرد. ضمن اینکه 
بخش های دیگری از اقتصاد نیز کوچک شــده اند و خود این امر باعث شــده سهم اقتصاد 

دیجیتال رشد کند.
اما اینکه ما داریم با هدف گذاری و برنامه ریزی برای ۱۰ درصد پیش می رویم، باید روشن شود 
۱۰ درصد از چه اقتصادی را می گوییم و این سهم، قرار است از توسعه سرمایه گذاری هایمان 
محقق شــود یا از بهره وری یا از ورود Digitalization به صنایع جدید. به نظرم این موضوع 
بیشتر جای تأمل، تردید و بحث دارد؛ وگرنه اینکه بخواهیم با یکسری اعداد و ارقام فقط نشان 

دهیم که این حوزه عملکرد و دستاورد داشته، به نظر من محل بحث نیست.

چقدر این موضوع را قبول دارید که طبق باور وزارت اقتصاد هنوز تعریفی جامع و مورد قبول همگان 
از اقتصاد دیجیتالی شکل نگرفته و به باور برخی همین فقدان، شاید مهم ترین موضوعی است که بر 

اقتصاد دیجیتالی سایه انداخته و سنجش آن را دچار مشکل کرده است!
فرزیــن فردیس: من فکــر می کنم ایــن رویه ای که مــا در این ســال ها در ایــران طــی کردیم، در 
دنیا سابقه دارد، یعنی یکسری کشــورها در مورد این مفهوم ابهام داشــتند، ولی این ابهام 
را پشت سر گذاشتند. یک مدل ســه الیه ای وجود دارد که می دانم شــما هم در مستندات 
مختلف تان آن را کار کردید و به آن پرداختید. در واقع این مدل ســه الیه ای ســه دایره  در هم 
هستند. حلقه  داخلی اش حلقه  اقتصاد مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات است. دایره 
بزرگ تــر که دربرگیرنــده دایــره اول به طور کامل اســت، آن چیزی اســت که ما بــه آن اقتصاد 
دیجیتال اطالق می کنیم و حلقه بزرگ تر که اتفاقــاً ارزش افزوده در آن در کشــور ما می تواند 
به مراتب بیشــتر از این حرف ها باشــد و فکر می کنم عمالً بــه آن وارد نشــده ایم یا خیلی کم 
وارد شــده ایم، بحــث اقتصــاد دیجیتالی شــده اســت؛ یــا Digitalized Economy. یعنــی 
بخش هایــی که به ظاهر شــاید هیــچ ربطــی بــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و فناوری های 
 نویــن نداشــته باشــند، ماننــد کشــاورزی، ولی وقتــی بــه ســراغ کشــاورزی دقیــق می رویم و
 Precision Agriculture مطــرح می شــود، آنجــا فناوری هــای جدیــد کمــک می کننــد که 

ارزش افزوده ای به مراتب باالتر ایجاد شود.
تقریباً می توانم بگویم این مدل سه الیه ای در دنیا پذیرفته شده و وقتی به نقشه راه  اکثر کشورها 
نگاه می کنید، یا داکیومنت های سیاستی شان را از نظر می گذرانید، متوجه می شوید که تقریباً 
تعاریف شان را روی همین مدل بنا کرده اند و هدف گذاری ها و برنامه ها را اینجا پیاده کرد ه اند. در 
ایران هم فکر می کنم بعضی از دولت مردان مان و بعضی از نهادهای حکمرانی مان )یا اکثرشان( 
این مدل را پذیرفته اند و در بخش خصوصی هم نسبتاً جا افتاده است. بنابراین فکر نمی کنم 
مسئله مان لزوماً »تعریف« باشد، بلکه مسئله مان درک این ماجراست که هنوز خیلی مانده 
تا متوجه این موضوع شویم معنی  توسعه اقتصاد دیجیتال این نیست که در تمام الیه های 

سیاست گذاری و الیه های اجرا فقط به چهار شاخص و ایجاد چهار سامانه توجه کنیم.
آقای دکتر جوانمردی حرف بسیار قشنگی زدند؛ اگر ما می گوییم سهم اقتصاد دیجیتال مان 
در GDP رشد کرده، شاید GDPمان کوچک شــده، یعنی شاید اینکه چند سال پیش مثالً 
GDP ما ۴۰۰ میلیارد دالر بوده و االن به ۲۰۰ میلیارد دالر رســیده، به معنای آن باشد که این 
قسمت سهمش را حفظ کرده و به همین علت درصد آن بزرگ شده است. در نتیجه اینها 
چیزهایی است که وقتی به آن نگاه می کنیم، باید آن را به طور کالن در نظر بگیریم و حواس مان 

باشد که کل ماجرا را مدنظر قرار دهیم.
نکته آخر در پاسخ به سؤال شما این است که هم اکنون برنامه هفتم توسعه نوشته می شود؛ 
وقتی نگاه می کنیم، می بینیم که یکسری بندها و ماده های فرابخشــی دارد که اصالً به یک 
بخش اقتصاد برنمی گردد، بلکه به فضای کلی اقتصاد کشور بازمی گردد؛ مثالً سیاست گذاری 
روی نرخ ارز، صادرات و کنترل نقدینگی در جامعه و امثالهم. البته یکســری آیتم ها، بندها 
و ماده های بخشــی هم دارد. وقتــی به آنها نــگاه می کنیم، می بینیــم مثالً در حــوزه اقتصاد 
دیجیتال باز به وزارت ICT مأموریت داده اند؛ به نظر من این امر یعنی تقلیل ماجرای اقتصاد 
دیجیتال. وزارت ICT اگر خیلی با اغماض بگوییم، به زور بتواند جوابگوی آن دایره اول باشد 
)البته امیدوارم بتواند پاسخگوی آن باشد(، ولی وقتی می خواهیم درباره اقتصاد دیجیتال و 
الیه بعد Digitalized Economy صحبت کرده و آنجا رشد و توسعه ایجاد کنیم، معنی اش 
این است که در برنامه هفتم توسعه برای نوشتن بندهای سیاستی اقتصاد دیجیتال باید همه 
وزارتخانه هایی که به  نحوی درگیر اقتصاد هســتند، مشــارکت کنند؛ یعنی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت خود را درگیر ماجرا کند. چرا؟ چون معادن ما هم باید Digitalized بشــوند 
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بیشتر می شــود. این از معجزات این مواد اولیه  اســت. این دانش در یکسری افراد وجود 
دارد و در آنها نهادینه شــده؛ مثالً ما وقتی با مهاجرت گسترده و خروج این مغزها مواجه 
هســتیم، در حال از دســت دادن یک تکــه از بدنه مان هســتیم، به عبــارت دیگر اقتصاد 
دیجیتال را از اساس و پایه از دست می دهیم. اینها را نمی شود فراموش کرد. این بیمار بودن 
اقتصاد، یکسری عارضه های جانبی هم دارد که می تواند به خروج و عدم ثبات منجر شود 
و باعث شود سرمایه گذار تمایلی به سرمایه گذاری نداشته باشد. به نظرم اینها عارضه های 
جدی تری هستند، ولی اگر بتوان یک مسیر مطمئن برای عبور از این عارضه پیش بینی 
یا تصور کرد، اساساً ماهیت اقتصاد دیجیتال به ما این کمک را می کند که حتی در دوران 

بیماری با آن کنار بیاییم و نگذاریم نابود شود و آن را برای عبور از این بیماری آماده کنیم.

وقتی درباره پتانسیل بازار صحبت می کنیم، هنوز خیلی ها بر این باورند که فضای اقتصاد نوآوری 
کشور همچنان ظرفیت باالیی دارد. یعنی آنچه از اقتصاد ما دیجیتالی شده هنوز با متوسط  
کشورهای در حال توسعه فاصله دارد و با کشورهای توسعه یافته نیز این فاصله بسیار معنی دار 

است. چه چیز باعث می شود این فاصله کاهش یابد؟
علی عبدالهی: من برای اینکه به این ســؤال پاســخ بدهم، به همان مدل سه الیه اقتصاد 
دیجیتال که به آن اشاره شد، برمی گردم. الیه اول مخابرات، زیرساخت ها و تولید محصوالت 
سخت افزاری اســت، الیه دوم اقتصاد پلتفرمی است و الیه سوم کســب و کارها و تجارت 
الکترونیکــی هســتند. آن چیزی که شــما می گویید بــه الیه هــای دوم و ســوم برمی گردد؛ 
مشخصاً الیه ســوم که درگیر بازار اســت. ولی آمارها را که بررســی می کنیم، اعداد و ارقام 
سهم اقتصاد دیجیتال در GDP کشــور ما یک تفاوت مبنایی با کشورهای توسعه یافته 
یا در حال توسعه دارند. برای مثال سهم هسته یعنی همان الیه اول از اقتصاد دیجیتال 
در ایران چهار درصد است و سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد ۶.۵ درصد است. ولی 
در آمریکا سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد ۲۱.۶ درصد و سهم هسته از کل اقتصاد 
دیجیتال ۶.۹ درصد است. این، آن نکته و خلئی است که دقیقاً شما می فرمایید، یعنی 
عالوه  بر آن تفاوت های مبنایی که دوستان اشاره کردند، تفاوت های جدی دیگری نیز وجود 
دارد. من می خواهــم به یک عدد و رقم دیگر اشــاره کنم که نشــان می دهد فاصله ســهم 
هسته با الیه های ۲ و ۳ از اقتصاد دیجیتال کشورهای دنیا با ما بسیار زیاد است. در آمریکا 
تقریباً سهم اقتصاد دیجیتال دوبرابر و در چین سه برابر هسته اصلی است. نکته دوم؛ 
برش دیگری به بحث اقتصاد دیجیتال بزنیم. بخش عمده ای از اقتصاد »صنعت آی تی« 
است، یعنی تولیدکننده سخت افزار و تولیدکننده نرم افزار که در این الیه نسبت به دنیا 
ضعف شدید داریم. چند شرکت داریم که به معنی واقعی کلمه تولیدکننده سخت افزار 
باشند؟ چقدر صادرات نرم افزار داریم؟ الیه دیگر نیز توانمندسازی است که به ارائه خدمات 
الکترونیکی و تجارت الکترونیکی و... می پردازد. با این مقدمه که یک بخش از آن باز همان 
برگشت به سؤال های قبلی شما بود، به نظر من بازار هنوز به اشباع نرسیده است. باالخره 
ما یک جمعیــت ۸۰ میلیونی داریــم، کســب وکارهای زیــادی در الیــه B2C و B2B داریم، 

کسب وکارهای زیادی در حوزه SME  داریم و استارتاپ ها را نیز داریم.
به مصرف کنندگان حقیقی برگردیم و درباره آنها بیشــتر بحث کنیم. خب جمعیت ۸۰ 
میلیونی، بازار مصرف نسبتاً بزرگ و خوبی است. این خودش باعث شده اساساً اقتصاد 
دیجیتال در کشور پا بگیرد. در کشورهای مثالً دو، سه میلیونی این امکان فراهم نیست 

یا بســیار ســخت اســت، زیرا باید منطقــه ای و بین  المللی 
عمل شود، ولی در ایران به دلیل جمعیت، جواب می دهد. 
پس این به نظرم خودش فرصت خوبی اســت، امــا بازار در 
حوزه های دیگری اشباع شده است؛ مثالً در برخی از خدمات 
دیجیتــال صنعــت بانکــداری یــا در بــورس الکترونیکــی، 
همین طور فروشگاه های آنالین. اگر می خواهیم به سطوح 
باالتری از بازار و مشــتری برســیم، با وجود اینکه در همین 
سطوح نیز هم اکنون خیلی نقص داریم ، باید طرح های نویی 
دراندازیــم، باید ســرمایه گذاری های جدید صــورت بگیرد، 
زیرســاخت ها توســعه پیــدا کنــد، ماننــد زیرســاخت های 
تســهیل کننده اینترنــت اشــیا، هــوش مصنوعــی و غیره. 
محصــول نوآورانــه و محصــول جدیــد بدهیم که بــه نظرم 

زیرساخت های آن نیز فراهم نیست.

توسعه اقتصاد دیجیتال شاه کلید صحبت های کارشناسان 
و مدیران در زمانی بود که آقای عیسی زارع پور برای وزارت 
ارتباطات انتخاب شدند. به نظر شما بعد از گذشت تقریبًا 
یک سال و پنج ماه از ریاست ایشــان چقدر توانستند در 
سیاست گذاری و برنامه ریزی برای توسعه اقتصاد دیجیتال 
موفق باشند؟ چه کارهایی باید انجام بدهند؟ هرچند حاال 
در همین میزگرد گفته می شود که اساساً کار توسعه اقتصاد 

دیجیتال نباید صرفاً توسط وزارت ارتباطات انجام شود.
جوانمــردی: مــن مســئله اصلــی را توســعه زیرســاخت ها 
نمی بینم؛ توسعه اقتصاد دیجیتال یک امر دستوری نیست 
که مثالً ما دوست داشته باشیم یا اراده کنیم سهم اقتصاد 
دیجیتال مان افزایش پیدا کند. شما اول باید در سطح بنگاه 
 Digitalization نگاه کنید. یک بنگاه چرا بایــد به ســمت
بــرود؟ آیــا رقابــت آن را بــه ســمت Digitalization ســوق 
می دهد؟ آیا اگر این کار را نکند، از بازار حذف می شــود؟ آیا 

میزان تقاضا کمتر از عرضه است؟
ما االن در بســیاری از جاها می بینیم که شــما هرچه تولید 
کنید، با هر کیفیتی و با هر قیمتی که باشد، فروش می رود. 
خیلی اوقات اصالً ما کمبــود داریم یا مثالً بهــره وری عامل 
رقابــت نیســت. وقتــی قیمــت انــرژی پاییــن اســت و اکثر 
تولیدکنندگان فوالد و ســیمان و الســتیک و امثالهم حتی 
اگر صادر می کنند نیز در حال صادرات انرژی هستند و اگر 
به بازار چیــزی را عرضه می کنند، با سوبســید انرژی انجام 
می دهند؛ پس چرا باید به سمت Digitalization  بروند؟ 
Digitalization  در واقع یعنی اینکه ما امروز در یک فضای 
رقابتی، دیگر نمی توانیم با آن سطح فناوری قبلی، تولیدی 
انجام دهیم که در تمام زنجیره تا مصرف کننده نهایی بهینه 
باشد؛ پس برای حصول هدف، روش عرضه یا بیزینس  مدل 
و زیرساخت های الزم را عوض می کنیم و هر جا که الزم است، 
بهینه تر رفتار می کنیم، اما در شرایط فعلی اصالً مگر دلیلی 
برای بهینه تر رفتار کردن وجود دارد؟ مثالً چرا فالن شرکت 
فوالدی به ســرمایه گذاری جدید اقدام کند؟ اصالً نیازی به 
این ماجرا احســاس نمی کنند و حتی افقــی جهت رقابت 
جهانی برای این موضوع نمی بینند. آیا فشار و اهرمی برای 
بحث حفظ محیط زیســت و زیروکربن وجود دارد؟ هر جا 
را که نگاه می کنیم، می بینیم اتفاقاً آن زیرساخت ها بیشتر 
زیرساخت های سیاستی و زیرساخت های باالدستی است، 
نــه از جنس اینکــه حاال ما یــک جایی فیبــر نــوری داریم یا 
نداریم. این موضوع در سطح کشــور نیز همین طور است. 
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شما اصالً بگویید راهبرد، اقتصاد مقاومتی است. االن که بحث Resilience یا انعطاف پذیری 
مطرح است، اگر این هم راهبرد باشد، آن موقع می روید سطحی از Digitalization را انتخاب 
می کنید تا با حداقل ســرمایه گذاری جدید حداکثــر عدالت اجتماعی را به  دســت بیاورید، 
بازتوزیع یارانه ها را به درستی انجام دهید و دسترسی اقشار مختلف جامعه به یک خدمت 
را فراهم کنید. در واقع اول باید بگوییم که می خواهیم چه کار کنیم، بعد در مورد آن تصمیم 
بگیریم. من اکثر اوقات می بینم که این ُسرنا از سر گشادش نواخته می شود؛ یعنی اول اصالت 
می دهد به اینکه اقتصاد دیجیتال مهم است و حاال چرا ما نمی رویم سراغ اقتصاد دیجیتال؟! 
از نظر من اقتصاد دیجیتال مهم نیست. مهم این است که ما قصد داریم یکسری نیازهای 
اقتصادی را در سطح کالن کشور برآورده کنیم، حاال آیا به خدمت گرفتن Digitalization به ما 
کمک می کند که زودتر، بهتر و ارزان تر به آن دستاوردها برسیم؟ بنابراین مسئله من این است 
که ما اول نمی گوییم کجا می خواهیم قرار بگیریم که بعد بگوییم اقتصاد دیجیتالی چه کمکی 

می تواند بکند، به نظر من اقتصاد دیجیتال  در کشور ما اصالت ندارد.

منظورتان از »ما«یی که می گویید، کیست؟
جوانمردی: الیه سیاست گذار؛ حاال ممکن است بخشی از آن مجلس باشد، ممکن است 
بخشی دولت باشد یا حتی نهادهای باالدستی ای که روابط اینها را تنظیم می کنند. با همه 
فرصت ها و چالش هایی که در کشور شما وجود دارد، اول باید بگویید در این سپهر جهانی، 
مایلید کجا قرار بگیرید. یک ســال دیگر، دو سال دیگر یا سه ســال دیگر چه چیزی اولویت 
ماست؟ من می گویم برای آن شرایط، بازار باز می تواند مراوده با ۲۰۰ کشور دنیا باشد،  یا ممکن 
است شرایط بسته تری نسبت به امروز حاکم باشد. اصالً االن بحث من این نیست که چه 

چیزی درست است. حرف من این است که تعیین کنیم مایلیم در چه شرایطی باشیم؟ 

این صحبتی است که بارها مطرح شده است؛ مثالً می گویند ما می خواهیم تا پایان دولت سیزدهم در 
جایگاه اول منطقه در زمینه اقتصاد دیجیتال باشیم یا می خواهیم تا پایان دولت سیزدهم سهم مان 

از اقتصاد دیجیتال به 1۰ درصد برسد و...؟
جوانمردی:ببینید! شما فرض کنید در سند چشم انداز ۲۰ ساله ای که داشتیم، بیان می شود 
می خواهیم قدرت اول منطقه باشیم، آیا در عرصه های مختلف، این سند به برنامه ای تبدیل 
شده که در کشاورزی باید در چه جایگاهی باشیم؟ در آموزش چه جایگاهی داشته باشیم؟ آیا 

اقداماتی که انجام می دهیم با این خواسته هایمان تناسب دارد؟

اتفاقاً من فکر می کنم همیشه اینکه باید کجا باشیم و چه سهمی داشته باشیم، گفته می شود، ولی 
به آن نمی رسیم.

جوانمردی: چون واقع بینانه نیســت. یک بخش از اینکه ما می خواهیم کجا باشیم، حتماً 
باید از جنس آرزویی باشد که برای ما ایجاد انگیزه کند تا به آن نقطه برسیم. در سطح بنگاه 
نیز همین طور است؛ شما وقتی چشم اندازی برای بنگاه تعیین می کنید، جایگاه خاصی را در 
آینده مشــخص می کنید تا افراد بنگاه انگیزه پیدا کنند که تالش مضاعفی برای رسیدن به 
آن نقطه به کار ببندند؛ نکته ای که وجود دارد، این است که اگر در اسناد باالدستی مان فرض 
کنیم می خواهیم ۲۰ سال دیگر به یک جایی برسیم و حتی با تمامی شرایط موجود، طی ۳۰ 
سال یا ۴۰ سال به آنجا برسیم؛ من می گویم بیاییم نگاه کنیم آیا مجموعه اقداماتی که کرده ایم 

و سیاست گذاری هایی که در نظر گرفته ایم، آیا ما را به آن 
ســمت می برد یا خیر؟ اگر باورمان این اســت که بخش 
جــدی ای از رقابت اقتصــادی آینده به واســطه نیروهای 
دانشی اســت و به واسطه افرادی اســت که مهارت های 
جدید دارند و مجهــز به دانش جدیدند، اگر سیاســتی 
اتخاذ کنیم که به خروج این افراد از کشور منجر شود، ما 
دیگر برنامه مان آن طور پیش نخواهد رفت، چون برای این 
اتفاق، منابع اولیه را نداریم. ضمن اینکه من نمی گویم که 
چه درست است و چه غلط اســت، چون من در جایگاه 
سیاست گذار نیستم؛ من می گویم بگوییم می خواهیم 
کجا باشــیم، همه بنگاه ها می توانند بروند خودشــان را 
با آن تنظیم و آماده کنند تا آن برنامه محقق شــود. پای 
برنامه بایســتیم، نه اینکه هر زمــان نمی توانیــم، فرمان 
را بچرخانیــم. نمی توانیــم امروز بگوییــم می خواهیم به 
مشهد برویم و فردا بگوییم می خواهیم به سبزوار برویم و 
پس فردا بگوییم که نه، اصالً می خواهیم به شیراز برویم. 
این به نظر من در سطح بنگاهی، شفاف و روشن نیست 
و به همین دلیل برنامه های بنگاه های ما در راستای یک 

هدف باالدستی نیست.

یکی از مســائلی که در همین میزگرد به آن اشاره شد، 
نیاز به سرمایه گذاری است. در شرایطی که به جز اقتصاد 
دارای رکود، هر روز این حوزه با یک مســئله جدید و 
محدودکننده مانند اختالل و قطع اینترنت روبه روست، 

آیا اساساً ورود سرمایه به این بخش امکان پذیر است؟ 
فردیس: در این شــرایط ســرمایه گذار باید دیوانه باشــد 
که این کار را انجــام دهد. من از حرف های اســتادم دکتر 
جوانمردی قرض بگیرم. هدف گذاری واقع بینانه نیست، 
سیاســت و رویــه هم مــدام در حــال تغییر اســت. نکته 
دیگر اینکه اولویت مان هم معلوم نیســت؛ یعنی وقتی 
برنامه را بررسی می کنید، متوجه می شوید که همه چیز را 
می خواهیم، وقتی هم که همه چیز را می خواهیم، یعنی 
هیچ چیز نمی خواهیم. اولویت یعنی شــما از میان صد 
مورد، پنج مورد را انتخاب کنید، نه اینکه از میان ۱۰۰ مورد، 
۹۵ مورد را انتخاب کنید! کسی که ۹۵ مورد را می خواهد، 

یعنی اصالً نفهمیده اولویت به چه معناست.
باز بــا توجه به مســتندات کشــوری صحبــت می کنم و 
بعد برمی گردم به این محدودیت های اینترنتی. ما بعد 
از انقالب شــش برنامه توسعه نوشــتیم. قبل از انقالب 
هم پنج یا شش برنامه عمرانی داشتیم )می گویم پنج یا 
شش برنامه، زیرا شش برنامه نوشتیم، ولی پنج مورد از 
آنها اجرا شد، زیرا در میانه راه یکی از آنها انقالب رخ داد 
و در آن فضا دیگر قابل اجرایی نبود(؛ یعنی ۱۲ بار در کشور 
برنامه نوشتیم. از شروع آن تا پایان آن نگاه کنیم، ببینیم 
به کجا رســیدیم؟ کل رشــد اقتصادی متوســط از ســال 
۱۳۵۲ تا ســال ۱۴۰۰ متوســط ۲.۱ درصد است! متوسط 
بلندمدت مان! این امر به هیچ عنوان با آن ماجرای حائز 
رتبه اول منطقه  شدن یا جزء پنج رتبه اول منطقه بودن، 
نمی خواند، چرا؟ چــون بلندمدت متوســط منطقه منا 
۳.۱ )سه و یک( است )تأکید می کنم متوسط آن! به تراز 

اول هایش کاری ندارم!(؛ پس نمی خورد.
نگاه می کنیم می بینیم در آن فضا مثالً در شــش برنامه 
بعــد از انقــالب، همــواره داشــتن رشــد اقتصــادی بــاال 

صادق فرامرزی 
نایب رئیس سازمان نظام 
صنفی رایانه ای تهران
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سال ششم
شماره شصت وهفتم

هدف مان بوده است، اما اکنون در برنامه هفتم توســعه باز هم عیناً همان هشت درصد 
برنامه ششم را می نویســیم. آیا در برنامه های ششــم، پنجم، چهارم و سوم ما به هفت و 
هشت و… که پیش بینی کرده بودیم، رسیدیم؟ خیر. اگر نرسیدیم، پس نشان می دهد که 
هدف گذاری های قبلی مان درست و واقع بینانه نبوده است. پایمان روی زمین نبوده و یک 

چیزی از قله دماوند آرزو کردیم و روی هوا داشتیم برنامه ریزی می کردیم.
درباره اینکه همه چیز را می خواهیم و هیچ چیز نمی خواهیم، باز از همین جا مثال می زنم. 
در فضای سیاست گذاری می گوییم می خواهیم نرخ تورم را کاهش بدهیم. طی سال های 
۱۳۵۲ تا ۱۴۰۰ متوسط نرخ تورم ما ۱۹.۳ درصد بوده است! همواره هم گفتیم می خواهیم 
تورم را کاهش دهیم. آیا ما در تورم موفق بودیم؟ خیر. در رشد اقتصادی موفق بودیم؟ خیر. 
در توسعه عدالت اجتماعی موفق بودیم؟ خیر. نسبت سهم چند استان برتر کشور )اصالً 
چند اســتان هم نه؛ ســهم یک اســتان )تهران( به کل مناطق کمتربرخوردار کشور( اصالً 
قابل مقایسه نیست؛ یعنی ما نه به رشد اقتصادی دست یافتیم، نه عدالت اجتماعی. 
معلوم نبوده کدام را می خواهیم. باز در برنامه ها نوشتیم عدالت را می خواهیم، در برنامه ها 
نوشتیم رشــد اقتصادی را می خواهیم، ولی این دو تا با یکدیگر نمی خواند. همه اینهایی 

را هم کــه عرض کــردم، همــه آمــار مجلس اســت؛ البته 
بخشــی از آن هم اطالعات مرکز پژوهش های اتاق ایران 
اســت. حــال در بحبوحــه برنامه نویســی و هدف گذاری 
بــرای رشــد، اتفاقی ماننــد قطــع و محدودیــت اینترنت 
رخ می دهد؛ به ضرس قاطع می گویم هیچ کســی در این 
شرایط سرمایه گذاری نمی کند. ما زمین بازی و قاعده بازی 
را دائم عوض می کنیم. وضعیت بنگاه اقتصادی ما هم 
االن پیچیده شده است؛ حتی نمی دانند یک سال بعد 

محدودیت ها چقدر است.

اصالً اینترنتی وجود دارد یا خیر؟
فردیــس: دقیقــاً همین طــور اســت. بــاور کنیــد در اتــاق 
بعضاً صحبت می شود، دوستان مان که کمتر در ارتباط 
هستند، دائم می پرسند که آقا! این اینترنتی  که داریم، 
می ماند؟  یا از این محدودتر می شویم؟ آیا امکانش وجود 
دارد مثالً به شهریور ۱۴۰۱ برگردیم؟ دیگر اینکه بازتر شود، 
مدنظر نیست، بیشــتر به دنبال این هستیم که همین 
شرایط حفظ شود. وقتی حتی نمی دانیم که محدودیت ها 
بیشتر می شود یا اگر قرار است در بخش هایی بیشتر و 
در بخش هایی کمتر شود، آن بخش ها کدام اند، چرا باید 
در این حوزه سرمایه گذاری کنیم؟ پولم را در حوزه دیگری 
کار ســرمایه گذاری می کنم و در واقــع وارد مقوله دیگری 
می شوم. تازه اگر به فرض بخواهم در داخل ایران کار کنم.

این موضوعی که ســرمایه ام را وارد این حوزه نمی کنم، 
همیشه وجود داشــته؛ یعنی آن زمانی هم که اینترنت 
قطع نبوده یا محدودیت نداشــته، همیشه این موضوع 
وجود داشته که سرمایه گذاران پول شان را وارد این حوزه 

نمی کنند.
فردیــس: االن تشــدید شــده اســت. شــما هرچــه عــدم 
 قطعیت را در بازی قاعده گذاری و سیاست گذاری بیشتر 

کنید، این عدم قطعیت به عدم قطعیت ذاتی این صنعت که دکتر فرامرزی به آن اشــاره 
کردند، اضافه می شود و نتیجه اش این است که فرار سرمایه اتفاق می افتد. در حوزه ای وارد 

می شود که ریسک کمتری به همراه داشته باشد.
یادمــان نــرود؛ زیرســاخت فقط فیبــر نــوری یــا دکل مخابراتی نیســت. بخــش مهمی از 
زیرساخت، همین اســناد حاکمیتی اســت و به عنوان یک قاعده ۱۰ ســال باقی می ماند. 
یعنی ما می گوییم ۱۰ ســال در این حوزه چیزی را تغییــر نمی دهیم، ۱۰ ســال در این حوزه 
دست به چیزی نمی زنیم. با خیال راحت پول ادامه دهید و در آن سرمایه گذاری کنید. ما 
اتفاقاً به عنوان فعال بخش خصوصی از دولت نمی خواهیم در حوزه اقتصاد دیجیتال پول 

زیادی خرج کند. می گوییم یک قاعده بگذارد، حال هرچه 
باشد، فقط قاعده تان را به مدت ۱۰ سال عوض نکنید. یعنی 
ســر جدت بگذار ما در این زمین یاد بگیریــم. تو بگو قاعده 
چیســت، من فعال اقتصادی هســتم و انتخاب کرده ام در 
زندگی ام تا حد معقولی ریسک کنم و سرمایه  گذاری کرده 
و ارزش افزوده دریافت کنم و امتیازش را بردارم. ریسک آن 
را هم در یــک حد معقــول می پذیرم. ولــی تو قاعده بــازی را 
بگذار و بگو من ۵ یا ۱۰ ســال به این دســت نمی زنم. اگر من 
به اندازه ۵ یا ۱۰ سال خیالم راحت شود، می روم هرچه را که 
الزم است توسعه می دهم. ولی وقتی شش ماه یک بار قاعده 
عوض می شود، یا سالی یک بار عوض می شود و بعد اصالً 
نمی دانیم کدامــش را می خواهیم؛ عدالــت را می خواهیم، 
توسعه را می خواهیم، کاهش تورم را می خواهیم و...؛ در این 

شرایط من اصالً برای چه سرمایه ام را به این حوزه بیاورم!

به برقراری عدالت اجتماعی اشاره شد. طبق اعالم پایگاه 
»اطلس جهانی اقتصاد دیجیتال«، استان تهران با دارا بودن 
17۹8 محصول توســعه یافته اقتصاد دیجیتالی با اختالف 
فاحشی نسبت به استان اصفهان )133 محصول( در این حوزه 
پیشرو است. با این اوصاف به نظر می آید اکوسیستم نوآوری 
کشور نه تنها کمکی به بر هم خوردن این فضای نابرابر نکرده، 
بلکه خود نشانگر ابعاد این نابرابری است؛ چطور می توان این 

گره را باز کرد؟
فرامرزی: اقتصاد دیجیتال در ایران یک طفل نوپاســت که 
مســیر رشــد آن را دائم عوض کرده ایــم. به نظــرم این طفل 
ما هنوز یاد نگرفته کــه تعریف یا به تعبیر مــن، ویژگی های 

اقتصاد دیجیتال چیست.
شما االن به سراغ ســازمان های بزرگ مالی شامل بانک ها 
و ســازمان های دیگــر کــه وظیفه تحــول دیجیتال بــر دوش 
آنهاســت، بروید و ببینید چقدر درســت تحــول دیجیتال 
را درک کرده اند؟ به ســراغ ســازمان های بزرگ کــه می روید، 
فهرســتی از انواع اپلیکیشن ها و سیســتم های مختلف را 
جلوی رویتان می گذارند کــه ما تحول دیجیتــال را از طریق 
اینها پیش می بریم کــه اصالً این گونه نیســت. باید در این 
تغییر فرایند، یک ارزش افزوده ای در حوزه دیجیتالی شدن 
اتفاق افتاده باشــد. اینها شــاید با ارفاق الکترونیکی شــده 
باشند. بنابراین اگر بخواهم به سؤال شما خیلی مختصر 
پاسخ دهم، هنوز خیلی زود است به پاسخ آن سؤال برسیم. 
هنوز در اوایل این دوره رشد بودیم که صدمه خوردیم و مدام 

هم داریم صدمه می خوریم.

منظورتان از صدمه، محدودیت اینترنت است؟ 
فرامرزی: از نکاتی که همه دوستان به آن اشاره کردند؛ یکی 
از مهم ترین موضوعات همین برنامه نویسی است. به جای 
اینکه مثالً بیاییم به برنامه ایــراد بگیرم که طبیعتاً هم ایراد 
دارد، بهتر است بپرسیم که این برنامه چطور نوشته شده 
است! ما همه سابقه مدیریتی کوچک و بزرگ داریم. برای 
اینکه تشخیص دهیم چطور می شود برنامه نوشت، من از 
خودم شروع می کنم؛ از محل خانه و زندگی. در یک خانواده 
دونفره، سه نفره یا چهارنفره چگونه برنامه ریزی می کنید؟ 
با چــه دیتایــی؟ مبنــای برنامه ریــزی »داده« اســت. چقدر 
می توانید داده مناســب جمع کنید. حاال برای یک شرکت 
۱۰نفره و بعد یک شرکت دو هزار نفره، سپس وزارتخانه های 

جوانمردی: 
الیه سیاست گذار؛ 
حاال ممکن است 
بخشی از آن مجلس 
باشد، ممکن است 
بخشی دولت باشد 
یا حتی نهادهای 
باالدستی ای که 
روابط اینها را 
تنظیم می کنند. 
با همه فرصت ها و 
چالش هایی که در 
کشور شما وجود 
دارد، اول باید 
بگویید در این سپهر 
جهانی، مایلید کجا 
قرار بگیرید. یک 
سال دیگر، دو سال 
دیگر یا سه سال 
دیگر چه چیزی 
اولویت ماست؟

میزگرد
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کشــور و… برنامه ریزی کنید. برنامه ریزی  به ابزار نیــاز دارد. متخصصان بایــد در تدوین این 
برنامه ها حضور داشــته باشــند. چقدر از  بخش  خصوصی در تدوین ایــن برنامه ها حضور 
دارند؟ خیلی کم. یک جاهایی هم به خاطر وجود یکسری آدم  خاص )خیلی خاص( در دولت 
و در مجلس فقــط از بخش خصوصی کمک گرفته می شــود.  ظاهراً اســاس و ریشــه بر این 
نیست، حال چه نتیجه ای حاصل می شود؟ برنامه ای نوشته می شود که ظاهر خوبی دارد، 
شاید یکسری عدد خوب در آن باشد، اما با یک محدودیت بودجه مواجه است. در دوره اجرا 
وقتی به مشکل برمی خورد، یکی از دالیلش این است که آن را با دید واقع گرایانه ندیده اند. یک 
دلیل دیگر هم وجود دارد؛ اینکه بودجه محدود است. شما وقتی با مسئله ارز دست به گریبان 
هستید، دیجیتال معنایی ندارد! بنابراین تمام بودجه این حوزه را در جای دیگر خرج می کنید! 
وقتی مسئله مسکن دارید، در حوزه دیگری خرج نمی کنید. معنای این چیست؟ معنایش 

این است که ما برنامه را واقع بینانه ننوشتیم. چرا واقع بینانه 
ننوشتیم؟ شاید افرادی که برنامه را تدوین می کردند، واقع بین 
نبودند، شــاید کســانی که کار در اختیارشــان بــوده، هنگام 
نوشتن برنامه حضور نداشتند و اینکه ما آنچنان به انعطاف 
برنامه در اجرا اعتقاد نداشتیم. این هم نکته مهمی است. 
با توجه به شرایط و تغییر اوضاع، باید منعطف باشیم، باید 
با هم حرف بزنیم؛ باید به عنوان آدم های اصلی آن الیه  اول 
صنعت یک چیزهایی را بدانیم؛ به طوری که برای مثال وقتی 
می پرسند وضع اینترنت چطور می شــود، من حداقل یک 
چیزی بدانم که بگویم این یک حق اولیه است. از سوی دیگر 
یک مقدار روی مفاهیم مشکل داریم و تا اینها حل نشود، 
مشکل حل نمی شــود؛ البته به باور من به سمت حل این 
مشکالت نمی رویم. چرا؟ چون حل هر چیزی ابزار خودش 

را می خواهد.

می گویید »حل شود«. آیا این را هم باید سیاست گذار حل 
کند؟

فرامرزی: مثالی که می خواستم بزنم، پاسخ سؤال شماست. 
شن همان شن اســت، وانتی که شــن می ریزد، همان وانت 
است، برف همان برف اســت، زمین هم همان زمین است، 
چرا گاهی خیابان بسته می شود و گاهی بسته نمی شود؟ زیرا 
افراد باالسری بدون تخصص الزم، مدام عوض می شوند. به 
نظرم یکی از مهم ترین ابزارهای اصالح، پذیرش ایراد است. 
ما بایــد بپذیریم خروج نیروهــا جدی اســت. در صورتی که 
اکنون می شــنویم که برخی مدیران از واردات نیرو صحبت 
می کنند. اگر این اتفــاق بیفتد، خوب اســت، چون همه ما 
بچه این مملکت هستیم و کشورمان را دوست داریم. اگر 
قرار بود برویم، مانند خیلی های دیگر می رفتیم، بنابراین قرار 
است درباره واقعیت ها با هم حرف بزنیم. اولین موضوع این 
اســت که بپذیریم این ایراد وجود دارد. گاهی افــراد برای به 
 دست آوردن حق طبیعی شان از این کشور خارج می شوند. 
اگر این شرایط بد است، بپذیریم و برایش راه حل پیدا کنیم. 
عرضم این است؛ برگردم به جمله اولم. ما داریم در ارتباط با 
اقتصاد دیجیتال صحبت می کنیم، اما هنگام عمل کردن که 

می رسد، می بینیم اینترنت نداریم. اینها با هم نمی خواند. نمی شود راجع به این موضوعات 
متعالی حرف زد، اصالً نمی شود راجع به برنامه حرف زد.

تا چه حد هماهنگی و نحوه مدیریت و فرماندهی اقتصاد دیجیتال در ایران مشخص است؟ تا جایی 
که مشخص است یک کارگروه در دولت در زمینه اقتصاد دیجیتال تشکیل شده، خود معاونت 
ریاست جمهوری هم یک بخش برای اقتصاد دیجیتال دارد. چندی پیش هم وزیر امور اقتصادی و 
دارایی خواسته که عضو حقوقی شورای عالی فضای مجازی شود و کمیسیون عالی اقتصاد دیجیتالی 
به عنوان یکی از مجموعه های کمیسیون های تابعه مرکز ملی فضای مجازی افزوده شود تا بتوان به 
رشد اقتصاد دیجیتالی در کشور کمک کرد. آیا واقعاً این همه نهاد و سیاست گذار برای این حوزه 

و رشد آن الزم است؟

عبدالهی: من فکر می کنم باید چند فرض را مرور کنیم 
و بعد سراغ داستان ســاختاری برویم. اینکه اوالً در یک 
سطحی از انتزاع، الگوی توســعه  ما در کشور مشخص 
نیســت، این نکته مهمی اســت. ما از الگوهای توســعه 
جهانــی بهترین هایــش را می خواهیــم، ولــی آفت هــا و 
آســیب هایش را نمی خواهیم و الگوی بومــی خودمان را 
هم هنوز به خوبــی مشــخص و تبیین نکرده ایــم. فرض 
دوم این اســت که ما باید بپذیریم امروزه در ادبیات دنیا 
دیگر برنامه ریزی خیلی مهم نیست، چراکه برنامه ریزی، 
در کنار اجرا و کنترل معنا پیدا می کنــد. به آن مدیریت 
اســتراتژیک می گویند. دیگر این گونه نیســت که شــما 
یک برنامه خوب بنویسید و بیاورید. مهم اجرای خوب 
است، مهم کنترل بهینه است. ما یک برنامه پنج ساله 
می نویســیم، ولی چرا آخرش می گویند ۲۰ تا ۳۰ درصد 
پیشــرفت داشــته اســت؟ بــرای اینکــه به عنــوان مثــال 
 A+B تومانی نوشتیم و بعد ارز به A برنامه را بر مبنای ارز
رسیده است. یکی نمی آید کل برنامه و بخش های زمانی 
باقی مانده را بر این اساس به روز رسانی و اصالح کند. نهاد 
نظارتی زیــاد داریم ، مانند ســازمان بازرســی و مجلس و 
دیوان  محاسبات، ولی ما مرکز کنترل استراتژیک نداریم.
نکته ســوم نیز همان اســت کــه دوســتان اشــاره کردند؛ 
ما بــه برنامه هایمــان پایبند نیســتیم. علت اینکــه االن 
سنگاپور، سنگاپور است و در اقتصاد دیجیتال در دنیا 
حرفی برای گفتن دارد، این است که از سال ۱۹۹۵ برنامه 
 National ICT  plan توســعه ای  آی تــی ملــی دارد، اگــر
ســنگاپور را جســتجو کنید، همه چیز مشخص است. 
اولین برنامه اش این بود که بیاید مدارس و دانشگاه ها را 
مکانیزه کند. دومین برنامه اش از سال ۲۰۰۰ شروع شده و 
همین طور برنامه ریزی های پنج ساله که تا هم اکنون ادامه 
 Connected Island داشــته اســت. آخرین برنامه اش
است و االن رسیده به Smart Island؛ یعنی در یک بازه 
۳۰ تا۴۰ساله بر اساس برنامه ریزی، اجرا و کنترل جلو رفته 
است. الگوی توســعه مان و مهم تر از آن مزیت رقابتی و 
نسبی مان در سطح ملی و بین المللی خوب تبیین نشده 
و این موضوع به شــدت در اقتصاد دیجیتــال خودش را 

نشان می دهد.
فرض بعد این است که وقتی می گویم اقتصاد دیجیتال، 
پــس بایســتی در تمــام رویکردهــا و تصمیمــات مرتبط 
با حــوزه دیجیتــال در ســطوح ملــی، ابتدا بــه جنبه های 
تأثیرگذار اقتصادی و کسب و کاری فکر کنیم و بعد سایر 
جنبه ها. اول به دالیل سیاسی-امنیتی، محدودیت های 
دیجیتالــی را اعمــال می کنیــم، بعــد می گوییــم حــاال 
کســب و کارها به لحــاظ اقتصادی چقــدر زیــان دیدند؟ 
باید به این فکر کنیم که اگر ما این فضا را محدود کنیم، 
کسب و کارها چقدر متضرر می شوند، اقتصاد دیجیتال 
چقدر کوچک می شود.حتی اگر بنا به دالیل امنیت ملی 
چاره ای جز اعمال برخی محدودیت ها نیست، شاید اگر 
موضوعات اقتصادی در محاسبات اولیه لحاظ شود، به 

گونه هوشمندانه تری عمل شود.
پس پاســخ شــما این می شــود؛ ســاختار تابع استراتژی 
است، یعنی تا وقتی هدف، استراتژی، راهبرد، آن مزیت 
رقابــت و آن جایــگاه مشــخص نباشــد، هــر ســاختاری 
بنا کنیــم، کارآمــد نخواهد بود. بــه قولی »کشــتی ای که 

فرامرزی: 
اقتصاد دیجیتال 
در ایران یک طفل 
نوپاست که مسیر 
رشد آن را دائم 
عوض کرده ایم. به 
نظرم این طفل ما 
هنوز یاد نگرفته که 
تعریف یا به تعبیر 
من، ویژگی های 
اقتصاد دیجیتال 
چیست.
شما االن به 
سراغ سازمان های 
بزرگ مالی 
شامل بانک ها و 
سازمان های دیگر 
که وظیفه تحول 
دیجیتال بر دوش 
آنهاست، بروید و 
ببینید چقدر درست 
تحول دیجیتال را 
درک کرده اند؟
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مقصدی ندارد، به هر جا برســد، آنجا مقصدش است«. در پایان در پاســخ به این سؤال 
باید بگویم که نهاد مسئول برای اقتصاد دیجیتال باید یک نهاد فراتر از وزارتخانه ها باشد، 
چون موضوع اقتصاد دیجیتال یک موضوع فراوزارتخانه ای و حتی فرادولتی است. مضاف 
بر اینکه به نظر می رسد در حال حاضر وزارتخانه های مرتبط مانند وزارت ارتباطات قدرت 

چانه زنی سطح باال برای توسعه اقتصاد دیجیتال را ندارند.

به عنوان جمع بندی، اساساً با این وضعیتی که توضیح دادید، می توانیم امیدی به رشد اقتصاد 
دیجیتال در کشور داشته باشیم؟

جوانمردی: من اگر بخواهم به این فرمایش شما پاسخ دهم، دوباره برمی گردم به اینکه ما 
می خواهیم چه کاری انجام دهیم و بعد بگوییم چه ساختاری می تواند این خواسته ما را 
محقق کند. در شرایط فعلی به نظر می رسد این »ما«، مردم نیستند. آقای دکتر فرامرزی 
نکته ای را گفتند و آن اینکه نظر بخش خصوصی در کجای برنامه های دولت قرار دارد؟ االن 
برنامه هفتم نوشته شده و بعد به فعاالن بخش خصوصی داده می شود و می گویند نظرتان 
راجع به این چیست. این نظر هم ظرف دو روز باید ارائه شود تا مثالً یک خط به این برنامه 
اضافه کنند. این به چه معناست؟ انگار در جای دیگری یک دانای کلی هست که به یک 
ترتیبی نسبت به وضع موجود، پتانسیل ها، امکانات و نقطه ای که می خواهیم قرار بگیریم، 
اشــراف دارد. پس اگر چنین دانای کلی وجود دارد، طبــق فرمایش دکتر عبدالهی، الگوی 
توسعه اش چیست؟ می تواند بگوید ما می خواهیم مثل فالن جا باشیم، ولی یک چیزی را 
هم رعایت کند و آن نکته این است که اگر ما مثالً می خواهیم مانند چین باشیم، اجازه دهد 
هر کسی برود در زمین بازی جای خودش را پیدا و بازی کند. در کشور ما یکسری تصمیمات 
قبل تر گرفته شده و اصرار داریم سینه خیز ادامه اش دهیم. وزارت علوم! وزارت علوم یعنی 
چه؟ من نمی فهمم، دانشگاه ها آخر اصالت دارند یا ندارند؟ یک سیالبس مصوب از یک 
جایی برای هر درسی باید داده شود! چه کسی این را گفته است؟ این عقل کل کجاست که 
بهتر از همه دانشگاه ها می فهمد؟ و چطور می شود اجماع دانشگاه ها را داشت؟ داستان 

در مورد وزارت ICT هم به همین شکل است.
مســئله ما این اســت که حرفی را زده ایــم و نمی خواهیم از آن عقب نشــینی کنیــم. چرا؟ 
چون نمی توانیم ســاختار ایجادشــده را جمع کنیم، بنابراین مدام به آن نقش می دهیم. 
ما خواسته مان این است که هیچ کس کاری نکند و به هیچ چیز دست نزند. در واقع از منِ 
بخش خصوصی بپرسید، من می گویم شما را به خدا هیچ کاری نکنید، حتی برنامه هم 
نمی خواهیم؛ فقط یا یک الگو پیش رویمان باشد که بدانیم به آن الگو پایبندیم. حاال این 
الگو را کپی می کنیم یــا develop  می کنیم یا هر کار دیگر؛ یا الگو نباشــد و هــر کدام جای 
خودمان را پیدا کنیم. االن ما بیش از اینکه به کسب وکارمان برسیم، مشغول درگیری یا 

پیش بینی اتفاقاتی هستیم که این ساختار و فراساختار برای ما ایجاد  می کند.
شما بروید از بانک ها بپرسید که در حوزه فناوری شان چقدر دغدغه و درگیری برای توسعه 
خدمات مشتری وجود دارد و چقدر به دنبال ایجاد هزاران سامانه، زیرسیستم و… هستند؛ 

فقط برای اینکه بتوانند به نهادهای باالدستی پاسخ دهند.
ما با الفاظ بازی می کنیم. این همه وقت مان را صرف یکسری موضوع می کنیم، همه هم 
صبح تا شب در انواع و اقسام کمیته ها و کارگروه ها و نهادها و فرانهادها مشغول هستیم. 
واقعاً هم مشغول هستند! هیچ کس هم وقت ندارد. به هر کسی هم زنگ می زنید، صبح تا 

شب در جلسه است. ولی چه کار می کند؟ دارد فکر می کند 
و وقت می گذارد برای مســائلی که اصالً الزم نیســت به آن 

بپردازیم.
فردیس: مــن بــاز برگردم بــه همیــن ۱۱ یــا ۱۲ برنامــه ای که 
داشــتیم؛ ۴۱۰۰ میلیــارد دالر در ایــن برنامه هــا منابــع 
داشــتیم. ۲۶۰۰ تــا۲۷۰۰ میلیــارد آن صادراتی بــوده که از 
طریق نفت، فرآورده های نفتی، محصوالت پتروشیمی و 
بعضی از کانی ها تأمین شده است؛ ۱۵۰۰ میلیارد هم آن 
چیزی بود که در داخل کشور خودمان به عنوان گازوئیل، 
بنزین، گاز و امثالهم مصرف کردیم. یعنی ما طی ۵۰ سال، 
به اندازه خودمــان، پول و ســرمایه کم نداشــتیم؛ هرچند 
این اعداد در مقایســه بــا بعضی از اقتصادهــا اصالً قابل 
توجه نیســت. اینها ارزش افزوده یک فصل  شــان است و 
در واقع این میزان ثروت را در یک فصل یا یک سال تولید 
می کنند. ولی ما منابع برای سرمایه گذاری کم نداشتیم؛ 
۴۱۰۰ میلیــارد دالر داشــتیم، ولی هنوز خودروســازی مان 
نتوانسته خودرویی بسازد که مصرف بنزین آن در سطح 
جهانــی بــوده و آالیندگــی اش کــم باشــد؛ در حالــی  که با 
۴۱۰۰ میلیارد دالر پول می توانستیم چند تا تسال داشته 
باشیم؟ چند تا مرسدس یا چه درصدی از سهام مرسدس 

را می توانستیم داشته باشیم؟ 
اگر می خواســتیم عمــل کنیم، منابــع کم نداشــتیم. پس 
مســئله مــا منابــع و ســرمایه گذاری نیســت، اینکــه حاال 
سرمایه گذاری می شــود کرد یا نمی شــود کرد، مسئله مان 
نیست. مســئله اصلی ما این اســت که آن ِخرَدی که باید 
تخصیص منابع بدهــد، وجود نداشــته اســت، یعنی آن 
کســانی که داشــتند تخصیص منابع می دادند، از دانش 
و خرد کافــی برخــوردار نبودند. بــه زعم من اکثریت شــان 
)حاال مصداق های حتماً اشــتباه هم داریم کــه به غلط در 
یک نقطــه ای قــرار گرفته انــد( نیت شــان خوب بــوده، ولی 
این ِخــرَد وجود ندارد. چــرا؟ چون از یک جــای دیگری )در 
فرمایش عزیزان بــود( می آید حتی بــه وزارتخانه می گوید 
چه کار کنید! آن فرد اصالً آدم توسعه نیست. آن فرد اصالً 
آدم پیش بردن نیست. آن فرد اصالً آدم حل کردن مسئله 
نیســت. آن فرد یک مِنتالیتی، یک نوع نگاه و یک نگرش 
دارد که آن نگرش و نگاه همیشــه ترمز اســت. ایــن آدم )یا 
آن مجموعه آدم ها( اصــالً گاز دادن بــه ذهنش هم خطور 
نمی کند. بعد ما از او انتظار داریم که با این مدل ِخردورزی 
برای توســعه، پا گرفتــن اقتصــاد دیجیتال و حل مســئله 

اقتصادی قدم بردارد.
اول باید بپذیریم که ِخردش را نداشتیم، آدم های اشتباهی 
بــرای سیاســت گذاری گذاشــتیم، آدم های اشــتباهی برای 
تصمیم گیری گذاشتیم و بپذیریم که مدل تخصیص منابع 
ما این همه ثروت را به باد داده و هیچ نداریم. در هر حوزه ای 
دســت بگذارید، هیچ چیز نداریم؛ از خودرو مثال بزنیم، از 
اقتصاد دیجیتال مثال بزنیم، از معدن مثال بزنیم و هر کجا 
که برویــم، می بینیم وضعیت همین اســت. یعنی هیچ جا 
پیشــروی عجیب وغریبــی نداریــم. چهــار نیچ مارکتی هم 
پیش رو داریم، عمده اش دســت بخش خصوصی اســت. 
حاال کاری به صنایع نظامی ندارم، چون اطالعم کم است و 

دانشی ندارم که بخواهم آنجا را تحلیل کنم.
پس شــاید باید یک بار این جایــگاه تصمیم گیــری و این 
افراد تصمیم گیر در حوزه اقتصــاد را الک  کنیم و بگوییم 
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آقا! شــمایی که تا قبل از این در وزارتخانــه دیگری متولی امنیت بودید و کار شــما هم در 
آنجا کار خیلی ارزشمندی بود و باید انجام می دادید، شما به وزارت ICT، وزارت صمت، 
یا وزارت اقتصــاد نیاییــد. آدمــی در وزارت اقتصــاد باید بنشــیند که می خواهد توســعه 
اقتصادی بدهد. آدمی باید در وزارت ICT بنشیند که می خواهد پایش را روی گاز بگذارد 
و ســرعت بگیرد. چرا؟ چون وزارت ICT، وزارت صمت، وزارت نفت، وزارت جهاد، وزارت 
نیرو و… وزارتخانه های توسعه ای هستند و کارشان گاز دادن است. بله؛ وزارتخانه دیگری 
هم هســت مانند اطالعات که کارش امنیت اســت. این کارش این اســت که اســتقالل، 
امنیت و تمامیت ارضی کشور را کنترل کند که همه مان به آن معتقد هستیم و همه مان 
می دانیم بســیار کار بااهمیتی اســت، ولی مــا از همین نهادهــای امنیتی افــرادی را برای 
وزارتخانه هایی گذاشته ایم که کارشان گاز دادن است و همین شده که مدام وزارتخانه های 
کشور به جای گاز دادن مدام پایشان روی ترمز است. در این شرایط کسی حاضر نیست 
ســرمایه گذاری کند و آن کسی هم حاضر اســت سرمایه گذاری کند، ســرمایه گذاری اش 
همه اش هدررفت منابع اســت. نتیجه اش هم این می شــود که می بینیم بعد از چندین 
سال نمی توانیم بگوییم آیا اقتصاد دیجیتال داریم یا نداریم. پس یک بار، یک روز صبح 
از خواب بلند شویم و فکر کنیم که شاید همه کارهایی که تا امروز داشتیم انجام می دادیم 
یا اکثرشان به بازنگری جدی نیاز دارد؛ بنابراین افرادی که این گونه فکر می کردند، در واقع 
به ســمت و ســوی اشــتباهی می روند. این لزوماً بدان معنی نیســت که من درســت فکر 
می کنم ؛ ولی سیاست گذار باید یک بار کالن فکر کند که شــاید کار من ایراد دارد و مدام 

نگوید که اشتباه نمی کنم.
 در حــوزه اقتصاد دیجیتال من شــک ندارم کــه سیاســت گذار وزارت ICT نیســت، با اینکه 
استدالل اول من این بود که وزارت ارتباطات باید سیاست گذار این حوزه باشد. روز اولی که به 
دیدن آقای زارع پور رفتم در یک جمع ۲۰ نفره با حضور صنف های مختلف به ایشان گفتم آقای 
زارع پور! لطفاً پرچم اقتصاد دیجیتال را به دست بگیرید و سایر وزارتخانه ها را هم با خودتان 
همگام گنید. االن بعد از تقریباً دو سال می گویم من در تشخیص این فرد اشتباه کرده ام. این 

فرد اصال آدمی که پرچم دیجیتال دست بگیرد و باال برود، نیست.

آن فرد مدیر وزارتخانه مهم است یا خود وزارتخانه؟
فردیس: به نظر من )ببخشــید این طور با قضاوت می گویم( ما به الیه  ای از شــجاعت در فرد 
و به الیه ای از تغییر در سیاســت گذار نیاز داریم. هــر دویش را با هــم می خواهیم؛ یعنی هم 
ساختارهای پیچیده و درهم تنیده را باید اصالح کنیم و هم کسی که می خواهد در آن جایگاه 
تغییر قرار بگیرد، باید شــجاعت الزم را داشــته باشــد، به طور مثال وزیر ارتباطــات می تواند 
الاقل بین دو وزیر هماهنگی ایجاد کند، یا الاقل ایشــان می تواند قبل از اینکه از باال دستور 
بگیرد، از وزیر اقتصاد و از وزیر صمت اطالعات بگیرد؛ دیگر این الیه داخل دولت است و جای 
عجیب و غریبی نیست. حداقل وزیر ارتباطات باید با وزیر دیگری داخل دولت در ارتباط باشد 
و از او بپرسد این کاری که می خواهم انجام دهم )قطع اینترنت( چقدر به زیرمجموعه های تو 
آسیب می زند؟ و این را به الیه باالترش گزارش دهد، نه اینکه صرفاً ادعا کند من کاره ای نیستم.  

کاره ای نیستم از دید من یعنی شجاعت وجود ندارد.
عبدالهی: ما به دالیل مختلف از جمله تحریم های ظالمانه، در گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد 
غیرنفتی )که بیشــتر مبتنی بر درآمدهای مالیاتی و... است( به ســر می بریم. به نظر من در 

گــذار، این فرصــت طالیی دیجیتــال و دیجیتالی شــدن 
می توانست نقش  بسیار مهمی ایفا کند. البته بد نیست 
که نیمه پــر لیوان را هــم ببینیــم. در بســیاری از حوز ه ها 
مانند کربنکینگ ما توانســته ایم از متخصصان آی تی 
خیلی خوبی که داریم استفاده کنیم و این بخش ها را از 
متخصصان خارجی بی نیاز کنیم. همین گونه تا حدودی 
در بازار سرمایه، امور مالیاتی و سایر حوزه های اقتصادی. 
ولی ســؤال این اســت که چرا با این همه منابع و دانش، 
ســرعت کُند اســت و دائم در دســت انداز می افتیم. آیا 
نمی توانســتیم نقش آفرینی بهتری در منطقه داشــته 
باشــیم. به نظر من اگــر متولی اقتصــاد دیجیتال جایی 
باشد که دغدغه اقتصادی داشته و این دغدغه بر سایر 
چالش هــا و دغدغه هــا اولویــت داشــته باشــد و قــدرت 
چانه زنی با نهادهای مختلف را هم داشته باشد، در چنین 
شرایطی می توان به آینده اقتصاد دیجیتال امیدوار بود.

فرامرزی: همیشه جای این امیدواری وجود دارد که بشود 
این چرخ وارونــه را برگرداند. در حــوزه اقتصاد دیجیتال 
می توان تغییراتی ایجاد کرد؛ به شرطی که ما کورسویی از 

تصمیمات و اتفاقات درست را ببینیم.
یکســری اشــکاالت پایه داریم کــه به نظرم تــا آنها حل 
نشــود، نمی شــود راجع به اقتصاد دیجیتال حرف زد. 
مثالً در حــوزه رگوالتــور فرضیــه ای وجــود دارد و آن هم 
»تمرکــز« اســت؛ رگولیشــن متمرکــز. در حــوزه نظارت 
نیــز همین طــور اســت؛ نظــارت متمرکز بــا ایــن مفهوم 
کــه همیشــه بایــد پایــم روی ســیم باشــد. بــا وضعیت 
رگولیشــن و نظــارت متمرکــز نمی توان نــوآوری کــرد. با 
این نوع رگولیشــن جلوی تغییرات و ســرعت پیشروی 
اقتصاد دیجیتال گرفته می شود. گاهی فکر می کنم که 
فاجعه اتفاق افتاده یا نه، نمی دانم ولی در حوزه سرمایه 
اجتماعی فکــر می کنم فاجعــه اتفاق افتاده اســت. در 
اختالف و فاصلــه بین حاکمیــت و مردم فاجعــه اتفاق 
افتاده اســت. امکان نــدارد که شــما در بدنه حاکمیت 
کار خوب انجام دهید و مردم باور نکنند. کار خوب هم 
انجام دهید، جرئت نکنند از شــما تعریــف کنند! این 

خیلی موضوع جدی ای است.
ســقوط ســرمایه اجتماعی چند عارضــه دارد؛ ۱. خروج 
نیروی انســانی که داریــم آن را می بینیم. ۲. بــا اینکه در 
کشــور هســتید خیلی دل نمی ســوزانید، چــون اعتماد 
ندارید یا گاهی مطمئن نیستید که اگر االن هم آغوشش 
بــاز شــده، می خواهد از شــما اســتفاده کنــد  یــا در واقع 

سوء استفاده کند.
اینهــا همه قابل حل اســت؛ یعنی بــه نظرم مــا چند کار 
ریشــه ای داریــم؛ ۱. بیاییــد بــرای مدتی مباحثــی مانند  
اقتصاد دیجیتال را کنار بگذاریم. به عنوان یک تکنوکرات 
دارم می گویم. ۲. اول به سمت اصالح سرمایه اجتماعی 
برویــم. کار ســختی اســت، ولی شــدنی اســت و بســیار 
اســتمرار می خواهــد و چــاره ای هــم نداریم. بایــد فکری 
به حــال ســرمایه اجتماعی کــرد. مملکــت با یــک گروه 
حاکمیت جلو نمی رود، برود هم همین گونه جلو می رود 
که می بینیم. در گام بعد جهانی شــویم. جهانی شدن و 
تقلید کار بدی نیســت. باید بپذیریم کــه دنیا در همین 
نزدیکی است. باید برای همه این مشکالت راه حل پیدا 

کرد؛ با بستن و محدود کردن مشکلی حل نمی شود 

شهاب جوانمردی 
مدیرعامل هلدینگ فناپ
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سال ششم
شماره شصت وهفتم

در طول یک سال گذشته بانک ها در حوزه فناوری با 
چالش های متعددی مواجه بودند. از نظر شما عمده ترین 
موضوعی که طی یک سال گذشته بانک ها در این حوزه 

با آن دست وپنجه نرم کردند، چه بود؟
فرهاد اینالویی: اگــر بخواهم به دو موضــوع اصلی در 
این خصوص اشاره کنم، یکی از مهم ترین موضوعاتی 
که با آن مواجه شــدیم که از اقتصاد کشــور هم ناشی 
می شــد، بحــث گرانــی ارز و دالر بــود کــه باعــث شــد 
خرید تجهیــزات؛ چه ســخت افزاری و چــه نرم افزاری 
با مشکالت عدیده ای مواجه شــود و سرمایه گذاری  را 
که بانک ها قصد داشتند در این حوزه انجام دهند، با 

چالش مواجه کرد.

مدیران و کارشناسان بانکی از چالش های فناوری بانک ها در سال ۱۴۰۱ می گویند

تن خسته بانک ها
اگر نگاهی به وضعیت فناوری بانک ها در سال ۱۴۰۱ داشته باشیم، مشاهده می کنیم که اکثر چالش های گذشته کماکان برقرار 
و چالش های جدیدی نیز به آنها اضافه  شده اســت؛ از موضوع کارمزد گرفته که فشار مضاعفی را به بانک و شبکه پرداخت 
تحمیل کرده تا موضوع منابع انسانی که در سال جاری بیش از هر زمانی خود را نمایان کرده است. از طرفی بحث رگوالتوری نیز 
کماکان یکی از موضوعات چالش برانگیز برای بانک ها به شمار می رود. همچنین با افزایش قیمت ارز طی یک سال گذشته، 
موضوع تأمین قطعات آی تی بیش از هر زمانی خود را نمایان کرده است. از سوی دیگر به مجموعه این چالش ها باید عدم ثبات مدیریتی در 
شبکه بانکی را نیز اضافه کرد. فرهاد اینالویی، معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین؛ مجید جعفریان، معاون فناوری اطالعات بانک سرمایه؛ 
محمدصادقی، مدیرعامل شرکت بهسازان ملت و حمیدرضا احمدیان، مدیرعامل شرکت داده ورزی سداد در میزگردی چالش های فناوری 

بانکی در سال گذشته را مورد ارزیابی قرار دادند. در ادامه مشروح این نشست را می خوانید.

البته سیستم  پرداخت کشور زودتر از بانک ها دچار چالش شد، زیرا شرکت های پرداختی 
توان نوسازی خود را نداشتند. در حال حاضر میلیون ها دستگاه کارت خوان به جایگزینی 
نیاز دارند و با نرخ  کنونی ارز این کار امکان پذیر نیست. همین مشکل در حال انتقال به 

سیستم بانکی کشور است و این موضوع روزبه روز خود را بیشتر نمایان می کند.
به این معنی که بانک ها نمی توانند در جایی ســرمایه گذاری کنند که بازگشــت سرمایه 
وجود نداشته باشد؛ بنابراین به نظر من این  یکی از چالش های اساسی بوده که مشکالتی 

را برای سیستم بانکی ایجاد کرده و همچنان نیز ادامه خواهد داشت.
از سوی دیگر با توجه به اینکه سیاست های دولت به سمت و سویی رفته که به بانک ها 
به عنوان منابعی نگاه می کند که از این منابع بایستی برای اهداف بخش دولتی استفاده 
کند، بانک ها با مشکل منابع مواجه شدند. وقتی شما تسهیالت تکلیفی را به بانک ها 
تحمیل می کنید، قاعدتاً به  تمامی ارکان بانک فشار وارد می شود. بانک های خصوصی هم 
از این موضوع مستثنی نیستند و تحت تأثیر سیاست های دولت بسیاری از منابع شان 

عکس: نسیم اعتمادی

میثم سلیمانی

میزگرد

ویدیوی این میزگرد را با اسکن این 
کیوآرکد می توانید مشاهده کنید
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را درگیر موضوعاتی کردند که لزوماً بازدهی برایشان نداشت.
این موضوع به صورت ناخودآگاه روی حوزه فناوری اطالعات فشار وارد می کند. اما بانک ها 
الجرم در این حوزه سرمایه گذاری خواهند کرد، اما اینکه چقدر مثل سابق بتوانند آن را 

گسترش و توسعه بدهند، این یک بحث دیگر است.

سؤالی که در این بین مطرح می شود این است که در گذشته بانک ها چند درصد از منابع شان 
را در اختیار توسعه حوزه فناوری قرار می دادند و اکنون با توجه اتفاقات رخ داده، این بودجه 

چقدر کاهش پیدا کرده است؟
اینالویی: در حال حاضر با توجه به فشاری که از سمت رگوالتوری به سیستم بانکی وارد 
شــده، بانک ها از حوزه  کســب وکاری فاصله گرفته اند و بیشــتر نیازهای حوزه رگوالتوری 

را بــرآورده می کننــد که آن هم به نوعی نیاز کشــور اســت 
و شــاید موضوعــی بــوده که ســال ها بــه آن توجه نشــده 
اســت. مثالً همین بحــث شــفافیت موضوعی بــوده که 
همیشــه مدنظر حاکمیت بــوده، ولی خب ســامانه های 
شفاف ســازی، هزینه های زیادی را برای بانک ها داشــته 
اســت. یا توجه به حوزه چک که در ســال گذشته و سال 
قبل تر از آن برای سامان دهی این حوزه اتفاق افتاد، باعث 
شــد که ما ســامانه های زیادی را در حــوزه چک عملیاتی 
کردیم. این موضوعات هرچند ممکن اســت مســتقیماً 
روی کســب و کار بانک تأثیری نداشــته باشــد، اما الجرم 
انرژی زیــادی را از حــوزه  فنــاوری بانک گرفته می شــود تا 
سامانه های این چنینی را توسعه دهیم. من فکر می کنم 
چیــزی در حــدود ۷۰ درصد انــرژی ما برای ســامانه هایی 
صــرف شــده کــه از ســمت بانــک مرکــزی از ما خواســته 
شده آنها را ایجاد کنیم؛ این امر باعث شد که ما از حوزه  

کسب و کار فاصله بگیریم.

نکته ای که در حال حاضــر وجود دارد، در خصوص بحث 
تأمین ارز و توسعه کسب وکار بانک هاست و اتفاقی هم که 
در سال گذشته رخ داد، سامانه های متعددی بود که بانک 
مرکزی راه اندازی کرد و بانک ها مجبور بودند خودشان 
را با این شرایط همراه کنند. این موضوع تا چه حد روی 
توسعه  فناوری )یعنی خدماتی که بانک ها می توانستند به 

مشتریان بدهند( تأثیر گذاشته است؟
محمد صادقی: به نظر من در حال حاضر یک نوع عدم 
اعتماد در کشور وجود دارد. شاید این لطمه اصلی است 
که در آینده خود را بیشتر نمایان می کند. در حال حاضر 
عمالً شــاهد نوآوری جدیدی نیســتیم. اگر طــی دو دهه 
گذشــته در نمایشــگاه های مختلــف حضــور پیــدا کرده 

باشید، متوجه شده اید که شاهد یک سقوط وحشتناک در بحث نوآوری هستیم؛ این 
موضوع جای نگرانی بسیار جدی دارد.

اکنون شاهد آن هستیم که قانون گذار مجموعه ای از سیستم هایی را که اصالً اولویت ما 
نیستند، به بانک ها تحمیل می کند که بیشتر اولویت نظارتی و کنترلی دارد تا اینکه کمکی 
به توســعه و پایداری کســب و کار کنند. از همین رو بانک ها و شرکت ها مجبور می شوند 
در دوره  زمانی کوتاهی به آنها پاســخ هایی بدهند و کارهایی را که آنها می خواهند، انجام 
دهند، امــا در زمان اجرایی ســازی این ســامانه ها به دلیــل نپختگی آنها شــاهد تغییرات 
متعددی هستیم که وقت زیادی از نیروی انسانی بانک و شرکت ها می گیرد؛ از همین رو 
ما بیشتر درگیر مسائل روزمره و پاسخگویی به رگوالتور هستیم تا اینکه به سمت توسعه 

کسب وکار برویم.
از طرفی واقعیت آن است که نگاه بانک های ایرانی بسیار سنتی است و این برعکس آن 
چیزی اســت که ما در خصوص دیجیتالی شــدن صحبت می کنیم. برای مدیران بانکی 
خرید سخت افزار جذابیت بیشتری نسبت به سرمایه گذاری روی نرم افزار دارد؛ زیرا حوزه  

نرم افزار و فناوری مالی حوزه ای است که شما باید سرمایه گذاری و برای آن صبر کنید.

به نظر شما بانک های ما تب محور عمل نمی کنند؟ مثاًل 
می گوییم االن تب BNPL آمده و سریع بانک ها به سمت 
آن می روند؛ یا نئوبانک آمده و سریع دنبال نئوبانک 

می روند.
صادقی: متأســفانه مدیران برای تقویت حوزه فناوری 
و کســب وکار این حوزه صبر نمی کنند. به دلیل اینکه 
دوره مدیریتــی در کشــور کوتــاه اســت، اکثــر مدیــران 
قصد شوآف دارند و همان کارهایی را که دیگران انجام 
داده اند، تکرار می کنند. در نتیجــه بانک ها تب محور 
می شوند، از همین رو وقتی مسئله ای در یک بانک یا 
شرکت فین تکی انجام می شــود، پشت سر آن شاهد 
تکــرار ایــن موضــوع در ســایر بانک هــا هســتیم و این 
مسئله بدون اینکه برآورد جدی در این خصوص وجود 

داشته باشد انجام می شود.
همیــن االن موضــوع BNPL در حــال تبدیل شــدن به 
ســیلی در بین بانک ها و شــرکت های فین تکی است. 
از نظر من این اتفاق نه تنها کمکی به جامعه و اقتصاد 
نمی کند، بلکه می تواند در دوره ای لطمه های جدی به 
کشور وارد کند و این مدل تفکر انتفاع کوتاه مدت را به 
همراه دارد. به طور مثال اکنون شاهد توسعه این فضا 
هســتیم، اما می بینیــم بعد از مدتــی بانــک مرکزی با 
وضع برخی قوانین کل مسیری را که از قبل آغاز شده، 

از بین می برد.
فارغ از فضایی که اکنون تشــریح کردم، دچار یک دور 
باطل شده ایم که در ابتدا باید آن را حل کنیم. ما با یک 
مخاطره بزرگ طرف هستیم؛ اینکه جو حاضر موجب 
یــک ناامیدی در کشــور شــده اســت. یکســری جوان 
دور هم جمع می شوند و نوآوری می کنند و آینده ای را 
می سازند، عمر و پول می گذارند، اما به نتیجه مطلوب 

نمی رسد و همین امر باعث خروج نیرو می شود.

در حال حاضر واقعیت این است که هم سیستم پرداخت 
و هم سیســتم بانکی به تجهیزات و به روزرسانی نیاز 
دارد و ابزارهایی که ما در داخل ایــران داریم، مدام 
مستهلک تر می شود. با توجه به فضایی که اکنون در آن 
قرار داریم، راهکار چیست؟ باید چه کار کنیم تا از این 

فضای استهالک خارج شویم؟
حمیدرضــا احمدیان: نکته  اول این اســت کــه به نظر 
من در سال ۱۴۰۱ اکوسیستم ما مسیر رشدش نه تنها 
متوقــف شــده، بلکــه منفــی نیز شــده اســت؛ مــا طی 
یک سال گذشته مشــکالت جدی ای در بحث نیروی 
انســانی، تأمین تجهیزات ســخت افزاری و همچنین 
چالش جدی ای با رگوالتوری داشــتیم. اینها مسائلی 

هستند که می توانند جلوی هرگونه نوآوری را بگیرند.
توســعه مــا به شــدت بــه تصمیمــات و سیاســت های 
رگوالتوری وابسته اســت. اکنون ما شاهد آن هستیم 
که انــدازه بازار پرداخت کشــور نســبت به ســال ۱۴۰۰ 
حدود شش درصد کاهش یافته اســت. این در حالی 
است که به لحاظ زیرســاختی حدود ۱۰ درصد رشد را 
تجربه کردیم.این موضوع نشــان می دهد که در سال 
آتی به ســمت یــک چالش جــدی خواهیم رفــت، زیرا 
اگر همین روند در ســال آینده ادامه پیدا کند، چالش 
نگهداشت نیرو بسیار ســخت تر از گذشته می شود. 

به نظر من در 
حال حاضر یک 
نوع عدم اعتماد در 
کشور وجود دارد. 
شاید این لطمه 
اصلی است که در 
آینده خود را بیشتر 
نمایان می کند. در 
 ً حال حاضر عمال
شاهد نوآوری 
جدیدی نیستیم. اگر 
طی دو دهه گذشته 
در نمایشگاه های 
مختلف حضور 
پیدا کرده باشید، 
متوجه شده اید که 
شاهد یک سقوط 
وحشتناک در بحث 
نوآوری هستیم
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همچنین در تأمین تجهیزات جدید با مشکالت جدی 
روبه رو هستیم؛ زیرا قدرت خرید تجهیزات ما به شدت 

کاهش پیدا می کند.
واقعیــت آن اســت کــه هرچنــد مــا مشــکل تأمیــن 
ســخت افزار داریم و هرچند تــالش می کنیم به نحوی 
این قطعات را تأمین کنیم، ولی هزینه اصلی به توسعه 
فناوری ما اختصاص دارد؛ چراکه مجبوریم با یک نرخ 
بسیار متفاوت نسبت به سال های قبل این تجهیزات 

را تأمین کنیم.
همچنین در فضای اکوسیســتم نوآوری در یک ســال 
اخیر شاهد فضای به شدت تکرارپذیری بودیم. یعنی 
نــوآوری مــا به ســمتی مــی رود کــه حداکثــر منافــع در 
حداقل زمان تأمین شــود. این به تعریف اکوسیستم 
نوآوری ما تبدیل شده اســت. ما از لحاظ خلق نوآوری 
روی داشته هایمان، به شدت مشکل داریم و محصول 
جدید را به سرعت راه اندازی نمی کنیم. سؤال این است 
که آیا واقعاً مشــکل فنی داریم؟ من می گویم مشکل 
فنی داریم، ولی مشــکل اول ما نیســت. مشــکل اول  

قوانینی است که ما را محدود می کند.

سؤال را با یک مثال تکمیل می کنم. بحث اجبار مالیات 
از سوی رگوالتوری موجب شد تا بسیاری دستگاه های 
کارت خوان خود را از ترس مالیات جمع آوری کنند. آیا 
موضوعی مانند مالیات می تواند کسب وکارهای نوآورانه 

ما را تهدید کند؟
احمدیان: بحث مالیات در همه  اصناف  نوآورانه ما یک 
تهدید اســت؛ به خاطر اینکه مــا انعطــاف نداریم؛ در 
صورتی که باید در مسیر نوآوری انعطاف داشته باشیم 
و همین شرایط موجب می شود تا بذر نوآوری به نهال 
نوآوری تبدیل شــود. اما به دلیل عدم انعطاف بذرمان 
به درســتی بــه نهــال تبدیــل نمی شــود. این ربطــی به 
بانک هم ندارد؛ در تمام اکوسیستم نوآوری کشورمان 
همین طــور اســت. ما بــرای شــروع و حمایــت هیجان 

زیادی داریم، ولی در نهایت همه اینها رها می شود.
چنــد شــرکت دانش بنیــان در کشــور داریــم؟ مگــر 
نهــاد متولــی ندارنــد؟! چــرا اینهــا رهــا شــدند؟ چــرا 
اکوسیستم شــان درســت شــکل نمی گیــرد؟ چــرا بــه 
بازارهــای هــدف درســت متصــل نمی شــوند؟ شــاید 
بســیاری بحث تحریم را در این خصوص مطرح کنند 
که هرچند تأثیرگذار است، اما اولویت ما در این شرایط 
تحریم خارجی نیست، چراکه خودتحریمی ها آسیب 

بیشتری به ما وارد کرده است.

آقای جعفریان سؤالی که در این بین مطرح است اینکه 
بانک ها تا چه حد به این موضوع نیاز دارند که بر مبنای 
تب هایی که در بازار شکل می گیرند، حرکت کنند؟ چرا 
برای توســعه باید چنین تصمیم های خلق الساعه ای 
بگیرند؟ آیا به نظر شــما بانک ها به چنین چیزی نیاز 

دارند؟
مجید جعفریان: برای پاسخ به این سؤال ابتدا بایستی 
به سؤال اول در خصوص چالش های فناوری برگشت. 
به طور کلی چالش های موجود در این زمینه را می توان 
به دو بخش درون ســازمانی و برون ســازمانی تقســیم 

کرد. با نگاهی اجمالی به سال ۱۴۰۱ درمی یابیم رویداد و نوآوری کالن و خاصی در این حوزه 
رخ نداده و تنها دلیلی که به عنوان یک مزیت رقابتی می تواند یک مشتری را برای تغییر 
بانک خود ترغیب کند، موضوع سود بانکی است، نه نوآوری و خدمت نوینی که یک بانک 
برای جذب مشتری عرضه کرده است. به هر ترتیب نباید این موضوع را نادیده گرفت که 
مطرح شدن مباحث تحول دیجیتال بانکی باعث شــد تا حدی بخش فناوری اطالعات 

بانک از یک پشتیبان به یک پیشران تبدیل شود.
نقش مدیران ارشد بانکی در این خصوص بسیار پررنگ است، از این رو که رفته رفته این 
باور در میان مدیران بانکی در حال شکل گیری است که بخش فناوری اطالعات می تواند 
به عنوان مولد و موتور حرکت سریع کسب وکار بانک عمل کند و این مهم، اتفاق مثبتی 

بود که در سال ۱۴۰۱ شاهد آن بودیم.
بنابراین با توجه به شرایط دشوار سال ۱۴۰۱، شاهد پایداری شبکه بانکی بودیم و می توان 
به این نکته بالید که اکنون پایداری نظام بانکی مثل نظام سالمت و بهداشت نقش بسیار 
پررنگی در جامعه ایفا می کند. نمونه آن هم پایداری و تاب آوری قابل قبول بانک ها در قبال 

حمالت سایبری گسترده در سال گذشته بوده است.
اما یکی از چالش هایی که همواره در شبکه بانکی شاهد آن بودیم، وابستگی سرویس های 
بانکــی بــه ســرویس ها و خدمــات برون ســازمانی اســت. در حــال حاضــر بخشــی از 
سرویس هایی که در داخل شعبه به صورت حضوری به مشتریان ارائه می شود، وابسته 
به سازمان ها و نهادهایی است که خارج از بانک هیچ گونه دسترسی و اختیار تصمیم گیری 
در خصوص آنهــا وجود نــدارد. این موضــوع عالوه بــر هزینه هــای گزافی که بــه بانک ها 
تحمیل می کند، نارضایتی بی شــمار مشــتریان را به دلیل عدم ســرویس دهی مناســب 

سرویس دهندگان بیرونی در پی دارد.

در خصوص صحبت های شما؛ اینکه بانک یک سیستم پایدار که نیاز اولیه مشتری است به او 
ارائه می دهد، آیا باید بابت برطرف کردن این نیاز از بانک تشکر کرد؟

جعفریان: این همان چالش درون سازمانی بانک هاست؛ بدین معنی که بانک ها بیشتر 
به ســمت اداره کــردن بانک رفتند تــا تغییر بانــک. اینکــه بخواهیم صرفاً ســرویس های 
اولیه )پایه( را به مشــتری ارائه بدهیم، دقیقاً به معنای اداره کردن بانک است؛ در واقع با 
اداره کردن سنتی بانک، می توانیم گاهی سرویس ها و محصوالت موجود را کمی سریع تر 
یا پایدارتر ارائه دهیم؛ ولی در صورتی که بخواهید کمی پا را فراتر از مرزهای سنتی بگذارید 
و به نیازهای مشتری فکر کنید، شاهد اقدامات اندک در نظام بانکی هستیم. این موضوع 
یک چالش درون سازمانی است که نیازمند تحول دیجیتال در بانک است. اما این تحول 
دیجیتال فقط در حوزه فناوری نیست، بلکه باید در بحث رهبری سازمان تحول صورت 

گیرد.
در حال حاضر فاکتور اصلی برای رســیدن بــه این هدف تبیین اســتراتژی خواهد بود که 
مشتری در قلب آن جای دارد. در شرایط فعلی بانک ها محصول محور هستند و رقابت 
بر مبنای محصولی است که ارائه می شود، اما به همه مشتری هایمان به صورت یکسان 
این محصول را ارائه می دهیم. اما اگر بانک ها به سمت مشتری محور شدن گام بردارند 

فرهاد اینالویی، معاون فناوری 
اطالعات بانک ایران زمین

میزگرد



102
ماهنامه اختصاصی مدیران

فناور ی های مالی ایران

و به هر مشتری بر مبنای نیاز ســرویس دهی کنند، می توانند سرویس های جدید خلق 
کــرده و ارزش افزوده ایجاد کننــد، در غیر این صــورت تنها در حال ارائه ســرویس پایه به 

مشتریان خود هستیم.
اما چالش دیگر درون سازمانی، موضوع هیئت مدیره بانک هاست که در خوش بینانه ترین 
حالت ممکن بانکدار هستند و حتی در برخی مواقع این مورد نیز صدق نمی کند؛ در واقع 
کمتر کسی را در این مسیر می بینیم که شناختی در بحث دیجیتالی شدن بانک داشته 
باشــد و طبیعتاً نمی توان انتظار داشــت که شــاهد ارائه ســرویس اختصاصی و نوین به 

مشتریان بانک ها باشیم.

من در ســؤال بعدی یک مقدار از صحبت آقای جعفریان وام می گیرم. چقدر ما نگاه تحول 
دیجیتال در بانک هایمان داریم؟ و باز یک بحث دیگری را مطرح کردند که در مورد آن 7۰، 
8۰ درصد نیاز بانک به یکسری سرویس های برون سازمانی است. این دو چالش را تا چه حد 

جدی می بینید؟ 
اینالویی: ما حدود شــش ســال اســت که روی زیرســاخت تحول دیجیتال مشغول کار 
هســتیم. بحث تحول دیجیتال یــک موضــوع یــک روزه و دوروزه نیســت. همان طور که 
آقای جعفریان گفتند به بحث پشتوانه  مدیریتی هم نیاز دارد. زیرساخت  آن فقط فنی 
نیست. به زیرساخت، قواعد و قوانین هم نیاز دارد؛ بنابراین اگر بپذیریم که به هر صورت 
یکی از راهکارهای برون رفت از وضعیت جاری، ایجاد تحول در حوزه های خدمات بانکی، 

به  خصوص در حوزه دیجیتال است، حاال باید ببینیم چه کار می شود کرد.
بحث تحول دیجیتال بانکی چند بخش دارد. یک بخش آن زیرساختی است. در شرایط 
فعلی هر بانکی باید زیرساخت خود را ایجاد کند که هزینه سنگینی را به همراه خواهد 

داشت.
حال با فــرض اینکه این زیرســاخت ها را ســاختیم، خود ایــن زیرســاخت ها هزینه های 
هنگفتی دارد و ساختن آن زمان بر اســت. در بخش بعدی باید پلتفرم سازی کرد که این 
کار ساده ای نیست؛ چراکه تاکنون تنها یاد گرفته ایم که سامانه ایجاد کنیم. در قدم بعدی 
اگر بنا باشد پلتفرمی شکل بگیرد، باید آمادگی داشــته باشد به کسب وکارها سرویس 
ارائه دهد. این مانند سامانه نیست، پلتفرم به این معنی است که بتوانید خدمات حوزه 
بانکی را به صورت سرویس در اختیار کسب وکار بیرونی قرار دهیم و از این طریق است که 
در نهایت محصول تولید می شود. در چنین شرایطی تولید محصول جدید دیگر وظیفه 

بانک نیست. نوآوری در چنین شرایطی ایجاد می شود.
چند ســال پیش بنا بود این کار در بانک مرکزی شــکل بگیرد که به نظر من از ابتدا طرح 
شکست خورده ای بود؛ چراکه نمی توان استاندارد من درآوردی در این حوزه ایجاد کرد، زیرا 
وقتی استاندارد PSD2 سال هاست شکل گرفته و چکش کاری شده، به راحتی نمی توان 

آن را تغییر داد.
ما باید بپذیریم بانکداری دیجیتال ذاتاً به سمت توزیع شدگی می رود، نه متمرکز شدن؛ 
فین تک یعنی اینکه به سمت توزیع شــدگی پیش می رویم و خدمات را شخصی سازی 
می کنیم و فناوری از این موضــوع نیز حمایت می کند. اما هنگامی کــه بخواهید در یک 

سیســتم توزیع شــده کنترل متمرکــزی اعمــال کنید، 
قطعــاً بــا مشــکل مواجــه می شــوید. در ایــن شــرایط 
نمی توان به شــکل ســنتی عمل کرد، بلکه رگوالتور در 
اینجا باید بر اســاس اســتاندارد قدم به قدم جلو برود. 
از همین رو هرچه رگوالتور به اجرا نزدیک تر شــود، کار 
نیز سخت تر می شود. اجرا باید سمت مجری باشد و 

سیاست گذاری را بر عهده رگوالتوری بگذارد.
از سوی دیگر؛ تحول دیجیتال یکسری دغدغه  فرهنگی 
هم ایجاد کرده است. دغدغه  فرهنگی اش مهم است؛ 
چرا؟ چــون بــه محــض اینکه بحــث دیجیتــال مطرح 
می شــود، ســریع بــه سمت و ســویی می روید کــه االن 
ما بایســتی شــعب مان را ببندیــم. کارکنان مــان بیکار 
می شــوند. در بانک هــای بــزرگ، اینهــا دغدغه  هایــی 
اساسی است . ممکن اســت در یک بانک خصوصی 
خیلی دغدغه نباشد، ولی در یک بانک بزرگ دغدغه 
اســت. ما االن ۲۳ هزار شــعبه داریم. می دانیــد که بر 
اســاس تخمینی که مرکــز پژوهش های مجلــس ارائه 
کــرده، بــرای جمعیــت مــا و جغرافیــای ایــران ۱۲ هــزار 
شــعبه کفایت می کند. همین االن بیش از ۹۵ درصد 
تراکنش های بانکی در خارج از شعبه انجام می شود. 
خب شــما یک فکری می کنید؛ می گویید کــه ۲۳ هزار 
شــعبه را می خواهــم به ۱۲ هــزار شــعبه تقلیــل دهم. 
اولین نگرانی این اســت که تکلیف کارکنان آن ۱۱ هزار 
شعبه ای که بسته می شود، فارغ از مسائل جانبی که 

دارد، چیست؟ 
از طرف دیگر تعــداد کارکنان نظام بانکــی ما که فعال 
هســتند، حــدوداً ۲۵۰ هــزار نفــر اســت؛ امــا در یــک 
مقیــاس جمعیــت ۸۵ میلیون نفــره تصــور می کنیــد 
بــا ۱۲ هزار شــعبه چــه شــرایطی خواهیم داشــت. بر 
مبنای استاندارد جهانی ما به حدود ۵۰۰ هزار نیروی 
انســانی نیاز داریم. هرچند کاهش شعب و افزایش 
نیــروی انســانی یــک پارادوکــس اســت. جــواب ایــن 
تناقــض در کجاســت؟ اکنون تعــداد خدمــات بانکی 
که در سیستم بانکی ایران ارائه می شود، حدوداً ۱۲۰ 
ســرویس اســت که بیشــترین آنها در اختیــار بانک 
ملی اســت. اما خدمات بانکــی در دنیا بیــش از ۵۰۰ 
سرویس اســت. در واقع ما عمالً بسیاری از خدمات 
را ارائــه نمی دهیــم. هنگامی که شــما در ســرویس ها 
تنوع ایجــاد می کنید، کارمندان شــما می توانند روی 
ســرویس های جدیــد فعالیــت کننــد و حتــی نیــروی 
انســانی جدیــد نیز جــذب شــود. ایــن موضــوع یک 
مقاومت از درون را به همــراه دارد که معموالً توضیح 

آن برای بانک ها بسیار سخت است.

با توجه به صحبت های شما آیا می توانیم بگوییم که دید 
تحول دیجیتال در بانک های ما وجود ندارد؟

اینالویــی: در حــال حاضــر بانک هــا چنــدان روی ایــن 
موضوع تمرکز ندارند، هرچند برخی نیز به این موضوع 
ورود پیدا کرده اند. به طور مثال در بانک ایران زمین پنج 
ســال طول کشــید تــا زیرســاخت را آمــاده و پلتفرم ها 
را تک به تــک ایجــاد کنیم و بــا توجه بــه اینکــه در این 
زمینــه قواعدی وجــود ندارد، وظیفــه رگوالتــوری را نیز 
بر عهده گرفتیم. دیگر کار کسب و کارهای دیجیتال با 

محمدصادقی،  مدیرعامل 
شرکت بهسازان ملت
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سرویس های پایه راه نمی افتد. ما باید زیرساخت ها و 
ســرویس ها را برای آنها آماده کنیم و زمانــی که با آنها 
مواجه می شویم، ببینیم چه نیازهایی دارند تا به آنها 

پاسخ دهیم.

آیا هم اکنون در بانک مرکزی ما یا در بانک هایمان چنین 
دیدگاهی وجود دارد که در این مسیر قرار بگیریم؟

اینالویی: در مورد قواعد و قوانین قطعاً مشکل داریم. 
اگر اینجا قواعد و قوانین داشتیم، بار کمتری روی دوش 
بانک مرکزی بود. همین االن از زیرساخت شروع کنیم. 
آیا زیرســاخت ابــری داریــم؟ چراکه بانــک دیجیتال و 
نئوبانک مترادف با دریافت ســرویس ابری است. اگر 
کسی فکر می کند که می تواند با ایجاد یک دیتاسنتر 
بزرگ بانــک دیجیتال ایجاد کنــد، بایــد آن را فراموش 
کند. این در حالی اســت که رگوالتور اجازه استفاده از 
زیرساخت ابری را به بانک نمی دهد. تفکر رگوالتوری 
و بانک مرکزی تفکر کنترلی است که موانع را افزایش 

داده است.
مــن در فهرســت پروژه هــای ســال  ۱۴۰۲ بانــک مرکزی 
دیدم، نوشــته شــده که ما می خواهیم قواعد و قوانین 
حــوزه نئوبانک هــا را قاعده منــد کنیــم. ایــن بــه نظــرم 
می تواند خبر خوبی باشــد؛ به شــرطی کــه ورود کنند، 
ولی من همیشــه به بچه های بانک مرکزی گفته ام که 
خواهش می کنیــم چرخ را از اول نســازید. اســتاندارد 
در ایــن حــوزه آماده اســت. اصــالً نیازی نیســت که ما 
 PSD2 .اســتانداردها را بــرای ایــن حــوزه تغییر دهیــم

می تواند جلوی چشم همه مان قرار داشته باشد.

آقای صادقی شما نکته ای در مورد بحث ۹5 درصد آقای 
اینالویی داشتید و اشاره کردید که این موضوع کمی 
گول زننده است. می خواستم توضیحی در این خصوص 
بدهید و آیا تا این حد ما به شعبه  فیزیکی در داخل ایران 
نیاز داریم؟ آقای اینالویی بحث 5۰۰ هزار نیرو را گفت. 

آیا ما در شبکه بانکی مازاد نیرو داریم، یا کمبود نیرو؟
صادقی: به کار گیری ۵۰۰ هزار نیرو شــدنی اســت، زیرا 
تمام دنیا ایــن کار را انجــام می دهند. در حــال حاضر، 
موضــوعِ کســب وکار اســت، زیرا نیــازی نیســت همه 
افــراد کارمنــد بانــک باقــی بماننــد، بلکــه می تواننــد 
توســعه دهنده  ســرویس های بانــک در محیط هــای 
کســب وکاری باشــند. از طرفی آقای اینالویــی به نکته 
مهمی اشــاره کرد که پنج ســال در مســیر تــالش برای 
تحــول دیجیتــال در بانــک بــوده اســت و در این مدت 
توانســته موضوعی را به جایی برســاند. ایــن در حالی 
اســت که دوره مدیریتی در کشــور مــا به کمتــر از یک 
سال رسیده اســت. آدم ها می آیند و می روند و در این 
مدت کوتــاه نمی تــوان برنامــه جــدی ای را عملــی کرد. 
تحــول دیجیتــال در اصل یعنــی جــواب دادن بــه نیاز 
مشــتری. موضوعی که اصــالً بــه آن نمی پردازیــم. در 
دنیا سرویس ها بر مبنای نیاز شکل گرفته اند و تحول 
دیجیتــال در مســیر تســهیل رونــد ســرویس دهی به 
مشتری شکل گرفته اســت. همچنین اکوسیستم ها 
برای پاسخگویی به نیازهای مشخصی شکل می گیرند 
کــه در جامعه وجــود دارنــد که ایــن موضــوع در اینجا 

می تواند کمک کننده باشد.
هیچ گاه از نــگاه باال به پاییــن نمی توان مســائل این چنینی را حــل کرد. رگوالتــور یا بانک 
نمی تواند بگوید اول اکوسیستم را شکل دهید، سپس به دنبال حل مسائل بروید، بلکه 
مسائل ابتدا باید از پایین شناسایی شود و سپس کنار یکدیگر بنشینیم تا آن را برطرف 

کنیم.
اما اگــر بخواهم به موضوع ۹۵ درصد نیز اشــاره کنم، عمالً موضوع وحشــتناکی اســت. 
هرچنــد ۹۵ درصــد تراکنش هــای مالی مــا غیرحضوری هســتند، امــا حجم اصلــی این 
تراکنش ها مربوط به سرویس کارت به کارت است. ما نباید گول این عدد را بخوریم. غیر از 
کارت به کارت، ما هیچ سرویس قابل توجه غیرحضوری به مشتریان خود ارائه نداده ایم. 
شــما اکنون کمترین خریــد خود را نیــز بــا کارت انجام می دهیــد و همین موضوع فشــار 

سنگینی را به شبکه بانکی وارد کرده است.
هرچنــد ســرویس پایــا و ســاتنا را نیــز بــه شــکل غیرحضــوری ارائــه داده ایــم، امــا عمــالً 
نتوانسته ایم سرویسی که قادر به حل مسائل کسب وکاری باشد، ایجاد کنیم. مجموعه 
شرایط نشان می دهد که نگاه مان به نوآوری غلط است؛ چراکه نگاه نوآوری باید از پایین 
به باال باشد و ببینیم که مشتری چه نیازی دارد و بر مبنای آن راه حل ایجاد کنیم. اکنون 
شاهد آن هســتیم که پوزیشن های کاری در شــعب بانکی همان پوزیشــن های ۲۵ سال 
پیش است و می بینیم که فضا هیچ تغییری نکرده اســت. سیستم هرچقدر رشد کرده 
باشد، اما پوزیشن یا شرح شغلی افراد هیچ تغییری نکرده است. این در شرایطی است 
که دیگر بانک ها مانند گذشته مشتری حضوری در شــعبه ندارند. از زیاد بودن کارمند 
صحبت می کنیم، در صورتی که مشکل، ما مدیرانی هستیم که از آن کارمندان به درستی 

استفاده نمی کنیم.
یکی از بزرگ ترین موضوعات در تحول دیجیتال این است که فرهنگ کاری شعبه را هم 
باید تغییر دهیم. کارمندی که فقط در شعبه می نشیند، نمی تواند مشکالت کسب وکارها 
را حل کند. افراد بازاری یا صنعتی را نباید به شــکل ســپرده گذار یا تسهیالت گیر ببیند، 
بلکه باید بر مبنای نیاز آن مشتری سرویس ارائه دهد. اما عمالً دست ما برای ارائه چنین 

سرویس هایی تا حد زیادی بسته شده است.

ما اکنون می توانیم بگوییم چند درصد از ۲5۰ هزار نیروی فعلی بانک ها نیرویی است که به 
کارمان می آید و آیا این تقصیر شبکه  بانکی نیست که این نیروهایش را به روزرسانی نکرده 

است؟ 
صادقی: تقصیر همه ماســت؛ ما باید از همین تعداد شــعبی که اکنون داریم، برای ارائه 
سرویس به مشتری به خوبی استفاده کنیم. اما نگاه سنتی در بانک های ما حاکم است 
و مدیریت ها نیز کوتاه مدت؛ زیرا ما به نوآوری، نگاه بلندمدت نداریم و تنها زیرســاخت 
ایجاد می کنیم. این نگاه در رگوالتوری ما نیز وجود ندارد، در صورتی که ما باید بتوانیم یک 
چشم انداز سه یا دوساله برای آینده کسب وکار ترسیم کنیم، اما در عمل دچار روزمرگی 
شده ایم. حتی بسیاری از کارهای روزمره را نیز اشتباه انجام می دهیم. مجموع این فضای 
حاکم باعث می شود شرایطی را شاهد باشیم که اکنون دچار آن هستیم. اکنون که قیمت 
دالر افزایش می یابد، نگرانیم که چگونه دســتگاه کارت خوان تأمین کنیم. تولید داخلی 
دستگاه کارت خوان در ایران هم همان شرایط تولید خودروی ملی را دارد. اکنون ساده تر 
از فناوری پوز وجود ندارد، ولی ما عمالً نتوانســتیم فنــاوری تولید پــوز را وارد کنیم و از آن 

بهره الزم را ببریم.

مگر همه کشورها دستگاه کارت خوان تولید می کنند؟
صادقی: همه تولید نمی کننــد؛ ولی مملکتی که تمــام بیزینس خود را بر مبنــای کارت و 
پوز قرار داده، به این فنــاوری نیاز دارد. ما حدود ۱۰ میلیون دســتگاه کارت خوان داریم که 
نشان می دهد با یک بیزینس بزرگ مواجه هستیم. بنابراین ما باید به یک تولیدکننده 
کارت خوان تبدیل می شــدیم. هیچ کجای دنیا به انــدازه ایران کارت خوان نــدارد، پس در 
چنین شــرایطی که تا این حد شــبکه را به این موضوع وابســته کرده ایم، حداقل باید به 
فناوری تولید این دســتگاه ها دســت پیدا می کردیم تا نگران واردات آن با افزایش قیمت 

دالر نباشیم.

به قول شما این ماجرا یک سیستم غلط اســت، پس می خواهید یک کار غلط را خوب انجام 
دهید؟

میزگرد
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صادقی: نه؛ مثال زدم. وقتی مثــال می زنم، می خواهم بگویم خــود را از تأمین تجهیزات 
چیزی کــه کســب وکارمان را بر پایــه آن بنــا نهادیم بی نیــاز نکردیــم. زیرا دیگــر نمی توان 
به ســادگی کارت را حــذف کــرد. مــا در حالــی می گوییــم ۹۵ درصــد از تراکنش هایمــان 
غیرحضوری است که همگی آنها با ابزار کارت انجام می شود و این در شرایطی است که 

در این زمینه هم وابستگی به خارج ایجاد کرده ایم و دیگر نمی توانیم آن را اصالح کنیم.

یکی از اصلی ترین موضوعاتی که در بین صحبت ها مطرح شد، عدم ثبات مدیریتی در کشور 
است که عمر آن به کمتر از یک سال رسیده و موضوع دیگر هم بحث رگوالتوری است. شما 
این دو موضوع را چگونه می بینید؟ آیا در کوتاه مدت می توان تحول دیجیتال انجام داد یا همه 

می آیند یک کار هیجانی انجام می دهند تا از آن دوره عبور کنند؟
احمدیــان: من قبل از پاســخ به ایــن موضوع بــه دو نکته 
اشاره می کنم. اگر به مطالعات بین المللی روی ترندها تا 
قبل از سال ۲۰۲۰ توجه کنیم، مشاهده می کنیم که تأکید 
بر موضوعاتی همچون توســعه شــبکه موبایلی، رایانش 
ابری، ایجاد فضای ابری و مباحث این چنینی است. اما 
از سال ۲۰۲۰ به بعد کم کم مسیر عوض شد و موضوعاتی 
مثل هــوش مصنوعــی، اینترنت اشــیا، پــول دیجیتال و 

کامپیوترهای کوانتومی به اولویت ترندها اضافه شد.
ما در چه مرحله ای قرار داریم؟ به اعتقاد من ما در نسل 
ســوم تحول دیجیتــال مانده ایــم. وقتــی صحبــت از ۹۵ 
درصد تراکنش غیرحضوری می کنیم، یعنی ما همچنان 
در فضای دیجیتالی شــدن هســتیم، نه در فضای تحول 

دیجیتال.
وقتی از تحول دیجیتال می گوییم از یک فرهنگ صحبت 
می کنیم، فرهنگی که می خواهد یک مسیر بلوغ جدید 
و یکپارچگی بیشــتر را به ارمغــان بیاورد. ایــن فرهنگ از 
کیفیت بهتر نیروی انســانی می گوید تا خدمات بهتری 
برای مــا به همــراه داشــته باشــد. ما هــرگاه توانســتیم از 
بانکداری دیجیتال نســل ســوم به ســمت نســل چهارم 
حرکت کنیــم و نتایــج آن را نیز مشــاهده کنیــم، می توان 
گفت به ســمت تحــول دیجیتــال حرکــت کرده ایــم. این 
تغییر به معنی تمرکز بیشتر بر مشتری است. بانکداری 
نســل ۴ از راهکارهای شخصی ســازی ســخن می گوید و 
این موضوع بســیار مهــم اســت. همچنیــن در این فضا 
تحلیل های مبتنــی بر پیش بینی رفتار مشــتری بســیار 
حائز اهمیت است. از طرفی در نسل جدید بانکداری باید 
نگرانی های امنیتی مبتنی بر هوش مصنوعی را از بین برد 
و در قدم آخر باید فراتر از بانک به موضوع خدمات مالی 
فکر کــرد و وقتی کمــاکان تمرکز مــا بــر کارت، کارت خوان 
و عابربانک اســت، هیچ گاه نمی توان بــه این موضوعات 

پرداخت.
اگر بخواهیم به سمت تحول دیجیتال حرکت کنیم، بخشی از آن به رگوالتوری بازمی گردد 
و بخش دیگــر آن به نهــادی باز می گردد که بایــد آن را اجرایــی کند. وقتــی دوره مدیریتی 
یک ساله باشــد، چه انتظاری در بحث تحول دیجیتال دارید؟ اصالً شدنی نیست. یک 
مدیر تا می خواهد محیــط را شناســایی و برنامه هایــش را اجرایی کند، به ســمت دعوا و 
حاشیه رانده می شــود؛ اتفاقی که در نهادهای مختلف و بانک ها و مؤسسات شاهد آن 

هستیم.
در حــال حاضر بانک هــای خصوصی کوچک تــر که تجربه پایــداری مدیریتی داشــتند، 
خروجی های بهتری را تجربه می کنند. چند آقای اینالویی در کشــور داریم که پنج ســال 
روی یک موضوع متمرکز شده باشــد و آن را به نتیجه رسانده باشــد. بنابراین مجدداً به 
عدم ثبات مدیریتــی بازمی گردیم که دســتیابی بــه تحول دیجیتــال در کشــور را برای ما 
سخت می کند. شما در موقعیتی هستید که اصالً فرصت فکر کردن ندارید؛ چراکه دائم 
با بخشنامه ها و قانون های جدید مواجه هستید. در این شرایط به صورتی دائمی باید به 

شــکل پارتیزانی رفتار کنید و به مســائل پاسخ دهید. 
من همواره اســتنباطم این بود که باید در شرکت های 
بانکی ۲۰ درصد نیروها پارتیزان و ۸۰ درصد نیروهای 
خالق و نوآور باشند. اما امروز عکس این فکر می کنم؛ 
چراکه معلوم نیســت صبح با کدام بخشــنامه جدید 
مواجــه خواهیم شــد و ما بــا این نــوع نــگاه رگوالتوری 

مشکل داریم.
بانک هــای کوچک تــر بــه ایــن دلیــل چابک تــر عمــل 
می کننــد کــه بخشــی از رگولیشــن را خــود بــه دوش 
کشــیده اند و بــا راه اندازی اکوسیســتم نــوآوری منابع 
مالی جذب بانک  می کننــد؛ در این شــرایط هم بانک 
راضی اســت و هــم چرخه اکوسیســتم بانک تســری 
پیدا می کند. همــه نمی توانند بانک ملی باشــند، اما 
کسب وکارها می  توانند خدماتی ایجاد کنند که بانک 
ملی نیازمنــد آن اســت و در چنین شــرایطی می توان 

انتظار داشت بازار بیشتری را به دست آورد.
وقتی حــدود پنج ســال پیش اســنپ و تپســی به من 
مراجعه کردنــد که چگونــه مســئله رگوالتــوری را حل 
کنیم، گفتم چشم تان را ببندید بروید کارتان را انجام 
دهیــد و از روز اول ســراغ رگوالتــوری نرویــد. بســیاری 
از مکانیســم ها در کشــور این گونه در حال حل شــدن 

است.

همان گونه که اشاره شد، جایی مثل بانک ملی حدود 1۲۰ 
سرویس ارائه می دهد، در صورتی که در دنیا بیش از 5۰۰ 
سرویس بانکی ارائه می شود. اما در داخل می بینیم که 
حتی برخی از همین سرویس ها و سامانه هایی که ارائه 
می شود، قدیمی هستند و عمالً کارایی الزم را ندارند. آیا 
همین موضوع باعث نمی شود تا جلوی تحول دیجیتال 

بانک گرفته شود؟
احمدیان: ممکن است یکسری سرویس هایی باشد 
که مشــتریان محدود داشــته باشــد، اما من این گونه 
به موضوع نــگاه نمی کنــم. می گویم مســیری که دنیا 
می رود، به کدام سمت است؟ دنیا کماکان روی اقتصاد 
پلتفرمی مانــور می دهد و می گوید مبنــای آن اقتصاد 
اشتراکی است. ولی ما در چنین فضایی، ظرفیت های 

خود را برای رسیدن به این فضا کنار هم قرار ندادیم.
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه هــر سرویســی زمانــی بــه 
بازســازی نیــاز دارد، اما مــا یــک ســرویس را راه اندازی 
می کنیم و ۴۰ سال همان را ادامه می دهیم و چندان به 
بهبود آن فکر نمی کنیم. حتی در این مسیر بازسازی 
شــاید به ایــن نتیجه برســیم کــه بایــد ســرویس کنار 
گذاشــته شــود، ولی مــا به هیچ عنــوان چنیــن تفکری 

نداریم.
اینکه کشورهای دیگر از ۱۰۰ به ۵۰۰ سرویس رسیدند، 
دقیقــاً همــان نقطــه اختالفــی مــا بــا آنهاســت، زیــرا 
بانک هــای آنهــا ســرویس هایی را ارائــه می دهنــد کــه 
ما حتــی به آنها فکــر هم نمی کنیــم. اکنون شــاهد آن 
هستیم که بســیاری از ســرویس های جدید از سمت 
کسب وکار ها به بانک می رود و این اتفاق برعکس رخ 
نمی دهــد. اگر بخــش خصوصی به ســمت کیف پول 
بــرود، بانک هــا هم بــه این ســمت می رونــد. در بحث 
BNPL نیز همین شرایط حاکم است. متأسفانه ورودی 

احمدیان: دنیا 
کماکان روی اقتصاد 
پلتفرمی مانور 
می دهد و می گوید 
مبنای آن اقتصاد 
اشتراکی است. ولی 
ما در چنین فضایی، 
ظرفیت های خود 
را برای رسیدن به 
این فضا کنار هم 
قرار ندادیم.نکته 
دیگر این است که هر 
سرویسی زمانی به 
بازسازی نیاز دارد، 
اما ما یک سرویس را 
راه اندازی می کنیم 
و 40 سال همان را 
ادامه می دهیم و 
چندان به بهبود آن 
فکر نمی کنیم
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و خروجی اکوسیستم ما با مشکل مواجه است.

آیا به نظر شــما این اختیار یا شــجاعت از سمت هر 
مدیریتی در مجموعه بانکی وجود دارد که بگوید من 
مثاًل این ۲۰ سامانه قدیمی را کنار می گذارم و به جای 
آن 4۰ سرویس یا مثالً سامانه جدید می آورم که در حال 

حاضر به کارم می آید.
احمدیان: بحث اینکه ریسک آن را بپذیرند و جسارت 
آن را داشته باشند، یک مسئله است و اینکه آیا برای 
آن راهــکار داریــم، موضوع دیگری اســت. بلــه راهکار 
داریم. اما چرا اجرایی نمی شود. به طور مثال منِ نوعی 
در شــرکتم ایده خلق کنم و بســیاری از ســرویس ها را 
ارائه می دهم، اما همین فردا صبح ممکن است بانک 
باالسر شرکت بگوید که باید هر کاری را که من می گویم، 
انجام دهید؛ زیرا بانک های ما ریســک پذیر نیستند. 
ثبات مدیریتی جسارت بیشــتری به مدیران می دهد 
تــا بتواننــد ریســک پذیرتر باشــند. اگــر می خواهیــم 
سیستمی چابک داشته باشیم و نیروی انسانی خود 
را بهبود ببخشیم، نیازمند پذیرش بخشی از ریسک 

هستیم.
اینالویی: بانک یک بنگاه تجاری است. باالخره بنگاه 
تجاری برای ســود و زیان کار می کند و به دنبال انتفاع 
اســت و ما با بنگاه خیریــه طرف نیســتیم. اینکه یک 
سرویسی ارائه شود یا نشود، بسیار مرتبط با به سود و 
زیان است؛ یعنی اگر نفعی در آن سرویس وجود دارد، 
باید ارائه شود و هیچ اشکالی ندارد. اما مشکل فعلی ما 
چیست؟ قیمت تمام شده سرویس های ما باالست و 
هرچه ما سرویس بیشتر ارائه می دهیم، ضرر بیشتری 
می بینیم. االن سرویس بیشتر، تراکنش بیشتر و این 
یعنی زیان بیشــتر؛ چرا؟ چون قیمت تمام شــده  مثالً 
یک تراکنــش که کارمزد آن بــرای ما ۵۰۰ تــا ۶۰۰ تومان 
است، حدود پنج هزار تومان است. پس هرچه بیشتر 
تراکنش داشته باشــید، زیان تان افزایش می یابد. اگر 
از این چرخه  زیان خارج نشویم، به  زودی همین بالیی 
که سر سیستم پرداخت آمده، سرمان خواهد آمد. در 
سیستم بانکی نیز همین بال ســرمان آمده و بدتر هم 

خواهد آمد.
از طرفی نــرخ تمام شــده  پول مان را بــاال برده ایــم و این 
هزینه را در جایی دیگر از مشتری می گیریم. بنابراین 
هر جایی که سرویس مقرون به صرفه باشد، سرویس 
را باید ارائــه بدهیم. چرا نباید ارائــه بدهیم؟ هرجا هم 
مقرون به صرفــه نباشــد، بانک کــه یک بنــگاه تجاری 

است، باید آن را متوقف کند.
جعفریان: آقای اینالویی به نکته مهمی اشاره کردند. 
من در تکمیــل فرمایش ایشــان بگویم کــه در مبحث 
تحــول دیجیتــال، یکــی از مســائل مهمــی کــه مطرح 
می شــود این اســت که ما بیاییم جریان های درآمدی 
جدیدی بــرای بانــک ایجاد کنیــم. بخش عمــده ای از 
اهداف بانکداری کسب درآمد است و این جریان های 
درآمــدی جدیدی کــه در تحــول دیجیتال بــرای بانک 
ایجاد می شــود، قطعاً جریان های درآمدی ای هستند 
که کارمزدمحورند؛ این بدان معناست که مدل درآمدی 
بانــک را تغییــر خواهــد داد و در حال رفتن به ســمتی 

هســتیم که درآمدهای ســنتی که حاصل از تســهیالت و سرمایه گذاری هاســت، تغییر 
شکل و ماهیت می دهند و به ســمت کارمزدمحوری می آیند. در حال حاضر درآمدهای 
کارمزدمحور بانک هیچ تناســبی با درآمدهای ســنتی بانک که بیشــتر آن از تسهیالت 
حاصل می شــود، ندارد؛ ولی در بــازار بین المللی، می بینیــد که درآمدهــای کارمزدمحور 
بانک ها پنج برابر درآمدهای سنتی شــان است. اما در نظام بانکی کشــور پس از تعریف 
و ایجاد ســرویس های نوآور به بن بســت کارمزد می رســیم. این کارمزد را چه کســی برای 
خدمات بانکی تعیین می کنــد؟ رگوالتور. این کارمزد هیچ ســنخیتی با هزینه های بانک 
ندارد. در واقع از ســرویس های نهادهای دولتی و حاکمیتی استفاده می کنیم، هزینه ها 
و کارمزد آن را می پردازیم، اما به صورت رایگان به مشتریان ارائه می دهیم. این بحثی که 
به درستی اشاره کردند که بحث سود و زیان بانک است و یکی از مصادیق تحول دیجیتال 

این است که جریان های درآمدی جدیدی ایجاد کنیم.

آقای جعفریان در ادامه  بحث شما قصد داشتم به موضوع کارمزد اشاره کنم. اکنون شبکه بانکی 
به شدت نسبت به این موضوع معترض و از آن متضرر شده است. بارها وعده داده شد که بحث 
کارمزد حل می شود که آخرین آن سه ماهه اول 14۰1 بود که بار دیگر محقق نشد. در حال حاضر 

بانک ها قصد دارند با این موضوع چگونه برخورد کنند؟
جعفریان: ایــن موضوع یکــی از چالش های جــدی بانک هاســت. بارها بــا نهادهایی که 
تصمیم گیر هستند، مکاتبه شده است، ولی در اصل کاری از دست بانک ها برنمی آید. 
کاری که بانک ها می توانند انجام دهند، این اســت که با کمک فناوری هزینه هایشــان را 
کاهش دهند. برای مثال حذف هزینه های مرتبط با پیامک در نظام بانکی به تنهایی یک 
عامل کاهش دهنده هزینه کالن در بانک اســت. در بحث کارمزد نیز نهاد قانون گذار در 
این زمینه تعیین کننده است و عمالً در این بخش کاری از دست بانک ها برنمی آید، جز 
اینکه آن را پیگیری کنند تا به نتیجه برســند؛ زیرا باید یک ســنخیتی بین سرویسی که 
ارائه می دهد و درآمدی که از آن کسب می کند، وجود داشته باشد و یک مسیر درآمدی 

برای بانک ایجاد کند.
وقتی تصمیم گیران و مدیران بانک درمی یابند که در قبال ارائه محصول و خدمت جدید 
کارمزدی نصیب بانک نمی شود، دلسرد شــده و از ارائه خدمت ســر باز می زنند. این در 
شرایطی است که بانک هر استعالمی را از هر نهادی دریافت می کند، بالفاصله هزینه آن 
را می پردازد، ولی این اتفاق به شکل برعکس رخ نمی دهد و این اتفاق از جمله چالش های 

بزرگی است که وجود دارد.
اما اگر بخواهم در ادامه بحث قبل به موضوع تحول دیجیتال اشــاره کنم، باید گفت که 
در حال حاضر بانک ها کمی متقاعد شده اند که دیدگاه خود را در این زمینه تغییر دهند؛ 
ولی اینکه چگونه ایــن تغییر را انجام دهند، بــه نظر من چالش بزرگ تری اســت. یکی از 
چالش های اصلی در این خصوص نیز رهبری سازمان است. من به عنوان یک مدیر حتی 
اگر در دوره ای کوتاه وارد سازمانی بشوم که در آن یک سند استراتژیک تحول و یک برنامه 
وجود دارد، طبق سند مســیر را پیش می برم و تغییر مدیریتی تأثیری در مسیر سازمان 
ندارد. اما در واقعیت هیچ نقشه راه عملیاتی و سند استراتژیک کاربردی ای وجود ندارد. 

مجید جعفریان، معاون فناوری 
اطالعات بانک سرمایه

میزگرد
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برای تهیه استراتژی باید به حوزه مشتری، عملیات، فرهنگ و زیرساخت توجه جدی کرد.
اگر در نهاد رهبری سازمان تفکر تحول و چگونگی اجرای آن وجود داشته باشد و افرادی 
در هیئت مدیره آن را به شــکل مســتمر پیگیری کنند، تغییــرات مدیریتی اثــر زیادی در 

سازمان ایجاد نمی کند.

در صحبت های قبلی خود به چالش های درون سازمانی اشاره کردید و یکسری چالش های 
برون سازمانی؛ بخشی از این چالش های بیرونی مربوط به سامانه هایی است که بانک مرکزی 
ارائه می دهد. به نظر شما بانک مرکزی چنین وظیفه ای دارد که سامانه در اختیار بانک ها قرار 

دهد و بگوید شما بر مبنای آن کار کنید؟ 
جعفریان: بانک مرکزی هم قطعاً یکســری وظایــف ذاتی حاکمیتی دارد کــه از جمله آن 
می توان به بحث مدیریت و نظارت بر تراکنش ها، ردیابی تراکنش ها و بحث هایی همچون 
مبارزه با پول شویی و... اشاره کرد. اما در موضوع عملیاتی سازی موارد فوق، بار زیادی بر 
دوش بانک هاست. به عنوان مثال همکار من در شعبه برای یک کار کوچک بانکی مجبور 
است از یک سامانه خارج شود و وارد یکی دیگر از سامانه های بانک مرکزی شود؛ تعدد 
سامانه ها برای کارمندان شعبه چالش ایجاد کرده و یک همکار پشت باجه با چندین و 
چند پنجره باز مواجه است. بنابراین شاید بهتر این بود که پیاده سازی ابزارهای حاکمیتی 
و نظارتی بانک مرکزی با کمترین تأثیرگذاری در عملیات شــعب بانک ها انجام می شد. 
فارغ از سامانه های بانک مرکزی، اکنون بیشترین اختالل مربوط به استعالمات سامانه 
ثبت احوال اســت. بیشــترین تعداد تراکنش های اســتعالمی بانک ها از ســازمان ثبت 
احوال کشور است. کوچک ترین اختالل در این مسیر، سرویس های بانک را به طور کامل 
با مشــکل مواجه می کند. همچنین اگر در بخش پیامک اتفاقی رخ دهد، تراکنش های 
اینترنتــی ما بــا مشــکل مواجــه می شــود. موضــوع دیگــر ایران اکســس اســت که بــا آن 
دست و پنجه نرم می کنیم. دانشجو یا تاجری که از ایران خارج شده، چرا نباید به خدمات 
اینترنت بانک دسترسی داشته باشد. تمام این سختی ها به نحوی به واحد فناوری بانک 
بازمی گردد. ای کاش رگوالتوری اجازه می داد ما به شکل آفالین امنیت را برقرار کنیم. یعنی 
دیگر نیازی نباشد برای هر انتقال وجهی یا هر احراز هویتی از سامانه های خارج از بانک 
استفاده کنیم. همچنین بخشنامه های گاه وبیگاه نظارتی در خصوص موضوعات مختلف 

همچون خرید تجهیزات و استفاده از استانداردها مزید بر علت شده است.
تعدد نهادهای نظارتی نیز از دیگر مشکالت است و پاسخ دهی به این تعداد نهاد نظارتی 
امری دشوار و گاهی ناممکن است و به نظر می رسد وحدت رویه در این خصوص تأثیرات 
مثبت تری را در پی خواهد داشــت. شــاید برخــی دســتورالعمل ها در بانک های کوچک 
ســریع تر انجام شــود، ولی در بانکی مانند بانــک ملی یک تغییــر رویه و اجــرای آن زمان 
متفاوتی نیاز دارد. به طور مثال در خصوص پیاده سازی ISMS در بانک ملی تنها دو سال 

زمان نیاز است تا دارایی های بانک شناسایی شود.

در بخش آخر می خواستیم یک جمع بندی  داشته باشــیم از اینکه چشم انداز سال 14۰۲ را 
چطور می بینید و در ســال آینده قصد داریم چه کار کنیم و با توجه به فضایی که اکنون در 

بحث محدودیت اینترنت وجود دارد و نیز با توجه به 
فضای کسب وکاری که در سال گذشته شاهد بودیم، 
چه پیشــنهاد و راهکاری دارید؟ به نظر شما در سال 
14۰۲ چه چشم اندازی داریم و راهکارهای پیشنهادی 

چیست؟
اینالویی: فکر می کنم ۱۴۰۲ از ۱۴۰۱ به مراتب سخت تر 
و پیچیده تر خواهد بود؛ شــاید حرفی را که می زنم، به 
شــوخی بگیرید؛ ولی به نظرم در حــوزه کارمزد همین 
االن باید یک صفــر جلوی همه  عددهــا بگذاریم. دو، 
سه سال پیش آقای خاتونی )معاون فناوری اطالعات 
وقــت بانــک ملــی( در خصــوص بحــث صــدور کارت 
گفــت: »در بانک ملــی هزینه صــدور کارت بانکی ۲۵ 
هــزار تومان اســت، اما بــرای صــدور کارت از مشــتری 
ســه هزار تومــان دریافت می کنیــم.« یعنی مشــتری 
از منــزل می آید و کارتــش را یادش رفته باشــد بیاورد، 
دیگر نمی رود دوباره کارتش را بیاورد و با خود می گوید 
اگر یــک کارت دیگر دریافــت کنم، به صرفه تر اســت. 
این گونه است که به راحتی منابع هدر می رود. بنابراین 
اگر در حــوزه  کارمزد، تغییرات اساســی ایجــاد نکنیم 
)که من می گویــم باید یک صفر جلــوی همه خدمات 
کارمزددار قرار دهیم(، آن وقت می توان شــاهد تغییر 

جدی بود.
صادقــی: واقعــاً نیروهــای مــا در شــرکت های بانکــی 
تالش زیادی انجام می دهند. وقتی فضا را می بینیم، 
فشــار زیادی روی بچه های فنــی وجــود دارد. ما همه 
مشکالتی را که در این بحث گفتیم، داریم؛ اما ناامید 
نمی شــویم. باالخره باید مســیر خود را پیدا کنیم. ما 
در ســال ۱۴۰۲ قطعــاً مشــکالت جــدی ای داریــم، اما 
مســیر فناوری ادامه خواهد داشت و در بانک تالش 
می کنیم که ســرویس پایداری را به کاربران خود ارائه 
دهیم. امیدواریم در ســال ۱۴۰۲ موضوع کارمزد حل 
شود. این اتفاق با افزایش درآمد بانک همراه خواهد 
شد و ما هم به عنوان شرکت فناوری بانک دست مان 

بازتر خواهد بود.
احمدیــان: مشــکالت مشــترک اســت؛ یعنــی مــن 
خــودم فکــر می کنــم به هــر حــال آســیبی کــه از نظام 
کارمزدی وارد می شود، یک آسیب بسیار جدی است. 
واقعیت قضیه این است که در ســال آینده، اگر تمام 
بانک های ما فقط بتوانند شرایط موجود را حفظ کنند، 
بزرگ ترین خدمت را انجام داده اند. زیرا اکنون بحران 
نیــروی انســانی، بحــران فناوری، مســائل حل نشــده 
رگوالتــوری و مســائل این چنینــی مــا را دچــار چالش 

کرده است.
جعفریان: قطعاً مشکالت در این چند سال اخیر بوده 
و هست و فقط از نوعی به نوع دیگر تبدیل می شود و در 
آینده هم مشکالت با شکل و فرمی جدید وجود خواهد 
داشــت. ما به لحــاظ فنــاوری از کشــورهای دنیا عقب 
نیستیم و در بخش فناوری های بانکی به مراتب از سایر 
صنایع پیشروتر هستیم. تبلیغات محصوالت فناورانه 
در بانک ها نشان دهنده تغییر فرم و تبدیل فناوری بانکی 
از حالت پشتیبان به پیشران است. تمرکز بر نیازهای 
مشتری و حرکت از محصول محوری به مشتری محوری 

برنامه ما در سال آینده خواهد بود 

حمیدرضا احمدیان، مدیرعامل 
شرکت داده ورزی سداد



ســال  ۱۴۰۱؛ 
تداوم ابهام ها

طی یک سال گذشته، در بخش »باشــگاه« ماهنامه عصر تراکنش به سراغ تعداد زیادی 
از کسب وکارهای صنعت فناوری های مالی کشــور رفتیم و در گفت وگو با مدیران عامل 
آنها به چالش هایشان، دستاوردهایشان و برنامه هایشــان پرداختیم. تقریبًا در تمامی 
مصاحبه های کسب وکاری که در این سال داشــتیم، دو موضوع از مهم ترین چالش های 
اکثریت آنها بود؛ یکی »رگوالتوری« و دیگری »جذب و نگهداشــت نیروی انســانی« که 
سعی کردیم در این سال نیز مانند همیشه صدای کسب وکارها باشیم. عالوه بر این زندگی 
شخصی و حرفه ای چند تن از مدیران کشور را برایتان بازگو کردیم. در صفحات پیش رو 
عالوه بر اینکه مروری بر بخش »باشگاه« یک سال گذشته عصر تراکنش داشتیم، به روال 
ســال های قبل در پایان سال، با کسب وکارهای بیشــتری صحبت کردیم و از چالش ها و 
دستاوردهایشان در سالی که گذشت، پرسیدیم و نیز از آینده و چشم اندازی که برای خود 

متصور هستند.

باشگاه
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مروری بر گفت وگوهای جلد ماهنامه عصر تراکنش در سال ۱۴۰۱

مدیرانی 
هدف ساختن

ماهنامه عصر تراکنش، با وجود تمام امیدها و ناامیدی ها و با وجود تمام چالش ها و بی ثباتی هایی که در هزینه های تولید، 
چاپ و توزیع یک نشریه کاغذی در کشور پیش رویش بوده، تاکنون 67 ماه به صورت منظم و پیوسته هر ماه تولید، چاپ 
و توزیع شده و همیشــه برایش دو عنصر کلیدی »مدیران« و »کســب وکارها« مهم بوده اســت. عصر تراکنش از ابتدای 
انتشار خود تابه امروز تغییرات زیادی داشته و حاال که به شماره 67 خود رسیده، هویت مشخص تری نسبت به گذشته 
پیدا کرده اســت. عصــر تراکنش از شــماره 6۴، بــه تگ الین خود کلمــه »مدیــران« را اضافه کــرده و اکنــون »ماهنامه اختصاصــی مدیران 
فناوری های مالی ایران« است؛ چراکه می خواهیم بیش از گذشته بر مدیران و آنهایی که قرار است آینده کسب وکارهای فناوری های مالی 
ایران را بســازند، تمرکز کنیم؛ به همین خاطر هر ماه جلد خــود را به یکی از مدیران صنعت فناوری های مالی کشــور اختصاص می دهیم. 
هویت طرح جلدهای عصر تراکنش تاکنون چند بار به روز شده است. در ابتدا رویکردمان معرفی چهره های پیشکسوت صنعت بانکداری 
و پرداخت ایران بود و جلدهای عصر تراکنش عکس محور بودند. به مرور از تک چهره خارج شــدیم و بعد از مدتی نســل دوم جلدها را که 
تصویرسازی بود، شروع کردیم. با توجه به بازخوردهایی که گرفتیم، بار دیگر به انتشــار تصویر افراد روی جلد برگشتیم و این بار به سراغ 
چهره های فعال روز صنعت رفتیم؛ افرادی که به عقیده ما حضورشــان در ایــن صنعت می تواند باعث »تغییر« شــود. اکنون که در پایان 
سال ۱۴۰۱ قرار داریم، بر آن شدیم تا نگاهی به جلدهای ماهنامه عصر تراکنش در این سال داشته باشیم و بار دیگر به مدیرانی بپردازیم 
که در سال ۱۴۰۱ تصویرشان روی جلدهای عصر تراکنش قرار گرفت. روح هللا فاطمی اردکانی، مدیرعامل سابق شرکت توسن؛ تیم لطیف، 
بنیان گذار هلدینگ مکس؛ احمد سلمانی آرانی، مدیرعامل هلدینگ به پویان هوشمند امید؛ محمد فرجود، مدیرعامل هلدینگ فناوری 
بانک تجارت؛ مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس؛حسام حبیب هللا، معاون فناوری اطالعات بانک شهر؛ سیدحامد 
قنادپور، مدیرعامل تارا و رئیس هیئت مدیره ارتباط فردا؛ محمدحسین کاشی، مدیرعامل پرداخت الکترونیک سداد و علی حاجی زاده 

 مقدم، مدیرعامل آدانیک افرادی هستند که تصویر آنها روی جلد ماهنامه عصر تراکنش در سال ۱۴۰۱ قرار داشتند.

روح هللا فاطمی اردکانی، مدیرعامل سابق شرکت توسن
شرکت توسن یا همان توسعه سامانه های نرم افزاری نگین که برخی قدیمی ترها آن را با نام کیش ویر 
می شناســند، از نام های بزرگ و شناخته شــده صنعت نرم افزار بانکی ایران اســت کــه در طول 
سال های فعالیتش همواره به عنوان یکی از شرکت های پیشرو و نوآور در این صنعت از آن یاد شده 
است. توسن در ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰ روی تابلوی بورس عرضه اولیه شد و بسیاری معتقدند عرضه 
سهام توسن در بازار سرمایه نه تنها چراغ راهی برای ورود سایر شرکت های فناوری محور به بورس 
خواهد بود، بلکه این اتفاق، بارقه های امید را در سایر شرکت های فناوری برای قدم گذاشتن در این 
مسیر روشن کرده است. روح هللا فاطمی اردکانی از سال ۱۳۷۹ به شرکت توسن می پیوندد و نهایتاً 
در آبان ۱۳۹۵، سکان مدیرعاملی توسن را به دست می گیرد. اولین گام روح هللا فاطمی به عنوان 
مدیرعامل توسن، ایجاد انضباط و شفافیت مالی در شــرکت بود و به گفته خودش، سعی کرد 
مباحث طرح و برنامه داخل شرکت را منضبط کند و فرایندهای تولید نرم افزار را منسجم سازد. 
همچنین ITIL را برای تمام فرایندهای شرکت پیاده کرد. عالوه بر این، در فرایندهای داخلی نیز با 
راه اندازی ISMS در شرکت و دیتاسنتر، فرایندهای داخلی را نیز سروسامان داد. روح هللا فاطمی 
اردکانی تا اوایل آبان ماه ۱۴۰۱ مدیرعامل این شرکت بود و اکنون به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، 

شرکت توسن را همراهی می کند.
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گفت وگوی  
ماه

تیم لطیف، بنیان گذار هلدینگ مکس
در ســال های اخیر شــاهد ورود گروه های بزرگ صنعتی به حوزه های نوآورانه و فناورانه بوده ایم؛ 
موضوعی که بسیاری آن را به فال نیک گرفته اند و نیز برای رشد اکوسیستم نوآوری کشور مفید 
می دانند؛ چراکه حوزه های نوآورانه و فناورانه برای توسعه و همه گیری، ابتدا نیازمند منابع مالی 
سنگین هســتند که این را می توان از گروه های بزرگ انتظار داشت و موضوع بعدی که همزمان 
با بزرگ شــدن، نیاز به آن به شــدت نمایان می شــود، دانش مدیریتی اســت که این موضوع نیز 
اغلب در گروه های بزرگ صنعتی به خاطر سابقه باالیی که دارند، به شکل دانش و تجربه وجود 
دارد. احتماالً همه اینها، باعث شده حضور گروه صنعتی ماموت به عنوان یکی از سرمایه گذاران 
در هلدینگ مکــس در حوزه اســتارتاپی ایران به فال نیک گرفته شــود؛ ایــن هلدینگ به همت 
تیم لطیف در سال ۱۳۹۸ راه اندازی شد و مأموریتش کمک به توسعه کسب وکارهای کوچک و 
متوسط، اما دارای پتانسیل، از طریق تأمین منابع مالی و ارائه خدمات غیرمالی )مشاوره، آموزش 
و...( است. تیم لطیف که بیش از ۲۵ سال در حوزه های مختلف تجربه کارآفرینی دارد و از آلمان تا 
ایران شرکت های موفق و تأثیر گذار زیادی را راه اندازی کرده، ۱۶ سال پیش به ایران مهاجرت کرد و با 
آشنایی با ظرفیت های اقتصاد دیجیتال ایران، استارتاپ های موفقی را تأسیس کرد که در نهایت 

هلدینگ مکس برای توسعه هرچه بیشتر و بهتر این استارتاپ ها راه اندازی شد. 

احمد سلمانی آرانی، مدیرعامل هلدینگ به پویان هوشمند امید
اگر سیدمهدی حسینی را مرد استراتژیک مهاجرت بانک سپه به کربنکینگ جدید و در ادامه 
آن، ادغام بانک های نیروهای مسلح و مهاجرت شان به این سامانه بدانیم، احمد سلمانی آرانی 
را باید مرد این میدان بدانیم. بر هیچ کس پوشــیده نیســت که ابرپروژه ای که در بانک ســپه رخ 
داد، اتفاق بزرگی بود که نمونه اش در تاریخ بانکداری ایران وجود نداشت و کاری بسیار پیچیده، 
پرریسک و سخت بوده که نمی توان انجامش را به یک نفر نسبت داد و یقیناً صدها نفر در انجام 
موفقیت آمیز این رویداد نقش های کوچک و بزرگی داشــته اند، ولی در این اتفاق نقش کلیدی 
سیدمهدی حسینی به عنوان فرد استراتژیست و نقش احمد سلمانی آرانی به عنوان کسی که 
در میدان، رابطه قوی و مستقیمی با تمام تیم ها و گروه ها جهت پیشبرد اهداف داشته، پررنگ تر 
اســت. با توجه به بیش از ۳۳ ســال تجربه فعالیــت در حوزه بانکــی، احمد ســلمانی آرانی جزء 
پیشکسوت های صنعت بانکداری کشور محسوب می شود. او به جوان ترهایی که می خواهند 
وارد این صنعت شوند، چند توصیه می کند: »وقتی یک مدیر باتجربه می خواهد توصیه ای به 
جوان ترها کند، این توصیه می تواند با دو نگاه باشد. با نگاه زمینی می گویم روی شغل شان تمرکز 
داشته باشند. جوان ها باید صبور باشند، تمرکز داشته باشند و کارشان را دوست بدارند تا در آن 

مسیر پیشرفت کرده و عمق پیدا کنند.« 

محمد فرجود، مدیرعامل هلدینگ فناوری بانک تجارت
محمد فرجــود از آن دســت مدیــران جــوان و باتجربه ای اســت که مســیر حرفه ای خــود را با 
رشد ســریعی طی کرده اســت. او که فارغ التحصیل مهندســی مکانیک از دانشگاه شریف 
است، بعد از دوران کارشناسی خود متوجه عالقه اش به رشته مدیریت می شود و از آن پس 
به عنوان یک مدیر حرفه ای، مسیر کاری خود را دنبال می کند. فرجود از مدیران شناخته شده 
اکوسیســتم فناوری کشــور اســت که تجربه فعالیت در حوزه هــای ســرمایه گذاری، اپراتور و 
مخابرات، زیرســاخت های شــهری و اکنون نیز صنعــت بانکــی را دارد. اقدامــات و اثراتی که 
فرجود طی چندین سال گذشته از خود بر جای گذاشته، باعث می شود حضورش در هلدینگ 
فناوری بانــک تجارت نیــز به فال نیــک گرفته شــود. بانک تجارت یکــی از بانک هــای مهم و 
استراتژیک کشور است که در حوزه کسب وکارها بسیار فعال است و تجربه فرجود در واحد 
راهکارهای سازمانی ایرانسل نشان می دهد که در آینده باید شاهد اقدامات مثبت بسیاری 
در بانک تجارت باشــیم. طبق صحبت های فرجود، پر کردن یکســری خألها در اکوسیستم 
خدمات بانکی کشور جزء اهداف جدی او در این هلدینگ است و بانک تجارت قرار است به 

کسب وکارهای اکوسیستم نوآوری و اکوسیستم دیجیتال کشور کمک بسیاری کند.
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مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس
مجتبی توانگــر، رئیس کمیتــه اقتصاد دیجیتال مجلس شــورای اســالمی را می تــوان یکی 
از معــدود افــراد در دولــت و مجلــس دانســت که حضــور پررنــگ و فعالــی به عنــوان حامی 
کسب وکارهای مستقل در زمان حضورش در مجلس داشته است. در بسیاری از جریانات 
سیاسی که به دنبال ایجاد محدودیت یا ممنوعیت برای فعالیت کسب وکارهای خصوصی 
و مستقل بوده ، توانگر در حمایت از کسب وکارها به عنوان یک رکن اساسی اقتصاد کشور 
تالش کرده اســت. حمایت توانگــر به عنوان یــک نماینده مجلس از کســب وکارهای بخش 
خصوصی به قدری در یک ســال گذشــته جدی بــوده که بســیاری حضــور او را در مجلس، 
دلگرمی بزرگی برای توسعه زیرســاخت های حقوقی و قانونی حوزه های نوآورانه و مبتنی بر 
فناوری در کشور می دانند. به عقیده او، پیشرفت کشور طی سال های آینده از معبر توسعه 
اقتصــاد دیجیتــال حاصل خواهد شــد و ضروری اســت تــا سیاســت گذاری و اجــرای آن به 
گونه ای صورت پذیرد که ترمزی در برابر توسعه اکوسیســتم نباشد و در برابر چالش ها نگاه 
حل مسئله باید رویکرد غالب مسئوالن کشور باشــد. توانگر بر این عقیده است که بخش 
خصوصی باید مدل های مختلف رگ تک را معرفی کرده و توسعه دهد؛ چراکه نقش بخش 

خصوصی در این حوزه جدی است. 

حسام حبیب هللا، معاون فناوری اطالعات بانک شهر
مدیرانی که ســابقه فعالیت مدیریتــی در دو یا چند صنعت را داشــته اند، به دلیل شــناخت 
عمیقــی کــه از آن صنایــع دارنــد، عمومــاً جــزء مدیرانــی هســتند کــه در طوالنی مــدت باعث 
شکل گیری اتفاقات خاصی در صنایع می شوند که وقوع آن تا پیش از آن نادر یا نشدنی بوده 
اســت؛ اتفاقاتی که حاصل ترکیب سرویس ها و زیرســاخت های دو یا چند صنعت هستند. 
حسام حبیب هللا یکی از این دست مدیران است که سابقه فعالیت جدی او در حوزه مخابرات 
و صنایع مخابراتی و حضور اکنونش در صنایع بانکی را می توان در آینده نزدیک منشاء اتفاقات 
مثبتی از جنس ترکیب و ادغام این دو صنعت دانســت؛ اتفاقی که او پیش تــر از آن با عنوان 
تلکوبانک یاد می کرد. حسام حبیب هللا در دوران مدیرعاملی اش در جیرینگ مفهومی به نام 
تلکوبانک را مطرح و دنبال کرد و حــاال با حضورش ابتدا در هلدینگ فنــاوری اطالعات بانک 
شهر و سپس به عنوان معاون فناوری اطالعات بانک شهر، یک قدم به این مهم نزدیک شده 
است؛ اتفاقی که می توان امیدوار بود حسام حبیب هللا با حضورش در بانک شهر و دغدغه ای 
که از پیش داشته، بتواند به نوعی آن را رقم بزند. او در این باره می گوید: »یکی از اهداف من در 
دوره مسئولیت در بانک شهر بسترســازی برای توسعه فین تک ها بوده اســت. در این رابطه 

ارتباط با اپراتورها نیز اهمیت ویژه ای دارد.« 

ویژه نامه پول و جام  جهانی
شماره شصت وسوم ماهنامه عصر تراکنش را به بهانه جام جهانی ۲۰۲۲ به صورت ویژه نامه 
منتشر کردیم و در آن به مطالعه اسکناس ۳۲ کشــور حاضر در این تورنمنت بزرگ ورزشی 
پرداختیم. فوتبال و اسکناس، این پدیده های به ظاهر نامرتبط، اتفاقاً شباهت های زیادی به 
هم دارند. فوتبال نیز همچون اسکناس به شدت تحت تأثیر فرهنگ یک کشور است. فوتبال 
هر کشوری آینه ای از فرهنگ و سیاست آن کشــور است و حتی تیم های محلی با بازیکنان 
محلی هم ســبک خاص خود را دارنــد؛ مگر نــه اینکه اســکناس ها هم آینــه ای از فرهنگ و 
سیاست یک کشــورند؟ مطالعه تصاویر چاپ شده روی اسکناس یک کشور حقایق جالب 

توجهی را درباره آن ارائه می دهد. 
اینکه چرا در جایی از دنیا، برای نقش روی اسکناس، تصویر هنرمندان را انتخاب کرده اند، 
در جایی دیگر تصویر سیاست مداران یا مکان ها را، خود تحلیلی از شرایط فرهنگی و سیاسی 
آن ارائه می دهد. اسکناس ها روایتگران خاموشی هستند که تاریخ، فرهنگ و سیاست یک 
ملت را بازگو می کنند. روایتگــران بی ادعایی که در هر زمان و در هر مــکان، در کیف پول مان 

همراه ما هستند.
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سیدحامد قنادپور، مدیرعامل تارا و رئیس هیئت مدیره ارتباط فردا
ممکن نیست در صنعت بانکداری و پرداخت ایران عبارت »نوآوری« را شنید و نام »ارتباط فردا« 
به عنوان یکی از گزینه های گره خورده با این مفهوم از گوشه ذهن مان عبور نکند. شرکت تجارت 
الکترونیکی ارتباط فردا از ابتدا با این رویکرد شــکل گرفت که نسبت به شرکت های موجود در 
صنعت، متفاوت نگاه و عمل کند و همین رویکرد باعث شــد ارتباط فردا از اولین شرکت هایی 
باشد که نتوان آن را در دسته بندی های مرسوم شــرکت های فعال در صنعت فناوری های مالی 
ایران گنجاند؛ نه ارائه دهنده کربنکینگ، نه پی اس پی، نه شــرکت زیرساخت ابری و دیتاسنتر 
و نه خیلی از دیگر دسته های مرسوم، در صورتی که ارتباط فردا فعالیت هایی در بسیاری از این 
دسته بندی ها داشت، البته نه با آن شکل مرسومش. ارتباط فردا که شــاید در روزهای ابتدایی 
شکل گیری اش بسیاری به دلیل ارتباط نگرفتن با این رویکردش و ناتوانی در قرار دادنش در یک 
دسته بندی خاص آن را شترگاوپلنگ می خواندند، در یک بازه تقریباً کوتاه به یک نمونه موفق در 
صنعت بانکداری و پرداخت تبدیل شد و کار به جایی رسید که در بازه ای از زمان بسیاری از مدیران 
عامل بانک های کشور به تب وتاب راه اندازی شرکتی مانند ارتباط فردا افتادند و سیدحامد قنادپور 
را می توان مغز متفکر مسیر و تفکری دانست که ارتباط فردا از همان روزهای اول فعالیتش آن را 

دنبال کرده است. 

محمدحسین کاشی، مدیرعامل پرداخت الکترونیک سداد
محمدحسین کاشی جزء معدود مدیران حال حاضر صنعت پرداخت کشور است که تجربه 
چندین سال فعالیت حرفه ای در صنعت تلکام را نیز دارد؛ صنعتی که به عقیده او در تعامل با 
بانک ها و پی اس پی ها می تواند به ســمت تلکوبانک حرکت کند و تأثیر فراوانی در شکل گیری 
پی اس پی های جدیدتر و چابک تر داشته باشد. همین تجربه فعالیت حرفه ای در یک صنعت 
دیگر و البته داشتن دیدگاهی از جنس ترکیب و ادغام این دو صنعت باعث می شود حضور او در 
شرکت پرداخت الکترونیک سداد و همچنین برای صنعت پرداخت کشور به فال نیک گرفته 
شود. کاشــی حدود یک سال اســت که در جایگاه مدیریت عامل شرکت پرداخت الکترونیک 
سداد فعالیت می کند و در این مدت به گفته خودش بیشترین تالشش جهت آرام کردن فضای 
شرکت و به ثبات  رساندن آن بوده است؛ شرکتی که در مدتی کوتاه تغییرات متعدد مدیریتی را به 
خود دیده و شوک نسبتاً چشم گیری در تمام ابعاد به این شرکت وارد شده و فرازونشیب هایی را 
به خاطر رویکردهای سلیقه ای مدیران متعدد تجربه کرده است. کاشی معتقد است کسب وکاری 
که نوآوری در خدماتش نداشته باشد، توسط رقبا بلعیده می شود: »اکنون سهم بازار ما در حوزه 
پرداخت های اینترنتی و موبایلی بسیار کمتر از رقباست. بنابراین قصد داریم با ارائه خدمات بهتر، 

نوآوری و بانکداری باز این عرصه را تقویت کنیم.«

علی حاجی زاده  مقدم،مدیرعامل آدانیک
علی حاجــی زاده  مقــدم را می تــوان یکــی از مدیران جــوان و حرفــه ای صنعت بانکی کشــور 
دانســت که در طول تمام فعالیت خــود در این صنعت، یک شــخصیت آرام، بی حاشــیه و 
دارای ایده بوده است. فردی که تاکنون از او رفتار هیجانی در صنعت دیده نشده، ولی جزو 
مدیرانی است که در بسیاری از مســائل، دیدگاه و نگاه دارد و از معدود افرادی است که اگر 
درباره مسئله ای دیدگاهی نداشته باشد، صراحتاً آن را بیان می کند؛ رفتاری که شاید امروزه 
در کمتر فرد یا مدیری دیده می شــود. حاجی زاده  مقدم که از سال ۱۳۹۵ مدیرعامل شرکت 
»آدانیک« اســت، به مفهــوم چابکی اعتقــاد زیــادی دارد و بر این عقیده اســت کــه امروزه 
چابکی در کسب وکارها اهمیت زیادی دارد و رمز آن نیز در تفویض اختیار است. او می گوید 
هیچ راهی نداریم جز اینکه انســان ها را با دید انســانی ببینیم و به تک تــک آدم ها اهمیت 
بدهیم. حاجی زاده مقدم بر این باور اســت که برای بیرون آمدن از بن بســت خیلی وقت ها 
باید چیدمــان قبلی را کنار گذاشــت و چیدمان تــازه ای را در زندگی شــروع کــرد. او به تغییر 
مسیر حرفه ای خود از صنعت چاپ اشــاره می کند؛ تغییری که به این دلیل انجام داده بود 

که معتقد بود دیگر متوقف شده  و باید زمین بازی اش را عوض کند.

گفت وگوی  
ماه
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مروری بر کسب وکارهایی که طی سال ۱۴۰۱ در ماهنامه عصر تراکنش به آنها پرداختیم

جنگیدن برای بقا
در یک سال گذشته در ماهنامه عصر تراکنش به سراغ ۳۱ کسب وکار صنعت فناوری های مالی کشور رفتیم و در بخش 
»باشــگاه« این ماهنامــه، در گفت وگــو با مدیــران عامل آنهــا بــه چالش هایشــان، دستاوردهایشــان و برنامه هایشــان 
پرداختیم. تقریباً در تمامی مصاحبه های کسب وکاری که با مدیران شرکت های فعال در صنعت فناوری های مالی کشور 
در این ســال داشــتیم، دو موضــوع از مهم تریــن چالش های اکثریــت آنها بــود؛ یکی »رگوالتــوری« و دیگــری »جذب و 
نگهداشت نیروی انسانی«. چالش هایی که به عقیده بســیاری از این کسب وکارها، در سال بعد نیز وجود دارند و باید تمهید اساسی 
برای آنها اندیشــید تا کســب وکارها بتواننــد دوام بیاورنــد. حرکت به ســمت پایدارســازی منابع انســانی و نیروی متخصــص برای کل 
اکوسیســتم فناوری کشور چالش ســاز اســت و در ســال ۱۴۰۲ این موضوع، جدی تر نیز می  شــود. رگوالتورها نیز در صنایع مالی کشور 
محدودیت هــای متنوعــی را بــرای کســب وکارهای جدید ایــن صنایع ایجــاد کردنــد و گویــا برنامه ای نیــز بــرای تغییر روند ضدتوســعه 
رگوالتوری شان ندارند. با این حال و با وجود چالش های همیشگی که کسب وکارها با آن دست وپنجه نرم می کنند، اما این کسب وکارها 
همچنان در حال ادامه دادن هستند و در همین سال ۱۴۰۱ که کلمه ناامیدی را بسیار شنیدیم، بسیاری از کسب وکارها تالش کردند در 
حوزه های مختلف صنعت فناوری های مالی کشور خدمات و محصوالت جدیدی را به بازار ارائه  دهند. در شماره ویژه آخر سال ماهنامه 
عصر تراکنش بر آن شدیم تا نگاهی گذرا به کسب وکارهایی داشته باشیم که در یک سال گذشته به سراغ شان رفتیم؛ کسب وکارهایی 
که بسیاری از آنها در حال حاضر در وهله اول برای بقا می جنگند و ســپس امیدوارند بتوانند در سال آینده برنامه های توسعه ای خود 

را به سرانجام برسانند.

کیپا مخفف »کیف پول اعتباری« اســت و 
اکنون بیش از دو ســال از شــکل گیری برند 
آن می گــذرد. بنیان گــذاران کیپا تــا پیش از 

شکل گیری آن، شرکت دیگری را با نام گلوریت راه اندازی کرده بودند 
که با هدف ایجاد پلتفرم اعتباری شکل گرفته بود که به طور خاص 
بر خدمات اعتباری حوزه سالمت متمرکز بود، اما از یک جایی به 
بعد، بنیان گذاران این مجموعه احساس کردند که گلوریت بیش 
 از حد روی خدمات دندان پزشکی تمرکز کرده و همه آن را به عنوان 
بیمه فرهنگیان یا بیمه گلوریت می شــناختند و اگر می خواستند 
تغییر برنــد و تغییــر ذهنیت بدهنــد که گلوریــت را به عنــوان یک 
خدمــت اعتبــاری تلقــی کننــد، مدت زیــادی طــول می کشــید. به 
همین دلیل تصمیم گرفتند با وجود تمام آزمون وخطاهایی که روی 
برند گلوریت کرده بودند، برند کیپا را به عنوان یک تجربه جدید و 
رویکرد تازه ایجــاد کنند. در حــال حاضر می توانید با فعال ســازی 
کیف پول های کیپا، اعتبار خرید از بالغ بر هشت هزار فروشگاه را 

دریافت و اعتبار خود را اقساطی تسویه  کنید.

کوین پــالس کــه گروهــی متشــکل از متخصصان 
حوزه بالکچین و رمزارزهاســت، فعالیت خود را از 
سال ۱۳۹۸ شروع و بر حوزه تحلیل بازار و تحقیق 

و بررســی پروژه هــا و فناوری هــای نوین در حــوزه بالکچین متمرکز اســت. 
گروهی کــه هدفــش ایفای نقشــی مؤثــر در توســعه دانش تحلیلــی بازار 
رمزارزها و پروژه های بالکچینی است و مهم ترین خدمت آن کمک به افراد 
و سازمان ها برای سرمایه گذاری هوشمندانه تر در بازار رمزارزهاست. طبق 
گفته های امین زربخش و علی ذاکری، هم بنیان گذاران کوین پالس، فناوری 
بالکچین و کاربردهای مختلف آن در صنایــع و حوزه های دیگر، برای تیم 
آنها بسیار جذاب است و هدف گذاری کرده اند تا با توسعه و تقویت این 
بخش و تعریــف پروژه هــای تحقیقاتی جــذاب در این زمینــه، بتوانند به 
به کارگیری این فناوری در کشور کمک کنند. کوین پالس که در سال ۱۳۹۸ 
از یک اتــاق هفت متری کار خود را شــروع کرد، امروز یک تیــم ۲۵ الی ۳۰ 
نفره است که عالوه بر اینکه در حوزه تحلیل فاندامنتال بازار و شناسایی 
پروژه های جذاب برای سرمایه گذاری بسیار فعال است، در حوزه معامالت 

الگوریتمی در حوزه رمزارزها نیز ورود کرده است.

ابر آروان یک زیرساخت یکپارچه ابری است که همیشه برای به روز نگه داشتن زنجیره محصوالت خود در راستای مشتریان 
اینترپرایز تالش می کند. تمرکز اصلی این شرکت در سال ۱۴۰۰ بر ارتقای فناوری، امکانات و قابلیت ها و پایداری زیرساخت ها 
برای رفع نیاز مشتریان خود بوده و در این راستا تالش کرده زیرساخت های دیتاسنتر خود را در نقاط مختلف دنیا افزایش 

و بهبود دهد. در گفت وگویی که با پویا پیرحســینلو، مدیرعامل ابرآروان در فروردین ماه ۱۴۰۱ داشــتیم، او به ســال ۱۴۰۱ خوش بین بود و مهم ترین 
اولویت ابر آروان در این سال را ایفای نقشی جدی در تأمین زیرساخت های ابری مورد نیاز کسب وکارها در راستای رفتن به سمت تحول صنعتی 

می دانست.

کوین پالسکیپا

ابرآروان
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سال ششم
شماره شصت وهفتم

شرکت آی تی ساز از ابتدای شکل گیری اش، ارائه آسان خدمات 
به دست مردم را با دو روش حضوری، از طریق دفاتر پیشخوان 
دولت، دفاتــر ICT  روســتایی و همچنین غیرحضــوری و آنالین 

هدف خود قرار داده بود. این شرکت با یک ایده استارتاپی شروع به فعالیت کرد مبنی بر 
اینکه فروش اشتراکی سیم کارت را در دفاتر انجام دهد. آنها قصد داشتند این شیوه را در 
پنجره واحد ارائه خدمات سازمان تنظیم مقررات نیز پیاده سازی کنند، ولی به دلیل اینکه 
چنین پنجره واحدی وجود نداشت، خودشان پنجره واحد ارائه خدمات سازمان به عالوه 
سامانه نظارتی و سامانه ارائه خدمات آن را شکل دادند تا بتوانند هر خدمتی را به صورت 
حضوری و آنالین ارائه دهند. آی تی ســاز همزمان با توســعه و به کارگیــری فناوری هوش 
مصنوعی در خدمات، موفق به تأمین پروتکل های مورد نظر سازمان تنظیم مقررات شد و 
توانست از سوی این سازمان به اپراتور تأمین کننده خدمات دولتی تبدیل شود؛ در اصل 
این شرکت در حال حاضر تأمین کننده خدمات دفاتر پیشخوان دولت و ICT روستایی 
است و در چشم انداز خود در نظر دارد به یک شبکه نوآوری بین المللی در حوزه هوش  

مصنوعی تبدیل شود تا تمام مردم جهان از سرویس های آن استفاده کنند.

وندار که خردادماه ســال ۱۴۰۱ سه سالگی خود را جشــن گرفته، با ارائه 
مجموعه ای از خدمات مالی و بانکی یکپارچه، قصد دارد کسب وکارها 
را از دریافت مستقیم خدمات بانکی بی نیاز و با انجام تحلیل های مالی 

کاربردی به توســعه آنها کمک کند. وندار ســعی می کند تمام نیازهای مالی یک کسب وکار را با 
یکپارچه سازی خدمات پاسخ دهد و تاکنون موفق به توسعه ابزارهای مالی متنوعی شده که برخی 
از این ابزارها شــامل درگاه پرداخت اینترنتی وندار، برداشــت خودکار )دایرکت دبیت(، تســویه 
و تسهیم، ســرویسP۲P، سرویس مشــتریان و کردار هســتند. با این حال ســرویس برداشت 
خودکار این مجموعه را می توان مهم ترین سرویس وندار دانست. طبق گفته های مهدی عبادی، 
وندار هیچ گاه خــود را پرداخت یار معرفی نکرده؛ چراکه تنها بخشــی از خدمات این شــرکت به 
حوزه پرداخت یاری محدود می شود. او می گوید که نگاه بزرگ تری از پرداخت یاری دارند و دامنه 

فعالیت شان نیز در زمین بزرگ تری قرار دارد.

شرکت توسعه کسب و کارهای نوگرای تجارت که به تکنوتجارت معروف 
اســت، در ســال ۱۳۹۸ با هیئت مدیره جدید به عنــوان بازوی نــوآوری و 
سرمایه گذاری خطرپذیر بانک تجارت تغییر مأموریت داد تا با ایجاد 

خطوط کسب و کاری جدید و راه اندازی مرکز نوآوری بانک تجارت به نیازهای بانکی و غیربانکی 
اکوسیستم نوآوری کشور پاســخ مناســبی دهد. تکنوتجارت به نوعی صندوق سرمایه گذاری 
خطرپذیری است که تالش دارد در حوزه های فناوری محور و مورد نیاز بانک تجارت گام بردارد 
و در نهایت هدفش تبدیل شدن به نمونه کاملی از صندوق  سرمایه گذاری خطرپذیر در کشور 
است.تکنوتجارت در پاییز سال جاری  روی »دیجی پی« و »آوای اطمینان« سرمایه گذاری کرد.

شــرکت تجارت الکترونیــک بهار، 
کســب وکاری فعــال در زمینــه 
فناوری های مالی است که توانسته 

بــا بهره منــدی از سیســتم اختصاصــی بانکــداری متمرکز 
)کُربنکینگ( خود، خدمات و راهکارهای گوناگونی را در حوزه 
کیف پول دیجیتالی در اختیار سازمان  ها و کسب وکارها قرار 
دهد. طبق گفته های ســینا فرهمند، قائم مقــام مدیرعامل 
شــرکت تجارت الکترونیک بهــار، این شــرکت به دنبال آن 
است که صنعت فین تک کشور را از حالت جزیر ه ای خارج 
کنــد؛ اتفاقی کــه در دنیــا شــاهد آن هســتیم. دنیــا، دنیای 
شبکه شده و بزرگ ترین ارائه دهندگان سرویس  با یکدیگر 
همکاری های تجاری کامالً برد-برد را شکل می دهند تا همه 
با هم نفع ببرند. شرکت تجارت الکترونیک بهار نیز گام های 

بزرگی در این حوزه برداشته است.

لندو همــان ایران رنتر ســابق 
اســت؛ ایــن مجموعــه پــس 
از ری برندینــگ و تغییــر نــام 

به »لندو« در ســال ۱۳۹۹، با تمرکز بیشــتری بــه ارائه 
خدمات خرید اقساطی ادامه داده و اکنون می خواهد 
به اولین انتخاب افراد برای دریافت وام های خرد آنالین 
در کشــور تبدیل شــود. ســرعت یکی از کلیدواژه های 
مورد تأکید این مجموعه است و مدیرعامل این شرکت 
می گوید با توجه به شرایط تورمی و تغییر قیمت های 
روزانه، باید تأمین مالی به سرعت انجام شود؛ به همین 
خاطــر فعــالً تمــام تمرکزشــان روی ارائه وام هــای خرد 
آنالین است و ورود به حوزه BNPL برایشان در مقطع 
زمانی کنونی اولویت ندارد. امیر حق رنجبر، مدیرعامل 
لندو در این باره معتقد اســت که بازار وام های خرد در 
ایران بازار بزرگ تری نسبت به BNPL است و می تواند 
مشــکالت بیشــتری را در شــرایط فعلی حــل کند، به 
همین خاطــر پرداختن بــه این حــوزه برایشــان دارای 
اهمیت بیشتری است. اخیرا نیز امکان دریافت وام 
از طریق »لندو کارت« فراهم شده است. لندو کارت با 
هدف سهولت بیشتر در نحوه استفاده از وام راه اندازی 
شــده تا دیگر متقاضیان دریافت وام، در اســتفاده از 

مبلغ وام محدودیتی نداشته باشند.

شرکت یک پی به عنوان پلتفرمی برای اتصال شبکه پرداخت بانکی داخلی به شبکه پرداخت بانکی بین المللی سال ۱۳۹۴ کار 
خود را آغاز کرد و پس از دو سال فعالیت، در سال ۱۳۹۶ نسخه اول پلتفرم یک پی را به کسب وکارها و فریلنسرهای ایرانی ارائه 
داد. بر اساس گفته امیراحسان برخورداری، مدیرعامل این مجموعه، تمام تالش شان در این سال ها رفع موانع حاصل از ملیت 

ایرانی در صادرات خرد کاال و خدمات کسب وکارهای کوچک و متوسط بوده است. یک پی از طریق ارائه درگاه های بانکی بین المللی برای کسب وکارهای 
آنالین و سرویس های لینک کوتاه اختصاصی خود به نام »یک پی لینک« این مهم را رقم زده است و اکنون حدود ۷۰ هزار کاربر فعال دارد که به صادرات 
خرد محصوالت و خدمات خود مشغول هستند. یک پی در حال حاضر سهم در حال رشدی از صادرات خرد محصوالت دانش بنیان کشور را در دست 
دارد و امید دارد ظرف مدت چند ســال آینده بتواند ۲۰ درصد از ســهم این بازار را از آن خود و رؤیای ۴۰۰ هزار کاربر فعال در حوزه کسب وکارهای خرد 
بین المللی و فریلنسینگ بین المللی را محقق کند. این شرکت اخیرا مرکز آموزش و توسعه صادرات یک پی با نام »مراتوص« را نیز با تمرکز بر توسعه 

دانش و مهارت کسب وکارهای کوچک و متوسط صادراتی و با هدف حمایت همه  جانبه از امر صادرات خرد، تأسیس کرده است.

آی تی ساز

وندار

تکنوتجارت

تجارت الکترونیک بهار

لندو

یک پی
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اول پرداخت با شــعار »انتخاب اول در پرداخت هــای بین  المللی« در ســال ۱۳۹۸ کار خــود را آغاز کرد و توانســت بازار اولیه 
مناسبی برای خود رقم بزند. کار در حوزه پرداخت های بین المللی همواره با چالش های داخلی و خارجی همراه بوده و مسیر 
پیموده اول پرداخت نشــان می دهد که به خوبی توانســته به فراینــد پرداخت های بین المللی شــتاب و بهبــود قابل توجهی 

ببخشد و محیط امنی برای کاربران فراهم آورد. اول پرداخت با تمرکز بر حوزه پرداخت های خرد توانسته حساسیت های تحریم های بین المللی را 
برطرف کند و از طرفی با ســرمایه گذاری در حوزه پرداخت بین المللی به اقتصاد نوآوری کشــور کمک کند. علیرضا جاوید، مدیرعامل اول پرداخت 
معتقد است رگوالتوری سخت و نیروی انسانی ناپایدار دو چالش عمده بر سر راه این شرکت بوده است. با این حال مسیر رشد و توسعه اول پرداخت 

متوقف نشده است.

نــام فنــاوران اطالعــات خبــره بــا صنعــت بیمه کشــور گــره خــورده اســت. ایــن شــرکت چندین ســال اســت کــه به طور جــدی در 
توســعه زیرســاخت ها و فناوری های بیمه ای فعالیت می کنــد و زیرســاخت های مورد نیاز شــرکت های بیمه  برای رفتن به ســمت 
دیجیتالی شــدن را در اختیار آنها قرار می دهد. در واقع تخصص آن، ارائه راهکارهای جامع بیمه گری به تمامی نیازهای صنعت 

بیمه در حوزه های مدیریت جامع عملیات مالی، بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشــتریان و هوشــمندی کســب وکار اســت. فنــاوران در حال حاضر با ۲۴ 
شرکت بیمه در حوزه توانمندسازی نرم افزاری همکاری دارد و بر همین اســاس ۵۰ درصد پرتفوی صنعت بیمه کشور در نرم افزار شرکت فناوران پردازش 
می شــود. نســل پنجم ســامانه جامع بیمه گری بنیان که حاصل R&D سه ساله و دو ســال پیاده سازی توســط متخصصان فناوران اســت، از جدیدترین 

محصوالت این شرکت است. 
مهدی ایمانی مهر، قائم مقام مدیرعامل شرکت فناوران اطالعات خبره می گوید در بیمه گری دیجیتال راه نرفته بسیار است، اما می توان امید داشت که 

طی دو سال آینده مسیرهای جدیدی در صنعت بیمه کشور ایجاد شود.

اول پرداخت

فناوران اطالعات خبره

زیبــال یکــی از شــرکت های پرداخت یــار کشــور 
اســت کــه در ســال های فعالیتــش تــالش کــرده با 
ارائــه ســرویس های نویــن پرداختــی، در راســتای 

افزایش تراکنش های موفق و افزایش فروش، بستری امن برای مشتریان 
کسب وکارها فراهم کند. 

ایــن شــرکت گرچــه دارای تفاهم نامــه پرداخت یاری اســت، امــا به دنبال 
پوشش حوزه های متنوع تری از پرداخت یاری است. فعالیت در این حوزه 
با چالــش بزرگی به نــام رگوالتوری مواجه اســت که به مانعــی جدی برای 
حیات شرکت های پرداخت یار تبدیل شده و بسیاری از فعاالن این حوزه 
معتقدند با رویکرد کنونی رگوالتوری مــرگ پرداخت یاری اجتناب ناپذیر 
اســت. به همین خاطر بســیاری از کســب وکارهایی کــه با ماهیــت اولیه 
پرداخت یاری کار خود را آغاز کرده اند، اکنون به فعالیت و ســرویس دهی 

به حوزه های دیگر روی آورده اند. 
زیبــال نیــز یکــی از ایــن کسب وکارهاســت کــه زمیــن بــازی بزرگ تــری از 
پرداخت یاری را طلب می کند و در کنار ارائه درگاه پرداخت اینترنتی همراه 
با ارزش افزوده هایی مانند تسویه آنی و سرویس بازگشت وجه به کلیت 

بازار مالی کشور نظر دارد.

زیبال

تســکا یکی از شــرکت های ارائه دهنده راهکارهای نوین فناوری اطالعات و پرداخت الکترونیکی در کشور است که طی ۱۰ سال 
فعالیتش توانسته به یکی از بازیگران جدی این حوزه تبدیل شود؛  شرکتی که بزرگ ترین هدفش چابکی و ارتقای سطح کیفی 
و بهره وری خدمات به مشتریان است و اکنون بیش از ۶۰۰ مشتری در کســب وکارهای بزرگ، متوسط و کوچک در کشور دارد. 

فرزاد مقدم، مدیرعامل تسکا می گوید رگوالتور دست و پای نوآوران را در کشور بســته و آن قدر رویکردش در این سال ها سخت گیرانه بوده که روندهای 
ایجاد خالقیت در اکوسیستم نوآوری کشور به اشکال مختلف کور شده است. 

با این همه، او نوآوری را در گرو ایجاد فضایی برای خلق ایده ها می داند و تأکید می کند مرکز تولید و نوآوری تســکا به دنبال ســاخت چنین بستری برای 
افراد مســتعد اســت. مدیرعامل تســکا می گوید چشــم انداز تســکا ایجاد تحول در صنعت فناوری اطالعات با بومی ســازی دانش و ایجــاد نوآوری در 

خدمات و فرایندهاست.

بهپایا یک شــرکت نرم افزاری دانش بنیان 
اســت که مدیران آن بعــد از ســال ها کار و 
تالش در پروژه های گوناگــون حوزه فناوری 

اطالعات، تصمیم گرفتند دانش و تجربه خود را به صورت متمرکز 
در راســتای توســعه محصولی نوین در حــوزه مانیتورینگ به کار 

بگیرند. 
مدیران ارشــد این شــرکت از ســال ۱۳۹۶ در حوزه اینترنت اشــیا 
و مانیتورینــگ متمرکــز بودنــد و ســپس ایــن تمرکــز در حــوزه 
مانیتورینــگ بــا طراحــی و توســعه ســامانه معیــن به صــورت 
جدی تری ادامــه پیدا کــرد؛ ســامانه ای که بــا هــدف مانیتورینگ 
ده ها هزار شیء طراحی شده و راه حلی برای مانیتورینگ جزیره ای 

موجود در کشور است. 
شمســایی می گوید که به طور کلی هر مجموعــه ای که خدمات یا 
زیرساخت فناوری اطالعات ارائه می دهد، برای نظارت بر صحت 
عملکرد خدماتش و تأمین SLA تضمین شــده، نیازمند ســامانه 
مانیتورینگ است؛ بنابراین می تواند مشتری بالقوه این شرکت 

باشد.

تسکا

بهپایا
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شرکت گســترش فناوری های نوین در واقع شــرکت ابزاری 
بانــک کشــاورزی در زمینــه فنــاوری  اطالعــات اســت کــه 
اکثــر موضوعــات اساســی و اجرایی بانــک در ایــن زمینه را 

دنبال می کند. این شــرکت که بازوی اجرایی طرح تحول دیجیتال بانک کشاورزی 
است، چشــم اندازش تبدیل شــدن به برترین شــرکت فناوری های مالی کشاورزی 
)AgFintech( در سه سال آینده است و در تالش  است تا به محل تالقی فناوری های 
نوین کشاورزی و فناوری های نوین مالی تبدیل شوند. مصطفی امینی، مدیرعامل 
این شرکت که از اردیبهشت ماه ســال جاری عهده دار این ســمت است، می گوید 
که شــرکت گســترش فناوری هــای نوین تاکنــون به علــت تخصص گرایی، شــرکتی 
محتاط در تعامل با اکوسیستم نوآوری کشور بوده؛ بنابراین مانند سایر شرکت های 
بزرگ فناوری اطالعات بانک های کشور نتوانسته یا نخواســته دستاوردهای خود 
را به عرصــه بروز و ظهور برســاند، امــا هدف مدیریــت جدید این شــرکت، عالوه بر 
سامان دهی چابک فعالیت های جاری، توسعه فعالیت های نوآورانه و تعامل بیشتر 

با اکوسیستم فناوری  و نوآوری کشور است. 

فناپ  تک که در سال ۱۳۹۴ توسط هلدینگ فناوری اطالعات و ارتباطات 
پاســارگاد آریان )فناپ( بنیان گذاری شــده، تا پیش از تغییرات در نام و 
استراتژی به عنوان بازوی پرداخت الکترونیکی هلدینگ فناپ، وظیفه 

ارائه محصوالت و راهکارهای نوین پرداخت الکترونیکی را بر عهده داشت، اما مردادماه ۱۳۹۷، 
هلدینگ فناپ به بازطراحی ســاختار کســب وکاری خود دست زد و شــرکت فناپ پرداخت به 
فناپ تک تغییر نام یافت و تمامی فعالیت های حوزه تولید سخت افزارها/راهکارهای بانکی و 
پرداختی این هلدینگ در این شرکت متمرکز شد. شرکتی که امروزه نه تنها در حوزه محصوالت 
بانکــی و پرداختــی فعالیــت دارد، بلکــه توانســته فعالیت هایــش را در حــوزه تولید باتــری نیز 
گسترش دهد و در سال گذشته در این حوزه به تولید انبوه برسد. با توجه به صحبت های بابک 
بردبار مدبر، مدیر ارشد برنامه ریزی فناپ تک، این شرکت می خواهد فراتر از یک تولیدکننده 
برود و با توجه به نیازهای مشتریانش، به خلق محصوالت متنوع و شخصی سازی شده دست 
بزنــد؛ در واقــع رویکــرد فناپ تک در بخــش ســخت افزار، تولیــد انبــوه و سفارشی سازی شــده 

محصوالت است.

اواخر خردادماه ســال جاری بود که حمیدرضا احمدیان سکان مدیریت 
عاملی شرکت داده ورزی سداد را بر عهده گرفت. او در این مدت اقدامات 
متعددی را جهت پیشبرد اهداف تیم مدیریتی جدید انجام داده و با شعار 

»امروز، آغاز سداد فرداست« کوشیده تا عالوه بر پایدارکردن شرایط هلدینگ و برگرداندن آرامش 
به تیم ها، نقاط ضعف مجموعه را نیز برطرف و در ادامه برنامه های راهبردی شــان را شــروع کند. 
در اولین اقداماتش نیز کارهایی را در حوزه مدیریت منابع انسانی انجام داده و از جمله در همین 
راستا آکادمی سداد را با هدف شناسایی و پرورش نیروهای جوان و بااستعداد دانشگاه های کشور 
راه اندازی کرده و آن را زمینه ساز اتحاد رقبا در بازار عنوان می کند. احمدیان معتقد است در مسیر 
تحول دیجیتالی که امروزه بانک ها با آن درگیر هستند، اصالً نمی شود به سمت راه اندازی نئوبانک 

نرفت و مسیر نئوبانک بانک ملی نیز از مسیر »بام« می گذرد.

کارن کــراد، یــک ســامانه تأمیــن مالــی 
جمعــی و ســرمایه گذاری اســت کــه از 
سال ۱۳۹۷ با هدف ســهولت در فرایند 

جذب سرمایه برای کسب وکارها شروع به فعالیت کرده و تاکنون 
نیز مسیر موفقی را طی کرده اســت. این شرکت توانسته بیش 
از ۲۰ کمپین تأمیــن مالی جمعــی را اجرا کند کــه مجموع مبلغ 
جذب شده برای سرمایه گذاری توسط آن بیش از ۵۱ میلیارد تومان 
بوده است. البته به گفته امیررضا صادقی، مدیر سرمایه گذاری 
کارن کراد هدف شان این است که ظرف یک سال بتوانند سقف 
تأمین مالی خود را تا ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش دهند و از سقف 
اختصاص سرمایه ۲۵ میلیاردی به هر طرح فراتر روند. این هدف 
و جهشی که کارن کراد در دستور کار دارد، نشان می دهد که حوزه 
کرادفاندینگ در کشور ما مسیر خوبی را طی می کند و نمایانگر 

یک تغییر نگاه جدی به فضای تأمین مالی در ایران است.

بانکــداری  ســامانه 
بانــک  الکترونیکــی 
ملی یا »بام«، نرم افزار 

هوشمند اینترنت بانک و موبایل بانک بانک 
ملی است که مشتریان می توانند برای انجام 
امــوری ماننــد انتقــال پــول، خدمــات چــک 
صیادی، پرداخت تســهیالت خود و دیگران، 
خرید شــارژ و اینترنــت، تمکن مالــی، صدور 
دسته چک، افتتاح حســاب مجدد و... از آن 
استفاده کنند. هر روز که می گذرد، انتظارات 
کاربــران از ســرعت، کیفیــت و نــوع خدمــات 
بانکی ارتقــا می یابد و چنین به نظر می رســد 
کــه بانک ها راهــی جــز ســازگاری با شــرایط و 
به روزرســانی خــود ندارنــد. بــه گفتــه ناهیــد 
مهرابی، مدیر واحد کســب وکار اســتراتژیک 
بام، مأموریت بام این اســت که هــر کاربر این 
سامانه حس یک مشتری VIP را داشته باشد 
که خیلی سریع، راحت و با احترام، خدماتی 
فراتر از انتظار دریافت کرده و حس رضایت و 
توجه ویژه را تجربه می کند. طبق توضیحات 
مدیران بام، اگر تنها یک دلیل برای جایگاهی 
که االن بام در نظر مخاطبانش کســب کرده، 
وجود داشته باشد، این اســت که آنها تمرکز 
اصلی شان روی تجربه مشتریان  بوده و سایر 
فرایندهــا، فناوری هــا و اقدامات شــان را حول 

این موضوع تعریف کرده اند.

تترلند صرافی رمزارزی است که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۷ و با تمرکز بر ارائه سرویس های خریدوفروش تتر به  وسیله تومان 
شروع کرد. طبق گفته رضا مسعودی فر، مدیرعامل این صرافی، تا پیش از فعالیت تترلند، نرخ شفاف و مشخصی برای تبادل 
تتر در کشور وجود نداشت و این مجموعه را با هدف ایجاد شفافیت در نرخ تتر راه اندازی کرده اند. به گفته مدیرعامل تترلند، این 

شرکت می کوشد بستری امن برای کاربرانش فراهم آورد تا در کمترین زمان با بهترین کیفیت معامالت رمزارزی خود را انجام دهند. چشم انداز تترلند 
نیز تبدیل شدن به مطمئن ترین بستر خریدوفروش رمزارز در کشور و توسعه فعالیت هایش به خاورمیانه است.

گسترش فناوری های نوین کشاورزی

فناپ تک

داده ورزی سداد

کارن کراد

بام

تترلند
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فناور ی های مالی ایران

هلدینــگ  هــای وب یکــی از اپراتورهای فعــال در 
کشور است که طی چند سال گذشته زمان زیادی 
را برای ارائــه خدماتی با محوریت امــور بانکی به 

مشتریانش اختصاص داده، اما با پیچیدگی هایی که بانک های کوچک 
و بزرگ در این مســیر داشــتند، موفــق به تلفیــق صنایع تلــکام و بانکی 
برای خلق خدمات ارزش افزوده نشــد تا اینکه بعــد از مذاکراتی با بانک 
ایران زمین در اردیبهشت ماه سال جاری، بستری مناسب برای همکاری 
بین این دو مجموعه فراهم آمد و ثمره این فعالیت مشــترک، تأســیس 
شرکتی به نام آوای فناوری و نوآوری هوشمند فردا شد. در واقع هلدینگ 
های وب و بانک ایران زمین با همراهی یکدیگر وارد حوزه نئوبانک شدند؛ 
نئوبانکی که بر خالف سایر نئوبانک های موجود در کشور از دل صنعت 
مخابرات ایجاد شده و می کوشد تا به چیزی بیشــتر از یک همراه بانک 
تبدیل شود. به گفته نوید رجایی پور، مدیرعامل فردابانک، این شرکت 
قصد دارد خدماتی ارائه دهد که تسهیل کننده نیازهای مالی و خدماتی 

افراد در زندگی روزمره آنها باشد.

دیجی پی که در تابستان سال ۱۳۹۷ با هدف ورود به صنعت فناوری های 
مالــی فعالیــت خــود را آغــاز کــرد، مهم تریــن و اصلی تریــن دغدغــه 
راه اندازی اش کمک به فراگیری مالی بوده است؛ موضوعی که به عقیده 

مدیرعامل ایــن مجموعه، تحقق آن می تواند به رشــد و توســعه اقتصاد دیجیتال و شــکوفایی 
تجارت الکترونیکی کمک کند و دیجی پی نیز می کوشــد تا با ارائه خدماتی پایدار و اســتاندارد 
شاخص فراگیری مالی را در اقتصاد دیجیتال کشور بهبود بخشد. چهار محصول BNPL، بیمه، 
تأمین مالی زنجیره تأمین )SCF( و مدیریت ثروت از محصوالتی بودند که در سال ۱۴۰۱ توسط 
دیجی پی معرفی شــدند و دیجی پی توســعه آنها را در دســتور کار قرار داد. طبــق صحبت های 
هومن امینی، مدیرعامل دیجی پی طی یک ســال گذشــته تمرکز اصلی  دیجی پی روی توســعه 
خدمات اعتباری، نگهداشت و باالبردن چسبندگی کاربران سوپراپلیکیشن، توسعه پذیرندگان 

درگاه های پرداخت و معرفی سرویس های جدیدی مثل بیمه بوده است.

ازکی وام فعالیت خود را از اواسط ســال ۱۳۹۹ آغاز کرده است؛ فعالیت 
ســال اول آن به طــور خالصــه در راســتای برقــراری ارتبــاط بــا بانک ها و 
مؤسســات مالــی و ســایر فعــاالن بــازار لندتــک بــود و در دومین ســال 

فعالیت خود، روی توسعه خدمات و شبکه مشــتریان خود تمرکز کرد. اعتبارسنجی، توسعه 
زیرســاخت ســفته الکترونیکــی، توســعه شــبکه پذیرنــدگان، توســعه زیرســاخت های فنی و 
اخذ قــرارداد با بانک ها از جملــه فعالیت های آنها از ابتدای ســال جاری هســتند؛ چنانچه به 
گفته محمدمهدی مؤمنی، مدیرعامل ازکی وام توانســتند به خوبی این مسیر توسعه ای را در 
ســال جاری طی کنند. به گفته او، اصلی ترین برنامه ازکی وام برای ســال آینده توســعه شبکه 

پذیرندگان و تالش برای پایداری وضعیت ازکی وام در راستای حفظ بقای آن است.

شــرکت پرداخــت اول کیــش بــا نــام تجــاری 
جیرینــگ یکــی از شــرکت های زیرمجموعه 
اپراتور همراه  اول اســت که یکی از مهم ترین 

مأموریت هــای کنونــی اش تمرکــز بــر حــوزه B2B و ســرویس های 
سازمانی در قالب خدمات پیامکی و... است. این شرکت که در حال 
حاضر خدماتش به دو حــوزه B2B و B2C اختصاص یافته، در یک 
ســال گذشــته تمرکز اصلی اش را روی تغییر معمــاری محصوالت و 
بهبود توپولوژی ارتباطی با اپراتورها، کیفیت و تنوع سرویس هایش 
گذاشــته اســت. با وجود اینکه جیرینــگ متعلق بــه اپراتــور همراه  
اول است، ولی به دنبال توســعه دامنه فعالیت  و خدماتش با سایر 
اپراتورهاست. مشتریان جیرینگ، اغلب شــرکت های ارائه دهنده 
خدمات پرداخت، بانک هــا و ســازمان های بزرگی هســتند که ارائه 
خدمات باکیفیت برایشان از اهمیت زیادی برخوردار است و همین 
موضوع باعث شــده تمرکز بــر افزایــش کیفیت ســرویس ها و تنوع 
آنها در دستور کار این شرکت و معاونت های مختلف آن قرار گیرد.

فینوتک فعالیت خود 
را از ســال ۱۳۹۵ شروع 
کــرده و یــک پلتفــرم 

نوآوری باز اســت که APIهای بانکی و خدماتی 
ارائه می دهد و پلی میان بانک ها، کسب وکارهای 
بزرگ و استارتاپ هاست تا کسب وکارها بتوانند 
بــه وب ســرویس های مالــی و بانکی دسترســی 
آســان و سریعی داشته باشــند. این شرکت که 
بــا شــعار نــوآوری بــدون مــرز فعالیــت می کند، 
در ابتــدا بــا ۱۲ عــدد API بانکــی رونمایــی شــد 
و امــروز بیــش از ۲۰۰ عــدد API دارد کــه البتــه 
فقط مختــص فضای بانکــی نیســتند. در یک 
ســال گذشــته نیز عمــده تمرکــز فینوتــک روی 
تکمیل سبد محصوالت شان بوده و در این بین 
نیز بیشــترین انرژی خود را روی ســرویس های 
احــراز هویــت و اعتبارســنجی گذاشــته اند تــا 
کسب وکارها بتوانند با استفاده از وب سرویس 
اعتبارســنجی، اســتعالم آنی بگیرند. به گفته 
ســعید قدوســی نژاد، مدیرعامــل  فینــو تک در 
حال حاضر این شــرکت نیــز مانند بســیاری از 
کسب وکارهای حوزه  آی تی در قدم اول برای بقا 
می جنگــد؛ ســپس امیدوارند بتوانند در ســال 
آینده سرویس دایرکت دبیت را گسترش دهند.

شــرکت ســنباد حاصل یک تصمیم بزرگ از ســوی ۹ بانک کشــور برای فعالیت هماهنگ و مشــترک در حوزه بانکداری باز و 
خدمات مبتنی بر Open API در قالب یک کنسرســیوم اســت که به صورت رســمی فعالیتش را از بهمن مــاه ۱۳۹۹ آغاز کرد. 
این شرکت در تالش است تا تجربه ای کامل و یکپارچه  از خدمات را برای شرکت ها و ارائه  دهندگان خدمات مبتنی بر اقتصاد 

دیجیتال ارائه دهد و در این راستا نیز با تعامل ذی نفعان و بازیگران زیست بوم تجارت الکترونیکی و فین تک قصد دارد بازار سنباد و کیک اقتصاد 
API در کشور را توسعه دهد. به گفته مصطفی طهماسبی که از مردادماه ۱۴۰۱ به عنوان مدیرعامل این شرکت مشغول به فعالیت است، مهم ترین 
برنامه های شــرکت بانکداری باز ســنباد، حول محور توســعه ســرویس ها و افزایش پایداری پلتفرم می چرخد تا بتوانند میزبان مشــتریان بیشتری 

باشند و در نهایت در پایان سال جاری به چندده هزار تراکنش بانکداری باز برسند.

فردابانک

دیجی پی

ازکی وام

جیرینگ

فینوتک

سنباد
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کسبوکار

سال ششم
شماره شصت وهفتم

رشد، توسعه، بزرگ شدن، اسکیل آپ و خروج، از بزرگ ترین و مهم ترین موضوعات مطرح شده در میان استارتاپ هاست؛ در 
واقع استارتاپ ها به دنبال این هستند که با یک برنامه ریزی دقیق بتوانند رشــد کنند و به یک شرکت بزرگ و شناخته شده 

تبدیل شوند. 
همراه کارت از همین دست کسب وکارهاست که توانسته با یک شروع خوب و پله پله، مسیر خود را پیش ببرد و از یک کسب وکار با مدل استارتاپی 
به یک اپلیکیشن با رشد قابل  توجه در صنعت پرداخت الکترونیکی و فین تک تبدیل شود. طبق صحبت های کاوه رعدی، مدیرعامل همراه کارت، 
الگوی »خوب به عالی« جیم کالینز را در همراه کارت پیاده کرده اند و تاکنون شــروع خوبی را در این مســیر داشــته اند و باور دارند که به سطح عالی 

نزدیک هستند. 
رعدی خوش بین اســت که بتوانند در این سطح، رشــد پایدار داشــته باشــند. طبق صحبت های رعدی، همراه کارت در طول ۱۸ ماه اخیر رشد قابل 
توجهی را با وجود کوچک شدن بازار تراکنش های موبایل بر  اساس گزارش های شاپرک تجربه کرده است؛ در واقع همراه کارت ۶۰ درصد رشد کاربری 

داشته و به گفته رعدی، به زودی از ۲۰ میلیون کاربر نیز خواهند گذشت.

شــرکت آســان پرداز توســن )آپســان(  کــه در 
مهرمــاه ۱۳۹۸ بــا همکاری دو شــرکت توســعه 
ســامانه های نرم افــزاری نگیــن )توســن( و 

آســان پرداخت پرشــین )آپ( تأسیس شــد، در تالش اســت با ایجاد 
زیرســاخت یکپارچــه جهــت ارائــه انــواع خدمــات هوشــمند مبتنی 
بر اعتبار و گســترش بســتر مناســب جهت مصــرف اعتبــار در قالب 
عقد قرارداد بــا پذیرندگان خرد و کالن، نقش مؤثــری در افزایش توان 
خرید و تأمین ســبد کاالی خانوار ایفا کند. »اعتبار تالی« و »تادانو«  
دو خدمتــی هســتند که آپســان بــا معرفــی آنها درصــدد اســت ارائه  
خدمات خود را برای همه مردم تسهیل کند. به گفته احمد افتخاری، 
مدیرعامل آپسان، آنها در آپســان برآنند تا با اصالح نحوه نگاه کردن 
به اعتبار افراد، تحول آفرین باشند و بدون وارسی تاریخچه  مالی فرد، 
این اجازه را به او بدهند برای خود رتبه  اعتباری  به وجود آورد و به مرور 
آن را ارتقا دهد. افتخاری می گوید که در آپسان تالش می کنند تا پایان 
سال ۱۴۰۱ به یک  میلیون و ۵۰۰ هزار و تا پایان سال ۱۴۰۲ به دو میلیون 
و ۵۰۰ هزار کاربر دست پیدا کنند و مصرف اعتبار آپسان را به سقف 

۶۰۰ میلیارد تومان برسانند.

شــرکت »ارتباط فردا« به   عنــوان هلدینگ فناوری 
اطالعات بانــک آینده در حــوزه فناوری هــای نوین 
مالــی از ســال ۱۳۸۹ فعالیــت خــود را آغاز کــرده و 

زمینــه اصلــی فعالیت آن شــامل خدمــات پرداخــت، خدمــات فناورانه، 
اعتباردهــی نویــن، شــتاب دهی و ســرمایه گذاری اســت. ارتباط فــردا که 
یکی از شــرکت های فعال در اکوسیستم نوآوری کشــور است، همواره در 
تالش اســت در حوزه نوآوری و فین تــک اثرگذار باشــد و در این راســتا به 
شــیوه ای نوآورانه در حوزه راهکارهــای بانکداری و پرداخــت الکترونیکی 
فعالیت می کند و محصوالت و راهکارهای خالقانه ای را نیز تاکنون در این 
صنعت به بازار ارائه کرده اســت. این شــرکت در پاییز ســال جاری دچار 
تغییر مدیریتی شد و مســعود وکیلی نیا از آبان ماه ســال جاری به عنوان 
مدیرعامــل ارتباط فردا مشــغول فعالیت اســت؛ فردی که معتقد اســت 
حوزه »ولث تک« و »لندتک« از روندهای مهم سال آتی هستند و قصد 
دارد حضور ارتباط فردا در این حوزه ها  را گسترش دهد. وکیلی نیا از خرید 
ســهام شــرکت پرداخت الکترونیــک دماوند خبــر داد و دربــاره اقدامات 
انجام شده با بانک آینده برای توکنایزکردن دارایی های این بانک گفت. به 
گفته او، قرار است گسترش حضور ارتباط فردا در بازار سرمایه و ولث تک 

با محوریت فانوس اجرا شود.

شــرکت پارمیــس در ســال ۱۳۸۳ بــا هــدف 
فعالیــت در اکوسیســتم فنــاوری و بــا تمرکــز 
بــر تولیــد نرم افزارهــای مالــی، حســابداری و 

مدیریتی آغــاز بــه کار کــرد و اکنون بیش از هشــت محصــول عمده 
دارد که همگی در حوزه مدیریت مالی با جامعه هدف های متفاوت، 

فعال هستند. 
مظاهــر مرجانــی، بنیانگــذار ایــن شــرکت بــر ایــن بــاور اســت کــه 
نرم افزارهای حسابداری قلب تپنده هر کسب وکاری هستند و در بازار 
پررقابت امروز، اســتفاده از این نرم افزارها می تواند به برگ برنده هر 
کسب وکاری برای پیشی گرفتن از رقبا تبدیل شود. رسالت پارمیس 
نیــز تســهیل فرایندهای مالی و حســابداری شــخصی و حرفــه ای از 
خانه ای کوچک تا کارخانه ای بزرگ است و در تالش است به توسعه 
کســب وکارها با ابعاد مختلف کمک کند. بنا بــر گفته های با مظاهر 
مرجانــی، بنیانگذار شــرکت پارمیــس، وجــود رگوالتــور مداخله گر و 
ضدتوسعه نه تنها بقای کسب وکارهای موجود را به خطر می اندازد، 
مانــع ورود بازیگران جدیــد نیز می شــود و برنامه ریزی بــرای آینده را 

ناممکن و توسعه را دسترس ناپذیر می کند.

اکســبیتو یکــی از صرافی هــای رمــزارزی 
کشــور اســت کــه از ســال ۱۳۹۶، مراحــل 
ابتدایــی تحقیــق و توســعه آن آغــاز و در 

ســال ۱۳۹۷ محصول اولیــه آن آمــاده بهره بــرداری شــد؛ صرافی 
رمزارزی که به گفته مدیرعامل آن، هدف اصلی اش ارائه خدمات 
مالی در بــازار رمزارزها با امنیت باال و رفــع نیازمندی های کاربران 
و همچنیــن تنــوع در ارائــه خدمــات اســت و یکــی از تصمیمات 
استراتژیک اکسبیتو برای رسیدن به چنین هدفی، فهرست کردن 
رمزارزهایــی با پشــتوانه قــوی و اصطالحاً »بــزرگان بــازار رمزارز« 
است. ســعید عبادتی، مدیرعامل اکســبیتو بر این عقیده است 
که با محدودیت هایی که در کشور ایجاد شده و محدودیت هایی 
که اخیراً رگوالتوری برای صرافی های رمــزارز ایجاد کرده، رگوالتور 
به قاتــل پنهــان اقتصــاد دیجیتال کشــور تبدیل شــده اســت. او 
می گویــد که رگوالتــور در ایــران باید یک بــار برای همیشــه به این 
سؤال که آیا صرافی های رمزارز را به رسمیت می شناسد یا خیر، 
پاســخ شــفاف و واقعی بدهــد تا ایــن کســب وکارها بتواننــد برای 
آینده خود چشــم انداز مشــخصی را متصــور شــوند و مجبور به 

کوچ اجباری نشوند.

همراه کارت

آپسان

ارتباط فردا

پارمیس

اکسبیتو
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فناور ی های مالی ایران

  یکپارچه شدن تمامی حساب های بانکی

مولتی بانک ابزاری است که از طریق گسترش بانکداری 
باز ممکن شــده و به افراد ایــن امکان را می دهــد تا تمام 
حساب های بانکی شان را در یک بستر واحد مدیریت 
کننــد. علــی حاجــی زاده مقــدم، مدیرعامــل آدانیــک 
ابتدا درباره فلســفه وجودی این ابزار صحبت می کند: 

»بانکداری باز با استفاده از تجمیع سرویس های پایه  بانکی، به مشتریان خدمات 
مالی کمک می کند تا اطالعات مالی خود را به صورت کامالً امن، با دیگر ارائه دهندگان 
خدمات مالی به اشــتراک بگذارند و بدون نیاز به جابه جایی حساب های بانکی، به 
کاربردهای دیجیتالی گسترده تری از آنچه یک بانک ارائه می دهد، دسترسی داشته 
باشند. امروزه پلتفرم های متعدد تجمیع Open APIهای بانکی در دنیا )و همچنین 
در کشور( شکل گرفته و حضور هر بانک در یک یا چند پلتفرم تجمیع سرویس یک 

علی حاجی زاده مقدم، مدیرعامل آدانیک از محصول مولتی بانک آدانیوم می گوید

بستری واحد برای 
حساب های بانکی متکثر

دیجیتالی شدن بانکداری باعث گذار از صورت حساب های بانکی فیزیکی به بانکداری آنالین شده، اما توانایی فراتر رفتن از 
مرزهای یک بانک و ادغام و کنترل چندین حساب از طریق یک رابط واحد نشان دهنده تغییر بسیار بزرگ تری است؛ کاری که 
مولتی بانک ها با تکیه بر زیرســاخت بانکداری باز انجام داده و اساساً رابطه مشــتری با ارائه دهندگان خدمات مالی را تغییر 
می دهند. راهکاری که به افراد حقیقی و حقوقی امکان می دهد تا تمام حساب های مختلف خود را در یک فضا و بدون توجه به 
بانک صاحب حســاب مشــاهده و مدیریت کنند. شــرکت آدانیک نیز اخیراً محصول مولتی بانکی را به نام »آدانیوم« راه انــدازی کرده که در 
گفت وگویی با علی حاجی زاده مقدم، مدیرعامل آدانیک، به این محصــول پرداخته ایم. حاجی زاده مقدم به تفــاوت ابزارهای مدیریت مالی 
شخصی و مولتی بانک ها اشاره می کند و می گوید گرچه این دو ابزار شباهت هایی با یکدیگر دارند، اما نحوه عملکرد و جامعه هدف متفاوتی 
دارند و نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند. حاجی زاده مقدم عقیده دارد مولتی بانک ها نقطه ارتباط جدید و کارآمدی بین بانک و مشتری ایجاد 
می کنند و همان طور که امروز حضور در مراکز خرید پربازدید مورد توجه بانک هاست، در آینده این مولتی  بانک ها هستند که ارتباط کارآمدتری 

بین بانک و مشتریان فراهم می آورند. در ادامه گزارشی از این گفت وگو را می خوانید.

عکس: حامد کریم زاده
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ضرورت اســت. وظیفه مولتی بانک ها خلــق ارزش از این زیرســاخت های بانکداری 
باز و قرار دادن ارزش خلق شده در اختیار کاربر نهایی است. کاربران عادی شخصی 
و شرکتی امکان اســتفاده مســتقیم از بانکداری باز را ندارند و مولتی بانک ها نقش 

میانجی را برای آنها ایفا می کنند.«
او به نبود نرم افزاری واحد برای مدیریت حســاب های بانکی نزد بانک های مختلف 
اشاره می کند و می گوید: »ما با توجه به تجربه ارائه سرویس های بانکی در بانک های 
مختلف به مردم، خالء چنین سرویسی را حس کرده و برای آن چاره ای اندیشیدیم. 
مولتی بانک آدانیوم این شــکاف را پر می کنــد و در حال حاضر مشــتریان حقوقی را 
به عنوان جامعه هدف در نظر گرفته است. مهم ترین اقدام این ابزار این است که با 
یک رویه یکسان که قبل از این نیز در سامانه  کیلید به کار بسته شده، به شرکت ها 
امکان مدیریت حساب های بانکی شان را می دهد؛ کنترل دسترسی ها، صدور دستور 
پرداخت، بررســی گردش کار داخلــی، ارائه کارتابــل امضای دیجیتــال، اخذ توکن و 

مشاهده حساب ها از جمله امکانات فعلی این ابزار هستند.«
طبق صحبت های او، مولتی بانک آدانیوم با دریافت دسترســی API  بانکی از بانک 
مربوطــه روی حســاب های افــراد و شــرکت ها و بــا بهره گیری از زیرســاخت ســامانه 
بانکداری دیجیتال کیلید و بستر مدیریت کانال کاریز، دسترسی به این حساب ها 
در قالــب یــک اپلیکیشــن اختصاصــی را بــرای افــراد و شــرکت ها فراهــم می کنــد. 
حاجی زاده مقدم می گوید: »ســامانه بانکــداری دیجیتال آدانیوم بــا یکپارچه کردن 
تمام حساب های بانکی یک شرکت از بانک های گوناگون در یک اپلیکیشن با کاربری 
آسان، مدیران را از چالش های استفاده از روش ها و اپلیکیشن های متعدد رها می کند 
و بــه آنها کنترل کاملــی روی فرایندهــای بانکی شــرکت می دهد. آدانیــوم همچنین 
امــکان مدیریــت و کنترل دسترســی یکپارچــه کارکنان هر شــرکت به حســاب های 

شرکت در بانک های مختلف را فراهم می سازد.«

  تفاوت ابزارهای مدیریت مالی شخصی و مولتی بانک ها

مدیریت مالی شــخصی، ابزار مدیریت داده های مالی اســت و تمامی تصمیمات و 
فعالیت های مالی یک فرد نظیر درآمدها، پس اندازها، مخارج و سرمایه گذاری های 
او را دربــر می گیــرد. ســامانه های مدیریت مالی شــخصی به صورت عمومی شــامل 
تحلیل وضعیت مالی کنونی، پیش بینی نیازهای کوتاه مدت و بلندمدت و اجرای یک 
برنامه همه جانبه برای پوشش تمام نیازها با در نظر گرفتن محدودیت های مالی فرد 
اســت. این فرایند به درآمد، هزینه ها، نیازهای زندگی و اهداف هر فرد بستگی دارد 

و مسئله ای شخصی است. 
مدیرعامــل آدانیــک با اشــاره به ایــن تعریــف می گویــد: »ابزارهــای مدیریــت مالی 
شخصی نیز از جهتی شبیه مولتی بانک ها هستند و می کوشند تا ارزش خلق شده 
از تجمیــع داده های بانکــی را در اختیــار مشــتری نهایی قــرار دهند، اما بــازار هدف 
آنها، شخصی اســت و در آنها نقل وانتقالی انجام نمی شــود؛ در نتیجه با چالش ها 
و ریســک های کمتری مواجه انــد و در واقع از دیتاهــای موجود دانــش و ارزش خلق 
می کنند. مولتی بانک ها نیز مانند ابزارهای مدیریت مالی شخصی دیتای مشتری 
را به صــورت یکجا در اختیــار او قــرار می دهند، اما بازار هدف شــان متفاوت اســت و 
زیرساخت بانکی دارند. حوزه فعالیت های مولتی بانک آدانیوم، ارائه سرویس های 
بانکی پایه برای مشتریان حقوقی اســت و به آنها این امکان را می دهد که مدیریت 
حســاب، کارتابل گردش امضا و انتقال وجه داشــته باشــند. ســایر نیازهــای بانکی 

شرکت ها نیز به مرور و با توجه به بازخورد های مشتریان اضافه می شود.«

  حضور در مولتی بانک ها؛ مزیت رقابتی بانک ها

بنا بر صحبت های حاجی زاده مقــدم،  ارائه خدمات بانکــداری دیجیتال با توجه به 
انتظارات متکثر و متفاوت مشتریان و تخصصی شدن فعالیت هایشان سخت شده 
و بانک ها برای حل این مســئله به جای اینکه ســعی کنند همه نیازهای مشــتریان 
را خودشــان مســتقیماً برآورده کنند و بــه ازای هر دســته از مشــتریان، محصوالت 
تخصصی ارائه دهند،  باید به ســمت حضور حداکثــری در مولتی بانک ها بروند. او 
معتقد است در سال های آینده این حضور حداکثری به مزیت رقابتی بانک ها تبدیل 
می شود و هر بانکی که به سیستم بانکداری باز و زیرمجموعه هایش بپیوندد، سهم 

بیشتری از بازار را از آن خود می کند.

مدیرعامل آدانیک معتقد است پلتفرم های بانکداری 
باز در ایران بالغ نشــده اند و بالغ شــدن آنهــا به افزایش 
سطح کیفی خدمات بانکی منجر می شود. او در این باره 
می  گویــد: »در حــال حاضــر اکثــر بانک هــا به صــورت 
مستقیم یا از طریق حضور در تجمیع کننده ها در حوزه  
بانکداری باز فعالیت می کنند. اما عموم ســرویس های 
بانکداری باز هنوز از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند 
و اولویــت بانک هــا ارتقــای ســطح کیفــی آنها نیســت. 
در نتیجه مســئله اصلی امروز بانکداری باز در کشــور،  
ارتقای کیفیت اســت و هدف ما در آدانیــک نیز تحقق 
همین امر است. ما همچنین تالش  می کنیم تا حداکثر 

بانک ها را پوشش دهیم.«
حاجــی زاده مقــدم بیــان می کنــد کــه بانکــداری بــاز در 
ایران هنوز چنــدان قانون گذاری نشــده و اگر هم قوانین 
سفت وسختی برای این حوزه وضع شود، مولتی بانک ها 
را با مشکل روبه رو نمی کند، حتی شاید باعث گسترش 
فعالیت و کاهش ریســک های آنها شــود. او در این باره 
توضیح می دهد: »مالک اصلی دیتا ها، کاربران هستند 
و ما نقش میانجی را داریم. نحوه فعالیت ما به گونه ای 
اســت که بایــد بعــد از تأییــد مشــتری نهایی کارمــان را 
انجام دهیم و نیازی به تأیید مرجع دیگری نداریم. تنها 
حالتی که ممکن است رگوله شدن این حوزه کار را برای 
ما ســخت کند، این اســت که رگوالتور به دلیل مســائل 
امنیتی ضوابطی را تعیین کند که دسترسی طرف سوم 
به دیتا نیازمند کسب مجوزهایی باشد. البته این امر به 
 نوبه  خود اقدام بدی نیست و به نحوه مواجهه رگوالتور 
با آن بســتگی دارد که رویکرد حذفی داشــته باشد یا از 
طریق گفت وگو با بازیگران این حــوزه به راه حلی کارآمد 
که برای همگان مناســب اســت، برســد. اتفاقاً توجه به 
حریــم خصوصــی و امنیــت دیتــای مشــتریان یکــی از 
پیش نیازهــا و ضروریات گســترش حــوزه بانکــداری باز 

است.«
مدیرعامــل آدانیــک مشــتری مداری را امــری مهــم و 
ضروری قلمداد می کند و معتقد اســت ســرویس هایی 
کــه ارائه می شــوند، بایــد بر اســاس نیازهای مشــتریان 
طراحی و ارائه شــوند. او با اشــاره به این موضــوع درباره 
برنامه هایشان در سال ۱۴۰۲ می گوید: »پس از سنجش 
نیازهای مشتریان حقوقی مان به این نتیجه رسیدیم که 
باید بیشــتر روی خلق اوراق تعهدآور بانکی مثل چک، 

سفته، برات و ضمانت نامه تمرکز کنیم.« 

  مزیت استفاده از مولتی بانک ها

حاجی زاده مقــدم معتقد اســت راهکارهای ارائه شــده 
توســط مولتی بانک هــا به کســب وکارها کمــک می کند 
تا از این طریق به برطرف کردن نیازهای مشــتریان خود 
نزدیک شوند. در واقع مزیت استفاده از مولتی بانک ها 
ایــن اســت کــه بــا افزایــش تعامــل و کشــف مشــکالت 
و نیازهــای مشــتریان، بــه بهــره وری بیشــتر سیســتم 
کمک می کنند. عالوه بر این، نزدیک شــدن به نیازهای 
مشتریان راه را برای مجموعه ای از راه حل های دیگر باز 
می کنــد کــه بودجه بنــدی هوشــمندانه، مدیریــت ارائه 
داده ها در قالبی اســتاندارد برای اســتفاده و دسترســی 

آسان از جمله آنهاست 
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مولتی بانــک راهــکاری از بانکــداری باز 
اســت که بــه افــراد حقیقــی و حقوقی 
امکان می دهد تا تمام حساب های خود 
را در یــک فضــا )اپلیکیشــن موبایل یا 
وب اپلیکیشــن( و بــدون توجه به بانک صاحب حســاب 
مشاهده و مدیریت کنند. این ویژگی مولتی بانک به عالوه 
امکان شخصی سازی حساب ها، تعریف تشریفات امضا 
و ویژگی های منحصربه فرد دیگر، مؤسسات مالی و مدیران 
بسیاری را در سراســر جهان، به استفاده از این محصول 
عالقه منــد کــرده اســت. در ایــن مطلــب نحــوه عملکــرد 
مولتی بانک ها و اینکه چرا برای مصرف کنندگان و مشاغل 
به طور یکســان مفید هســتند را همزمان با معرفی چند 

مولتی بانک معروف و معتبر جهان بررسی می کنیم.
بسیاری از مردم در چندین بانک یا مؤسسه مالی حساب 
دارند. یک حســاب جــاری در یک بانک، ســرمایه گذاری 
در بانــک دیگر و وام مســکن در حســابی دیگــر. کاری که 
مولتی بانک انجام می دهد این است که یک تصویر کامل 
از تمام امور مالی و تراکنش ها و پرداخت ها را برای کاربران 
فراهم می کنــد و به آنهــا این امــکان را می دهد تــا بتوانند 
تمام حســاب های خود را در یک برنامه  واحد مشــاهده و 

مدیریت کنند.
بانکداری باز به شکل گیری مولتی بانک ها کمک شایانی 
کرد و شرایطی را فراهم آورد تا کاربران به راحتی بتوانند به 
اطالعات مالی خود دسترسی داشته باشــند و با بررسی 
دقیق آنها دید مالی و تجاری خود را نسبت به سرمایه شان 
افزایش دهند. ایــن ویژگی بــه مدیران شــرکت های بزرگ 
و کســب وکارهای کوچک، همزمان امــکان داد تا بتوانند 
دســتور پرداخت های خود را بــدون چالــش و اتالف وقت 

مدیریت کنند.

  کاربران مولتی بانک چه خدماتی را دریافت می کنند؟

با اینکه ممکن است امکان مشــاهده تمام حساب های 
بانکی شما در یک اپلیکیشن واحد ســاده به نظر برسد، 
اما این ضــرورت تا پیــش از این، به ســادگی ممکــن نبود. 
قبــل از توســعه بانکــداری بــاز، افــرادی کــه در بانک هــای 
مختلف حســاب داشــتند، باید به چندین برنامه بانکی 
وارد می شــدند تــا حساب هایشــان را بررســی کننــد، امــا 
مزیت مولتی بانک فراتر از این دسترسی راحت است. کار 
مولتی بانک این اســت که به کاربران کمک کند تا تصویر 
پیش رویشان را کامل ببینند و نه یک تکه از پازل را در یک 
بازه زمانی مشخص. این ویژگی به کاربران کمک می کند 

تا درک و کنترل بیشتری بر امور مالی خود داشته باشند.

 مولتی بانک چه خدمات ویــژه ای به کســب وکارها ارائه 
می دهد؟

مولتی بانک راهکارهای مختلفی را به کسب وکارها ارائه 

می دهد تا از طریق آن بتوانند به برآورده کردن نیازهای مشتریان خود نزدیک تر شوند، 
اما دو مزیت اصلــی وجــود دارد؛ افزایــش تعامل و داشــتن بینش بهتــر از رفتارهای 
مشــتری. افزایش تعامل، زمانی امری ضروری به حســاب می آید که برنامه شــما به 
محیطی مناسب برای مشتریان تبدیل شود تا تمام امور مالی خود را به جای حساب 
شخصی در حساب شــرکتی خود مدیریت کنند و به اســتفاده از برنامه دیگری نیاز 
نداشته باشند. نزدیک شــدن به نیاز مشــتریان راه را برای مجموعه ای از راه حل های 
دیگر باز می کند؛  مانند ویژگی های بودجه بندی هوشمندانه و مدیریت مالی شخصی 
که ارزش بســیار بیشــتری را برای کســب وکارها به ارمغان می آورنــد. مولتی بانک ها 
همچنین داده ها را در قالب استانداردی در اختیار آنها قرار می دهند تا برای استفاده 

و دسترسی آسان آماده باشند.

 اشتیاق جهانی برای استفاده از مولتی بانک

سادگی و کارایی مولتی بانک، مدیران بسیاری را در سراسر جهان مشتاق استفاده از 
این دست اپلیکیشن ها ساخته است. این در حالی است که پیش از این بسیاری از 
بانک ها، شرکت های فین تک و مؤسسات مالی بزرگ، تمامی خدمات خود را به صورت 
آنالین به مشتریان ارائه داده اند. این مسئله عرصه رقابت تنگاتنگی را برای بسیاری 
از مدعیان این صنعت فراهم آورده اســت. در نظرســنجی های مختلف انجام شده، 
نام چند بانــک و مؤسســه مالــی معتبــر در صــدر ارائه دهنــدگان اینترنت بانک ها و 
موبایل بانک هایی قرار دارد که بیشــتر از ســایر رقبا مورد توجه کاربران قرار گرفته اند 
و برخــی از آنها امکان تجمیع حســاب ها در یک اپلیکیشــن را نیز به ســرویس خود 

اضافه کرده اند.
به عنــوان مثــال وب ســایت تحلیلــی/ مشــاوره ای The Ascent فهرســتی از بهترین 
موبایل بانک ها در ســال ۲۰۲۳ را منتشــر کرده که در صدر آن بنــک آو آمریکا با عنوان 
»بهترین دستیار مجازی برنامه بانکی« قرار گرفته و پس از آن به ترتیب بانک دیسکاور 
با عنوان »بهترین اپلیکیشن بانکداری« و چایم با  قابلیت ادغام و مدیریت چندحسابی 

به عنوان »مدرن ترین اپلیکیشن بانکی« در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
نمونه  دیگر فهرستی از بهترین موبایل بانک هاست که پلتفرم Forbes Advisor منتشر 
کرده است. این وب سایت فهرست خود را بر اساس معیارهای کاربرپسند بودن، امنیت، 
ویژگی های ارائه شده و دسترسی مورد بررسی قرار داده که بر اساس آن سیتی موبایل، 

موبایل بانک سیتی بانک در رتبه اول قرار گرفته است.
همین رقابت در مقیاسی کوچک تر میان اپلیکیشن های مولتی بانک برقرار است. در 
کشور آلمان اپلیکیشن Zuper با دسترسی به حساب های بانکی افراد در آلمان و اتریش 
و تجمیع آنها در یک اپلیکیشن و همچنین مدیریت و دسته بندی خودکار پرداخت ها 
بر اســاس یادگیری ماشــین، مورد توجه کاربران قرار گرفته اســت. محصول دیگری به 
نام OutBank ، مولتی بانکی است که عالوه بر جمع آوری حساب ها از بین ۴۵۰۰ بانک 
با سیستم Secure Sync خود امکان دسترسی به حساب ها را در همه  دستگاه های 

سیستم عامل اندروید و آی اواس برای کاربران فراهم می کند.
همچنین شرکت سوئیسی Numbrs که پیش از این خود را به عنوان یک پلتفرم برای 
مقایســه محصوالت مالی مانند کارت های اعتباری یا حساب های چک تثبیت کرده 
بود، مولتی بانک خود را با قابلیت دسته بندی خودکار تراکنش ها، تجزیه وتحلیل دقیق 
داده ها، بودجه بندی شخصی و تعیین اهداف پس انداز در همه  حساب های بانکی افراد 

ارائه داده است.
همچنین نئوبانک Monite به مشــتریان امکان می دهد تا تمام صورت حســاب های 
دریافتی را در یک محیط جمع آوری کنند، دستور پرداخت های متفاوتی را ایجاد و تأیید 
کنند و همچنین کارمندان در شرکت ها اجازه داشته باشند فاکتورها را با کارت یا روش 

پرداخت دیگری از طریق حساب های مختلف پرداخت کنند 

اشتیاقی جهانی برای نوآوری های بانکی

درباره مولتی بانک
ارژنگ 

طالبی نژاد
کارشناس 
برندینگ 

آدانیک
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شماره شصت وهفتم

کسبوکار

 آدونیس در سال ۱۴۰۱

شــرکت آدونیــس در ســال ۱۴۰۱ بــا افتتــاح کارخانه خــود، حــدود دو هزار دســتگاه 
کیوســک بانکــی، تولیــد و تحویل مشــتریان خــود داده کــه از ایــن تعــداد یک هزار 
دستگاه به بانک ملت و ۵۵۰ دستگاه به بانک رفاه و مابقی به سایر مشتریان تعلق 
دارد. به گفته جواد گوگانی، ســال ۱۴۰۱ با وجود نامالیماتی که در سطح بین المللی 
اتفاق افتاد و وجود بحران و کمبود چیپ در سطح دنیا و تأثیر آن بر صنعت فناوری 

اطالعــات ایــران و همین طــور شــیوع مجــدد کرونــا در 
کشــور چین، آدونیس به تعهدات خــود در مناقصات 
برگزارشــده و قراردادهایــی که بــا مشــتریانش به امضا 
رسانده بود، پایبند ماند و با کمترین میزان تأثیر و بدون 
ایجاد تغییری در شــرایط، دســتگاه های مورد نیاز را به 

مشتریان خود تحویل داد.

گفت وگو با جواد گوگانی، مدیر امور مشتریان شرکت آدونیس درباره فعالیت های این شرکت

لزوم جایگزینی 
CRS خودپرداز با

اگر بخواهیم نگاهی اجمالی به عملکرد شرکت آدونیس در سال ۱۴۰۱ داشته باشیم، یکی از مهم ترین اتفاقاتی که در سال ۱۴۰۱ 
برای این مجموعه رقم خورد، افتتاح کارخانه تولید دستگاه های بانکی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در منطقه ویژه 
اقتصادی پیام بود. در پی راه اندازی این کارخانه، تولید دستگاه های Cashless ATM یا به اصطالح کیوسک بانکی در دستور 
کار این مجموعه قرار گرفت. در گفت وگویی که با جواد گوگانی، مدیر امور مشتریان شرکت آدونیس داشتیم، از افتتاح کارخانه 
تولید آدونیس و بازنویسی و توسعه سامانه مانیتورینگ تا اخذ گواهینامه دانش بنیان و چالش هایی که در سال جاری داشتند، پرسیدیم. گوگانی 
می گوید که در صنعت بانکی کشور، جایگزینی دستگاه های خودپرداز با دستگاه های CRS از الزامات آینده این صنعت است که در کشور ما 

نیز مانند دنیا این اتفاق خواهد افتاد، اما با سرعتی کمتر. در ادامه گفت وگوی عصر تراکنش را با جواد گوگانی می خوانید.
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گوگانــی در خصــوص دســتگاه های CRS می گویــد: 
 »در سال هــــــــــای گذشــته نســل اول دســتگاه های 
Cash Recycler را وارد کشور کرده بودیم. طبیعتاً بعد 
از بومی سازی این دســتگاه، نســل جدید دستگاه های 
CRS با دانش کسب شده شرکت آدونیس و با مشارکت 
شریک تجاری اش - شرکت ایهوا - تولید شد. با توجه 
به کیفیــت پول هایی کــه در جریان چرخه مالی کشــور 
وجود دارد، خوشــبختانه نســل جدید این دستگاه ها، 
با کمترین میــزان خطا و گیــر کردن پول در دســتگاه در 
شــبکه بانکــی کشــور در حــال ســرویس دهی بــه مردم 
 CRS اســت. با بهره گیری از نسل جدید دســتگاه های
و ارتقای تعدادی محدود از نســل قبلی این دستگاه ها 
به صورت پایلوت، توانستیم رضایت مشتری را کسب 
کنیم. طبق توافقات حاصله، این ارتقا در سال آتی روی 
تمامــی دســتگاه های CRS نســل اول بــرای مشــتریان 

شرکت انجام خواهد شد. 
مدیر امور مشــتریان شــرکت آدونیس ابــراز امیدواری 
می کند که در ســال آینده ســهم ایــن شــرکت از تعداد 
دســتگاه های CRS فعــال در شــبکه بانکــی کشــور 
افزایــش و تمامــی دســتگاه های CRS نســل اول ایهوا، 
ارتقــا پیــدا کنــد. گوگانــی جایگزینــی دســتگاه های 
خودپــرداز بــا دســتگاه های CRS در آینــده را این گونــه 
پیش بینــی می کنــد: »در مناقصــات جدیــد بــا نســل 
جدید دســتگاه های ایهــوا که عملکــرد آن بهینه شــده 
اســت، شــرکت خواهیم کرد و مشــابه روند جایگزینی 
دســتگاه های خودپــرداز بــا دســتگاه های CRS کــه در 
اقصی نقاط دنیا اتفاق افتاده، احتماالً در کشور ما نیز 
به همــان میزان امــا با ســرعت کمتری جایگزین شــدن 
دســتگاه های CRS بــه جای دســتگاه های خودپــرداز را 
در ســال های پیــش رو شــاهد خواهیــم بــود و بــا توجه 
بــه اهمیــت تأمیــن اســکناس و مدیریــت هزینه هــای 
پول گذاری، این موضــوع یکی از الزامات شــبکه بانکی 
کشــور اســت؛ چراکــه ایــن دســتگاه ها دارای مزایــای 

بیشتری هستند.«

 توسعه سامانه مانیتورینگ؛ مدیریت بهینه شبکه 
پرداخت

ســال ۱۴۰۱ ســالی متفاوت برای شــرکت آدونیس بوده 
است. به گفته گوگانی، شاید یکی از مهم ترین اتفاقاتی 
کــه رخ داد، خرید ســاختمان مرکزی شــرکت آدونیس 
واقع در خیابان مالصدرا و تجمیع دفاتر اصلی شرکت 
بــود. در ایــن ســال، تغییراتــی در زیرســاخت شــرکت 
انجام شــد که او در این بــاره توضیح می دهــد: »از دیگر 
اتفاقــات مهــم در ســال ۱۴۰۱ در مجموعــه آدونیــس 
بازنویســی نســخه جدیــد نرم افــزار مدیریــت عملیات 
شــبکه پشــتیبانی خودپرداز هــا و ســایر دســتگاه های 
بانکی بود. امید اســت که با وجود توسعه این سامانه، 
شــرکت بتواند عملکرد متفاوت و بهتری در پشتیبانی 
دســتگاه ها ارائه دهد و گزارش های مورد نیاز مشتریان 

در اختیار ایشان قرار گیرد.«
گوگانــی در ادامه تشــریح دیگر اقدامــات صورت گرفته 
این شرکت در سال ۱۴۰۱ به توسعه دفاتر مرکز تعمیراتی 
و دفاتر عملیاتی آدونیس اشاره می کند و می گوید: »در 

ســال ۱۴۰۱ همچنین در چارت ســازمانی در راستای نگهداشــت کیفیت سرویس، 
در دسترس بودن، سرعت پاسخ دهی، چابکی و توسعه کسب وکار شرکت بازنگری 
کردیم که اثرات این اقدامات زیرســاختی در سال ۱۴۰۲ برای مشــتریان مشهودتر 

خواهد شد.«
طبق گفته های گوگانی، یکی دیگــر از اقدامات مهم صورت گرفته در ســال ۱۴۰۱ در 
این شرکت، بازنویسی و توسعه ســامانه مانیتورینگ آدونیس بوده است. گوگانی 
می گوید: »آدونیس با توجه به بازنویسی و توسعه این سامانه در سال ۱۴۰۱ توانست 
ســامانه مانیتورینگ خود را در بانک ســپه به عنوان یکی از بزرگ ترین شــبکه های 
خودپرداز بانکی کشور و قطع به یقین متنوع ترین شــبکه خودپرداز بانکی مستقر 
کند و اکنون در بیش از چهار هزار خودپرداز، این سامانه مورد بهره برداری قرار گرفته 
و برای باقی دستگاه ها برنامه نصب و راه اندازی سامانه انجام شده است. تنوعی که 
اشاره کردم، شامل برند خودپرداز، مدل دستگاه و پیکربندی خودپرداز می شود؛ از 
 Wincor/Nixdorf، NCR، EastCom، HYOSUNG، GRG جمله برندهایی مثل
و... در مدل های دیواری و سالنی سامانه آدونیس نصب و راه اندازی شده است.«

به گفته گوگانــی همچنان  که از پــروژه مهاجــرت کُربنکینگ بانک هــای ادغامی به 
کربنکینگ بانک ســپه، محصول شــرکت داتین، می توان به عنوان یــک پروژه ملی 
یاد کرد، از پروژه استقرار سامانه مانیتورینگ آدونیس در شبکه بانک سپه نیز در 
ابعاد خودش می توان چنین برداشتی کرد. او می گوید: »عالوه بر بانک سپه، سامانه 
مانیتورینگ آدونیس در شبکه دســتگاه های خودپرداز بانک پاسارگاد، بانک رفاه 
و مؤسســه اعتباری نور، نصب و راه اندازی شــده و در حال بهره برداری است. یکی 
از ویژگی های منحصربه فرد سامانه مانیتورینگ آدونیس قابلیت بهره برداری این 
 Cash Recycler Machine، Cashless ATM سامانه در سایر دستگاه ها از جمله
و... در شبکه پرداخت کشور اســت و در حال حاضر آدونیس این پروژه را در بانک 
توســعه تعاون آماده بهره برداری کرده  و امید است در پایان ســال ۱۴۰۱ با موفقیت 
روی دســتگاه های Cashless ATM بانک توســعه تعاون عملیاتی داشــته باشیم. 
همچنین در ســال ۱۴۰۲ شــاهد اســتفاده از مزایای این ســامانه و مدیریــت بهینه 

شبکه پرداخت از سامانه مانیتورینگ در سطح کشور خواهیم بود.«
بحث اخــذ گواهینامه دانش بنیان یکــی دیگر از اتفاقات مهم شــرکت آدونیس در 
سال ۱۴۰۱ بود. گوگانی در این باره می گوید: »ما با  زحمت همکاران فنی و محصوالتی 
که تولید کردند، موفق شدیم گواهینامه دانش بنیان را اخذ کنیم. خرسندیم که در 

سال ۱۴۰۲ شاهد خالقیت ها و نوآوری هایی در حوزه فناوری در شرکت باشیم.«

 دست وپنجه نرم کردن شرکت های خدماتی با چالش جریان نقدینگی

از ســال ۱۴۰۱ شــاید بتــوان به عنــوان اولیــن ســال دوران پســاکرونا یاد کــرد که همه 
کشــورها به نوعی شــروع به بازســازی وضعیت اقتصــادی کشورشــان کردند. همه 
مــا در دوران کرونا ایام ســختی را بــه لحاظ اقتصادی پشــت ســر گذاشــتیم؛ با این 
توصیف احتماالً سال ۱۴۰۱  بیشتر شرکت ها به اقدامات زیرساختی اعم از توسعه 
آن پرداختند. گوگانی در این باره می گوید: »امیدوارم سال ۱۴۰۲ شاهد بهره برداری 
از این ســرمایه گذاری زیرساختی انجام شده در همه شــرکت ها باشیم؛ از جمله در 
شــرکت آدونیس. یکی از مهم تریــن چالش ها، غیــر قابل  پیش بینی بودن شــرایط 
بازار در سال ۱۴۰۲ است. با توجه به فرسودگی شــبکه بانکی و شبکه دستگاه های 
کشور، آدونیس نگاه ویژه ای به پشتیبانی دستگاه ها که اهمیت باالیی پیدا می کند، 
خواهد داشت. جریان نقدینگی یکی از شریان های حیاتی مهم هر شرکتی است که 
احتماالً در سال ۱۴۰۲ مدیریت این جریان نقدینگی یکی از مهم ترین چالش هایی 

باشد که شرکت های خدماتی با آن مواجه خواهند بود.«
گوگانی در تشــریح مهم ترین برنامه هــای آدونیس برای ســال ۱۴۰۲ به حمایت این 
شــرکت از اســتارتاپ های فعال در حوزه های مرتبط با فعالیت آدونیس در راستای 
ایفای مســئولیت اجتماعــی و حمایــت از ایده ها و کســب و کارهای نوآورانه اشــاره 
می کند. او می گوید: »همچنین توســعه یک کســب و کار در مجموعــه آدونیس در 
راســتای افقی و عمودی یا به صورت همکاری با شــرکای تجاری به عنوان اســتراتژی 
مهم امور مشــتریان در این شرکت تعریف  شــده و اقدامات اولیه آن در شش ماهه 
دوم ســال ۱۴۰۱ صورت گرفته و در ســال ۱۴۰۲ شــاهد نتایــج این اقدامــات خواهیم 

بود.«  
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شرکت آسان پرداخت پرشین یکی از شرکت های پرداخت الکترونیک کشور است که در اردیبهشت ۱۳۸۸ تأسیس و به عنوان 
اولین شرکت پرداخت به شاپرک متصل شد و هم اکنون بیش از ۵۰۰ نفر نیروی انسانی دارد. مدیران این شرکت، وضعیت 
صنعت پرداخت کشور را نامعلوم و نظام کارمزد موجود را یکی از علل عدم موفقیت شرکت های پرداخت در دستیابی به سود 
باال و ارتقای خدمات شــان می دانند و معتقدند اگر نظام فعلی کارمزد اصالح شــود، به نحوی که ســهم این صنعت از تأثیر 
تسهیلگری آن در بخش غیرپولی نیز پرداخت شود، می توانند سهم بیشتری در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشند. آنها 
تعامل و تمرکز بر هدف مشترک توسط بازیگران این صنعت و طراحی بازی برد-برد را تنها راه تداوم رشد شرکت ها می دانند. در گفت وگو با 
مدیران این شــرکت درباره چالش های موجود در صنعت پرداخت کشــور صحبت کردیم. در ادامه گفت وگوی عصر تراکنش با محمدرضا 
اسکندریون، رئیس هیئت مدیره؛ علی اکبر فراهانی، مدیرعامل؛ آرمان فرج زاده، مدیر ارشد اجرایی اپلیکیشن آپ و عضو هیئت مدیره و شبنم 

اسماعیلی، مدیر ارشد استراتژی این شرکت را می خوانید.

در گفت وگو با مدیران آسان پرداخت پرشین دالیل وضعیت نابسامان صنعت پرداخت در کشور بررسی شد

تعامل و تفاهم 
تنها راه برون رفت 

 لزوم بازاندیشی در وضعیت رگوالتوری 

گرچه نســبت ســکه و اســکناس به حجم پــول در کشــور کمتــر از دو درصد اســت و 
اقتصاد ایران از این منظر جزء رتبه های باالی جهان به شمار می رود، اما در طول زمان 
سهم صنعت پرداخت از تولید ناخالص ملی رشدی نکرده و در بهترین حالت ثابت 

بوده است. علی اکبر فراهانی، مدیرعامل آسان پرداخت 
پرشــین در پاسخ با اشــاره به این مســئله درباره اهمیت 
ارتقای زیرســاخت های قانونی صنعت پرداخت کشــور 
می گوید: »صنعــت پرداخت رابط بین بخــش غیرپولی 

از راست به چپ: علی اکبر فراهانی، 
محمدرضا اسکندریون، آرمان 

فرج زاده و شبنم اسماعیلی
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و بخــش پولــی اقتصــاد اســت و خدمات خــود را بــه هر 
دوی آنها ارائه می دهد. امــا در ایران وضعیت به گونه ای 
اســت که انتفاع بخــش غیرپولی کــه ارائه دهنــده کاال و 
خدمات است، نادیده گرفته شده و قانون گذار پرداخت 
حق الزحمــه صنعــت پرداخــت را به طور کامل بــر عهده 
بخش پولی گذاشــته اســت. این اقدام باعث شده اکثر 
بازیگــران صنعــت پرداخــت بــا تمرکز بــر درآمــد کارمزد 
بانکی، جایگاه خود را به بــازوی اجرایی بازیگران قدیمی 

بخش پولی که بانک ها هستند، تقلیل دهند.«
او نظــام قانون گــذاری صنعــت پرداخــت را دارای 
کمبودهایی می داند و در این باره بیان می کند: »شــورای 
پول و اعتبار در راستای مصوبه ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ در ایجاد 
شاپرک، یکی از ضوابط تأسیس این شرکت را »تضمین 
حداقــل کارمــزد بــرای ادامــه کســب وکار« شــرکت های 
ارائه دهنده خدمات معرفی می کند. این ضابطه نشــان 
از درک درســت سیاســت گذار از این موضوع در ابتدای 
راه دارد، اما در ادامه مسیر از انجام آن دست می کشد.« 
او توضیح می دهد که شــرایط به گونه ای شــده که درآمد 
شــرکت های پرداخــت کفــاف هزینه هــای ضــروری برای 
ادامه فعالیت ســودآور آنها را نمی دهد و مانع نوآوری و 

خلق ارزش توسط آنها می شود.
فراهانــی اثرگــذاری صنعــت پرداخــت را در گــرو تعامــل 
یکپارچــه تمامــی ذی نفعــان می دانــد و معتقــد اســت 
بخش هایی از اقتصاد و حاکمیت کشــور در شکل گیری 
این یکپارچگی اثرگذار هستند. توسعه هر اکوسیستمی 
نیازمند تنظیم گری، تعریف نقش ها، تقســیم وظایف و 
تعیین جایــگاه هر نهاد اســت. بــا توجه به اینکــه بانک 
مرکزی قانون گذار اصلی شــبکه بانکی و شــاپرک متولی 
حوزه پرداخت اســت، هماهنگــی بین ایــن دو نهاد باید 
به گونه ای باشــد که با بازتعریف میدان بازی و قواعد آن 
منافع تمام بازیگران و توســعه صنعت پرداخت محقق 

شود.«
او ســاختار تقســیم منافــع در زنجیــره ارائــه خدمــات 
صنعت پرداخــت را امر مهمی در پدیــد آمدن وضعیت 
کنونی می داند و در این باره بیان می کند: »خلق ارزش ها 
از محل ارائه خدمات نو و رشــد درآمد ناشی از خدمات 
همیشگی صورت می گیرد. نظام کارمزد فعلی به گونه ای 
اســت که برخی ذی نفعان بــا وجود رفع نیازهایشــان در 
صنعت پرداخت، هیچ هزینه ای را متقبل نمی شــوند و 
بازتولید این سیستم جز سلب مسئولیت از آنها نتیجه 

دیگری ندارد.«
فراهانــی حاکمیــت، بانــک مرکــزی و کســب وکارهای 
اســتفاده کننده از خدمــات پرداخــت الکترونیکــی را از 
ذی نفعان اصلی این صنعت می داند و توضیح می دهد 
که با اصالح نظــام کارمزد، شــرکت ها می توانند با بهبود 
مدل کســب وکار خود خدمات صنعت پرداخت را ارتقا 
دهند. او می گویــد: »عدم اصالح نظام کارمزد در کشــور 
سبب شده صنعت پرداخت توان سرمایه گذاری و خلق 

ارزش در حوزه های جدید را نداشته باشد.«

 آینده نامعلوم کسب وکارهای صنعت پرداخت

اگر خلــق ارزش را مفهومــی ریاضیاتی در نظــر بگیریم و 
آن را به درآمــد ترجمه کنیم، شــرکت های پرداخت برای 

افزایش این شاخص نیازمند تأمین مداوم منابع مالی جهت ارتقای کسب وکار خود 
هستند. شبنم اسماعیلی، مدیر ارشد استراتژی آسان پرداخت پرشین با تأیید این 
موضوع می گوید: »در عمل شرکت ها باید با تغییر نقطه تمرکز خود از انجام مخارج 
به محل انجام آن مخارج، در راستای خلق و ارتقای ابزارها، خدمات و تجربه کاربری 
باکیفیــت قدم بردارنــد و منابع درآمــدی خود را افزایــش دهند. ســودآور بودن محل 
مصرف منابع مالی یکی از شاخص های مهمی است که هدایت منابع مالی به سمت 

خلق ارزش در کوتاه مدت و بلندمدت را ممکن می کند.«
بنا بر صحبت های او، تــورم و افزایش هزینه هــای تأمین و تجهیز شــبکه کارت خوان 
فروشگاهی، ادامه فعالیت بازیگران صنعت پرداخت را دشوار کرده است. اسماعیلی 
در این بــاره توضیــح می دهد: »ادامــه فعالیت در این حوزه مســتلزم بازگشــت ســود 
سرمایه گذار به اوست و با توجه به وضعیت کنونی نمی توان چشم انداز روشنی را برای 
آینده کسب وکارهای صنعت پرداخت متصور شد. راه حل برون رفت از این وضعیت 
بازگشت شرکت های پرداخت به اصل خود و تمرکز بر توسعه فناوری های نوین است. 
آنها باید دســت از فعالیت به هر قیمتی بردارند و به جای هدف گذاری کوتاه مدت بر 

توسعه بلندمدت کل اکوسیستم پرداخت کشور تمرکز کنند.« 
او افزایــش ســهم صنعــت پرداخــت در تولیــد ناخالــص داخلــی را مســتلزم ایجــاد 
بسترهای درآمدی نو و خلق ارزش از آنها می داند تا ضمن بزرگ تر شدن این صنعت، 
بتواند بــه افزایــش تولید ناخالــص داخلی نیــز کمک کنــد. در غیر این صــورت حتی 
با افزایش کارمزدها، ســهم صنعت پرداخت نســبت بــه بهترین نقطــه تاریخی اش 

بیشتر نمی شود.
اسماعیلی شرط الزم برای توسعه خدمات و محصوالت را برساخت یک بازی برد-برد 
و حرکت هماهنگ بازیگران به یک ســو می دانــد و درباره این مهــم می گوید: »گاهی 
بازی درست تعریف می شود، اما یکی از ارکان با عدم همراهی الزم، به عدم هماهنگی 
و یکپارچگی اکوسیستم منجر می شــود. متقاضیان اصلی ابزار پرداخت اینترنتی، 
کســب وکارهای آنالین و فعاالن حوزه تجارت الکترونیکی هستند که در حال حاضر 
به دلیل محدودیت های اعمال شــده بر اینترنت توان توســعه خود از طریق ابزارهای 

نوین را نداشته در نتیجه به سمت تجارت فیزیکی روی می آورند.«
با توجه به ثابت بودن بازار در دسترس صنعت پرداخت، راهکار مدیر ارشد استراتژی 
این شــرکت برای کاهش مخارج ســرمایه گذاری در صنعت پرداخت و افزایش ارزش 
نهایــی در کوتاه مــدت، جایگزینــی روش هایی بــا هزینه نهایــی پایین تــر و همه گیری 
ابزارهای نوین اســت تا با کاهش هزینه نهایی ارائه خدمت و افزایش حاشــیه سود، 
مازاد ارزش ایجادشده عدد بزرگ تری شود، اما در بلندمدت نمی توان به راهکارهای 
مقطعی امید داشت و نیاز است ذهنیت حاکم بر این کسب وکارها تغییر یافته و ارائه 

خدمات و محصوالت جدید در دستور کار قرار گیرد.

 بی توجهی به پرداخت سازها

امروزه مطرح می شــود که در ابتــدای آغاز بــه کار نرم افزارهــای پرداخت قــرار بود آنها 
بــه افزایــش درآمــد شــرکت های پرداخت کشــور کمــک کنند. امــا وضعیــت کنونی، 
نشان دهنده نتیجه متفاوتی اســت. آرمان فرج زاده، مدیر ارشد اجرایی نرم افزار آپ 
و عضو هیئت مدیره شــرکت آســان پرداخت پرشین می گوید: »اساســاً محقق شدن 
چنیــن انتظــاری در کوتاه مــدت، خواســته ای غیرمنطقی اســت؛ در همه جــای دنیا، 
نرم افزارها بعد از رشــد کســب وکارها رشــد می کنند و به سود می رســند، اما در ایران 
بــا مشــکالتی نظیر بــاال بــودن هزینــه جــذب کاربــر، زیرســاخت و توســعه محصول 
روبه رو هستیم. برای مثال شــرکت های پرداخت ســاز با در اختیار داشتن ۴۵ درصد 
از ســهم کل تراکنش های انتقال وجه مبتنی بر کارت، عملکرد خوبی در جذب کاربر 
داشته اند و در صورتی که نظام کارمزد فعلی اصالح شود، می توانند به افزایش درآمد 

شرکت های پی اس پی کمک کنند.«
فــرج زاده در پاســخ بــه پرســش مــا در خصــوص تبییــن چرایــی محدودیت هــای 
اپلیکیشــن ها برای رشــد و افزایش درآمد ســریع می گوید: »با توجه به اینکه هسته 
اصلی تشــکیل دهنده نرم افزارهــای پرداخت ســاز در حــوزه پرداخت شــکل گرفته و 
کســب درآمد در ایــن حــوزه درگیــر رگوالتــوری محدودکننده بــوده،  از ســرویس های 
بانکی به عنوان ابزار جذب کاربر استفاده کرده اند. این کسب وکارها با ایجاد خطوط 
کسب وکاری جدید در حوزه هایی مانند سفر و گردشگری، فروش خدمات اپراتورهای 
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ارتباطی، خودرو، بیمه، سالمت و امثالهم در راستای رفع محدودیت ها اقدام کرده اند، 
اما در این حوزه ها نیز با توجه به مدل دریافت »ســهم از درآمد« از کســب و کارها، با 

محدودیت رشد روبه رو هستند.«
فرج زاده در پاسخ به این پرســش که آیا به پرداخت سازها در کشور کم توجهی شده و 
به ابزار شرکت های پی اس پی تبدیل شده اند، بیان می کند: »ماهیت پرداخت سازها 
مبهم مانــده و تعییــن تکلیف مشــخصی برای نظــام کارمــزدی در حوزه هایــی مانند 
انتقال وجه و خرید موبایلی صورت نگرفته است. این در حالی است که بیش از پنج 
سال از آغاز به کار پرداخت ســازها می گذرد. پرداخت ســازها در انتقال وجه کارتی، با 
وجود هزینه های باالی حفظ و توسعه سرویس ها و نقش خود در کاهش هزینه های 
دولت در راستای پیشــبرد سیاست هایی مانند حذف اســکناس و الکترونیکی کردن 
خدمات پرداخت و همچنین عدم خروج ارز بابت توسعه زیرساخت های دستگاه های 

خودپرداز، هیچ کارمزدی دریافت نمی کنند.«
او توضیــح می دهــد که بــا توجه بــه ارزش هــای نهایی 
نرم افزارهــای پرداخــت و رابطــه نزدیک شــان بــا 
شرکت های پی اس پی، آنها می توانند به ارائه خدمات 
نوآورانه و تســهیل امــور مالی مردم بیندیشــند. برای 
مثــال پرداخــت بــا کیــوآر بــا توجــه بــه ضریــب نفوذ 
پرداخت سازها در تلفن های همراه و هزینه های باالی 
زیرســاخت خدمات پرداخت با دســتگاه کارت خوان 
و ســهولت راه اندازی آن برای کســب وکارها، می تواند 
جایگزین خوبی برای روش های فعلی پرداخت باشد 
و در کنــار روش های متنــوع پرداخت ماننــد پرداخت 
مســتقیم، کیــف پــول، BNPL و خریــد اینترنتــی، بــا 
تکمیل ســبد محصول بــه فراهم کردن تجربــه بهتر و 
افزایش سرعت و امنیت بستر مورد استفاده کاربران 

منجر شوند.

 تفاهم و تعامــل پی اس پی ها؛ تنهــا راه برون رفت از 
وضعیت موجود

بررســی صورت هــای مالــی شــرکت های پی اس پــی 
نشــان می دهد کــه میــزان درآمد ایجادشــده توســط 
آنها در مقایســه بــا صنایع دیگــر، رقم قابــل توجهی 
نیست. محمدرضا اسکندریون، رئیس هیئت مدیره 
آســان پرداخت پرشــین با تأییــد این موضــوع، درباره 
علل آن می گوید: »عمق فاجعه بیشتر از چیزی است 
کــه تصــور می کنید؛ دسترســی بــه صورت هــای مالی 
پی اس پی ها محدود به شــرکت های پرداخت بورسی 
اســت که ســهم بیشــتری از بازار را در اختیار دارند و 
هیچ دسترسی به صورت های مالی شرکت های دارای 
ســهم بازار کمتر و به تبع آن عملکرد مالی آنها وجود 
ندارد؛ بنابراین بررســی وضعیت صورت های مالی در 
دسترس نمی تواند بیانگر وضعیت مالی شفاف و کلی 
این صنعت باشــد. دلیل دیگر پایین بودن درآمدهای 
این صنعت در مقایســه با صنایع دیگر به وابستگی 

آنها به درآمد کارمزد تراکنش برمی گــردد. جریان اصلی درآمد ایــن صنعت از محل 
کارمزد اســت و تثبیــت نرخ کارمــزد تراکنش در ۱۰ ســال اخیــر موجب شــده که تنها 
افزایش درآمد ایجادشده در این سال ها ناشی از افزایش تعداد تراکنش ها باشد که 
آن هم به تغییر فرهنگ پرداخــت جامعه بازمی گردد. همچنین در برخی شــرکت ها 
بخشــی از درآمدهای محقق شــده از محل درآمدهای غیرعملیاتی اســت و ربطی به 
فعالیت های اصلی شرکت ندارد و مدیران این شرکت ها جهت تداوم فعالیت به ناچار 

وارد حوزه های غیرمرتبط شده اند.«
او با اشاره به ساختار هزینه ای شرکت های پی اس پی و نقش آن در ارزش نهایی ایجادشده  
بیان می کند: »با توجه به ساختار هزینه ای در صنعت پرداخت و تأثیر از دو ناحیه ریال 

و نــرخ ارز، بــا افزایــش تــورم، هزینه هــای ریالی شــرکت ها 
متناسب با میزان تورم باال در سال های اخیر افزایش یافته 
اســت. همچنین افزایش نــرخ دالر نیــز هزینه های تأمین 
تجهیزات را برای شــرکت های پرداخت چندین برابر کرده 
اســت. مضاف بر هزینه های مرســوم با توجــه به مالکیت 
حداکثری بخش عمده ای از این شرکت ها توسط بانک های 
کشــور و انتقال بخشــی از رقابت جهت جذب مشتری و 
منابع در شبکه بانکی به شرکت های پرداخت، بانک هایی 
کــه تملــک حداکثــری شــرکت های پرداخــت الکترونیک 
را دارنــد، با تأمیــن مالــی ارزان قیمت یــا عقــد قراردادهای 
انحصــاری و فراتــر از عــرف صنعت بــا شــرکت های تابعه 
خود، تعادل رقابت ارگانیک در این صنعت را بر هم زده و 
موجب ایجاد رقابت ناسالم برای جذب مشتری و افزایش 
سهم بازار شده اند. عالوه بر این با ورود به فضای پرداخت 
مستقیم و غیرمستقیم ضمن باال بردن هزینه های جذب 
مشــتری، مدیریــت نقدینگی هــا را نیــز دشــوار کرده انــد. 
ایــن هزینه هــای مــازاد و غیرمتعــارف در شــرکت هایی که 
حمایت بانک های ســهام  دار خــود را دارند، بــه بانک های 
عامــل منتقــل و در هزینه هــای آنها هضــم شــده، ولی در 
شــرکت هایی که دارای این حمایت نیستند، مستقیم به 

خود شرکت ها تحمیل شده است.«
اســکندریون دربــاره دلیــل پذیرفتــن هزینه هــای زیــاد 
رقابت و ادامه حضور در این صنعت توسط شرکت های 
پرداخت می گوید: »شرکت های این صنعت قدمت ۱۰، 
۲۰ســاله دارنــد و در طول این مــدت ســرمایه گذاری های 
فراوانی در این شرکت ها جهت سرویس دهی انجام شده 
است. همچنین در حال حاضر چند هزار نفر به صورت 
مســتقیم و غیرمســتقیم در این اکوسیســتم مشــغول 
به کار هســتند و ســهام داران و مدیــران به اصــالح نظام 
کارمزد و بهبود فضای کسب وکار امید دارند. شرکت ها 
جهت عبور از این مقطع بحرانی به ناچار وارد فاز کنترل 
و مدیریــت هزینه هــا شــده اند و رویــه مبتنی بــر تحمل 
وضعیــت را در پیــش گرفته اند، اما بــا ادامــه روند فعلی 
ممکن اســت ســهام داران و ســرمایه گذاران از این حوزه 

دست بکشند و به سراغ صنایع دیگر بروند.«
او اضافــه می کنــد کــه برون رفــت از وضعیــت فعلــی یا هر 
تغییری جهت بهبود مدل کسب وکار این صنعت و افزایش 
درآمدها، به مشارکت تمامی بازیگران نیاز دارد و چون اکثر 
شــرکت های ارائه دهنــده خدمــات پرداخــت الکترونیکی 
بنگاه های اقتصادی مستقلی نیستند و از حیث سهام داری 
وابستگی زیادی به بانک ها دارند، هر تصمیم و اقدامی در 
این صنعت متأثر از سیاســت های کالن بانک هاســت که 
مانع اتخاذ سیاســت های یکسان در راســتای بهبود مدل 
کســب وکار این صنعــت می شــود. او در این بــاره می گوید: 
»در نتیجه نیاز اســت نهاد رگوالتور شرکت های پی اس پی 
را به سمت اتخاذ تصمیمات مستقل جهت تأمین منافع 
صنعت پرداخت ســوق دهد. به طور مثــال در حال حاضر 
هیچ منع قانونی بابت دریافت کارمزد از پذیرندگان توسط 
پی اس پی هــا وجود نــدارد، امــا با توجه بــه عــدم اتفاق نظر 
شرکت ها، این امر تا به امروز حادث نشــده است؛ بنابراین 
تنها نقطه امید برای برون رفت از شرایط موجود و گسترش 
فرصت هــای خلــق ارزش تعامــل و تفاهم شــرکت ها حول 

موضوعات با منافع مشترک است.«  

اسکندریون: 
برون رفت از 
وضعیت فعلی یا هر 
تغییری جهت بهبود 
مدل کسب وکار 
این صنعت و 
افزایش درآمدها، 
به مشارکت 
تمامی بازیگران 
نیاز دارد و چون 
اکثر شرکت های 
ارائه دهنده خدمات 
پرداخت الکترونیکی 
بنگاه های اقتصادی 
مستقلی نیستند و 
از حیث سهام داری 
وابستگی زیادی به 
بانک ها دارند، هر 
تصمیم و اقدامی در 
این صنعت متأثر از 
سیاست های کالن 
بانک هاست
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فناور ی های مالی ایران
شرکت آی تی ساز با درک تحوالت و تغییرات بنیادینی که در نظام ارائه خدمات کشور طی چند سال اخیر شاهد بودیم، با رویکرد 
فراهم آوردن رفاه و دسترسی راحت مردم به خدمات دولتی و غیردولتی فعالیت خود را با شعار »خلق فردایی هوشمندانه« آغاز 
کرد. شرکتی که اخیراً و در بهمن ماه سرویس سفته الکترونیک را با همین رویکرد و به عنوان جدیدترین راهکار بانکداری باز در 
پلتفرم آی تی هاب برای بانک ها، مؤسسات مالی و شــرکت های فعال در حوزه فناوری های مالی راه اندازی کرد. جهت بررسی 
بیشتر این سرویس گفت وگویی با میرمیثم سیدی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان آی تی ساز داشتیم و به خدمات این سفته الکترونیک و اهداف 
این شرکت پرداختیم. سیدی امیدوار است که با توجه به تورم و گرانی كاالها در سال ۱۴۰۱ که در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت، بتوانند با 

استفاده از این سرویس زنجیره خرید و منابع مالی را در صنايع كوچک و بزرگ تسهیل کنند.

 گفت وگو با میرمیثم سیدی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان آی تی ساز 
درباره سرویس سفته الکترونیک این شرکت

خلق فردایی هوشمندانه

 سفته الکترونیک و مزایای آن

طبق صحبت هــای ســیدی، ســفته الکترونیــک از خدمات مــورد نیــاز مردم اســت که 
همیشــه به شــکل ســنتی مورد اســتفاده قرار می گرفت و آی تی ســاز با همکاری وزارت 
اقتصــاد ایــن ســرویس را در چندیــن بانــک عملیاتــی کــرده و ایــن ســفته کاربــران را از 
رفتن به بانک ها یا کیوســک های فروش ســفته بی نیاز می کند و شــهروندان به آســانی 
و بــدون صــرف انــرژی، هزینــه و اتــالف وقــت، می تواننــد بــا هــر مبلــغ و در هر زمانــی از 
شــبانه روز آن را به راحتی تهیه کنند. او درباره این ســرویس می گوید: »سرویس سفته 
 الکترونیک در پلتفرم آی تی هاب با حمایت آی تی ساز راه اندازی شده است. آی تی هاب 
)Open API&AI(  از پروژه هــای هوش مصنوعی شــتاب دهنده آی تی ســاز اســت که به 
شــرکت ها و پذیرندگان مطرح کشــور در حوزه خدمات مالی اعم از فین تــک و لندتک، 
ســرویس های متفاوتــی در حوزه هــای هــوش مصنوعــی، ســرویس های اســتعالمی و 

راهکارهــای بانکــداری باز ارائــه می دهد که ســرویس 
سفته الکترونیک را با همکاری آن راه اندازی کردیم.«

ســیدی توضیح می دهد که آی تی ســاز نیــز به عنوان 
آژانس ارائــه خدمــات احــراز هویــت و اپراتــور احراز 
هویــت ثنــای قــوه قضائیــه بــا توجــه  بــه گســتردگی 
ارائــه ســرویس ها و راهکارهایــش در حــوزه هــوش 
مصنوعی، احراز هویت، خدمــات مالی، پرداختی و 
اعتباری یکی از پلتفرم های ارائه دهنده سرویس های 
مختلف از طریق API است که سرویس های ترکیبی 
از ســرویس های اســتعالمی و هوش مصنوعــی را به 
پذیرندگان ارائه می دهد. او در خصوص این شرکت 

عکس: حامد کریم زاده
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می گویــد: »آی تی ســاز به پشــتوانه چندیــن ســال فعالیت در حــوزه ارائــه خدمات 
و تجربــه مناســب در ارائه بیــش از ۳۰۰ خدمــت دولتــی، غیردولتی و اپراتــور احراز 
هویت آنالین ثنای قوه قضائیه، در بهمن ماه سرویس جدیدی تحت عنوان »سفته 

الکترونیک« عرضه کرده است.«
ســیدی با بیان اینکــه ســفته الکترونیک مزایای بیشــتری از ســفته فیزیکــی دارد، 
توضیح می دهد: »تمام فرایند صدور آن به صورت الکترونیکی و غیرحضوری است 
و به عنوان سند قابل استناد خواهد بود. ســفته الکترونیک بدون زحمت، هزینه و 
صرف وقت برای رفت و آمد قابل تهیه است. هیچ نیازی به حضور فرد نیست و فقط 
با اتصال به اینترنت در هر مکان و زمانی، با صرفه جویــی در وقت و انرژی، می توان 
آن را تهیه کرد. سفته الکترونیک به علت داشتن شناســه ای معتبر که مورد تأیید 
تمامی بانک هاســت، امکان جعل ندارد و از امنیت باالیی برخوردار است. امنیت 
و اطمینان خاطر از مزایای مهم خرید الکترونیکی ســفته اســت. ثبت درخواست 
ســفته الکترونیک آســان اســت و بدون نیاز به تأییدیه های خاص، مراحــل کوتاه و 
مقررات ســاده ای دارد. در واقع ســفته الکترونیک بدون معطلی و بالفاصله بعد از 

ثبت درخواست در اختیار متقاضی قرار می گیرد.«
به گفته او، نگهداری از سفته الکترونیک به راحتی و فقط با حفظ شماره و شناسه 
یکتای آن انجام می شود و خطر مفقود یا نابودی سند در شکل سنتی را ندارد. حتی 
اگر شماره و شناسه سفته از یاد برود یا گم شود با اســتفاده از کد ملی  فرد می توان 

آن را بازیابی کرد.

 لزوم فرهنگ سازی استفاده از خدمات نوین

ســیدی ســپس درباره چالش هایــی کــه در راه انــدازی ســرویس ســفته الکترونیک 
داشــتند، صحبت می کند: »راه اندازی سرویس ســفته الکترونیک نیازمند ارتباط 
بین سازمانی دقیقی بین اجزای تشکیل دهنده آن مانند وزارت اقتصاد، قوه قضائیه، 
بانک عامل، خزانه داری کشور، سازمان امور مالیاتی، مراکز ریشه امضای دیجیتال 
و... اســت که به منظور تأمین ســرویس های پایه ای برای صدور هر سفته، اتصال و 
هماهنگی یکپارچه بین این زنجیره از چالش های بسیار مهم این سرویس بود که به 
لطف خدا و همت عزیزان در این سازمان ها و ارگان ها، این شبکه و زنجیره ای کامل 

جهت تولید سفته شکل گرفت.«
به گفته او،  چالش دیگر مربوط به دسترسی و استفاده کسب وکارها از این سرویس 
جدید است. سیدی در این خصوص می گوید: »در حال حاضر با فضای فراهم شده 
توسط اپراتور آی تی ساز در آی تی هاب، توسعه دهندگان می توانند در کوتاه ترین زمان 
سرویس سفته الکترونیک را در اختیار مشتریان خود قرار دهند. عالوه بر اینها، از 
دیگر چالش های موجود با توجه به جدید بودن این سرویس، فرهنگ سازی استفاده 
از این سرویس های نوین، به خصوص فرهنگ کاهش مصرف کاغذ و رفت وآمدهای 
بیهوده است. باید توجه داشته باشیم که خدماتی مانند سفته الکترونیک کمک 
شــایانی بــه نجــات محیط زیســت می کنند کــه ایجــاد ایــن فرهنگ ســازی نیازمند 

هماهنگی دقیق بین نهادهای حاکمیتی و رسانه های خبری است.«

 کاربردهای سفته الکترونیک

سفته الکترونیک کاربردهای متفاوتی دارد، اما به گفته مدیرعامل شرکت آی تی ساز 
شــاید بتوان مهم ترین کاربــرد آن را ضمانتی بــرای دریافت وام و تســهیالت بانکی 
دانست. او در این خصوص این گونه توضیح می دهد: »کاربران به راحتی می توانند 
سفته الکترونیک را تهیه و به بانک ها و سازمان های ارائه دهنده تسهیالت عرضه 
کنند. همچنین دیگر نیازی نیســت افراد برای انجام تعهد، به بانک بروند و سفته 
یا چک تضمینی تهیه کنند؛ چراکه می توانند این سفته را به یکدیگر ارائه دهند.«

مدیرعامل آی تی ساز سپس در پاسخ به اینکه چرا کسب وکارها و پذیرندگان باید از 
سفته الکترونیک استفاده کنند، توضیح می دهد: »افزایش روز به روز قیمت ها، بر 
هزینه های خرید شهروندان بسیار تأثیر گذاشــته و این موضوع باعث شده برخی 
افراد از خریدهــای خود صرف نظــر کنند. فــروش اقســاطی کاالها و خدمــات، برای 
افزایش توان مالی و کاهش فشار بر مشــتریان، راهکاری است که خریداران کاالها 
و خدمات می توانند از آن استفاده کنند و پلتفرم آی تی هاب شرایط صدور سفته را 

در روش های مختلف برای مشتریان کسب وکارهای مختلف فراهم آورده است.«

به گفته او، صدور سفته الکترونیک برای افزایش تعداد 
کاربران سرویس گیرنده با توجه  به سهولت در دریافت 
تســهیالت، به درآمدزایی بیشــتر کســب وکارها منجر 
خواهد شــد، همچنین حفظ و نگهداشــت مشــتریان 
به دلیــل ســهولت در ســرویس دهی، افزایــش تمرکز بر 
رضایت مشــتریان، حذف چالش ها و محدودیت های 
ثبــت ســفته فیزیکــی و اســتعالم آن بــرای شــرکت ها، 
قابلیــت ظهرنویســی، اســتعالم، تســویه و ویرایــش 
جزئیات ســفته با ســامانه های ایجادشــده در کشــور و 
در نهایت افزایــش کانال های ارتباطی با سیســتم های 
مشابه برای شرکت ها با هدف توسعه کاری از مهم ترین 
مزایای استفاده از سفته الکترونیک برای کسب وکارها 

هستند.

 روش استفاده از سفته الکترونیک آی تی ساز

مدیرعامــل آی تی ســاز در ادامــه بــا بیــان اینکــه ایــن 
ســرویس ها از دو طریــق بــه مشــتریان مدنظــر ارائــه 
می شــود، توضیــح می دهــد کــه شــرکت آی تی ســاز از 
طریق API یــا از طریق اپلیکیشــن »همراه هوشــمند« 
ســرویس ســفته الکترونیــک را بــه مشــتریان ارائــه 
می دهد. او می گوید: »ســفته الکترونیــک با روش های 
ذکرشــده و بــا امکانــات تلفیقــی ماننــد ســرویس های 
استعالمی، سرویس های احراز هویت کاربران و امضای 
دیجیتال به پذیرنــدگان ارائه می شــود. همچنین کلیه 
کســب وکارهای آنالیــن می تواننــد از طریــق اتصــال به 
آی تی هــاب )ITHub.ir( وب ســرویس و API خدماتــی 
ماننــد شــاهکار، خدمــات الکترونیــک قضایــی )ثنــا(، 
خدمات هویتی، خدمات وزارت کار و تأمین اجتماعی، 
خدمــات بانکــی و نئوبانک، امضــای دیجیتال، ســفته 
و بــرات الکترونیــک، احــراز هویــت بیومتریــک و... را 

دریافت کنند.«

 تسهیل زنجیره خرید و منابع مالی

طبــق صحبت هــای مدیرعامــل شــرکت آی تی ســاز، 
چشم انداز این شرکت از روز اول ایجاد خدمات نوینی 
بوده کــه باعث لمــس فوایــد فنــاوری در زندگــی روزمره 
مــردم شــود. او در ایــن خصــوص می گوید: »اگــر توجه 
داشــته باشــید، تمام ســرویس هایی که توســط اپراتور 
آی تی ساز ایجاد شده، مستقیماً قابل  استفاده توسط 
هموطنان مان است؛ بنابراین چشم انداز ما در سرویس 
ســفته الکترونیک نیز توســعه این ســرویس به صورت 
همه جانبــه در نظام پرداخت به صورت اعتباری اســت 
كه شــامل تســهيالت بانكــی، فين تک هــا، لند تک ها و 
خرید اقســاطی کاالها بوده و این ســرویس جایگزینی 
برای روش سنتی جهت ضمانت بین اشخاص حقیقی 

و حقوقی است.«
سیدی سپس می گوید: »ما اميدواريم با توجه به تورم 
و گرانی كاالها در سال ۱۴۰۱ که در سال آینده نیز ادامه 
خواهد داشت، بتوانیم با استفاده از سفته الكترونيک 
در آی تی هــاب، زنجیره خریــد و منابع مالــی در صنايع 
كوچک و بزرگ، سازمان ها، بانک ها و حتی فين تک ها 
و لندتک ها را با تبليغات و اطالع رســانی كامل و جامع 

آسان تر کنیم.«
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در
سیدضیاء ایمانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران درباره سامانه چکنو این بانک مطرح کرد

تحولی 
نظام بانکی کشور

سامانه چکنو )چک امن دیجیتال بانک صادرات( ۱۱ دی ماه سال جاری در ساختمان مرکزی این بانک رونمایی شد؛ سامانه ای 
که به گفته مدیرعامل بانک صادرات، می تواند بخش زیادی از مشــکالت شبکه بانکی و مشــتریان را برطرف کند و موجب 
صرفه جویی در مصرف کاغذ شود. به عقیده ایمانی، سامانه چکنو را بایستی به عنوان تحولی در نظام بانکی کشور در حوزه 
دریافت و پرداخت تلقی کرد. در گفت وگویی که با سیدضیاء ایمانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران داشتیم، به این سامانه و 
مزایایی که دارد، پرداختیم. سامانه چکنو، پروژه ای در حوزه تحول دیجیتال بانک صادرات بود و به گفته ایمانی، این بانک با تدوین سند نقشه راه 
تحول دیجیتال و اخذ مصوبه الزم از وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۴۵ پروژه کلیدی را در قالب ۱۲ کالن پروژه طراحی کرده که تعدادی از آنها در 

مرحله انتشار و پیاده سازی عملیاتی هستند.

۱۴۰۱ به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی تحقق تحول دیجیتال در نظام بانکی کشور، 
در بانک صادرات ایران در چهارچوب ارائه خدمات مبتنی بر بسترهای دیجیتال و با هدف 
بهبود تجربه مشــتریان و مخاطبان خود، نســبت به رونمایی از خدمت چکنو به عنوان 

تحولی در حوزه چک اقدام کردیم.«
طبق صحبت های ایمانی، از طریق ارائه خدمت چکنو، بانک صادرات ایران در چهارچوب 
الزامات مقرر در تبصره ذیل ماده ۱ قانون »اصالح قانون صدور چک« موفق شد به عنوان 
نخستین بانک در کشور، نسبت به ارائه خدمت چک امن دیجیتال اقدام کرده و از این 
طریق به برداشته شدن گامی نوین در رویه ها و فرایندهای پرداخت و دریافت در نظام بانکی 
منجر شود. مدیرعامل بانک صادرات می گوید: »چکنو بانک صادرات ایران همان نسخه 
دیجیتال چک کاغذی بوده که ضمن دارا بودن کلیه قابلیت های چک کاغذی با توجه به 
ماهیت تحولی و استفاده از ظرفیت های فناوری دیجیتال، توانسته فراتر از محدودیت های 
چک کاغذی عمل کرده و تجربه مشــتری متمایــزی را ایجاد کند. بــه عبارتی دیگر چک 
امن دیجیتال نسخه الکترونیکی چک کاغذی بوده که در آن چک با امضای دیجیتالی 

 گامی نوین در فرایندهای پرداخت و دریافت نظام بانکی

مورخ ۱۱ دی ماه سال جاری از سامانه صدور چک دیجیتال 
در بانــک صــادرات رونمایــی شــد. ســیدضیاء ایمانــی، 
مدیرعامل بانک صادرات ایران درباره دلیــل راه اندازی این 
سامانه می  گوید: »طی دوران جدید مدیریتی بانک صادرات 
ایران، اجماعــی فراگیر میان ارکان مدیریتــی بانک با هدف 
راهبری تحول دیجیتــال و با رویکرد مدیریــت فرصت ها و 
تهدیدهای عصر دیجیتــال از طریــق بازبینــی، بازطراحی 
و بازآفرینــی ارکان، فرایندها، محصــوالت و خدمات بانک 
صادرات ایران انجام پذیرفت و تصمیمات و نحوه واکنش و 
تعامل ما با محیط خودمان است که جایگاه بانک صادرات 
ایران را در این دوره مشخص خواهد ساخت. در این راستا و 
پس از رونمایی از سامانه چکاد بانک مرکزی در ۲۱ آبان ماه 
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صادر کننده اعتبار اخذ شده و مبلغ مورد نظر به صورت 
الکترونیکی از حساب صادرکننده برداشت و به حساب 

ذی نفع واریز می شود.«

 مزایای استفاده از چکنو

مدیرعامل بانک صادرات ایران ســامانه چکنو را تحولی 
در نظام بانکی کشور می داند و می گوید که قطعاً سامانه 
چکنو را بایستی به عنوان تحولی در نظام بانکی کشور در 
حوزه دریافت و پرداخت تلقــی کــرد. او در این خصوص 
توضیح می دهد: »ســامانه چکنــو بانک صــادرات ایران 
دارای مزایای فراوانی برای فعــاالن اقتصادی و کارآفرینان 
بوده که اگــر بخواهیم بــه برخــی از مهم ترین آنها اشــاره 
کنیم، شاید نخست باید انجام عملیات حوزه چک فارغ 
از محدودیت های زمان و مــکان را مدنظر قــرار دهیم. در 
حالی که در زمان اســتفاده از چک کاغذی برای دریافت 
دســته چک و نقد کردن آن ملزم بــه مراجعه حضوری به 
بانک عامل بودیم، با استفاده از چکنو محدودیتی در زمان 
و مکان صــدور و پرداخت چک از یــک طرف و همچنین 
وصول چک از طرف دیگر وجود ندارد؛ بنابراین می توانیم 
به صورت غیرحضوری و در هر ساعتی از شبانه روز نسبت 

به انجام عملیات مرتبط با حوزه چک اقدام کنیم.«
امنیت فــراوان در اســتفاده و در نتیجه کاهــش امکان و 
احتمال جعل، مفقودی، سرقت، مخدوش شدن چک و 
پیامدهای ناشی از حوادث غیرمترقبه مانند آتش سوزی 
که به ایجاد هزینه های گاه بســیار باال برای مشــتریان و 
بانک منجر شــده، از دیگر مزایــای اســتفاده از خدمات 
چکنو است که ایمانی به آنها اشاره می کند. او می گوید: 
»بهبود امــکان مدیریت کارتابــل چــک از طریق تأمین 
زیرساخت های مدیریت مالی شخصی از دیگر خدماتی 
بوده کــه هنگام اســتفاده از چکنــو بانک صــادرات ایران 
در دســترس بوده و امــکان رؤیت کلیه چک هــای واگذار 
و دریافت شــده توسط مشتری و بررســی وضعیت آنها 
را امکان پذیر کرده است. نهایتاً بایستی به این موضوع 
اشاره کنم که با توجه به اینکه امروزه مفهوم بانکداری سبز 
و ضرورت توجه به محیط زیست با استفاده از فناوری و 
ظرفیت های دیجیتال به یکی از اولویت های نظام بانکی 
در سراسر جهان تبدیل شده، استفاده از سامانه چکنو 
بانک صادرات ایــران مبتنی بر صرفه جویــی در مصرف 
کاغذ، پیامدهای حائز اهمیتــی را در حفاظت از محیط 

زیست و توسعه بانکداری سبز در بانک صادرات ایران به همراه خواهد داشت.«

 نحوه استفاده از چکنو

با توجه به توضیحات مدیرعامل بانک صادرات، در حال حاضر کلیــه افراد حقیقی که نزد 
بانک صادرات ایران حساب جاری فعال با دســته چک دارند، می توانند از خدمات سامانه 
چکنو اســتفاده کنند. برای دسترســی بــه این خدمت، مشــتریان بانک بایســتی نســبت 
به نصب و فعال ســازی نســخه ۴۰۲ سیســتم عامل اندروید نرم افزار همراه بانک صــادرات و 
همچنین نرم افزار هامون جهت انجام مراحل مرتبط با امضای دیجیتال اقــدام کنند. او در 
این خصوص می گوید: »بر اساس برنامه ریزی های صورت پذیرفته توسط بانک مرکزی، مقرر 
شده ارائه خدمت چک امن دیجیتال در گام نخست برای مشتریان حقیقی و در گام بعدی 
برای مشتریان حقوقی نظام بانکی کشور فراهم شــود؛ طبق برنامه ریزی های انجام پذیرفته 
این امکان برای مشتریان حقوقی از طریق ایجاد زیرساخت ها و رویه های مورد نیاز در چکاد 
فراهم خواهد شد. از طرف دیگر با توجه به وجود برخی محدودیت های زیرساختی موجود 
در کشور، در گام نخست سامانه چکنو بانک صادرات ایران در بستر تلفن های همراه مبتنی 
بر سیستم عامل اندروید راه اندازی شده که با توجه به اهمیت ارائه خدمات یکپارچه به کلیه 
مشتریان بانک صادرات ایران، زیرساخت های مورد نیاز برای استفاده از سامانه مذکور برای 
تلفن های همراه مبتنی بر سیستم عامل آی اواس نیز در بانک فراهم شده است. شایان ذکر 
است آنچه موجب شد تا در گام نخست ارائه خدمات به مشتریان استفاده کننده از تلفن های 
همراه مبتنی بر سیستم عامل آی اواس محدود شود، ناشی از محدودیت های اجرای پروژه ارا ئه 
خدمت امضای دیجیتال بوده و به محض راه اندازی سامانه هامون جهت ارائه خدمت مذکور 
توســط شــرکت خدمات انفورماتیک به نمایندگی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 
مشتریان مذکور نیز قادر به استفاده از سامانه چکنو بانک صادرات ایران در تلفن های همراه 
خود خواهند بود.« به گفته او، مشتریان بانک صادرات ایران که خواهان استفاده از خدمت 
چکنو این بانک هستند، می توانند با مراجعه به وب سایت این بانک به آدرس bsi.ir نسبت 

به دریافت توضیحات و راهنمایی های مورد نیاز اقدام کنند.
 

 آمار و ارقامی از چکنو

مدیرعامل بانک صادرات ایران ســپس آمار و ارقامی از این ســامانه ارائه می دهــد: »از زمان 
رونمایی از ســامانه چکنو بانک صــادرات ایران به صورتی فزاینده شــاهد اســتقبال فعاالن 
اقتصادی و مخاطبان بانک صادرات ایران از سامانه چکنو بودیم؛ به نحوی که فقط طی یک ماه 
تعداد ۲۹۸۸ دسته چک دیجیتال ۱۰ برگی صادر شده که معادل ۲۹۸۸۰ برگ چک دیجیتال 
است. از این تعداد طی بازه زمانی مذکور تعداد ۳۲۳۶ برگ چک در وجه ذی نفع بعدی ثبت 
شده و تعداد ۲۶۶۱ برگ چک در همراه بانک نقد شده است. این آمار بیانگر تحقق کارایی و 

اثربخشی در عملیاتی سازی سامانه چکنو بانک صادرات ایران است.«
سامانه چکنو، پروژه ای در حوزه تحول دیجیتال بانک صادرات بود؛ ایمانی درباره حرکت 
بانک صادرات به ســمت تحول دیجیتال می گوید: »بانک صادرات ایران با تدوین سند 
نقشــه راه تحول دیجیتال بانک و اخذ مصوبه الزم از وزارت امــور اقتصادی و دارایی، ۴۵ 
پروژه کلیدی را در قالب ۱۲ کالن پروژه طراحی کرده که تعدادی از آنها در مرحله انتشار و 

پیاده سازی عملیاتی هستند.«

نقشه راه تحول دیجیتال

خزانه دیجیتال
ریال دیجیتال

بوم اختصاصی بانکداری باز

توسعه سواد دیجیتال
استقرار مدیریت استعدادها

استقرار مدیریت دانش دیجیتال
بهبود زیرساخت ارتباطات سازمانی

استقرار چهارچوب چابکی کسب وکار

۱۱۰ شعبه پرچم دار

اعتبارسنجی مشتریان
سفته و برات دیجیتال

ایجاد بستر جمع  آوری و تحلیل داده های مشتریان
تحلیل داده و استفاده از هوش مصنوعی در بانک دیجیتال

Open Data استقرار
تدوین معماری داده های دیجیتال

باشگاه مشتریان دیجیتال
بازاریابی دیجیتال
سامانه جامع امور مشتریان
مرکز تماس دیجیتال
استقرار مدیریت تجربه مشتریان
بانکداری اجتماعی
مشتری ۳۶۰ یکپاچه سازی درگاه های 

دیجیتال 
مرکز خدمات 
غیرحضوری

مدیریت هویت دیجیتال
کیف پول دیجیتال
سوپرمارکت مالی
نئوبانک صاد
دستیار صوتی دیجیتال
پرداخت دیجیتال
داشبورد بانکداری دیجیتال
استقرار اومنی چنل
هوشمندسازی درگاه های دیجیتال
طراح جامع امنیت اطالعات دیجیتال

سامانه بانکداری شرکتی
توسعه مدیران حساب
زنجیره تأمین مالی

سامانه مدیریت کانال 
استقرار بستر ابری
بانکداری متمرکز ارزی

مرکز نوآوری بانک
آزمایشگاه کنجکاوی

پروژه های بالکچین

شعبه دیجیتال

سامانه جامع اعتباری
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بوم بانکداری شرکتی

پروژه های زیرساخت

داده باز
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منابع انسانی 
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گفت وگو با آزاده جعفری، مدیرعامل جدید شرکت گرایش تازه پارس درباره برنامه های این شرکت

متمرکز بر کیفیت خدمات 
و افزایش سودآوری

شرکت گرایش تازه پارس که در سال ۱۳۹۲ با هدف پشتیبانی سخت افزاری تجهیزات شرکت جی اس اس فعالیت خود را 
آغاز کرد، در سال جاری توانست به حوزه های بیشــتری از پشــتیبانی تجهیزات بانکی ورود کند و به شرکت هایی غیر از 
هلدینگ جی اس اس نیز خدمات پشتیبانی ارائه دهد.  از دستاوردهای مهم این شرکت می توان به ارائه خدمات پشتیبانی 
۲۴ساعته نرم افزاری و سخت افزاری پروژه های ملی در کشور و نگهداری و به روزرسانی بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه در ۱۹ هزار 
نقطه از کشور اشاره کرد. در گفت وگویی که با آزاده جعفری، مدیرعامل شرکت گرایش تازه پارس داشتیم، از اقدامات شان در سال جاری 
و برنامه هایشان برای سال ۱۴۰۲ پرسیدیم. به گفته او، شرکت گرایش تازه پارس تالش دارد تعداد تجهیزات تحت سرویس خود را گسترش 
دهد و ســهم خود از بازار پشــتیبانی ســایر تجهیزات بانکی کشــور را افزایش دهد. در ادامه گفت وگوی عصر تراکنش را بــا آزاده جعفری 

می خوانید.

 بازنگری در فرایندها و زیرساخت های حیاتی شرکت

آزاده جعفــری ابتــدا توضیــح می دهد که هــدف از تأســیس شــرکت گرایش تــازه پارس، 
پشتیبانی از تجهیزاتی بود که در هلدینگ جی اس اس به فروش می رسید، اما با توجه به 
تجاربی که این شرکت در سال های اخیر کسب کرده، ورود به پشتیبانی تجهیزاتی غیر 
از تجهیزات هلدینگ نیز در سال ۱۴۰۱ در دستور کار آنها قرار گرفت و حجم قراردادهای 
گرایش تازه پارس در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد قابل توجهی داشت که به عقیده 
جعفری، با توجه به قراردادهای جدیدی که در حال انعقاد آن هســتند، این رقم در سال 

۱۴۰۲ رشد بیشتری خواهد داشت.
او در این خصوص می گوید: »گستردگی نیروهای متخصص ما در سطح کشور و آموزش 
مداوم نیروها، باعث شده پتانسیل بیشتری جهت ورود به بازار رقابتی داشته باشیم و 
بتوانیم در کنار شرکت های رقیب حرفی برای گفتن داشته باشیم. در حال حاضر تالش ما 

گسترش نوع تجهیزات تحت پوشش سرویس های پشتیبانی مان است.«
به گفته جعفری، با توجه به اشباع بازار، افزایش رقبا، تغییرات فناوری و قیمت قطعات، 
شرکت گرایش تازه پارس استراتژی جدیدی را در سال ۱۴۰۱ پیاده سازی کرد؛ از جمله اتخاذ 
قیمت رقابتی با روش کنترل هزینه ها و ایجاد زیرساختی صحیح که با افزایش قراردادها با 
حداقل حاشیه سود همراه شود. او در این خصوص توضیح می دهد: »در سال ۱۴۰۱ جهت 
پویا ســاختن شــرکت، برنامه تحول را مدنظر قرار دادیم. همچنین اهداف آینده  شرکت 
کامالً شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس آخرین مدل های استاندارد و با آنالیز 
فاصله از طریق استراتژی S7، به نقطه ای که اکنون در آن قرار داریم، رسیدیم و چشم انداز 

و مأموریت آینده  شرکت را تعریف کردیم. 
مفاهیــم CRM، Call Center  و Help Desk مــورد بازنگری مجدد قــرار گرفت و جهت 
 Help Desk جلوگیری از هدررفت زمان نیروی پشتیبانی فنی، توجه  بیشــتری به واحد
صورت گرفت. در واحد کنترل پروژه نیز جهت مدیریت پروژه ها و اجرای به موقع و صحیح 
آنها، بندهایی به قراردادها اضافه شــد تا رصد دقیق تر و ســریع تری نســبت به نیازهای 

مشتری انجام شود.«
طبق توضیحات جعفری، در سال ۱۴۰۱ واحد فناوری اطالعات شرکت گرایش تازه پارس 
به عنوان مهم ترین بخش تحت بررسی مجدد قرار گرفت و زیرساخت های موجود از جمله 
پیاده ســازی ITIL )زیرساخت فناوری اطالعات(، پیاده ســازی ISMS )سیستم مدیریت 
امنیت اطالعات(، ارتقای تجهیزات پردازشی و ارتقای فرایند فن یاری مرکز تماس، افزودن 
ماژول شناســنامه محصول در برنامه نرم افزاری شــرکت و تسهیل فرایند ثبت قطعات، 

مورد بازنگری قرار گرفتند.
او درباره اقدامات شان در این ســال می گوید: »همچنین واحدی به نام تحقیق و توسعه 
ایجاد شــد تا با بررسی قطعات فرســوده که به واســطه از رده خارج شــدن و قدیمی شدن 

فناوری قادر به تأمین آن نبودیم، نسبت به ساخت آن 
و بومی سازی قطعات در شرکت اقدام کنیم. در مجموع 
در سال ۱۴۰۱ تالش شــد تا فرایندها و زیرساخت های 
مهم و حیاتی شــرکت را با توجه به سرعت پیشرفت 
فناوری و نیاز مشــتریان بــه خدمات باکیفیــت، مورد 
بازنگری قرار دهیم تا در کیفیت سرویس دهی شرکت 

تأثیر فزاینده ای داشته باشد.«

 مدیریت چالش ها

جعفری توضیح می دهد که ســال ۱۴۰۱ ســال بســیار 
پرچالشی برای شرکت های پشتیبانی فنی بوده است، 
زیرا با توجه به سیاست گذاری کالن اقتصادی و افزایش 
بی سابقه هزینه های حقوق و دستمزد، نوسانات نرخ 
ارز، دشواری های تأمین قطعه و تحریم و تورم ناشی از 
آن، این شرکت ها با مشــکالت فراوانی روبه رو شدند. 
با این حال، شــرکت گرایش تازه پارس اقدام به اصالح 
فرایندها و ســاختار نیــروی انســانی، جهــت افزایش 
راندمان کاری و طبقه بندی محصوالت، ارائه پشتیبانی 
مطلوب، کنترل بهای تمام شده پروژه ها و حفظ حاشیه 
سود شرکت کرد و توانســت این چالش ها را مدیریت 

کند.

 نوآوری های جدید و خروج صنعت مالی از انحصار 
مردان

شاید بیشــتر ما با شــنیدن نام »صنعت فناوری های 
مالــی« بالفاصلــه برایمــان یــک صنعــت مردانــه 
تداعی شــود و شــاید میان اســامی کــه از این صنعت 
در خاطرمــان تداعــی می شــود، زنــان نقــش پررنگــی 
نداشــته باشــند؛ اینکــه چــرا جــای خالــی زنــان را در 
رده های مدیریتی کالن و در جایگاه های تصمیم گیری 
و سیاســت گذاری احســاس می کنیم، ســؤالی است 
که جعفری در پاســخ به آن این طــور توضیح می دهد: 
»باید ابتدا توجه داشته باشیم که مشــارکت زنان در 



131
 اسفند 1401

سال ششم
شماره شصت وهفتم

کسبوکار

کلیه مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اهمیت بسیاری در شتاب دهی به آهنگ 
توسعه ای دارد. جامعه ای که به اهمیت زنان توجه کمتری دارد، بسیار کندتر به سمت 
و سوی توسعه حرکت می کند. به عقیده من در سال های اخیر اتفاقاتی در حوزه زنان در 
برنامه های توسعه ای دولت اتفاق افتاده که کافی نبوده، ولی می توانیم امیدی به بهبود 
این موضوع داشته باشیم. بحث عدالت جنسیتی موضوع بااهمیتی است و باید در 
نقش های فردی و اجتماعی بین زنان و مردان تعادل وجود داشته باشد و این مطالبه 

باید در سیاست و قدرت هم دیده شود.«
به عقیده جعفری، در کشورهای توسعه یافته با ارتقای سطح فناوری و کنار گذاشتن 
تبعیض های جنسیتی، فرصت های برابر، استقالل فکری و اعتماد به  نفس و مشارکت 
اجتماعی زنان در جامعه افزایش یافته و با مشارکت و مدیریت زنان در کسب وکارها، 
کیفیت زندگی آنان نیز بهبود یافته اســت. همچنین با تغییر باورها؛ سبک زندگی و 
خودباوری زنان تا حد بسیار زیادی ارتقا یافته است. او می گوید نوآوری های جدید در 
صنعت مالی مانند شــکل گیری فین تک ها، به خروج این صنعــت از انحصار مردان 

کمک کرده و حضور زنان در صنعت مالی پررنگ تر شده است.
جعفری در این خصوص توضیح می دهد: »اگرچه درصد مردان و زنانی که وارد حوزه 
امور مالی می شوند، تقریباً برابر است، اما مردان معموالً سریع تر از زنان مدارج عالی را 
به دست می آورند؛ مثالً در میان نقش های ارشد شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر، 
تنها ۴.۹ درصد از شــرکا زن هســتند. در حــوزه ســهام خصوصی نیز شــرایط تفاوت 
چندانی ندارد و کمتر از ۱۰ درصد از نقش های ارشد را زنان بر عهده دارند. شایان ذکر 
است که در صنعت بانکداری و مالی نیز مانند بسیاری از صنایع دیگر، تعداد مدیران 
زن بسیار اندک است. با وجود اینکه تعداد زنان در امور مالی و بانکداری از مردان بیشتر 
است، اما این موضوع در رده های مدیریتی کامالً برعکس است. بر اساس تحقیقات 
مؤسســه مک کنزی، در ابتــدای ســال ۲۰۲۱، زنان حــدود ۵۲ درصد از صنعــت مالی و 
بانکداری را تشــکیل می دادند، اما حضور آنها در درجه های باالتر شــرکت کمرنگ تر 
بود. با این حــال، همه چیــز در حال تغییر اســت و واقعیت این اســت کــه زنان هرچه 

بیشــتر نســبت به فرصت های موجود در تجارت و امور 
مالی آگاهی کسب کرده، مشاور و راهنمای خود را انتخاب 
می کنند و سایر موانع را از بین می برند. اینجاست که باید 
انتظار داشت شکاف جنسیتی، خودبه خود از بین برود. 
البته زنان به مدیران و الگوهایی نیاز دارند تا به آنها ثابت 
کنند که می توان بر چالش ها غلبه کرد و این به معنای آن 

است که چنین مسیری باید از جوانی آغاز شود.«

 جذب مشتریان جدید و افزایش سودآوری

با توجــه به توضیحــات جعفری، در ســال ۱۴۰۲ شــرکت 
گرایش تازه پارس به دنبال اهداف مهمی از جمله افزایش 
حجــم قراردادهــا، افزایــش درآمــد، هم افزایــی فــروش و 
پشــتیبانی و حذف رقبا خواهد بود که این امر با کیفیت 
مناســب ســرویس دهی و ارزش افزوده ایجادشــده قابل 

تحقق است.
او دربــاره برنامه هایشــان در ســال ۱۴۰۲ می گویــد: 
»بزرگ ترین سرمایه های شرکت، مشتریان آنها هستند؛ 
بنابرایــن ســازمان های موفق، ســازمان هایی هســتند که 
قادرند رابطه مســتمر و پایداری با مشــتری برقرار کنند. 
امروزه رقابت بــرای بهبود کیفیت خدمات یک مســئله 
راهبردی و کلیدی برای سازمان هایی که در بخش خدمات 
فعالیــت می کننــد، محســوب می شــود. قطعاً در ســال 
۱۴۰۲ هدف اساسی ما نیز حفظ مشتریان فعلی و جذب 
مشــتریان جدید و به تبع آن افزایش درآمد و ســودآوری 

خواهد بود.« 
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در گفت وگو با پشوتن پورپزشک، بنیان گذار پادرو درباره این شرکت مطرح شد

 تکمیل کننده 
چرخه فروش آنالین

فروش آنالین پدیده نسبتاً جدیدی است که همچنان زنجیره تأمین آن با چالش های اساسی روبه رو است و سیر تکامل را هنوز 
به طور کامل طی نکرده  است. باید دید چگونه می توان این زنجیره فروش غیرحضوری را کامل کرد تا تولیدکنندگان، فروشندگان 
خرد و مشتریان از آن رضایت کافی داشته باشند. پادرو که از سال ۱۳۹۹ تاکنون به عنوان یکی از استارتاپ های فعال در زمینه 
ارائه خدمات به کسب وکارهای خرد و متوسط فعالیت خود را شروع کرده، با هدف تأمین و تکمیل این زنجیره، خدماتی را برای 
کسب وکارهای خرد و متوسط در فضای آنالین فراهم کرده تا بتوانند زیرساخت الزم برای توسعه و فروش آنالین و مدرن را تجربه کنند. درباره 

خدماتی که پادرو برای توسعه کسب وکارهای خرد ارائه می دهد، با پشوتن پورپزشک گفت وگو کردیم.

پیش بینــی روبه رو شــدیم. شــاید بتــوان گفــت به دلیــل فیلترینــگ گســترده، به ویژه 
اینستاگرام که محل تجمع کسب وکارهای خرد و خانگی و یکی از بازارهای هدف اصلی 
ما بود، مسیر رشد برنامه ریزی شــده پادرو با یک چالش جدی روبه رو شد. هرچند با 
تالش در حال بازگشت به مسیر اصلی هستیم، اما این ضربات برای ما و ذی نفعان مان 
که همان کسب وکارهای خرد و فروشندگان اینستاگرامی هستند، جبران ناپذیر بود.«
پورپزشــک بــه موضــوع فیلترینگ هــا اشــاره می کنــد و می گویــد: »متأســفانه بحث 
فیلترینــگ اینســتاگرام از اوایل ســال گذشــته در زمان هــای مختلــف و در قالب های 
گوناگــون از جملــه طــرح صیانت مطــرح شــده بود و مــا ایــن مــورد را به عنــوان یکی از 
ریســک ها شناســایی کرده بودیم و برای مواجهه با آن ســناریوهایی نیز داشتیم. آن 

 چالش های سال سخت
پادرو بیش از دو ســال اســت که بــا هدف ارائــه خدمات 
به کســب وکارهای خرد و متوســط وارد بازار شده است. 
پشوتن پورپزشک در ابتدا درباره چالش هایی که با آنها 
روبــه رو بودنــد، صحبــت می کنــد و می گویــد: »واقعیت 
اینجاســت که پادرو از زمان تولد تابه حال با چالش های 
گوناگونــی مواجه بوده، به ویژه در شــش مــاه اخیر مانند 
همــه کســب وکارها )به خصــوص کســانی کــه در فضای 
آنالین مشــغول بودنــد( با یک بحــران جــدی و غیرقابل 

عکس: نسیم اعتمادی
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چیزی که قابل پیش بینی نبود، بحران های اجتماعی 
و عمومی ماه های گذشته بود که به همه کسب و کارها، 
به ویــژه کســب وکارهای آنالیــن آســیب وارد کــرد. 
به صورت کلی بحران هــا در ابعاد مختلــف موانعی در 
مسیر تلقی می شوند و پادرو هم از این قاعده مستثنی 
نیســت، امــا وضعیــت بــرای کســب وکارهای خــرد و 
خانگی خیلی متفاوت است.« به عقیده پورپزشک، 
کسب وکارهای خرد و خانگی تاب آوری پایینی دارند و 
بی شک این چالش ها می تواند به نابودی و مرگ آنها 
منجر شود: »یک کســب وکار کوچک با سفارش های 
روزانــه کمتــر از ۱۰ عــدد، فرصــت و توانی بــرای تحمل 
عدم کســب درآمــد بــرای چنــد مــاه و ســپس بازیابی 
خود نــدارد و با هــر تلنگــری یک قــدم به پرتــگاه مرگ 
نزدیک تر می شــود. در اصل می توانم بگویم اتفاقاتی 
چون فیلترینگ و کیفیت پایین اینترنت پیش از همه 
ضربــه اصلی خــود را بــه بدنــه ضعیف کســب وکارها 
یعنی فروشــندگان و تولیدکننــدگان خانگــی می زند. 
قطعاً این آســیب ها بــه کســب وکار پادرو هم آســیب 
خواهند رســاند، اما تاب آوری کسب وکاری مثل پادرو 
متفــاوت اســت. بنابرایــن بایــد توجه داشــت کــه اگر 
سیاســت گذاران به ایــن بخــش از اقتصاد کــه نه تنها 
سهم کمی از اقتصاد ندارد، بلکه تأثیرگذاری آن خیلی 
بیشتر از سهم آن است، توجهی نکنند؛ قطعاً آسیب 
آن به شکل تصاعدی در ســایر الیه های کسب وکاری 
هــم دیــده خواهــد شــد و در ســال آینــده بایــد منتظر 
اتفاقــات ناخوشــایندتری در میــان کســب وکارهای 

آنالین باشیم.«

 پادروپین، پادروشاپ و پادرو پورت
بــا توجــه بــه توضیحــات پورپزشــک، پــادرو در مــدت 
فعالیــت خــود جهــت کمــک بــه کســب وکارهای 
خــرد، محصــوالت و خدمــات خــود را توســعه داده؛ 
کســب وکارهایی کــه در ماه هــای اخیــر بــا مشــکالت 
زیــادی مواجه شــده اند. او ســپس درباره اینکــه پادرو 
چه اقداماتی را بــرای بهبود زیرســاخت فروش آنالین 
کســب وکارها انجــام داده، می گویــد: »پــادرو بــا ســه 
محصول یعنــی پادروپیــن، پادروشــاپ و پــادرو پورت 
ســعی کرده حلقه های مفقــوده زنجیره تأمیــن را برای 
کســب وکارهای خرد فراهم کنــد. به کارگیری این ســه 
محصــول و خدمت بــه همراه هــم یا به صــورت مجزا، 
ابزار فنی و خدمات مــورد نیاز یک کســب و کار خرد یا 
متوسط برای فروش مدرن را فراهم یا تکمیل می کند. 
پادروپین وظیفه فراهم کردن زیرســاخت لجستیک و 
اتصال کسب وکار به شبکه وسیع لجستیک در ایران 
را دارد. همکاری با حدود ۱۰ تأمین کننده اصلی پست 
و حمل ونقــل بــار پتانســیل مناســبی بــرای تجمیع و 
مدیریت بار بین شرکت های پستی و در نهایت ارتقای 

سطح خدمات در این حوزه ایجاد کرده است.«
طبق گفته های پورپزشــک، پادروشــاپ بســتری برای 
مدیریت فروش در شبکه های اجتماعی و حتی فروش 
مدرن حضوری برای فروشــندگان خــرد را فراهم کرده 
اســت. فروشــندگان در این فضا به راحتــی از خدمات 
یکپارچــه لجســتیک، پرداخــت و درگاه امــن بانکــی، 

مدیریــت موجــودی و ســفارش و مدیریــت مشــتریان 
استفاده می کنند. او در این باره می گوید: »این محصول 
می توانــد بــه مدیریــت ســفارش ها و ایجاد یــک ویترین 
متناســب فارغ از اینکه در کدام شــبکه اجتماعی فعال 
هســتید  کمک  کنــد. یکــی از مهم ترین بخش هــای این 
محصول درگاه پرداخت امــن و جلوگیری از تقلب چه از 
سوی فروشنده، چه از سوی مشــتری است. پادرو پورت 
هم به عنوان یک خدمت کامالً جدید برای تکمیل خالء 
موجود در ابتدا و انتهای مسیر ارسال کاال تعریف شده 
اســت. در پــادرو پــورت برای توســعه شــبکه توزیع شــده 
انبــارش خدماتی را تعریــف کرده ایم که بــه ارائه خدمت 
برای ســاخت شــبکه هاب ها و نقاط جمع آوری و تحویل 
توزیع شــده می پردازد و امیدواریم در سال ۱۴۰۲ بتوانیم 
خدمات آن را توسعه دهیم و به سریع تر و آسان تر شدن 
جابه جایــی کاالهــا در زنجیــره لجســتیک فعلــی کمــک 

کنیم.«

 وضعیــت کســب وکارهای خرد در بســتر شــبکه های 
اجتماعی

بــه گفتــه پورپزشــک، طبــق آخریــن برآوردهــای پــادرو، 
۶۶۰هزار فروشــگاه کوچک فقــط در فضای اینســتاگرام 
فعــال بودند کــه تا پیــش از مســدود شــدن اینســتاگرام 
فروش ساالنه شان بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بود. او 
در این باره می گوید: »این بخش از بازار هم آینده فروش 
آنالیــن اســت، هــم بــه خدمــات نیــاز دارد و هــم قابلیت 
توســعه و رشــد چشــم گیر دارد. بنابراین پــادرو به عنوان 
یــک تســهیلگر، خدمــات و زیرســاخت های الزم بــرای 
توســعه را در اختیــار آنها قــرار می دهــد. معمــوالً در این 
فضا مبادالت به صورت دســتی و از طریــق ردوبدل کردن 
شماره کارت و ارسال فیش انجام می شود، بنابراین وجود 
درگاه بانکی امن و سیستم لجستیک برای پشتیبانی از 
فروشــنده و ارسال کاال در زمان مناســب، می تواند حکم 
یک دستیار هوشمند برای فروشنده را داشته باشد و به 
آن کمک کند تا تمرکز خود را روی توسعه فروش بگذارد. 
کسب وکارهای خرد در بستر شبکه های اجتماعی را یک 
بازار پرپتانســیل در نظر بگیرید که طبــق برآوردها موفق 
به ایجاد یک میلیون شــغل شده اســت. این بازار عالوه 
بر اینکه می تواند تعداد تراکنش مالی باال با ارزش ریالی 
قابل قبول ایجاد کند که برای شــرکت های پرداخت یار یا 
پرداخت الکترونیکی بســیار جذاب اســت، می تواند به 
تجمیع خرده بارها و ظهور یک بازار هدف جدید و جذاب 

در بخش لجستیک کشور منجر شود.«

 سهولت در استفاده از پادروشاپ
در حــال حاضــر بســیاری از فروشــندگان خــرد، ســایت 
فــروش خــود را راه انــدازی کرده انــد، بــا ایــن شــرایط یک 
فروشگاه ســاز مانند پادروشــاپ چــه کمکــی می تواند به 
آنهــا کند؟ پورپزشــک در پاســخ به ایــن ســؤال می گوید: 
»بیشتر این کسب وکارها درآمدهای کمتر از ۲۰ میلیون 
تومانی در مــاه دارند که بــا در نظر گرفتن حاشــیه هزینه 
و ســود آن، هزینه های ناشــی از راه اندازی و نگهــداری از 
ســایت نه تنهــا مقرون به صرفه نیســت، بلکه بــه دانش 
مضاعفی نسبت به آنچه اغلب این فروشندگان دارند، 

پادرو با سه 
محصول یعنی 
پادروپین، 
پادروشاپ و پادرو 
پورت سعی کرده 
حلقه های مفقوده 
زنجیره تأمین را 
برای کسب وکارهای 
خرد فراهم کند. 
به کارگیری این سه 
محصول و خدمت 
به همراه هم یا 
به صورت مجزا، ابزار 
فنی و خدمات مورد 
نیاز یک کسب و کار 
خرد یا متوسط 
برای فروش مدرن 
را فراهم یا تکمیل 
می کند. پادروپین 
وظیفه فراهم کردن 
زیرساخت 
لجستیک و اتصال 
کسب وکار به شبکه 
وسیع لجستیک در 
ایران را دارد
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نیاز دارد که آن هم چالش قابل توجهی است. به اضافه 
اینکه این فروشــندگان صرفاً از ســایت برای مرحله آخر 
یعنی فروش اســتفاده می کنند و همه عملیات بازاریابی 
در محیط اینستاگرام یا شبکه های مشابه انجام می شود. 
پادروشاپ با روشی آســان و بدون نیاز به دانش خاصی، 
برای  هر کسی که اطالعات فنی کمی داشته باشد، قابل 

استفاده است.«
بــه گفتــه بنیان گــذار پــادرو، هــر کســی کــه کار با گوشــی 
هوشــمند را در حــد روزمــره و اســتفاده از شــبکه های 
اجتماعی و پیام رســان ها بلد باشــد، به ســادگی می تواند 
از پادروشاپ استفاده کند. او می گوید: »مسیر خرید از 
طریق پادروشــاپ کوتاه تر و دارای بازدهی باالتری است. 
میانگین نرخ تبدیل مشــتری در پادروشاپ بین هفت تا 
هشت درصد است؛ اگرچه برخی مشتریان که از تمامی 
سرویس های پادرو با هم استفاده می کنند، رقم ۱۹ درصد 
را هم تجربه کرده اند که هر دوی این ارقام، در مقایســه با 
نرخ تبدیل بازدید به مشــتری در بهترین و مشهورترین 
فروشــگاه های اینترنتــی ایــران کــه نــرخ تبدیــل ۱.۵ تــا ۳ 

درصدی دارند؛ بسیار قابل توجه است.«

 مهاجــرت بــه پلتفرم هــای داخلــی؛ حرکتــی اشــتباه 
و ناکارآمد

پورپزشک سپس درباره آینده تجارت اجتماعی در کشور 
صحبت می کند. به گفته او، به طــور کلی آینده این حوزه 
بــه دو عامــل بســتگی دارد؛ کیفیــت اینترنــت و شــرایط 
اجتماعی. پورپزشک در این خصوص می گوید: »کیفیت 
اینترنــت بــه کســب وکارها کمــک می کنــد تا ســریع تر و 
راحت تر با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند. از طرفی هم 
شــرایط اجتماعی تمایل به خرید و رونق در بازار را تحت 
تأثیر قرار می دهد. این مسئله کامالً به سیاست های کالن 
جامعه وابسته است. کسب وکارهای خرد با درآمدهای 
چنــد میلیونــی نمی تواننــد زیــر فشــارهای فیلترینگ یا 
بحران هــای طوالنــی اجتماعــی دوام بیاورنــد؛ بنابرایــن 
تعداد زیادی از این کســب وکارها که بر بســتر آنالین هم 
شــکل گرفته بودند، نابــود خواهند شــد. کمااینکه قطعاً 
تا همیــن االن هم تعــداد قابــل توجهــی از بیــن رفته اند. 
البته تغییراتی هــم در فضای آنالین دیده می شــود. آمار 
نشان می دهد خریدوفروش در اینستاگرام کم وبیش به 
سمت بازگشت به حالت قبل است. این مسئله یک پیام 
واضح دارد؛ مشتریان و فروشندگان، فضایی به کارآمدی 
اینســتاگرام برای خریدوفروش پیدا نکرده انــد و با وجود 
تمامی سختی ها و محدودیت ها همچنان در همین فضا 

به مبادله می پردازند.«
او در پاســخ به اینکه آیا می تــوان به رونق پیام رســان های 
داخلــی امیــد داشــت نیــز می گویــد: »زمــان بــرای 
کسب وکارهای کوچک و خرد که در اینستاگرام فعالیت 
می کننــد،  مهــم اســت؛ زیــرا تــاب آوری پایینــی دارنــد. 
مهاجرت به پلتفرم های داخلی یا طرح های حمایتی، فارغ 
از اینکه به نظر شــخصی من حرکت اشتباه و ناکارآمدی 
است، معموالً زمان بر هســتند و با توجه به شناختی که 
از ایــن فضــا دارم، نمی توانم بــرای موفقیت آن شانســی 
قائــل باشــم. کمااینکــه نتایــج چنــد ماه گذشــته شــاهد 
خوبی برای بررســی ایــن رویه اســت. تجربــه تصمیمات 

این چنینی نشــان می دهد هــر جا سیاســت گذاری با 
اعمال محدودیت و انحصار مستقیم و غیرمستقیم 
همــراه شــده، بــه نتیجــه مثبتــی نینجامیــده اســت. 
از این گونــه تصمیمــات در ۱۵، ۲۰ ســال گذشــته کــم 
نداریم! اما برگردیم به بحث سوشال کامرس یا تجارت 
اجتماعی. اکوسیســتم تجــارت اجتماعی ســه قطب 
دارد؛ زیرســاخت و شــبکه، کاربر میزبان یا فروشــنده  
و کاربــر مهمــان یــا خریــدار نهایی. بایــد برای هر ســه 
پارامتر تقدم حضــور، اثرگــذاری و کنترل پذیــری را در 

نظر گرفت.«
بــه گفتــه پورپزشــک، تقــدم حضــور یعنی شــبکه ای 
وجود داشــته باشــد و بعد کاربران نهایی یا مشتریان 
آن را انتخاب کنند؛ در این صورت خود فروشندگان یا 
کاربران میزبان به آن شبکه مهاجرت می کنند. یعنی 
نمی شــود آنها را مجبور به مهاجرت کــرد، این فرایند 

کامالً انتخابی و زمان بر است و روند ارگانیک دارد.
او می گویــد: »دقــت کنیــد کــه اکوسیســتمی ماننــد 
فروش اینستاگرامی که طی چهار، پنج سال به تدریج 
شــکل گرفته )پس از فیلتر شــدن تلگرام(، طی ســه، 
چهار مــاه قابلیــت مهاجرت حتــی به یــک پلتفرم با 
اقبال عمومــی را ندارد. اگر این حقیقــت را بپذیریم، 
می توانیم بگوییم سیاســت گذاران ایــن بخش بدون 
شــناخت از قواعــد این اکوسیســتم برای آن نســخه 
می پیچنــد، زیــرا حتــی اگــر بتوانیــم بــا هــر روشــی 
فروشندگان را به یک پلتفرم جدید مهاجرت دهیم، 
زمانی که کاربران اثرگذار اصلی، یعنی کاربران نهایی 
در آن شــبکه اجتماعی یا پیام رســان حضور نداشته 
باشند، اکوسیستم خریدوفروشــی شکل نمی گیرد 
و اتفاقی رخ نمی دهد. ممکن اســت یکسری مشوق 
و ابزار با هر منطقی برای فروشــندگان تعریف شود، 
اما در واقعیت تــا زمانی که فروشــندگان، آن شــبکه 
را مطلوب خــود نبینند و آن را  انتخــاب نکنند، به آن 
مهاجــرت نمی کننــد و بــه شــبکه ای تمایــل خواهند 
داشت که در آن تراکنش و کاربر نهایی حضور فعالی 
داشــته باشــد. حاال اگر برای فروشــندگان حاضر در 
پلتفرم های داخلی تسهیالت مالی جذاب هم تعریف 
کنیم، تــا زمانــی کــه درآمــدی کســب نکننــد، قدرت 
بازپرداخت تسهیالت را ندارند و عمالً این تسهیالت 
حتی اگر بالعوض نیز باشــد، کمکی بــه رونق مجدد 

بازار این فروشندگان نخواهد کرد.«
بنیان گذار پادرو توضیح می دهد که بخش مهم دیگر 
این موضوع، با شرایط عمومی اجتماعی ارتباط دارد؛ 
اینکه قــدرت خریــد مــردم چقدر اســت و چــه اقبالی 
نسبت به خرید وجود دارد. اگر همه این موارد را کنار 
هم بگذاریم، مشاهده می کنیم که مسیر خریدوفروش 
آنالین در جهت خوبی حرکت نمی کنــد و فعاالن این 
بخش از ابهام موجود در این بخش به شــدت آسیب 
می بیننــد. او توضیــح می دهــد: »اینکــه در آینده چه 
اتفاقی می افتد، به ایــن ربط دارد که شــرایط اینترنت 
به چه شکل خواهد بود و در فضای کلی جامعه اقبال 
عمومی به خریدوفروش چقدر افزایــش می یابد تا به 
تبع آن ایــن اکوسیســتم هم بتوانــد شــرایط بهتری را 

تجربه کند.« 

کسب وکارهای 
خرد با درآمدهای 
چند میلیونی 
نمی توانند 
زیر فشارهای 
فیلترینگ یا 
بحران های طوالنی 
اجتماعی دوام 
بیاورند؛ بنابراین 
تعداد زیادی از این 
کسب وکارها که 
بر بستر آنالین هم 
شکل گرفته بودند، 
نابود خواهند شد. 
کمااینکه قطعاً 
تا همین االن هم 
تعداد قابل توجهی 
از بین رفته اند. 
البته تغییراتی هم 
در فضای آنالین 
دیده می شود. 
آمار نشان می دهد 
خریدوفروش 
در اینستاگرام 
کم وبیش به سمت 
بازگشت به حالت 
قبل است
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سال ششم
شماره شصت وهفتم

کسبوکار

شرکت توسعه فن افزار توسن با برند تجاری »توسن تکنو« به  عنوان شرکتی دانش بنیان و تولیدکننده پایانه های پرداخت 
الکترونیکی و ماشین های بانکی کشور در سال ۱۴۰۱ به شرکت سهامی عام تبدیل شد و هم اکنون با نماد معامالتی »فن افزار« 
در گروه »رایانه و فعالیت های وابســته به آن« آماده حضوری قدرتمند در بازار ســرمایه اســت. این شــرکت در سال جاری 
توانســت در حــوزه توســعه بــازار کارت خوان هــای اندرویــدی گام بزرگــی بــردارد و در ایــن راســتا توانســت در »طــرح ملــی 
هوشمندسازی یارانه نان« به عنوان تولیدکننده راهکار سخت افزاری انتخاب شود و بیش از ۱۲۰ هزار پایانه پرداخت الکترونیکی برای نانوایی ها 
فراهم آورد که بیــش از ۱۰۰ هزار عــدد از این پایانه ها از نــوع پایانه پرداخــت اندرویــدی )Android POS( بود. نکته حائــز اهمیت این طرح 
اجرایی شدن آن در بازه زمانی نزدیک به ۸۰ روز بود. همچنین راه اندازی سامانه مدیریت از راه دور این پایانه های پرداخت اندرویدی با امکان 
به روزرسانی نرم افزاری آنها، از دیگر دستاورد های این شرکت در این طرح بوده اســت. تمامی این موارد باعث شد در گفت وگویی با محمد 

مظاهری، مدیرعامل شرکت توسن تکنو درباره دستاوردهای این شرکت در سال جاری و برنامه هایشان برای سال ۱۴۰۲ صحبت کنیم.

در گفت وگو با محمد مظاهری، مدیرعامل شرکت توسن تکنو درباره عملکرد این شرکت مطرح شد

از تولید دانش بنیان تا  تبدیل شدن 
به شرکت سهامی عام
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فناور ی های مالی ایران

 تغییر ساختاری بزرگ

بنــا بــر صحبت هــای محمــد مظاهــری، مدیرعامــل 
توســن تکنو ایــن شــرکت در ســالی کــه گذشــت، روی 
پنج حــوزه مختلف متمرکــز بــوده اســت. او در این باره 
می گوید: »توسن تکنو در ســال ۱۴۰۱ شاهد یک تغییر 
ســاختاری بزرگ بــود؛ از یــک شــرکت دانش بنیــان به 
شــرکت ســهامی عــام تبدیــل شــدیم و روی پنــج حوزه 
کســب وکاری مهــم کــه شــامل راهکارهــای بانکــی و 
پرداخت الکترونیکی )هسته و دلیل اصلی شکل گیری 
توسن تکنو(، پوینت )کســب وکار نگهداری و تعمیرات 
ماشین های بانکی و پایانه های پرداخت الکترونیکی(، 
آرتیــن )کســب وکار راهکارهــای هــوش مصنوعــی(، 
شــاپ مانی )کســب وکار شــبکه مستقل ماشــین های 
بانکــی( و شــاپ )کســب وکار راهکارهای فروشــگاهی( 
می شود، متمرکز شدیم که راهکارهای فناورانه ای مانند 
آرتین در هوش مصنوعی، راهکارهــای خدماتی مانند 
پوینت و سکوهای دیجیتال فین تک شامل شاپ مانی 
و شاپ را دربر می گیرد. این ساختار جدید امکان رشد 
شــرکت و متنوع شــدن محصوالت و خدمات را فراهم 
می آورد که این مســئله برای یک شــرکت سهامی عام 

خوب و مفید است.«

 ۱۴۰۱؛ متمرکز بر راهکارهای اندرویدی

مظاهری معتقد اســت تحریم ها و نوسان ارز دو عامل 
مهــم در تضعیــف زیرســاخت های صنعــت پرداخت 
الکترونیکی کشــور هســتند و این مســئله بــر اهمیت 
مهاجرت به محصوالت هوشمند اندرویدی می افزاید. 
او در این باره می گوید: »در ســال ۱۴۰۱ روی استفاده از 
راهکارهای مبتنی بر سیســتم اندرویــد و نرم افزارهای 
مکمــل آنهــا در حــوزه بانــک و پرداخــت الکترونیکــی 
متمرکز شدیم تا از این طریق به بهبود روندها و افزایش 

بهره وری در این صنعت کمکی کرده باشیم.« 
مظاهری این مهاجرت را نقطه عطف مهمی می داند که 
بر بستر نوآوری رشد یافته و نسل جدیدی از خدمات 
را بــه ســبد محصوالت فروشــگاهی آنــان اضافــه کرده 

است.

 تصمیمات سخت در سال سخت

کمتر کســی پیــدا می شــود که اولین ســال قــرن جدید 
را، »ســال ســخت« ننامــد؛ نوســان ارز، افزایــش نــرخ 
مهاجــرت، اعتراضــات مــردم در نیمــه دوم ســال و 
محدودیت های اعمال شده بر اینترنت تنها بخشی از 
مصائب سالی است که گذشت. مدیرعامل توسن تکنو 
در این باره می گوید: »۱۴۰۱ ســال ســختی بــود و ما نیز 
ماننــد ســایر کســب وکارها روزهای پرتنشــی را پشــت 
ســر گذاشــتیم. مــا در یکــی از ســخت ترین ســال ها، 
ســخت ترین تصمیمــات را گرفتیــم و شــرکت را با یک 
تغییــر بنیادین روبــه رو کردیم تا بــرای پنج ســال آینده 
مهیا شود و خدمات بهتر و بیشتری ارائه دهد. اکنون 
که ســال مالی رو به پایان است و در آســتانه ۱۲سالگی 
توسن تکنو هستیم، اعضای هیئت مدیره بر این باورند 
که سال ۱۴۰۱، بهترین سال توسن تکنو بوده است؛ ما 
توانســتیم با وجود شــرایط اقتصادی ناپایدار، نوســان 

ارز و مشــکالت اجتماعی که وجود داشت، شرکت 
را توسعه دهیم و ۱۴۰۱ را به کلیدی ترین سال حضور 
این شــرکت در بازار فناوری هــای مالی ایــران تبدیل 

کنیم.«

 مشارکت در طرح هوشمندسازی یارانه نان

شرکت امیدپی که یکی از زیرمجموعه های هلدینگ 
فنــاوری اطالعــات به پویــان هوشــمند امیــد اســت، 
مســئول اجــرای طــرح هوشمندســازی نان اســت و 
توســن تکنو آن شــرکتی اســت کــه کارت خوان هــای 
هوشــمند اندرویدی این طرح را تأمین کرده اســت. 
مظاهری درباره مشارکت شان در این طرح و اهمیت 
آن توضیح می دهد: »نانینو،  یکی از شــاخص ترین 
پروژه هــای تاریــخ صنعــت پرداخــت الکترونیکــی 
ایران اســت که نه تنها قــدم بزرگــی در زمینه امنیت 
غذایی مــردم برداشــته، بلکه بســتر حاکمیت داده 
را نیــز فراهــم کــرده و توســن تکنو تنهــا شــرکتی بود 
که بــرای تحویــل کارت خوان های مورد نیــاز امیدپی 
در زمان مقررشــده و محدود برای اجــرای این طرح، 
اعــالم آمادگی کــرد؛ کاری را کــه بین ۶ تا ۹ مــاه زمان 
می بُرد، طی ۸۰ روز به سرانجام رساندیم و به عنوان 
شرکتی بزرگ، توانمند و پیشتاز در حوزه راهکارهای 
پرداخــت الکترونیکــی کشــور، تأمین کننــده و 
تولیدکننــده راهــکار ســخت افزاری ایــن پــروژه ملی 
شــدیم و یکصد هــزار پایانــه پرداخــت الکترونیکی 
هوشــمند اندرویــدی و ۲۰ هــزار پایانــه پرداخــت 

الکترونیکی سنتی را به آنها تحویل دادیم. 
پرداخــت   پــروژه  یــن  بزرگ تر عملیاتی شــدن 
الکترونیکــی اندرویدی کشــور بــه همــراه راه اندازی 
ســامانه مدیریــت ترمینال های اندرویــدی با امکان 
یــن  پشــتیبانی آنهــا از راه دور،  یکــی از مهم تر

دستاوردهای ما در این پروژه بزرگ و ملی بود.«
او حضــور در چنیــن پــروژه ای را ارزشــمند و 
چالش برانگیز می داند و معتقد است در پروژه های 
ملــی موضوعــات نظارتــی و امنیتــی خاصــی وجود 
دارد کــه صبــوری، تــاب آوری و مهارت حل مســئله 
را می طلبــد، همچنیــن در عیــن حــال چــون بــه 
شناخته شــدن شــرکت های همکار در طرح منتهی 
می شــود، اگــر طــرح بــا موفقیــت بــه پایــان برســد و 
رضایت دولت و ملت را کسب کند، موجب بیشتر 
شناخته شــدن شــرکت همکار و باال رفتن اعتبار آن 
می شود که این به نوبه خود دستاورد بزرگی برای یک 

شرکت تولیدی به حساب می آید.

 حضور در بازار سرمایه

توســن تکنو در ســال ۱۴۰۱ دامنــه فعالیت هایــش را 
گســترش داده و عــالوه بــر مشــارکت در طــرح ملی 
هوشمندســازی رایانه نان، به بازار ســرمایه نیز وارد 
شــده اســت. مظاهــری در این بــاره بیــان می کنــد: 
»حضور در بازار ســرمایه نقطه عطف فعالیت ما در 
ســال مالی ۱۴۰۱ بود. ما ضمن پذیرش در فرابورس، 
مهیــای حضــور قدرتمنــد در این بــازار نیز شــدیم و 
هم اکنــون در مرحلــه ارزش گــذاری هســتیم؛ کارهــا 

اکنون که 
سال مالی رو به 
پایان است و در 
آستانه 12سالگی 
توسن تکنو 
هستیم، اعضای 
هیئت مدیره بر 
این باورند که سال 
1401، بهترین سال 
توسن تکنو بوده 
است؛ ما توانستیم 
با وجود شرایط 
اقتصادی ناپایدار، 
نوسان ارز و 
مشکالت اجتماعی 
که وجود داشت، 
شرکت را توسعه 
دهیم و 1401 را به 
کلیدی ترین سال 
حضور این شرکت 
در بازار فناوری های 
مالی ایران تبدیل 
کنیم
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بــه ســرانجام رســیده اند و ما با نمــاد »فن افــزار« که 
برگرفتــه از نــام حقوقی مــا یعنــی »توســعه فن افزار 
توسن« است، ثبت شده ایم. منتظر زمانی مناسب 
و درســت هســتیم تــا در بهتریــن شــرایط ممکــن، 

»فن افزار« را عرضه کنیم.«
او معتقد اســت شــرکت های ســهامی عام در قالب 
بیگ تــک می تواننــد حــالل بســیاری از مســائل 
کشــور باشــند. مظاهری بیــان می کنــد کــه برگزاری 
جلسه معارفه و عرضه سهام به سهام داران عام در 
اولویــت برنامه های توســن تکنو قــرار دارد و از اینکه 
توانسته اند با تدبیر و همت روزافزون همکارانش از 
یک شرکت ســهامی خاص به یک شرکت سهامی 
عــام تبدیــل شــوند، خوشــحال اســت. او اضافــه 
می کنــد: »باعــث افتخار اســت که ایــن مســیر را با 

حضور سهام داران جدید ادامه خواهیم داد.«
یکی از مهم تریــن قابلیت های توســن تکنو در حوزه 
تولیــد راهکارهــای بانکــی و پرداخــت الکترونیکی؛ 
تحقیق، توســعه و تولید محصوالت ســخت افزاری 
است. مدیرعامل این شرکت با اشاره به این قابلیت 
و اهمیــت ارتقــای آن می گویــد: »مــا ارائه دهنــده 
راهکارهای بانکــی و پرداخت الکترونیکی هســتیم 
و ســایت تولید مــا که در شــهرک صنعتی کاســپین 
قزوین واقع شده، در سال گذشته به لحاظ عمرانی 
توســعه پیدا کرد. همچنین همزمان با این توســعه 
عمرانــی، روی موضــوع تنوع بخشــی در تولیــد 
محصــوالت تمرکــز کردیــم و بــرای تکمیل تــر کــردن 
امکانات رفاهی برای کارکنان سایت تولید، اقدامات 
متنوعی را انجــام دادیم که امیدواریــم مجموع این 
امــور، برایشــان رضایــت خاطــر بیشــتری را فراهــم 

آورده باشد.«

 دستاوردهای توسن تکنو 

بنا بر صحبت های مدیرعامل توســن تکنو، در حال 
حاضر این شرکت و کسب وکارهای آن بیش از ۶۵۰ 
نفــر نیروی انســانی متخصــص دارنــد. همچنین با 
ایجاد زنجیره تأمین داخلی، چیــزی حدود ۱۵۰ الی 
۲۰۰ نفــر به صــورت غیرمســتقیم در چرخــه تولیــد 
محصــوالت توســن تکنو حضــور دارنــد. او می گوید 
بیــش از ۳۰ درصــد از ســهم بــازار کارت خوان هــای 
پرداخــت الکترونیکــی کشــور و ۹۵ درصد از ســهم 
بــازار خودگردان هــای بانکــی را در اختیــار دارنــد و 
تجربه دلنشــینی را برای بانکدار و مشتری در حوزه 

اتوماسیون چرخه وجوه نقد رقم زده اند.
مظاهــری بیــان می کنــد کــه هم اکنــون بــا بیــش از 
۲۰ شــرکت ارائه دهنــده خدمــات  ۱۶ بانــک و 
پرداخــت الکترونیکی در حــال همکاری هســتند و 
ظرفیت واقعــی تولید ســالیانه پایانه هــای پرداخت 
الکترونیکی شــان را تــا ۵۰۰ هــزار دســتگاه افزایــش 
داده انــد. عــالوه بــر ایــن در ســال ۱۴۰۲ محصوالت 
جدیــدی ارائه می دهنــد که یکــی از مهم تریــن آنها 
»دستیار هوشمند آرتین« است. بنا بر صحبت های 
او، یکی از کاربردی ترین ســکوهای هوش مصنوعی 
مورد نیاز بانک ها توســط توسن تکنو عرضه خواهد 

شــد. »شــاپ مانی« یکــی دیگــر از کســب وکارهای 
توسن تکنو است که طبق گفته مدیرعامل این شرکت، 
توان باالیــی در ارائه خدمــات بانکــی در مناطقی دارد 
که بانک ها در آنجا شعبه ندارند. او از ارتقای ظرفیت 
سرویس دهی »شاپ مانی« در یک سال گذشته خبر 
می دهد و معتقد است ظرفیت و شکل سرویس دهی 

»پوینت« نیز در حال تغییر است.

 لزوم توجه به جامعه دیجیتال

افزایــش نــرخ ارز و به ثبــات نرســیدن آن، شــکاف بین 
درآمدها و هزینه ها و جذب و نگهداشت نیروی انسانی 
از جمله مسائلی است که شرایط کار و زندگی در ایران 
را تحت تأثیر قرار داده است. مظاهری با اشاره به این 
مــوارد توضیح می دهد کــه جذب و نگهداشــت نیروی 
انسانی بزرگ ترین چالش کسب وکارهای داخل کشور 
اســت؛ متخصصان به دلیل تــورم و شــرایط اجتماعی 
مهاجــرت می کنند تــا رؤیاهایشــان را در جــای دیگری 
تحقق ببخشند، در نتیجه جذب و نگهداشت نیروی 
انســانی دشــوار شــده اســت. عــالوه بــر ایــن افزایــش 
هزینه های شــرکت و نوســان ارز به ایجــاد چالش های 
مالی منجر شده که بقای کسب وکارها را تهدید و آنها 

را محافظه کار می کند. 
او معتقد اســت بایــد به مفهــوم »جامعــه دیجیتال« 
توجه بیشتری شود. مظاهری اضافه می کند: »باید به 
مردم فکر کنیم. ســعی کنیم کاری کنیم که یاری رسان 
آنهــا باشــیم. وقتــی بتوانیــم بــه موفقیــت و تجربــه 
خوشــایند آنهــا کمــک کنیــم، می توانیــم موفقیــت را 
تجربــه کنیــم. بایــد بــه کاهــش هزینه هایشــان کمک 
کنیم. در زمینه سرمایه انسانی هم به نظرم باید تالش 

کنیم تا زمینه رشد و ماندگاری فراهم شود.«

 ضرورت هم افزایی بین شرکت ها

توســن تکنو در پنج حــوزه متفــاوت فعالیــت می کند و 
این تکثر، مأموریت های زیادی را برای این شرکت رقم 
می زند. مظاهری درباره برنامه هایشــان در سال ۱۴۰۲ 
می گوید: »در حال حاضر در »آرتین« به لحاظ فناوری 
یک کسب وکار دانش بنیان نوع ۱ هستیم و اگر بتوانیم 
در راهکارهــای ســخت افزاری پرداخــت الکترونیکــی 
توســن تکنو نیز به یــک کســب وکار دانش بنیــان نوع ۱ 
تبدیــل شــویم، بعــد از تجربه خــوب تولیــد، کار بزرگی 
انجــام داده ایــم. ایــن مهــم نه تنهــا موجب توســعه ما 
می شــود، بلکــه ارزش خوبــی نیز بــرای مشــتریان مان 
ایجــاد می کنــد. در نتیجه کســب دانش بنیانــی نوع ۱ 
در زمینه تولید کارت خوان های پرداخت الکترونیکی، 

مهم ترین هدف ما در سال جدید است.«
او اضافه می کند کــه دوره رقابت هــای باخت -باخت و 
جنگ  بر سر قیمت به سر آمده و وقت آن رسیده که با 
هم افزایی شرکت های صنعت فناوری های مالی ایران، 
نوعــی رواداری و گفتمــان ایجــاد شــود. بدیــن  ترتیــب 
شرکت های فعال صنعت از چالش های پیش  رویشان 
در ســال های بعــد کــه می توانــد از جنــس چالش های 
اقتصــادی، اجتماعــی و نیــروی انســانی باشــند، بــه 

سالمت عبور خواهند کرد 

ما ارائه دهنده 
راهکارهای 
بانکی و پرداخت 
الکترونیکی هستیم 
و سایت تولید ما که 
در شهرک صنعتی 
کاسپین قزوین 
واقع شده، در سال 
گذشته به لحاظ 
عمرانی توسعه 
پیدا کرد. همچنین 
همزمان با این 
توسعه عمرانی، 
روی موضوع 
تنوع بخشی در 
تولید محصوالت 
تمرکز کردیم و برای 
تکمیل تر کردن 
امکانات رفاهی 
برای کارکنان سایت 
تولید، اقدامات 
متنوعی را انجام 
دادیم که امیدواریم 
مجموع این امور، 
برایشان رضایت 
خاطر بیشتری را 
فراهم آورده باشد
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شرکت توســعه تجارت و فناوری تارا، لندتکی اســت که با حمایت گروه صنعتی گلرنگ و با هدف ارائه راهکارهای دیجیتال 
جهت بهبود تجربه مردم از خدمات مالی در سال ۱۴۰۰ شروع به باز فعالیت کرد و بر اساس گفته های مدیران آن، سال ۱۴۰۱ 
برای این شرکت سال متفاوتی بود. تارا در این سال بر بهبود روش های پرداخت، سرویس های اعتباری و پذیرندگان خود تمرکز 
کرده بود و سعی کرد سرویس های اعتباری اش را در دو نوع شخصی و سازمانی تنوع بخشد،  پذیرندگانش را در انواع طیف ها 
بگستراند و بیش از گذشته بر سرویس BNPL تمرکز کند. در گفت وگو با مهدی شیرین آبادی، مدیر راهکارهای پرداخت و علی زارعی، مدیر 
محصول تارا به فعالیت های این شرکت در سال جاری و برنامه هایشان برای سال آینده پرداختیم. به گفته آنها، تارا فرهنگ سازی خرید اعتباری 
را به عنوان یکی از چالش های  مهم توسعه لندتک ها در کشور شناسایی و در راستای رفع آن تالش می کند. در ادامه این گفت وگو را می خوانید.

مدیران تارا از چالش های حوزه لندتک در کشور و برنامه های این شرکت جهت رفع آنها می گویند

در تالش برای ایجاد فرهنگ 
خرید اعتباری در کشور

 اقداماتی برای فراگیری استفاده از کیف  پول

طبق صحبت های علی زارعی، عمده تمرکز تارا در سال ۱۴۰۱ بر حوزه اعتبار معطوف شده بود 
و اگر بخشی از سبد تراکنش های تارا را نقدی و بخشی از آنها را غیرنقدی و مبتنی بر کیف 
پول در نظر بگیریم، حجم تراکنش اعتباری در این سبد در مقایسه با تراکنش نقدی نسبت 
به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته اســت. او می گوید: »کش بک و بخش کیف پول 
تارا بیش از حد انتظارمان در ســال ۱۴۰۱ رشد کرد. کیف پول کش بک و کیف پول نقدی تارا 
در سال ۱۴۰۰ بستری مشترک داشــتند و با وجود ارسال پیامک دریافت کش بک، کاربران 
فرایند را درک نمی کردند و کش بک برایشان حکم تخفیف را تداعی می کرد. در همین راستا، 

تارا این دو بستر را تفکیک کرد و آمار برگشت  نقدی در 
سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد نمایی داشت.«

مهدی شــیرین آبادی، مدیر راهکارهای پرداخت تارا در 
این خصوص می گوید: »باگذشت زمان و ارائه سرویس 
کش بک در کیف پولی جداگانه و تجمیع وجوه، کاربران 
متوجــه فوایــد ایــن ســرویس خواهنــد شــد و همیشــه 
از آن به عنــوان ســرویس برگشــت  نقــدی ســه درصدی 

فروشگاه های تارا یاد خواهند کرد.«

عکس: نسیم اعتمادی

غزل یگانگی
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زارعی معتقد است تنها با آگاه سازی درباره مزایای کیف پول می توان مردم را به استفاده 
از آن تشویق کرد: »تارا در این راستا قصد دارد با افزایش مزایای کیف پول، مردم را از فواید 
کیف پول آگاه کند. سرویس کش بک یکی از روش هایی است که کاربر را به استفاده از کیف 
پول تشویق می کند. کیف پول معایب کارت های فیزیکی را ندارد و موجودی و تاریخچه 
تراکنش ها و خریدها همیشه در دسترس  اند و به مدیریت مالی کاربران کمک می کنند. از 
سمتی دیگر تارا با دسترسی به اطالعات کاربران و اطالع از کاالهای کم مصرف و پرمصرف 

هر فرد، سرویس های PFM را در اختیار آنها قرار می دهد.«
او بــا بیان اینکه راحتی، ســهولت و امنیــت کیف پول از کارت های بانکی بیشــتر اســت، 
توضیح می دهد که گزارش دهی به کاربر و اعطای اعتبار با توجه  به رفتار او در کنار سرویس 
کش بک، از دیگر مزایایی  هســتند که می توانند کاربر را به ســمت اســتفاده از کیف پول 

سوق دهند.
شیرین آبادی امنیت را نیز به عنوان یکی از مهم ترین ویژگی های پرداخت های کیف پولی 
معرفی می کند و درباره آن توضیح می دهد: »هنگام اســتفاده از کیف پول به رمز و اعالم 
آن به فروشندگان نیازی نیست و مسئله گم شــدن فیزیک کارت و نگرانی های در پی آن 
هم وجود ندارد. همچنین ترافیک شبکه های پرداخت به خریدهای زیر ۱۰۰ هزار تومان 
اختصاص دارد که فراگیر شدن کیف پول از حجم ترافیک مذکور خواهد کاست. در واقع 

فراگیری کیف پول هم به نفع شبکه پرداخت و هم به نفع کاربر است.«

 چالش های کیف  پول

شــیرین آبادی ســپس به چالش های پرداخت  کیف پولی اشــاره می کند: »کاربر در اکثر 
پلتفرم ها برای تبادل تراکنش کیف پول باید با سرور ارتباط برقرار کند و این امر مستلزم 
برخورداری کاربر از یک اینترنت پایدار است، اما در برخی فروشگاه ها امکان استفاده از 
اینترنت همراه برای مشتری وجود ندارد؛ به همین دلیل تارا تصمیم گرفت فروشگاه رابط 

میان مشتری و تارا باشد.«
 TOTD )Time Base One Time Password( به منظور افزایش امنیت در پرداخت، تارا از
اســتفاده می کند که هر ۶۰ ثانیه به صورت خودکار یک رمز جدید ارائه می دهد. از سوی 
دیگر با این فرض که شاید تمام جامعه ایران امکان استفاده از تلفن هوشمند را نداشته 
باشند، درگاه پرداخت اینترنتی را راه اندازی کرده اند تا تمام اقشار با هر ضریب نفوذی از 
فناوری به راحتی از کیف پول استفاده کنند. شیرین آبادی به یکی دیگر از چالش ها اشاره 
می کند و می گوید: »در مواردی ممکن است جمع خرید کاربر از مقدار کیف پول او بیشتر 
باشد،  تارا برای یکپارچه سازی این مدل از پرداخت ها سیستم چندپرداختی را عملیاتی 
کرد. برای افزایش سرعت در بعضی از تراکنش ها تارا از نسخه  ۲ پروتکل HTTP استفاده 

می کند.«
به اعتقاد زارعی موضوع کیو آرکد در ایران آن طور که باید جایگاه خود را پیدا نکرده و به 
همین خاطر تــارا پرداخت های خود را که در گذشــته مبتنی بر کیوآرکد بــود، به دالیلی 
مانند الزام نصب بارکد برای هر فروشگاه، جابه جایی صندوق و... به روش پرداخت های 
تک بعدی تغییر داد. او در این باره می گوید: »از مزایای این نوع روش پرداخت این است 
که صندوق دار بارکد را اسکن یا به صورت دستی وارد می کند و تراکنش انجام می شود.« 
او صراحتاً عنوان می کند که تــارا برای ارتقای امنیت پرداخت هایش دســت به نوآوری 
نمی زند و از روش های استاندارد دنیا استفاده می کند. شیرین آبادی می افزاید به منظور 
دسترسی چندین شخص به یک کیف پول، مشــابه آنچه در حساب مشترک بانکی 
وجود دارد و برطرف سازی این چالش، تارا قابلیت اشتراک کیف  پول را معرفی کرده که 
در آن کاربر کیف  پول خود را با یک یا چندین شخص به اشتراک می گذارد. این قابلیت 
با استقبال خوبی مواجه شده و افراد کیف  پول خود را با خانواده به اشتراک می گذارند. 
گفتنی اســت در آینــده ای نزدیــک قابلیت های دیگــری به اشــتراک کیف  پــول اضافه 

می شود.

 فرهنگ سازی؛ چالشی حیاتی

بر اساس گفته های زارعی، بررسی نظرات مردم نشان دهنده تمایل آنها به خرید اعتباری 
است، اما فرهنگ این نوع پرداخت هنوز میان آنها ریشه ندوانده است. به همین منظور 
تارا فرهنگ سازی خرید اعتباری را به عنوان یک چالش مهم شناسایی کرد و در راستای 
رفع آن تالش می کند. او در این خصوص می گوید: »تارا اعتقاد دارد هرچه افراد بیشتری 
از این لندتک اســتفاده کنند، تارا بزرگ تر شــده و به حوزه های جدیدی وارد می شود و در 

نهایت به چشــم انداز غایی خود )تبدیل شدن به دستیار 
ســبک زندگــی دیجیتــال( نزدیک تــر خواهد شــد.« طبق 
صحبت های زارعی، روش بازپرداخت تارا با سایر لندتک ها 
متفاوت اســت.  کاربران با ایــن روش آشــنایی ندارند و این 
موضوع به ایجاد چالش های جدیدی منجر شــده است: 
»باز هم تأکید می کنم که فرهنگ سازی مهم ترین چالش 
گسترش حوزه لندتک است. ایران تاکنون سرویس  اعتباری 
و کارت  اعتباری نداشته و به همین دلیل مردم به این فضا 
اعتماد نمی کنند و این امکان که بدون ضمانت و وثیقه وام 
بگیرند، برایشان اتفاق غریبی است. آنها بر این گمان اند که 
مجموعه های لندتکی از دیتاهای آنها سوءاستفاده خواهد 
کرد،  با این  حال باید به نقطه ای برســیم که ســرویس های 
خرد جایگزین روش نســیه شــده و مردم متوجه شوند در 
تورم نقطه به نقطه و افزایش قیمت روزانه کاالها سرویس 

اعتباری است که کمک حال شان خواهد بود.«
بــه گفتــه او، از طرفــی دیگــر مــردم از تأثیــر بازپرداخــت 
سرویس های اعتباری بر رتبه اعتباری خود در شبکه بانکی 
مطلع نیستند و نمی دانند که در صورت عدم بازپرداخت یا 
دیرکرد، در آینده برای دریافت وام از شبکه بانکی با مشکل 
مواجه خواهند شد. او در این باره توضیح می دهد: »در حال 
حاضر اکثر لندتک هــا برای تخصیص اعتبار از ســرویس 
رتبه بندی ایرانیان استفاده می کنند، تمام تاریخچه و رفتار 
مالی دریافت کننده اعتبار در این سامانه گزارش می شود و 
با بدحسابی، سوابق یا به اصطالح رتبه اعتباری او کاهش 
می یابد. اینها نمونه ای از چالش هایی است که با آگاه سازی 
مردم جامعــه رفع خواهد شــد. وظیفــه تارا و شــرکت های 
لندتک این است که دست به دست هم دهند و در راستای 
آگاه سازی مردم قدم بردارند و از هزینه های نکول خودشان 

بکاهند.«

 دستاوردها و برنامه هایی برای آینده 

شــیرین آبادی افزایــش میــزان مصــرف اعتبــاری نســبت 
به مصرف نقــدی را مهم ترین دســتاورد تارا در ســال ۱۴۰۱ 
معرفی می کند و در این باره می گوید: »امسال موفق شدیم 
کاربران مان را به استفاده از سرویس اعتباری ترغیب و آنها 
را با مزایای سرویس اعتباری آشنا کنیم. همچنین موفق به 
تکمیل شبکه پذیرندگان تارا شدیم و این بدان معناست که 
در هر صنفی و برای هر نیازی، پذیرنده داریم. همچنین تارا 
امسال از منظر سرویس دهی به ثبات رسیده و آمار نشان 
می دهــد که تــارا طی یک ســال گذشــته از پایــداری خوبی 
برخوردار بوده است.« زارعی نیز در این خصوص می گوید 
که ۹۹.۹ درصد تراکنش های تارا در ســال ۱۴۰۱ موفق بوده 
و پرداخت هــای ناموفــق شــرکت هــم از قطعــی اینترنت و 

اختالالت آن نشئت می گیرد.
بر اســاس گفته هــای مدیر محصــول تارا، ایــن مجموعه 
قصد دارد در ســال ۱۴۰۲ بــر تنوع ســرویس ها و افزایش 
اعداد آنها تمرکز کند تا در زمینه ارائه سرویس های حوزه 
مالــی بهتر عمــل کنــد و به دســتیار مالــی کاربــر در تمام 
زمینه ها تبدیل شــود. او در این خصوص می گوید: »تارا 
می خواهــد حال مــردم و جامعــه خوب باشــد و ایــن امر 
نیازمند بهبود وضعیت اقتصادی، افزایــش رفاه مردم و 
مدیریت مالی منابع هر خانوار در شــرایط تورمی اســت 

و امیدواریم با توسعه تارا در این امر مؤثر باشیم.« 
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فناور ی های مالی ایران

شرکت دانش بنیان توسعه ارتباطات هوشمند تبیان که عضوی از گروه تبیان است، از اوایل سال ۱۳۹۸ پا به عرصه فناوری 
اطالعات و ارتباطات گذاشت. از جمله فعالیت های این شــرکت می توان به مدیرت و توســعه مرکز داده، خدمات پرداخت 
الکترونیکی و مهیا کردن زیرساخت خدمات توسعه نرم افزار اشاره کرد. به گفته مدیرعامل این شرکت، تمرکز آنها در سال 
۱۴۰۱ بر حوزه کلود و احراز هویت دیجیتال بوده و قرار است در سال جدید این دو خدمت را توسعه دهند. او جذب و نگهداشت 
نیروی انسانی را درد مشترک تمام کسب وکارها می داند و معتقد است بزرگ ترین دستاورد آنها،  نگهداشت اعضای مجموعه و ایجاد احساس 
تعلق به شرکت در آنان بوده است. در این شــماره از ماهنامه عصر تراکنش به سراغ حســین خوش رفتار منفرد، مدیرعامل شرکت توسعه 

ارتباطات هوشمند تبیان رفتیم تا درباره عملکرد،  چالش ها و آرمان های این شرکت صحبت کنیم. در ادامه گفت وگوی ما با او را می خوانید.

حسین خوش رفتار منفرد، مدیرعامل شرکت توسعه ارتباطات هوشمند تبیان درباره اهداف و عملکرد این 
شرکت می گوید

هدف؛ دسترسی برابر افراد 
به امکانات هوشمند

 مستقل شدن از تبیان

شرکت توسعه ارتباطات هوشمند تبیان در سال ۱۳۹۸ با مأموریت مدیریت و بهره برداری 
مرکز داده تبیان و ارائه خدمات نرم افزاری به عنوان یک شــرکت مســتقل از تبیان شــروع 
به کار کرد. حســین خوش رفتار منفرد در این باره می گوید: »مؤسسه تبیان یک مؤسسه 
فرهنگی و هنری است و از سال ۱۳۹۸ تصمیم گرفته شد که تمام مسائل مربوط به حوزه 
فناوری اطالعات از آن خارج شود و به عنوان شرکتی مستقل این فعالیت ها ادامه پیدا کند. 
این شرکت در ســال هایی که گذشــت، محصوالت و خدمات متفاوتی را به بازار ارائه داد. 
در سبد محصوالت هوشمند تبیان مرکز داده، خدمات ابری، طراحی و توسعه نرم افزارها، 
حوزه پرداخت الکترونیکی، احراز هویت دیجیتال )با نام تجاری آیــدال( و کیف پول ارائه 

می شود.«
بنــا بــر صحبت هــای مدیرعامــل ایــن شــرکت، تمرکز 
اصلی آنها در سه سال گذشته روی حوزه های فناوری 
اطالعــات و ارتباطــات بــوده و بــا توجــه بــه نیازهــای 
برساخت شده در کشور خدمات و محصوالت خود را 
طراحی و ارائه داده انــد. او در این باره توضیح می دهد: 
»یکسری خدمات در کشور ما مغفول مانده بود؛ یکی 
از ایــن خدمــات Devops بــود کــه در شــرکت مــا ارائه 
شد. از طرف دیگر تعدد ســرویس ها و زیرسرویس ها، 

عکس: نسیم اعتمادی
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کسبوکار

نیازمند یک سامانه احراز هویت دیجیتال و یک SSO با استاندارهای امنیتی جهانی 
اســت و ما این ســرویس را تحت عنوان آیدال ارائه دادیم که عالوه بر تبیان مشــتریان 

دیگری نیز دارد.«

 تغییر اجباری برنامه ها و اهداف 

خوش رفتار معتقد است سال ۱۴۰۱ برای تمام مردم ایران سال دشواری بوده و مسائل 
اقتصادی-اجتماعی پیش آمــده به دل نگرانی افراد و کســب وکارها بــرای آینده فردی، 
شغلی و ملی شــان منجر شــده اســت. او درباره وضعیت شان در ســال ۱۴۰۱ می گوید: 
»تنش های اجتماعی و محدودیت های اینترنتی بعد از آن باعث آسیب  دیدن بسیاری 
از کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال شد. ما نیز از این قاعده مستثنی نبودیم و در شش 
ماه دوم سالی که گذشت، نتوانستیم به صد درصد برنامه ها و اهدافی که ابتدای سال 
برای خودمان مشــخص کرده  بودیم، برســیم و بــا توجه به وضعیت موجــود مجبور به 

تغییر برخی برنامه ها و اهداف مان شدیم.« 
او برنامه ریزی بلندمدت در وضعیت کنونی را بسیار سخت می داند و توضیح می دهد 
که ترجیح می دهند قدم های آهسته و کوچک بردارند و طوری حرکت کنند که کمترین 

آسیب ممکن را از عوامل بیرونی ببینند.

 سرویس هوشمند ابری

خوش رفتار درباره تغییرات ایجادشــده در سرویس ها و خدمات شــان می گوید: »ما از 
سال های قبل ارائه دهنده خدمات کلود بوده ایم، اما مدل تجاری سازی آن را دچار تحول 
کردیم و در ســال ۱۴۰۱ روی ارتقای کیفیت آن کار کردیم تا به عنوان یک محصول قابل 
رقابت در بازار عرضه شود. در حال حاضر یک زیرساخت ابری دیگر نیز ایجاد کرده ایم 
که در دو الیه IaaS و PaaS در حال توســعه اســت. این ســامانه در حــال حاضر تعداد 
محدودی مشتری آزمایشی دارد. با وجود همه مشکالت این عرصه تالش می کنیم که 
در اسرع وقت سرویس ابری هوشــمندمان را برای همگان در دســترس قرار دهیم و به 

استارتاپ های کوچک تا نهادهای بزرگ خدمات ارائه دهیم.«

 تالش برای تحقق زندگی هوشمند

خصوصی یــا دولتی بــودن کســب وکارها در نحــوه فعالیــت آنها نقــش بســزایی دارد. 
کسب وکارهای خصوصی گرچه چابک و نوآور هستند، اما دارای آن پشتوانه مالی که 
بخش دولتی، نیستند. مدیرعامل شرکت توسعه ارتباطات هوشمند تبیان این مسئله 
را امری تأثیرگذار در توسعه کسب وکارهای بخش خصوصی می داند و توضیح می دهد: 
»ما باید حواس مان به هزینه های عملیاتی شرکت باشد تا بتوانیم بقا و توسعه خود را 
تضمین کنیم، اما هوشمند تبیان یک نگاه واال دارد و آن این است که مردم باید بتوانند 
خوب زندگی کنند و وظیفه ما این است که به لحاظ فناوری اطالعات خدماتی را به آنها 
ارائه دهیم تا زندگی روزمره شان آسان شود. در شرایطی که خدمات آنالین برای مردم، 
توسعه دهندگان و شــرکت ها ناپایدار است، هوشمند تبیان ســعی می کند با تمام قوا 

فناوری را در جهت تسهیل زندگی فناورانه عموم مردم به خدمت درآورد.«
او بیان می کند که شرکت هوشمند تبیان فقط یک هدف دارد و آن دسترسی برابر افراد 
به امکانات الزم برای زندگی هوشمند است. خوش رفتار اتصال و همکاری سامانه های 
احراز هویت، به ویژه در بخش دولتی را امری ضروری می داند و در این باره می گوید: »این 
اتصال باعث می شود تا مردم برای ورود به سامانه های مختلف دولتی و خصوصی به 
احراز هویت چندباره نیاز نداشته باشند و سامانه ها به صورت خودکار از داده های قبلی 
افراد استفاده کنند. زیرساخت های این تجمیع وجود دارد و اراده ای الزم است که این 

ایده را عملی کند.«
خوش رفتار توضیح می دهد که بسیاری از دغدغه هایی که امروز دارند، نتیجه حضور 
در اکوسیســتم اســت و رفته رفته نیازهای جامعه و توســعه کل اکوسیســتم برای آنها 
مهم شــده اســت؛ در نتیجه تمــام تالش آنهــا این اســت که طی پنج ســال آینــده روی 
هوشمندســازی زندگی روزمره افــراد تمرکز کنند و ایــن تمرکز به یک تجربــه متفاوت و 
جدید برای مردم تبدیل شود، به گونه ای که تسهیل امور روزمره شان را احساس کنند.

 جذب و نگهداشت نیروی انسانی؛ درد مشترک 

مدیرعامل هوشــمند تبیان جذب و نگهداشــت نیروی انســانی متخصص در ایران را 

درد مشترک تمام کسب وکارها می داند و در این باره بیان 
می کنــد: »امروز بــا بحــران جــذب، نگهداشــت و تربیت 
نیروی انســانی متخصــص روبه رو هســتیم و پیــدا کردن 
نیروی انســانی ماهــری کــه ترجیــح دهــد کار درون مرزی 
کند، دشــوار اســت؛ زیرا افراد می توانند بــا دورکاری برای 
شــرکت های برون مــرزی درآمــد ارزی داشــته باشــند و 
دستمزدهای ریالی داخلی شکاف بین هزینه ها و ظرفیت 
درآمدهای ارزی آنها را پر نمی کند. عالوه بر این شرکت ها 
جانب اخالق را نگه نمی دارند و نیروهای انسانی یکدیگر 
را با پیشــنهاد حقوق باالتــر جذب می کنند. بــرای همین 
ما روی رزومه افراد حســاس شــده ایم و افــرادی را که زیاد 
جابه جــا شــده اند، اســتخدام نمی کنیــم، چراکه اگــر قرار 
باشد نیروی انسانی تازه  وارد بعد از چند ماه شرکت را ترک 
کند، آنچه عاید ما می شود ضرر اســت و بس؛  همچنین 
هماهنگ کردن افراد جدید با فرهنگ ســازمانی شرکت، 
توجیــه روندهــای کاری بــرای آنهــا و همچنیــن شــناخت 

ویژگی های فردی شان امری زمان بر و هزینه بر است.«
مدیرعامل هوشــمند تبیــان بــر این باور اســت کــه گرچه 
در سال ۱۴۰۱ توانســته اند موفقیت های خوبی در ارتقای 
کمی و کیفی سبد محصوالت شان داشــته باشند، اما در 
این شرایط دستاورد اصلی آنها چیز دیگری است؛ حفظ 
انســجام شــرکت و نگهداشــت نیروی انســانی. او درباره 
چگونگی حصــول این مهم می گوید: »فرهنگ ســازمانی 
ما به گونه ای طراحی شده که افراد بعد از مدتی نسبت به 
مجموعه احساس تعلق می کنند و به آن وفادار می شوند. 
ما شاهد بوده ایم که افراد پیشنهاد دســتمزد دوبرابری از 
شرکت های دیگر را رد کرده اند و در مجموعه ما مانده اند. 
یکی دیگر از عوامل ماندگاری افراد در شرکت ما این است 
کــه اثــر ارزش خلق  شــده در مجموعــه را در زندگــی مــردم 
می بینند و از این بابت احســاس رضایت می کنند و خود 
را اثرگذار می دانند. این آرمان داشتن در مانایی نیروی کار 
بسیار مؤثر است و ابعاد غیرتجاری کار را پررنگ می کند.«
خوش رفتــار، تــورم و نوســان ارز را یکــی دیگــر از مســائل 
کســب وکارها می داند و می گوید که در خریــد تجهیزات 
الزم برای تولید و بهبود زیرســاخت ها مشکل پیش بینی 
هزینه ها را دارند. او این مسئله را مهم ترین چالش سال 
۱۴۰۲ می داند و معتقد اســت این امر توسعه را به تعویق 

می اندازد. 

 ۱۴۰۲؛ توسعه آیدال

بنا بــر صحبت هــای خوش رفتــار، تمرکز اصلــی آنها در 
ســال جدید بر حوزه کلود و سیســتم احراز هویت شان 
یعنی آیدال اســت. او دربــاره تغییراتی که در سیســتم 
احراز هویت شــان ایجاد خواهند شــد، می گویــد: »این 
سیستم به چیزی بیشــتر از یک سیستم احراز هویت 
تبدیل شــده و مجموعه ای از خدمات و زیرساخت های 
الزم برای کنتــرل و مدیریت کاربــران و همچنین اتصال 
بین سامانه ها و پیش بینی رفتار و نیازمندی های کاربران 
بر اســاس هوش مصنوعی را ارائه خواهد داد. هدف ما 
این اســت که آن را با خدمــات مالی و کیف پــول تلفیق 
کنیم و یک محصــول فوق العاده مدیریتی بســازیم. در 
حال حاضر بحث IaaS و PaaS را داریم و در سال جدید 

SaaS را هم با چند سرویس ارائه می دهیم.« 
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الزام های مالیاتی و اینماد، بسته شــدن درگاه های پرداخت بدون اینماد، ممنوعیت عملیات کیف پول به کیف پول، حذف 
شاخص تعداد تراکنش ها از رتبه بندی شرکت های پی اس پی و عدم اصالح نظام کارمزد از جمله مسائلی است که در یک سال 
گذشته چالش برانگیز بوده اند. در این شماره از ماهنامه عصر تراکنش به سراغ سیدکاظم دهقان، مدیرعامل شاپرک رفتیم 
تا درباره این چالش ها و برنامه هایی که این شرکت دارد، صحبت کنیم. به عقیده دهقان، اصالح نظام کارمزد مسئله مهمی 
است که راه گریزی از آن وجود ندارد و این نظام باید هم از نظر ابعاد مالی و هم از نظر منبع تأمین کارمزد مورد بازاندیشی و اصالح قرار بگیرد. او 
همچنین درباره ضوابط اجرایی تأسیس شرکت های پی اس پی می گوید که در حال حاضر ۱۱ شرکت از پی اس پی های کشور سهام دار عمده 
بانکی دارند و این اتفاق در وضعیتی افتاده که ضوابطی برای این امر وجود نداشته است؛ در نتیجه طبیعت فعالیت های بانکیـ  پرداختی این 

است که در کنار یکدیگر قرار بگیرند. در ادامه گزارشی از این گفت وگو را می خوانید.

کاظم دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک درباره ضوابط اجرایی تأسیس شرکت های پی اس پی می گوید

طبیعت فعالیت های بانکی ـ پرداختی 
قرار گرفتن در کنار یکدیگر است

 راه گریزی از اصالح نظام کارمزد وجود ندارد

یکی از گله های همیشگی فعاالن صنعت پرداخت کشور، عدم اصالح نظام کارمزد کنونی 
است. کاظم دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک در این باره می گوید: »مسائل مربوط به نظام 
کارمزد جزء اختیارات بانک مرکزی به حســاب می آید و شــاپرک نقش مشاور، تسهیلگر و 
تحلیلگر رفتار بازیگران صنعت پرداخت را بر عهده دارد. در سال گذشته، شاپرک امیدوار 
بود بتواند در راستای اصالح نظام کارمزد کنونی قدمی بردارد که با وجود تالش هایی که کرد، 
تغییری حاصل نشد. در شهریور امسال قرار بود جلسه ای پیرامون این اصالح گذاشته شود 
که به خاطر جریانات حاکم بر فضای اقتصادی-اجتماعی کشــور متوقف شــد، اما در حال 
حاضر طرح به کمیسیون تخصصی و بانک مرکزی ارائه شده و در دست بررسی است. اصالح 
نظام کارمزد مسئله مهمی است که راه گریزی از آن وجود ندارد و این نظام باید هم از نظر ابعاد 

مالی و هم از نظر منبع تأمین کارمزد مورد بازنگری و اصالح قرار بگیرد.«

بنــا بــر صحبت هــای دهقــان، بانــک مرکــزی در ســال 
۱۳۹۶ نظام کارمــزد جدید را ابــالغ کرده، اما بــا توجه به 
عدم همکاری بازیگران و ذی نفعان اصلی که بانک ها و 
پی اس پی ها هستند، این طرح به ثمر نرسیده و وقتی یک 
طرح به تعویق می افتد، مالحظات تحقق آن نیز بیشتر 
و پیچیده تر شده و امکان موفقیت آن کاهش می یابد. 
همچنین یکی از علل به تعویق افتادن اجرای این طرح، 
حاکمیت است که باید بین بازیگران و ذی نفعان مختلف 
نقش داوری را ایفا کند و این اقدام، کار دشــواری است. 
عالوه بر این، روش های بین المللــی و جهانی گوناگونی 
برای صورت بندی نظام کارمزد وجود دارد که به شیوه های 

عکس: مریم سعید پور
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متنوعی کارمزد خدمت ارائه شده را اخذ می کنند و اینکه کدام یک از آنها برای کشور ما 
بهتر است، مسئله  مهمی است. او معتقد است تغییر نظام کارمزد کشور تبعاتی نیز دارد؛ 
حدود ۱۰ سال است که مردم به این مدل عادت کرده اند و ممکن است به تغییر وضعیت 
موجود و رفتن به این سمت که کارمزد خدمات شان را خودشان بپردازند، معترض شوند.
او در این باره می گوید: »هرچه زمان بیشــتری تلف شــود، اصالح نظام کارمزد ســخت تر 
می شــود؛ به همین دلیل ما همه تالش مان را خواهیم کــرد تا درباره ایــن موضوع به یک 
جمع بندی نهایی برسیم و تکلیف مان روشن شود. اگر نظام یا مکانیسمی را ایجاد کنیم که 
قدرت خودترمیمی نداشته باشد و دغدغه های تمام بازیگران را پوشش ندهد، به سرعت 
دچار مشکالتی بیشــتر و بزرگ تر از آنچه امروز شاهد آن هســتیم، خواهیم شد و تمام 

تالش ما بر این است که سنجیده و هوشمندانه عمل کنیم.«

 درباره اخذ مجوز پی اس پی

۱۲ ســال از صدور آخرین مجوز شــرکت پی اس پی می گــذرد و در تمام این ســال ها بانک 
مرکــزی درخواســت پرداخت یارهــا و هلدینگ هــا بــرای دریافــت مجــوز پی اس پــی را بــا 
پاسخ هایی مانند صبر کنید و بازار اشباع شده، رد کرده و مردادماه ۱۴۰۱ نیز بانک مرکزی 
ضوابط جدیدی را برای اخذ مجوز پی اس پی تنظیم کــرده که به عقیده فعاالن صنعت، 
در عمل انحصارشکنی نمی کند. دهقان در این باره می گوید: »بعد از سال ها این فرصت 
ایجاد شده که بازیگران جدید نیز بتوانند وارد این حوزه شوند. حضور بازیگران بیشتر به 
ارتقای کیفیت ارائه خدمات و نوآوری منجر می شود و ما امیدواریم ضوابط موجود کارآمد 
باشد. وضعیت دنیای صنعت پرداخت نیز مانند ســایر حوزه های اقتصادی، وضعیت 
مطلوب و بسامانی نیست و ورود به آن مختصات خود را دارد. با توجه به حضور برخی 
بانک ها در فرایند اخذ مجوز پی اس پی های جدید امیدواریم در سال آینده شاهد ظهور 
چند پی اس پی دیگر باشیم. همچنین بانک مرکزی به پی اس پی های قدیمی تر فرصت داده 
تا خود را با شرایط جدید وفق دهند و باید دید که در آینده در بازار باقی می مانند یا خیر. 
برای وجود پی اس پی ها در بازار هیچ محدودیت عددی وجود ندارد و هر کسی که بتواند 

ضوابط اعالم شده را رعایت کند، می تواند در رقابت با دیگران فعالیت کند.« 
برخی منتقدان این طرح بر این باورند که حضور بانک ها در کنار شــرکت هایی که قصد 
فعالیت در این حوزه را دارند، موجب کاهش سود و اختیار عمل آنها می شود. مدیرعامل 
شاپرک بیان می کند که ضابطه مربوط به سهم بانک ها در شرکت های پی اس پی به این 
معنا نیست که آنها گیرندگان اصلی مجوز هستند؛ در واقع بانک ها بدون حضور کسانی 
که ســهم قابل توجهی از بازار را در دســت دارنــد، نــوآور و صاحب فناوری انــد و نیازهای 
شبکه پرداخت را می شناسند، نمی توانند بازیگران موفقی باشند و اتصال بین بانک ها و 
بازیگران متقاضی مجوز پی اس پی تضمین کننده توسعه سیستم است. در حال حاضر 
۱۱ پی اس پی  سهام دار عمده بانکی دارند و این اتفاق در وضعیتی افتاده که ضوابطی برای 
این امر وجود نداشته است. در نتیجه طبیعت فعالیت های بانکی-پرداختی این است 

که در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

 لزوم تنظیم گری

دهقان معتقد است برخی افراد به اندازه صنعت پرداخت در کشور، می نگرند که شامل 
تعداد شرکت های پرداخت یار، تعداد تراکنش ها و امثالهم می شود و برخی دیگر به آمار 
حوزه هایی می پردازند که برای آنها تنظیم گری صورت نگرفته است؛ عمده آمارهای مربوط 
به صنعت پرداخت ایران حول قسمت هایی می گردد که فاقد تنظیم گری بوده اند؛ مانند 
رمزارز. او در این باره می گوید: »این حوزه ها ریسک هایی برای حاکمیت داشته که برای رفع 
آنها ضوابطی را ایجاد کرده است. شبکه پرداخت آخرین زنجیره تسویه خدمات مالی 
است و ایجاد ضابطه برای آن واجب است، چون هرگونه فعالیتی را که در نظر بگیریم،  در 
نهایت به شبکه پرداخت متصل می شود. همچنین برای کسب وکارهای متصل شده به 
شبکه پرداخت نیز باید ضوابطی وجود داشته باشد. ظرفیت شرکت های پرداخت یاری 
در حوزه کسب وکارهای خرد، ظرفیت مؤثری بوده و شاهد رشد آنها بوده ایم. این شرکت ها 
نوآورتر، خالق تر و چابک تر از نمونه های بزرگ خود هستند و سهم بسزایی را در توسعه 
شبکه پرداخت کشور داشته اند. در نتیجه در مواردی که بین آنها و رگوالتور اختالف نظر 

وجود دارد، باید تسهیلگری صورت بگیرد تا بتوانند به فعالیت های خود ادامه دهند.« 
او اضافه می کند: »سامان دهی اصناف و تعریف کد صنفی برای کسب وکارهایی بود که 
گرچه در حال فعالیت اند، اما رگوله نشــده اند و شناســایی و نظارت بر آنهــا از این طریق 

ممکن می شود.«

 رتبه بندی شرکت های پی اس پی

بنا بر صحبت های دهقان، فاز اول رتبه بندی شــرکت های 
پی اس پی که رده بندی ماهیانه است، انجام شده و به زودی 
شــاهد ارائه رتبه بندی های ســالیانه آنها نیز خواهیم بود. 
او بیان می کند که بعــد از رتبه بنــدی پی اس پی ها نوبت به 
پرداخت یارها می رســد و آنهــا نیز رتبه بندی می شــوند. او 
در این خصوص می گویــد: »مدل رتبه بنــدی پی اس پی ها 
و پرداخت یارها متفاوت اســت و پارامترهای جدیدی برای 
رتبه بندی پرداخت یارها وجود دارد که در حال طراحی اند.«

در نودونهمیــن گــزارش اقتصادی شــاپرک، بــرای اولین بار 
شــاهد حــذف معیــار ســهم تراکنــش بــرای رتبه بنــدی 
پی اس پی  ها بودیم. دهقان در این باره می گوید: »در سنوات 
گذشته تعداد تراکنش های شرکت های پرداخت معیاری 
بــرای ارزیابــی آنها قــرار گرفته و ایــن موضوع باعــث ایجاد 
رقابت های ناســالم و رتبه بندی نامنصفانه بین شرکت ها 
شده بود. شاپرک بارها اعالم کرده که تعداد تراکنش هیچ 
ارزشــی نــدارد و در صنعت پرداخــت، پارامترهــای دیگری 
ماننــد ســودآوری و تأثیرپذیــری ابزارهــای پذیــرش وجــود 
دارد کــه دارای اهمیــت  بیشــتری هســتند. امــا چــون در 
برخی مجامع تعداد تراکنش ها به معیار اصلی رتبه بندی 
و امتیازدهــی شــرکت های پی اس پــی تبدیــل شــده، ایــن 
شرکت ها تمایل داشتند که تغییری در نحوه گزارش دهی 
شــاپرک ایجاد شــود و بر اســاس نظــر اکثریت آنهــا، فعالً 
به صورت پایلوت سهم تراکنش شرکت ها برای رتبه بندی 
آنها از گزارش شاپرک حذف شده تا نتایج آن بررسی و برای 

ادامه دادن یا ندادن آن تصمیم گیری شود.«

 ممنوعیت عملیات کیف پول به کیف پول

برخی معتقدند که ممنوعیت عملیات کیف پول به کیف 
پول میان کسب وکارهای پرداختی کشور، برای جلوگیری از 
ایجاد شبکه پرداخت جدید در میان فعاالن این حوزه بوده 
و شرکت شاپرک نگران این است که شاپرک دیگری ایجاد 
شود، اما دهقان بیان می کند که عملیات کیف پول به کیف 
پول یک عملیات بانکی است که ربطی به شاپرک ندارد و 
این بانک مرکزی است که برای جلوگیری از به وجود آمدن 
یکســری ریســک های امنیتی و مالی، این اقدام را ممنوع 
کرده، زیرا تراکنش بین پرداخت یارها قابل پیگیری نیست 
و نمی توان هیچ تراکنشی را رهگیری کرد. در نتیجه امکان 

پول شویی فراهم می شود.

 چالش ها

بنا بر صحبت های دهقان، ۱۴۰۱ سال سختی بوده و عالوه 
بر الزام هــای مالیاتی و اینمــادی که حاشــیه های زیادی در 
صنعت پرداخت کشور به بار آورده، این مسئله نیز مطرح 
اســت که اقتصاد کنونی شــبکه پرداخت وضعیت خوبی 
ندارد و آمارها نشــان دهنده این مســئله اند که اقتصاد ما 
به ســمت کوچک شــدن میل می کند. او وجــود روش های 
پرداختی موازی با شــبکه پرداخــت را چالش دیگر فعاالن 
این صنعت می داند و اضافه می کند که اصالح نظام کارمزد 
به عنوان یکی از اصلی ترین مشــکالت بازیگران این حوزه 

باید در دستور کار قرار بگیرد 
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و
آی تی هاب در سال ۱۴۰۰ با حمایت اپراتور آی تی ساز آغاز به کار کرد؛ سامانه ای که در تالش است تا توسعه دهندگان برای ایجاد 
یک بستر نرم افزاری جدید، مجبور به توسعه تمام اجزای آن نباشند و به منظور دریافت خدمات الکترونیک، نیازمند مذاکره 
با ده ها نهاد و سازمان نشوند. در گفت وگو با محمدحسین متقی زاده، رئیس هیئت مدیره شرکت آی تی ساز به این سامانه و 
خدماتی که ارائه می دهد، پرداختیم. به گفته متقی زاده، آی تی هاب روشــی آســان برای دسترســی به سرویس های مختلف 
استعالمی و هوش مصنوعی در کشور است و در جهت هم افزایی اکوسیستم استارتاپی کشور، به صورت یک پلتفرم دوسویه طراحی شده است؛ 
به این معنی که کسب وکارها می توانند عالوه بر دریافت خدمات از آی تی هاب، APIها و خدمات خود را نیز در آن ارائه دهند. در ادامه گفت وگوی 

عصر تراکنش را با محمدحسین متقی زاده می خوانید.

گفت وگو با محمدحسین متقی زاده، رئیس هیئت مدیره شرکت آی تی ساز درباره سامانه آی تی هاب

بازارچه ای از APIها 
خدمات دیجیتال

 پنجره واحد فروش سرویس های هوش مصنوعی به صورت تلفیقی

طبق صحبت های محمدحسین متقی زاده، آی تی ساز به عنوان آژانس ارائه خدمات احراز 
هویت )ASA  )Authentication Services Agency با توجه  به گســتردگی ســرویس ها و 
راهکارهایــش در حوزه هوش مصنوعــی، احراز هویــت، خدمات مالی، پرداختــی، اعتباری 
و... یکی از جامع ترین پلتفرم های ارائه دهنده سرویس های مختلف از طریق API در کشور 
است که سرویس های ترکیبی از سرویس های استعالمی و هوش مصنوعی را با کیفیت باال 
به پذیرندگان و کسب وکارهای حوزه دیجیتال ارائه می دهد. او می گوید: »راه اندازی، توسعه و 
هدایت یک کسب وکار نیازمند ارتباط با شبکه بزرگی از کسب وکارها به منظور تأمین خدمات 
پایه کاربردی، استعالمی، زیرساختی و پشتیبانی است و تالش ما در آی تی هاب این است 
که توسعه دهندگان برای ایجاد یک بستر نرم افزاری جدید، مجبور به توسعه تمام اجزای آن 
نباشند و برای دریافت خدمات الکترونیک، نیازمند مذاکره با ده ها نهاد و سازمان نشوند. ما 
شبکه و زنجیره ای کامل از این سرویس ها را در محیطی چابک و شفاف گرد هم آورده ایم تا 
توسعه دهندگان بتوانند با کنار هم قرار دادن این تکه ها، نرم افزار مطلوب خود را در کوتاه ترین 

زمان توسعه دهند.«
طبق صحبت های رئیس هیئت مدیره شرکت آی تی ساز، توسعه دهندگان می توانند عالوه بر 
دسترسی به امکان مقایسه و بررسی خدمات متنوع دیجیتال، به صورت یکپارچه خدمات 
مورد نیاز خود را از آی تی هاب دریافت کرده و با استفاده از مستندات شفاف موجود، آنها را 
به سهولت پیاده سازی کنند. همچنین برای راهنمایی جهت اتصال کسب وکارها پشتیبانی 
۲۴×۷ کارشناســان آی تی هــاب آماده پاســخگویی اســت. او دربــاره این ســامانه می گوید: 
»صاحبان کســب وکار با اســتفاده از ســرویس های متنوع هــوش مصنوعی و اســتعالمی 
آی تی هــاب، هزینه های ایجــاد و حفظ کســب و کار خود را کاهــش می دهند و در کنــار آن از 
فرایندهای سریع پرداخت و افزایش ضریب امنیت تبادالت مالی بر بستر یک شبکه  امن 
بانکی بهره می برند؛ عالوه بر این، کسب وکارها می توانند به محصوالت متنوع خدمات دولتی 

و قوه قضائیه توسعه یافته توسط آی تی  ساز نیز دسترسی داشته باشند.«
متقــی زاده توضیــح می دهــد که جهــت هم افزایی شــبکه اکوسیســتم اســتارتاپی کشــور، 
آی تی هــاب به صــورت یک پلتفــرم دوســویه طراحی شــده؛ به ایــن معنی که کســب وکارها 
می توانند عالوه بر دریافت خدمــات از آی تی هاب،  APIها و خدمات خــود را نیز در آن ارائه 
دهند. او در این خصوص می گوید: »ارزش های ارائه شده توسط آی تی هاب برای کسب وکارها، 

ســادگی و یکپارچگــی در ارائــه و دریافت ســرویس ها و 
خدمات، ســهولت عملیات با روش هــای متنوع جهت 
به کارگیــری خدمــات و قیمــت پاییــن زیرســاخت ها و 
خدمات است. در نتیجه آی تی هاب پنجره واحد فروش 
ســرویس های هــوش مصنوعــی به صــورت تلفیقــی با 
سرویس های استعالمی و محصوالت خدمات دولتی و 

قوه قضائیه است.«

 خدمات آی تی هاب برای کسب وکارها

متقــی زاده دربــاره آنچــه آی تی هــاب در اختیــار 
کسب وکارها قرار می دهد، ابتدا درباره اپراتور آی تی ساز 
توضیح می دهد: »به  موازات رواج سرویس های مختلف 
هوش مصنوعی و فناوری های نوین، اســتقبال کاربران 
بــرای اســتفاده بیشــتر از خدمــات جدید نیــز افزایش 
یافته است. اپراتور آی تی ســاز با درک این تحوالت و به 
پشــتوانه چندین ســال فعالیت در حوزه ارائه خدمات 
و داشتن تجربه مناســب در ارائه بیش از ۳۰۰ خدمت 
دولتــی، غیردولتــی و  احــراز هویــت آنالیــن ثنــای قــوه 
قضائیه، سرویس های متنوعی را در سامانه آی تی هاب 
به کسب وکارهای مختلف عرضه کرده  است. از جمله 
ایــن ســرویس ها می تــوان بــه وب ســرویس های هویت 
اشــخاص حقیقی، وب ســرویس های هویت اشخاص 
حقوقــی، وب ســرویس های اطالعــات مکانــی، کلیــه 
وب سرویس های خدمات بانکی و نظام پرداخت، انواع

SDK های خدمات هوش مصنوعی، درگاه احراز هویت 
بیومتریک، انــواع اعتبارســنجی با پــردازش اطالعات 
استخراج شــده فرد، صــدور گواهی امضــای دیجیتال، 

خدمات الکترونیک قضایی )ثنا( و... اشاره کرد.«
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با توجه به توضیحات متقی زاده، ســرویس های پایه هوش مصنوعی بومی سازی شــده 
که به پنج دســته کلی )بینایی، گفتاری، نوشــتاری و نویســه خوان OCR، تحلیــل دیتا و 
دوربین های هوشمند( تقسیم می شوند نیز از دیگر خدماتی هستند که در آی تی هاب در 
اختیار کسب وکارها قرار می گیرند. او سپس به سایر خدمات این سامانه به کسب وکارها 
اشاره می کند: »خدمات استعالمی سازمان ها و دستگاه های اجرایی، خدمات هویتی و 
ثبت احوال، خدمات وزارت کار و تأمین اجتماعی، خدمات ناجی )پلیس(، خدمات بانکی 
و نئوبانک، ســفته و برات الکترونیک، خدمات اعتبارسنجی، خدمات پست، خدمات 
احراز هویت سجام و بازار مالی، ثبت امضای دیجیتال روی اسناد الکترونیک، خدمات 
شهری، خدمات خودرویی، خدمات شارژ و اینترنت اپراتورهای تلفن همراه و کیف پول 

اختصاصی از دیگر خدمات آی تی هاب هستند.«

 ویژگی های آی تی هاب

رئیــس هیئت مدیــره آی تی ســاز ســپس بــا اشــاره بــه تجربــه فــراوان ارائه ســرویس های 
مختلف توسط آی تی ســاز، به ویژگی های آی تی هاب اشــاره می کند: »آی تی هاب در این 
ســامانه، ویژگی های بی نظیری را برای ســهولت اســتفاده کســب وکارها فراهــم آورده که 
از جمله این ویژگی ها می توانم به دسترســی آســان و ســریع به وب ســرویس های بانکی 
و خدماتی، دسترســی آســان به محصوالت دولت الکترونیک و قوه قضائیه هوشــمند، 
تلفیق خدمات هوش مصنوعی با وب سرویس های مختلف، سرعت در توسعه خدمات 
 مالی و غیرمالی، دریافت ســرویس به صورت الکترونیکی، محیط سندباکس، سرویس 

HEALTH CHECK، سامانه مانیتورینگ به صورت آنالین و... اشاره کنم.«
طبق توضیحات متقی زاده سامانه آی تی هاب از طریق دو روش سرویس های خود را در 
اختیار مشتریان قرار می دهد؛ اولین روش قرار دادن الیسنس محصوالت آی تی هاب 
به صورت اختصاصی در اختیار شرکت ها و بانک های متقاضی است و دومین روش 
که از دســتاوردهای ســرویس های کاربردی هوش  مصنوعــی بومی ایرانی اســت، ارائه 
وب سرویس های استعالمی و هوش مصنوعی و خدمات آنالین آی تی هاب به شرکت ها 
و ارگان های دولتی و خصوصی و همچنین دسترسی آسان به مستندات سرویس ها 
جهت تســریع در پیاده ســازی توســط برنامه نویســان در داشــبورد آی تی هاب را دربر 

می گیرد.

 کاربردهای آی تی هاب برای سازمان ها و کسب وکارها 

او توضیح می دهد ســازمان هایی که APIهای کاربردی به کسب و کارها ارائه می دهند، 
می توانند خدمات خود را بر بستر آی تی هاب عرضه کنند و به زیست بوم استارتاپ های 

دیجیتال متصل شوند. متقی زاده می گوید: »آی تی هاب 
به عنــوان درگاه ارائــه API، پشــتیبانی از ســرویس ها را 
بر عهده گرفتــه و ســازمان ها به جای مشــتریان متعدد، 
تنها با آی تی هــاب در ارتبــاط خواهند بود. اســتارتاپ ها 
نیز می تواننــد عالوه بــر دریافت خدمات مــورد نیاز خود 
از طریــق درگاه یکپارچــه آی تی هــاب، از زیرســاخت های 
این مجموعــه بــرای معرفی ســرویس ها و خدمــات خود 
استفاده کنند. توسعه دهندگان نیز می توانند با ثبت نام 
و ایجــاد یــک حســاب کاربــری در آی تی هــاب و دریافت 
وب ســرویس های مدنظرشــان، تمــام خدمات مــورد نیاز 
خود را دریافــت کنند و برای پشــتیبانی ســرویس ها نیز 
فقط با آی تی هاب تعامل داشــته باشــند. عــالوه بر این، 
کسب و کارهای کوچک و متوسط دیجیتال نیز می توانند 
خدمات مبتنی بــر  API خــود را از طریــق درگاه یکپارچه 
آی تی هــاب در اختیــار کســب وکارهای دیگر قــرار دهند. 
کسب وکارهای غیردیجیتال مانند شرکت های صنعتی، 
کســب و کارهای خدماتی و تفریحی و... نیز می توانند با 
اســتفاده از راهکارهای جامع آی تی هــاب، خدمات خود 

را بهبود ببخشند.«

 روش دسترسی کسب وکارها به آی تی هاب

متقــی زاده ســپس با اشــاره بــه اینکــه آی تی هــاب یک 
بازارچه API و خدمات دیجیتال اســت که با مشارکت 
اپراتــور آی تی ســاز ایجــاد شــده، می گویــد: »روش 
دسترســی کســب وکارها بــه آی تی هاب به ایــن صورت 
است که کســب وکارها می توانند به سایت آی تی هاب 
وارد شــوند و در بخــش ثبت نــام، روی »ثبت نــام 
کســب وکار حقوقی یا حقیقی« کلیک کرده و اقدام به 
ثبت نــام کنند. پــس از ثبت نــام و وارد کــردن اطالعات، 
یک حســاب کاربــری و کیف پول شارژشــده رایــگان در 
اختیارشــان قــرار خواهــد گرفــت و ســپس به راحتی به 

دنیای وب سرویس های مختلف متصل می شوند.«
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شرکت تجارت الکترونیک بهار یک ارائه دهنده سرویس در حوزه کیف پول دیجیتال است؛ در واقع زیرساخت بانکی دارد که 
می تواند به مؤسسات مالی و غیرمالی، اعم از شرکت های فعال در حوزه بانکداری دیجیتال، خدمات پرداخت و تمامی شرکت هایی 
که به نوعی به دنبال سرویس یا زیرساخت کیف  پول هستند، سرویس ارائه دهد؛ زیرساختی که به گفته قائم مقام مدیرعامل آن، 
مانند یک جعبه ابزار است که ابزارهای متنوعی را در اختیار مجموعه ها قرار می دهد. در گفت وگویی که با سینا فرهمند، قائم مقام 
مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک بهار داشتیم به مهم ترین اقدامات شان در سال ۱۴۰۱ و برنامه هایی که برای سال آینده دارند، پرداختیم. به 
گفته او، بهار در سال ۱۴۰۲ در تالش است تا بتواند با ایجاد هم افزایی میان مشتریان بزرگ خود، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کرده و در کنار آن ، رشد 
بیشتری را تجربه کند. به گفته او، این اتفاق در سایر نقاط دنیا نیز رخ داده و بزرگ ترین ارائه دهندگان سرویس  با یکدیگر همکاری های تجاری کامالً 
برد-برد را شکل می دهند تا همگی نفع ببرند. مدیران شرکت تجارت الکترونیک بهار بر این عقیده هستند که وقتی کسب وکارهای بزرگ در کنار 

هم قرار بگیرند، ارزش افزوده های جدیدی خلق می شوند که به نفع همه است. در ادامه گفت وگوی عصر تراکنش را با سینا فرهمند می خوانید.

سینا فرهمند، قائم مقام شرکت تجارت الکترونیک بهار درباره ایجاد هم افزایی میان مشتریان شرکت می گوید

یک بازی برد-برد

 بهار ۱۴۰۱

شــرکت تجارت الکترونیک بهار، کســب وکاری فعال در زمینه فناوری های مالی اســت 
که توانســته با بهره مندی از سیســتم مبتنی بر بانکــداری متمرکــز )کُربنکینگ( خود، 
خدمات و راهکارهای گوناگونــی را در حوزه کیف پول دیجیتالی در اختیار ســازمان  ها و 
کسب وکارها قرار دهد. سینا فرهمند، قائم مقام مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک 
بهــار می گوید کــه در ســال ۱۴۰۱ با توجه به رشــد و توســعه این شــرکت و ســرویس ها و 
نیازمندی مشتریان و بازار، بیشترین تمرکزشان روی فروش زیرساخت بود. او می گوید: 
»عالوه بر این موضوع، در سال ۱۴۰۱، در حوزه کسب وکار تالش مان بر هم افزایی و اجرای 
پروژه هــای مشــترک فین تک بــا شــرکت های معتبــر و صاحب نــام این حوزه و تشــکیل 
اکوسیستم در حوزه پرداخت بود؛ به گونه ای که منافع ذی نفعان پروژه ها تأمین شود.«

در ســال ۱۴۰۱ تغییراتــی نیــز در محصــوالت و خدمــات شــرکت تجــارت الکترونیــک 
بهار اتفــاق افتاده اســت. طبــق صحبت هــای فرهمنــد، یکی از ارکان اساســی شــرکت 
تجارت الکترونیک بهار، خدمــات مرتبط با فناوری های حوزه وام دهی اســت که دامنه 

وســیعی از ســرویس ها و خدمــات مبتنی بــر فناوری 
تسهیالت را شــامل می شــود و راه اندازی کسب وکار 
لندتکــی و خدمــات اقســاطی و اتصــال کیــف پــول 
بــه کارت به عنــوان ابــزار برداشــت از جملــه اقدامات 
آنها در این ســال بوده اســت. او درباره اقدامات شان 
می گویــد: »اســتقرار زیرســاخت و راه انــدازی کیــف 
پــول و یکپارچه ســازی درگاه هــای مختلــف ایرانســل 
)لنز، ایشاپ، مای ایرانسل و...(، به عنوان بزرگ ترین 
ارائه دهنده حوزه تلکام، استقرار زیرساخت کیف پول 
بهار برای فروشگاه های زنجیره ای رفاه و ارائه خدمات 
پرداخت خرد، نقــدی و اعتباری و راه اندازی ســامانه 
مدیریــت صورت حســاب خریــد غیراپراتــوری همراه 
اول از دیگر اقدامات تجارت الکترونیک بهار در سال 

عکس: نسیم اعتمادی
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جاری بوده است.«
عالوه بر اقدامات انجام شده، تیرماه سال جاری طرح 
پرداخــت کیف  پولــی کرایه تاکســی در شــهر تهران با 
راهکار ایــران تراکنــش و کیف پــول بهار اجرایی شــد. 
قائم مقــام مدیرعامــل شــرکت تجــارت الکترونیــک 
بهــار در ایــن خصــوص توضیــح می دهــد که قــرارداد 
فی مابین بهار و ایران تراکنش خاتمه یافته و بهار کلیه 
ســرویس های مربوطــه را در محیط عملیاتــی تحویل 

داده و زیرساخت در حال بهره برداری است.
طبــق توضیحــات فرهمنــد، تعــداد حســاب کیــف 
پول های ســپ بر بســتر زیرســاخت بهار، بیش از ۱۵ 
میلیون و تعداد پذیرندگان کیف پولی سپ نیز بیش 
از ۹۵۰ هزار مــورد اســت. همچنین تعداد مشــتریان 
ایرانســل بیــش از ۳۶ میلیــون نفــر و تعــداد حســاب 
کیف پول ایرانســل بر بســتر زیرســاخت بهــار حدود 

۱۴۵ میلیون عدد است.

 از چالــش منابع انســانی تا عدم شــناخت مفهوم 
کیف پول

یــن چالشــی کــه کســب وکارهای فین  تــک  مهم تر
در کل کشــور بــا آن مواجــه هســتند، چالــش نیــروی 
انسانی ماهر و کارآمد است که به دلیل نرخ مهاجرت 
متخصصان این حوزه، دسترسی به نیروی متخصص 
و تأمین حقوق و دســتمزد درخواســتی آنهــا )با توجه 
بــه عــدم تعــادل عرضــه و تقاضــا ( به ســادگی مقدور 
نیســت. فرهمند بــا بیان ایــن موضوع دربــاره چالش 
منابع انسانی این شرکت توضیح می دهد: »تأمین و 
نگهداشت نیروی انســانی متخصص در بخش های 
مختلــف، چالــش عمــده شــرکت های فعــال در حوزه 
فنــاوری اطالعــات در ســال پیــش  رو خواهــد بــود. در 
این رابطه، عــالوه بر تالش مدیریت شــرکت در ایجاد 
محیطــی ســالم و ســازنده، رشــد و آمــوزش مــداوم 
همکاران در یک فضای مشــارکتی و تیمی به واســطه 
حضــور در پروژه های بــزرگ شــرکت، مهم ترین عامل 
و انگیــزه منابــع انســانی بــرای حضــور فعــال در تیــم 
بهار بوده که در همیــن رابطه، برای ســال پیش  رو نیز 

برنامه هایی پیش بینی شده است.«
بــه عقیــده قائم مقــام شــرکت تجــارت الکترونیــک 
بهــار، یکــی از چالش هــای پیــش  روی بهــار در ســال 
۱۴۰۲، کاهــش تــوان مالــی برخــی کســب وکارها در 
پرداخــت به موقع تعهــدات مالــی قراردادهاســت که 
مدیریت شرکت بهار در تالش اســت با کاهش بهای 
تمام شده خدمات و در برخی موارد، ایجاد انعطاف در 
شرایط پرداخت، از کســب وکارهای فعال در صنعت 
حمایــت کنــد. او دربــاره ایــن چالش هــا در ســال آتی 
می گوید:  »شرایط اقتصادی و تورم موجود باعث شده 
بسیاری از کارفرمایان قادر به انجام به موقع تعهدات 
مالی خود نباشــند و این موضوع مــا را با چالش هایی 
مواجه کرده است. از دیگر چالش هایی که در شرکت 
تجــارت الکترونیک بهار بــا آن مواجه هســتیم، عدم 
شــناخت کافــی کارفرمایــان نســبت به مفهــوم کیف 
پــول، قابلیت هــا، ظرفیت هــا و محدودیت هــای ایــن 
حوزه هاســت کــه در نهایــت بــه ایــن منجــر می شــود 

کــه بخــش زیــادی از نفر-ســاعت تخصصــی پروژه های 
شــرکت، به آمــوزش و شفاف ســازی نیازمندی های مورد 
نظر ایشان در رابطه با کســب وکار کیف پول اختصاص 

یابد.«

 به دنبال هم افزایی

فرهمند ســپس درباره برنامه های این شــرکت در سال 
۱۴۰۲ صحبت می کند. به گفته او، با توجه به مشتریان 
بــزرگ و خــاص شــرکت تجــارت الکترونیــک بهــار در 
حوزه های مختلف اعم از بانک ، پی اس پی، اپراتور تلفن 
همــراه، فروشــگاه های زنجیــره ای و... و عملکــرد قابــل 
توجه زیرساخت بهار در مقیاس های باال، در سال ۱۴۰۲ 
بر آن خواهند بود کــه بتوانند با ایجــاد هم افزایی میان 
مشــتریان بزرگ شــرکت، ارزش افــزوده بیشــتری برای 
مشتریانشان ایجاد کرده و در کنار آنها، رشد بیشتری 
را تجربه کننــد. فرهمنــد در این بــاره توضیــح می دهد: 
»در همین راستا، اقداماتی جهت افزایش تنوع ابزارها 
و کانال های پرداخت نیز انجام شــده که در ســال پیش 
 رو به بازار عرضه خواهد شــد. در نتیجه تمرکز شــرکت 
تجارت الکترونیک بهار در سال ۱۴۰۲، روی شکل دهی 
اکوسیستم خواهد بود. اکنون مرحله اول اهداف خود 
را محقق کرده ایم؛ یعنی شریک یک گروه مالی-بانکی 
هســتیم، شــریک پی اس پی داریم و با کســب وکارهای 
دیجیتال بزرگ نیز وارد مشــارکت شــده ایم. از حاال به 
بعد می خواهیم ارزش افزوده بیشــتری برای مشتریان 
خود خلق کنیــم کــه در نهایت هم بــه نفع بانــک و هم 
به نفع کسب وکارها باشــد. ابزارها و برنامه های جدید 

زیادی را نیز آماده کرده ایم.«
طبق صحبت های فرهمند، چشم انداز بهار این نیست 
که به عنوان مدیر یا محور یک اکوسیســتم، باالی ســر 
سایر کسب وکارها قرار بگیرد، بلکه بهار صرفاً یک هاب 
اســت که در این میان ســرویس هایی ارائــه می دهد که 
تمام کســب وکارها را راضی و رفتار تجاری سازمان های 

بزرگ را با یکدیگر ادغام می کند.
بــه گفتــه فرهمنــد،  بهــار تابه حــال شــبکه خوبــی را از 
مجموعه هــای بــزرگ و معتبــر شــکل داده اســت. او 
می گوید: »قرار گرفتن همین مجموعه های بزرگ در کنار 
هم یک ارزش تلقی می شــود. ما صرفاً یک ارائه دهنده 
سرویس هســتیم، ولی همین که آن کلونی در کنار هم 
جمع شــوند، بزرگ تریــن ارزش افزوده به شــمار می رود 
و ســایر مجموعه هــای بــزرگ نیــز می تواننــد بیاینــد و 
تعامــالت تجاری خوبــی را بــا ســایرین ایجاد کننــد. ما 
قصد داریم بازار و صنعت فین تک را از حالت جزیره ای 

خارج کنیم. 
این اتفاق در ســایر نقاط دنیا هم رخ داده اســت؛ حتی 
رقبــای بزرگــی ماننــد اپل پــی و پی پــال و کیــف پول های 
بــزرگ دنیــا بــا یکدیگــر همــکاری دارنــد. دنیــا، دنیــای 
شبکه شده اســت. بزرگ ترین ارائه دهندگان سرویس  
با یکدیگــر همکاری های تجاری کامالً برد-برد را شــکل 
می دهند تا همگی نفع ببرند. مــا نیز گام های بزرگی در 
این حوزه برداشــته ایم و برای همه اثبات شده که وقتی 
کســب وکارهای بــزرگ در کنار هــم قرار بگیرنــد، چقدر 

ارزش افزوده جدید خلق می کنند.« 

تمرکز شرکت 
تجارت الکترونیک 
بهار در سال 1402، 
روی شکل دهی 
اکوسیستم خواهد 
بود. اکنون مرحله 
اول اهداف خود 
را محقق کرده ایم؛ 
یعنی شریک یک 
گروه مالی-بانکی 
هستیم، شریک 
پی اس پی داریم و 
با کسب وکارهای 
دیجیتال بزرگ 
نیز وارد مشارکت 
شده ایم. از حاال به 
بعد می خواهیم 
ارزش افزوده 
بیشتری برای 
مشتریان خود 
خلق کنیم
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شرکت تندر نور که در بهمن ماه ۱۳7۳ با هدف راه اندازی سیستم های پرداخت و کارت های هوشمند راه اندازی شد،  طی دو 
سال اخیر با توجه به شرایط تحریمی کشور و نیاز شبکه پرداخت، تولید دستگاه های کارت خوان را به مأموریت های خود 
اضافه و عمده تمرکز و فعالیت هایش را در سال ۱۴۰۱ به افزایش ظرفیت تولید کارت خوان  و افزایش همکاری اش با شرکت های 
پی اس پی معطوف کرد. به گفته هومن ســپهری، مدیرعامل شرکت تندر نور، در طول یک ســال گذشته ۲۰۵ هزار دستگاه 
کارت خــوان در کارخانه این شــرکت تولید شــده و قصــد دارند این عــدد را در آینده به ۵۰۰ هزار دســتگاه برســانند تا شــرکت بتوانــد با تمام 

پی اس پی های بزرگ کشور همکاری کند. در ادامه گفت وگوی عصر تراکنش را با هومن سپهری، مدیرعامل شرکت تندر نور می خوانید.

گفت وگو با هومن سپهری، مدیرعامل تندر نور که می خواهند با تمام پی اس پی های بزرگ کشور همکاری کنند

دستور کار؛ دوبرابر شدن 
ظرفیت فروش

 تولید و تعمیر کارت خوان برای صرفه جویی ارزی

تولید دستگاه های کارت خوان از اصلی ترین خدمات شرکت تندر نور است که از دو سال 
پیش با محدودیت های تحریمی کشور و نیاز صنعت پرداخت به دستگاه کارت خوان و 
ممنوعیت واردات دستگاه های کامل کارت خوان توسط وزارت صمت، تولید آنها در دستور 
کار این شــرکت قرار گرفت. هومن ســپهری می گوید: »تندر نور برای صرفه جویی ارزی و 
رفع نیازهای کشور به سمت تولید کارت خوان داخلی حرکت کرده و با افزایش حداکثری 

ظرفیت های تولیدی ۲۰۵ هزار دستگاه را تولید و در دسترس مشتریان قرار داده است.«
او با بیان اینکه تولید برخی قطعات به مثابه اختراع دوباره چرخ است، می گوید: »قطعات 
اساســی دســتگاه های کارت خوان از پرینتر گرفته تا هدر دســتگاه در ایــران قابل  تولید 
نیستند و حتی شرکت های شناخته شده تولید کارت خوان هم توانایی بومی سازی این 
قطعات را ندارند. در سراســر دنیا نهایت دو الی سه کارخانه هستند که در زمینه تولید 

قطعات اصلی کارت خــوان فعالیت می کنند. این امر 
گواه این اســت که تولید قطعات اصلی نه عملی و نه 
مقرون به صرفه اســت و به  مثابه اختــراع دوباره چرخ 
اســت. به همین جهــت تولیدکنندگان ایــن قطعات 
را وارد می کننــد. اینکــه اعــالم می شــود ۶۰ درصــد 
دستگاه های کارت خوان کشــور داخلی است، ادعای 
اشتباهی اســت که این روزها میان بازیگران صنعت 
پرداخت مطرح می شود. شرکت تندر نور تا حد امکان 
فرایندها را داخلی کــرده، اما نه تمامی فرایندها. مثالً 
قاب دســتگاه را که احتمال شکســتگی زیــادی دارد، 

بومی سازی کرده ایم.«

عکس: نسیم اعتمادی

غزل یگانگی
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کسبوکار

 مشتریان تندر نور 

با توجه بــه صحبت های ســپهری، شــرکت پرداخــت الکترونیــک ســامان، پرداخت 
الکترونیک سداد، آسان پرداخت پرشــین و پرداخت الکترونیک سپهر از مشتریان 
اصلی تندر نور هستند و پرداخت نوین آرین در سال جاری به جمع مشتریان تعمیرات 
تندر نور پیوســته و به صــورت موردی از این شــرکت کارت خــوان خریــداری می کند. او 
می گوید: »تندر نور همچنین با بخش خدمات پرداخت الکترونیکی ایران خودرو هم 
برای تعمیرات قرارداد همکاری منعقد کرده است. شرکت های به پرداخت ملت و یاس 
ارغوانی نیز در صورت نیاز به تعمیرات، درخواست هایشان را به شرکت ما برون سپاری 

می کنند.«
ســپهری دربــاره مشــتریان شــرکت توضیــح می دهــد: »در ابتــدا شــرکت پرداخــت 
الکترونیک سامان با تقاضای ۱۰۰ هزار دســتگاه کارت خوان بزرگ ترین مشتری تندر 
نور محسوب می شد. در ادامه شرکت بالغ تر شد و در مناقصات نیز شرکت کرد. اولین 
مناقصه ما، مناقصه ۲۰ هزار دستگاه شرکت آسان پرداخت پرشین و بعدی مناقصه 
۲۰ هزار دستگاه شرکت پرداخت الکترونیک ســداد بود. مناقصه دیگر سداد هم که 
نیازمند ۵۰ هزار دستگاه بودند، به همین شرکت اختصاص داشت. شرکت تندر نور 
در جریان این مناقصه ها پیروز شــد و در مجمــوع به این دو شــرکت پرداختی ۹۰ هزار 
دســتگاه عرضه کرد. مدتی بعد شرکت پرداخت الکترونیک ســپهر هم برای ۳۰ هزار 
دستگاه کارت خوان مناقصه برگزار کرد و تندر نور در این مناقصه نیز برنده و قراردادهای 
مربوطه منعقد شــد.« ســپهری این همکاری ها را جهش بزرگی در فعالیت های تندر 
نور معرفی می کند و می گوید: »تعمیر دستگاه های کارت خوان یکی از خدمات شرکت 
تندر نور است. پرداخت الکترونیک سامان بزرگ ترین مشتری تندر نور در این زمینه 
است و تعمیر و پشتیبانی یک میلیون و یکصد هزار دستگاه این پی اس پی را بر عهده 

و به صورت موردی با سایر شرکت های پرداختی هم همکاری داریم.«

 عملکرد تولیدی و تعمیراتی تندر نور

بر اساس گفته های سپهری، ظرفیت تعمیرات تندر نور با روند تصاعدی، هرساله دوبرابر 
شده و شرکت در سال گذشته ۱۲۵ هزار دســتگاه تعمیر کرده است. این شرکت در طول 
شش ســال گذشــته موفق شــده ۶۰۰ هزار دســتگاه کارت خوان تعمیر کند و تاکنون سه 

میلیون عدد رول کاغذی را در اختیار پرداخت الکترونیک سامان قرار داده است.
او درباره تعداد تولیدات این شــرکت در ســال گذشــته می گوید: »در یک سال گذشته 
۲۰۵ هزار دســتگاه کارت خوان تولید کردیم که این رقم با تولید ســال گذشته )۱۴۰ هزار 
دستگاه( به عدد ۳۴۵ هزار دستگاه می رسد. با توجه  به روند روبه رشد ظرفیت شرکت 
در بخش تعمیرات دســتگاه های کارت خوان و افزایش درخواست های تولید دستگاه؛ 
تعداد نیروهای انسانی شرکت بر حسب ضرورت دوبرابر شد و اکنون تعداد نیروهای 
انسانی شرکت تندر نور در مجموع به ۱۲۰ نفر می رسد که از این تعداد ۷۰ نفر در واحد 
مرکزی فنی و تعمیرات مستقرند و ۵۰ نفر در کارخانه تندر نور مشغول به کار هستند.«

 کارخانه ای با ظرفیت ۲۵۰۰ دستگاه در روز

کارخانه تندر نور در زمستان )دی ماه( ۱۳۹۹ در پارک فناوری پردیس تأسیس شد و پس 
از تجهیز و بازســازی محیط و تبدیل آن بــه کارخانه تولید دســتگاه کارت خوان، اولین 
خط تولید کارخانه در تیرماه ۱۴۰۰ کلید خورد. او می گوید: »ظرفیت تولیدمان در نقطه 
شروع به ۲۰۰ دستگاه در ماه می رسید که با بهینه سازی خط تولید، این عدد را به هزار 
دستگاه در ماه رساندیم و امروز ظرفیت دوران پیک کارخانه به تولید ۲۵۰۰ دستگاه در 
روز رسیده است. البته قابلیت افزایش این ظرفیت و افزودن خط های تولید جدید برای 

تولید محصوالت جدید را نیز داریم.«

 برنامه هایی برای آینده

تندر نور در سال ۱۴۰۱ موفق شد در مجموع ۲۰۵ هزار دستگاه کارت خوان را در بازار به 
فروش برساند. سپهری می گوید: »قصد داریم این عدد در آینده به ۵۰۰ هزار دستگاه 
برسد تا شرکت بتواند با تمام پی اس پی های بزرگ کشور همکاری کند. در واقع برنامه 
داریم با توجه  بــه نیاز بازار، ظرفیت فروش مان در ســال آینده دوبرابر شــود،  دســتگاه 

کیوسک را به بلوغ برسانیم و حجم باالیی از آن را در اختیار بازار قرار دهیم.«
مدیرعامل تندر نور می گوید آماده ارائه محصوالت و فناوری های جایگزین دستگاه های 

کارت خــوان نیز هســتند. او در این خصــوص می افزاید: 
»اپلیکیشــن موبایلــت توســط اســتارتاپ زیرمجموعــه 
تندر نور عرضه شــده و این یعنی اگر روزی دســتگاه های 
کارت خــوان از رده خارج شــوند، برای تولیــد نرم افزارهای 

گوناگون آمادگی کامل داریم.«

 درخواست  رویکرد کنترلی از رگوالتور

ســپهری با بیان اینکه از دولــت و وزارت صمت انتظار 
پشــتیبانی و حمایــت دارنــد، نوســانات مســتمر نــرخ 
ارز و طوالنی بودن فراینــد تهیه قطعــات را از مهم ترین 
چالش های کارخانه تندر نور معرفــی می کند. به گفته 
او، پروسه ثبت ســفارش در وزارت صمت و تخصیص 
ارز و ارســال حواله، بــه فرایند بســیار زمان بــری تبدیل 
شــده که از یــک هفتــه در گذشــته، بــه دو الی ســه ماه 
رسیده است. واردات قطعات به ایران هم چالش دیگر 
تنــدر نور بــرای تولیــد دســتگاه های کارت خوان اســت: 
»در مــوارد بســیاری کشــتیرانی و حمل ونقــل هوایــی 
از همــکاری با ایران ســر بــاز می زننــد؛ بنابرایــن مجبور 
می شویم از طریق شیپینگ های خارجی قطعات را وارد 
کنیم. بســیار پیش می آید که محل توقــف آنها تغییر 
می کند و محموله ها دیر به ایران می رســند. بازگشــت 
این قطعات نیازمند صرف زمان و پیگیری زیادی است. 
از سوی دیگر مشتریان حداقل یک ماه بعد از سفارش، 
خواهان تحویل سفارش هایشان هستند. زمان بندی ها 
طبــق برنامه پیش نمی روند و شــرکت هــم نمی تواند از 

متقاضیان وجهی دریافت کند.«
او بــا نگاهی بــه اقدامات رگوالتــور ادامــه می دهد: »طی 
سال های گذشته درخواســت ما برای دریافت خدمات 
به  عنوان نهاد تولیدی دچار تأخیر می شــد، اما در ســال 
گذشــته از ســمت شــاپرک و وزارت صمــت اقدامــات 
مناســبی صورت گرفت؛ یکــی از این اقدامــات فراخوان 
شــرکت شــاپرک برای شــرکت های تولیدکننده بــود. در 
جریان این فراخوان شــاپرک ۱۲ شــرکت بزرگ و کوچک 
تولیدکننده دســتگاه کارت خوان را ممیزی کرد و به پنج 
شرکت تأییدیه اعطا کرد که تندر نور به عنوان یکی از این 
پنج تولیدکننده، این تأییدیه را دریافت کرد.« به اعتقاد 

او، رویکرد رگوالتور در سال ۱۴۰۱ حمایتی بوده است.
او صحبت هایش را این گونه به پایان می برد: »تندر نور 
با وجود نوســانات ارزی ســعی می کند دســتگاه ها را بر 
اســاس الزامات شــاپرک، با بهترین کیفیت و باالترین 
امنیــت تولیــد کنــد. در ایــن بیــن برخــی مجموعه هــا 
دســتگاه های دســت دوم برندهای بــازار از جملــه برند 
پکــس و نیولنــد را بــا قیمتــی بســیار پایین تــر بــه بــازار 
عرضه می کنند که فارغ از کیفیــت، امنیت و امکانات 
پشتیبانی؛ طول عمر این دستگاه ها مشخص نیست 
و مشــتریان تفــاوت میــان دســتگاه اصــل و غیراصــل 
را تشــخیص نمی دهنــد. از رگوالتــور درخواســت 
کرده ایم کنترل بیشتری بر این موضوع داشته باشد و 
امیدواریم مکانیسمی طراحی شود که با کنترل سریال 
دستگاه های تولیدی، از این دســت اتفاقات جلوگیری 
شــود و همچنیــن بــا بررســی IMEI دســتگاه های 
رجیسترشــده تولیــد داخــل، ارتبــاط دســتگاه های 

دست دوم سیار با شبکه قطع شود.« 
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الهام جعفرزاده، مدیر محصول شرکت توسعه نوین همراه کیش از خدمات این شرکت می گوید

زوم آیدی و ملی پاس؛ دو بستر 
ارائه خدمات غیرحضوری

شــرکت توســعه نوین همراه کیش یکی از شــرکت های زیرمجموعه گــروه گرایش تازه کیــش )جــی اس اس( و تأمین کننده 
زیرســاخت مدیریت هویت دیجیتال اســت و می کوشــد با توســعه راهکارهایی جامع در حوزه امنیت اطالعات، به ارائه 
خدمات گسترده سازمانی، بانکی و مالی به صورت غیرحضوری و امن برای مشتریان در دنیای تجارت الکترونیکی بپردازد. 
محصوالت زوم آیدی، ملی پاس، 6۰ و ســامانه رمز یک بارمصرف رمزبان از جمله محصوالت این شــرکت هستند که طی 
چند سال اخیر ارائه شده اند. در گفت وگویی که با الهام جعفرزاده، مدیر محصول شرکت توسعه نوین همراه کیش داشتیم، به فعالیت های 
این شرکت در سال ۱۴۰۱ و مهم ترین برنامه هایشان برای سال آینده پرداختیم. به گفته او، بیشترین تمرکز شرکت توسعه نوین همراه کیش 
در ســال ۱۴۰۱ بر ارائــه خدمات از طریــق محصوالت زوم آیــدی و ملی پاس بــود و گســترش کاربردهای زیرســاخت کلید عمومــی و امضای 

الکترونیکی در بخش های بیمه، مالیات و اشخاص حقوقی از مهم ترین اهداف شرکت توسعه نوین همراه کیش در سال ۱۴۰۲ است.

 زوم آیدی و ملی پاس

طبق صحبت های جعفرزاده، محصول زوم آیدی این شرکت اکنون در اپلیکیشن های بانک 
ملی مانند ایوا و ۶۰ ارائه شده است. همچنین در اپلیکیشن های بانک های گردشگری، رفاه، 
آینده، اقتصاد نوین، ایران زمین، ســینا، سپه، صادرات، پســت بانک، صنعت و معدن، دی، 
کارآفرین، ســرمایه و ســازمان فناوری اطالعات پیاده ســازی شــده  اســت. پیاده سازی سفته 
الکترونیکی نیز از دیگر خدمات شرکت توسعه نوین همراه کیش است. جعفرزاده توضیح 
می دهد که با توجه به ضرورت ارائه خدمات غیرحضوری توســط بانک ها و مؤسسات مالی 
اعتباری، بیشــترین تمرکز این شــرکت اکنون بر ارائه خدمات از طریق محصــول زوم آیدی و 
ملی پاس برای تعداد بیشتری از بانک ها و مؤسسات مالی و توسعه محصوالت با امکانات 
بیشتر است. او در توضیح این خدمات می گوید: »بسیاری از مردم جهت دریافت خدمات از 
سازمان های مختلف، به احراز هویت غیرحضوری نیاز دارند و شرکت توسعه نوین همراه کیش 
اقدام به تولید زیرساختی به نام زوم آیدی کرده که سازمان ها می توانند با استفاده از این ابزار، 

نرم افزارهــای موبایلــی خــود را بــه ســامانه احــراز هویت 
غیرحضــوری و امضــای الکترونیکی متصل کننــد. این 
خدمت با استفاده از سرویس های حاکمیتی و همچنین 
فناوری هوش مصنوعی فرایند اثبــات هویت، ثبت نام و 
دریافت گواهی معتبر امضای دیجیتــال را به راحتی در 

اختیار سازمان های استفاده کننده قرار می دهد.«
به گفته جعفرزاده، اپلیکیشن ملی پاس نیز فرایند اثبات 
هویت، ثبت نام و دریافت گواهی معتبر امضای دیجیتال 
را برای تمامی شــهروندان ایرانی به صــورت کامالً آنالین 
فراهــم کــرده و تمامــی ســازمان ها و شــرکت هایی کــه به 
امضای الکترونیکی مستندات خود نیاز دارند، می توانند 
توسط API های این ســامانه که از طریق سازمان فناوری 

عکس: پریا امیرحاجلو
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اطالعات )PGSB( ارائه می شــوند، اقدام به ارســال فایل 
به گوشی همراه مشتری )کاربر( کرده و پس از امضای آن 

توسط او، فایل امضاشده را دریافت کنند.

 متمرکز بر توسعه و ارتقای خدمات

با توجه به صحبت های جعفرزاده، شرکت توسعه نوین 
همراه کیش ســعی دارد ســاالنه محصوالت جدیدی به 
محصوالت قبلی خود اضافه کند. او در این باره می گوید: 
»همــه ســازمان ها ماننــد بانک هــا، مؤسســات مالــی-
اعتبــاری، قــوه قضائیــه، وزارت کار، تأمیــن اجتماعــی و 
غیره نیازمند مدیریت چرخه هویت دیجیتال هستند، 
یکی از چالش هــای پیش روی مــا در فضــای دیجیتال و 
ارائه خدمــات غیرحضــوری بحث پایــداری اســت که از 
تهدیدهــای اصلی در بحــث ارائه خدمــات دیجیتال در 
دنیاســت. ما بایــد بتوانیــم ســرویس ها را با اســتفاده از 

زیرساخت های پایدار ارائه دهیم.«
به گفته جعفرزاده، تعیین اهداف کوتاه مدت و بلندمدت، 
شناســایی گلوگاه های عملیاتی در فرایند احــراز هویت 
غیرحضوری و ارائه راهکار ســریع از مهم ترین اقدامات 
برای دســتیابی بــه برنامه هــای شــرکت اســت. او درباره 
فعالیت های این شرکت در سال جاری می گوید: »در سال 
۱۴۰۱، بیشترین تمرکز شرکت توسعه نوین همراه کیش 
بر ارائه خدمات از طریق محصوالت زوم آیدی و ملی پاس 
بود. با تغییرات فناوری نیاز است زیرساخت ها نیز مطابق 
با این تغییرات بــه روز شــود و تمرکز ما در ســال جاری بر 
به روزرسانی و توسعه و ارتقای این خدمات بود. تغییرات 
زیرســاختی و فرایندی این محصوالت بــه ایجاد مزیت 
رقابتی بیشــتر بــا ســایر رقبا منجر می شــود. گســترش 
کاربردهای زیرساخت کلید عمومی و امضای الکترونیکی 
از مهم ترین تغییرات انجام شــده در ســال گذشته بوده 

است.«
طوالنی شــدن فرایندهای تأییدات قــراردادی و پرداختی 
به دلیل بوروکراسی اداری و تغییرات مدیریتی سازمان ها 
و ارگان ها از یک طرف و اختالالت اینترنتی و فیلترینگ که 
از مهرماه سال جاری پیش آمد از طرف دیگر، از مهم ترین 
چالش های این شرکت در سال ۱۴۰۱ بودند. جعفرزاده با 
بیان این مــوارد درباره چالش های این شــرکت می گوید: 
»پروسه جذب و نگهداشت نیروی متخصص و حرفه ای 
نیز از مهم ترین چالش های شرکت های فعال در صنعت 
فناوری اطالعات بوده و هســت. نکتــه ای که بایــد به آن 
توجه شود اینکه نیاز است به گسترش فرهنگ عمومی 

برای خدمات غیرحضوری بیشتر پرداخته شود.«

 لزوم حضور بیشتر زنان در صنایع مالی

با وجــود اینکه حضــور زنــان در ســطح مدیران ارشــد در 
صنعت فناوری های مالی در دنیا طی ۱۰ سال گذشته رشد 
داشــته، اما در ایران در خصوص حضور زنان در این الیه 
با دنیا فاصله زیادی داریم و همچنان جای خالی زنان را 
در رده های مدیریتی کالن و در جایگاه های تصمیم گیری 
و سیاست گذاری احساس می کنیم. جعفرزاده به عنوان 
یکــی از زنان فعــال در صنعــت فناوری های مالی کشــور 
دربــاره ایــن موضــوع نیــز صحبــت می کنــد و در این باره 
می گویــد: »آگاهى دادن به جامعــه در رابطه بــا توانايى و 

شايســتگى بانوان، براى اداره بخشــى از امــور جامعه يكى 
از اساســى ترين مطالبى اســت كه در اين راســتا بايد به آن 
توجه کرد و اقبال نشان داد. آموزش اين مسئله كه در برخى 
موارد، مديريت زنان الزم و ضرورى به نظر مى رسد، خصوصاً 
در امــورى كــه مربوط به خــود بانوان اســت، حیاتی اســت. 
حمايت دولت از زنان جهت ارتقای آنان در سطوح مديريتى 
را مى توان از راهكارهاى مهــم براى رفع موانع مديريت زنان 
دانســت. اگر دولت از زنان اليق و كارا حمايت کنــد، زنان با 
بهره گيــرى از نيــرو و اســتعدادهاى خويــش و بــا مديريــت 
صحيح، مى توانند نقش مهم و بسزايى در توسعه و كمال 
جامعه ایفا کنند. بخش مهمی از تأمین سرمایه در بحث 
توسعه، زنان هســتند. امروزه توجه به نقش زنان به عنوان 
نیمی از منابع انسانی نه تنها از موضوعات اساسی توسعه 
و مشارکت اجتماعی و اقتصادی به شمار می رود، بلکه ابزار 
مهمی در تحقق دیگر اهداف توسعه نیز محسوب می شود. 
می توان گفــت از مهم تریــن معیارها برای ســنجش درجه 
توسعه یافتگی جوامع، میزان اهمیت، اعتبار و حضور فعال 

زنان در جامعه است.«
به گفته او،  اصالح ساختار اداری و مدیریتی به صورت کلی 
و جامــع، تقویت شــرایط فرهنگی-اجتماعــی، بازنگری در 
ســاختار اداری و قوانین و مقررات کار، شناسایی و تعریف 
شــاخص های عملیاتی جهــت بهبــود و ارتقای مشــارکت 
زنان در مناصب مدیریتی و تصمیم گیری در کشور و تدوین 
برنامه های آموزشی مستقیم و غیرمستقیم جهت اصالح 
نگــرش وضــع موجــود جامعــه در خصــوص توانایی هــای 
مدیریتی زنان از پیشنهادهایی است که می توان به آن توجه 
کرد. او توضیــح می دهد: »زنان به عنوان یکــی از مهم ترین 
سرمایه های انسانی در جامعه، نه تنها موضوع و هدف هر 
توسعه ای به شمار می روند، بلکه عامل تقویت کننده مؤثری 
در پیشبرد اهداف توسعه به خصوص توسعه بخش مالی 
هستند؛ بنابراین برنامه ریزی جهت حضور فعال این سرمایه 
مهم انســانی و بهره برداری مطلوب جامعه از توانایی آنها، 
مسیر نیل به اهداف توسعه بازارهای مالی را در کشورهای 

در حال توسعه ممکن و آسان تر می سازد.«

 در پی تقویت مزایای رقابتی

با توجه به صحبت های مدیر محصول شرکت توسعه نوین 
همراه کیش، گسترش کاربردهای زیرساخت کلید عمومی و 
امضای الکترونیکی در بخش های بیمه، مالیات و اشخاص 
حقوقی از مهم ترین اهداف شرکت توسعه نوین همراه کیش 
در سال ۱۴۰۲ است. او می گوید: »بهبود و گسترش فرهنگ 
عمومی خدمــات غیرحضــوری از پیش نیازهــای مربوط به 
برنامه ریزی برای سال جدید هســتند. با توجه به ضرورت 
ارائــه خدمــات غیرحضــوری توســط بانک ها و مؤسســات 
مالی-اعتباری، توسعه محصوالت و تمرکز بر توسعه چند 
محصول ضروری است و بیشترین تمرکز فعالیت شرکت 
توســعه نویــن همراه کیش بــر ارائــه خدمــات غیرحضوری 
از طریــق ارائــه محصــول زوم آیــدی و ملی پاس بــرای تعداد 
بیشــتری از بانک ها و مؤسســات مالی و توسعه محصول 
با امکانات بیشتر است. همچنین شناسایی رقبا، تحقیق 
و توســعه و تقویت مزایای رقابتــی با بهره گیــری از فناوری و 
نوآوری های به روز از دیگر اهداف این شرکت در سال جدید 

است.«

با توجه 
به ضرورت 
ارائه خدمات 
غیرحضوری 
توسط بانک ها و 
 مؤسسات 
مالی -اعتباری، 
توسعه محصوالت 
و تمرکز بر توسعه 
چند محصول 
ضروری است و 
بیشترین تمرکز 
فعالیت شرکت 
توسعه نوین 
همراه کیش بر 
ارائه خدمات 
غیرحضوری 
از طریق ارائه 
محصول زوم آیدی 
و ملی پاس برای 
تعداد بیشتری 
از بانک ها و 
مؤسسات مالی و 
توسعه محصول 
با امکانات بیشتر 
است
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فناور ی های مالی ایران

و

 دستاوردهای سال ۱۴۰۱

حرکــت اول در راســتای برنامــه راهبــردی ۵ ســاله شــرکت ارتباطــات ســیار )همــراه اول(، 
به عنوان هلدینگ ســرمایه گذاری خطرپذیر این شــرکت تأســیس شــد و مأموریت خود را 
توانمندســازی اکوسیستم دیجیتال و ســرمایه گذاری در کسب وکارهای جســور و توانمند 
با قابلیت مقیا س پذیــری باال معرفــی می کند. محمدمهــدی عباســخانی، مدیرعامل این 
شرکت درباره عملکردشان در ســال ۱۴۰۱ می گوید: »حرکت اول شرایط همکاری مشترک 
و امکان اســتفاده از خدمات و زیرساخت های فنی، تبلیغاتی و شــبکه ارتباطی گروه همراه 
اول را به شــرکت های ســبد ســرمایه گذاری خود ارائه داده و حجــم و نوع پیاده ســازی آن در 
قالب پول هوشمند، برای اولین بار در اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی ایران اجرا شده است. 

همچنیــن حرکــت اول در ســال مالــی ۱۴۰۱ بــا افزایــش 
چک سایز خود قرارداد بزرگ تزریق سرمایه اکوسیستم 
را با کسب وکار »فالی تودی« منعقد کرده و طبق گزارش 
انجمن ســرمایه گذاری خطرپذیر کشور به لحاظ حجم 
سرمایه گذاری و چک سایز، حرکت اول بزرگ ترین عضو 

انجمن معرفی شده است.«
بنــا بــر صحبت هــای او، ســرمایه گذاری در صنــدوق 
بین المللی و مشارکت در سرمایه گذاری های برون مرزی، 
بخشــی از اقدامات عملیاتی حرکت اول در ســال ۱۴۰۱ 

محمدمهدی عباسخانی، مدیرعامل »حرکت اول« درباره برنامه های این شرکت برای سال آینده می گوید

هم سرمایه گذاری، پول هوشمند 
سرمایه گذاری بین  المللی

امروزه، بخش بزرگی از پیشرفت اقتصاد و فناوری مرهون نقش آفرینی وی سی هاست؛ شرکت های خطرپذیری که آینده فناوری را 
با حمایت از کارآفرینان و ایده های نوآور استارتاپ ها تضمین می کنند و شریان های حیاتی اکوسیستم استارتاپی در جهان به شمار 
می آیند. »حرکــت اول« کــه در ســال ۱۳۹7 به عنوان هلدینــگ ســرمایه گذاری خطرپذیر گروه همراه اول تأســیس شــد، یکی از 
ســرمایه گذاران این حوزه اســت که عالوه بر ســرمایه، تخصــص و تجربــه را نیز برای کســب وکارها به ارمغــان مــی آورد و با هدف 
توانمندسازی و توسعه کسب وکارها به تأمین مالی، شکل دهی شبکه ارتباطی و ایجاد بازار آنها کمک می کند. محمدمهدی عباسخانی، مدیرعامل 
حرکت اول مأموریت این شرکت را توانمندسازی و توسعه اکوسیستم نوآوری کشور می داند و جسارت، همراهی و توانمندسازی را عناصر کلیدی 
این مجموعه معرفی می کند و می گوید که پول هوشمند، هم سرمایه گذاری و سرمایه گذاری بین المللی، کلیدواژه های اصلی مسیر پیش روی آنها 
در سال ۱۴۰۲ است. عباسخانی بر این باور است که مشکالت منابع انسانی و کمبود نیروی متخصص بزرگ ترین چالش امروز و آینده ایران است. 
بنا به گفته عباسخانی تفاوت حرکت اول با سایر وی سی  ها در این است که حرکت اولی ها، امضای یک قرارداد را به معنای پایان معامله در نظر 
نمی گیرند و با استارتا پ های پرتفوی خود روابط دوستانه دارند. در این شماره از ماهنامه عصر تراکنش به سراغ محمدمهدی عباسخانی، مدیرعامل 

حرکت اول رفتیم تا درباره عملکرد، چالش ها و چشم انداز این شرکت صحبت کنیم. در ادامه گفت وگوی عصر تراکنش با او را می خوانید. 

عکس: حامد کریم زاده
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بــوده و هماننــد ســال های قبــل از ایده هــای نــوآور دانشــگاهی در قالــب ســرمایه گذاری 
شتاب دهی با مشارکت سه هاب شیراز، اصفهان و بهشــتی حمایت کرده اند. عالوه بر 
این مسیر توانمندسازی اکوسیستم را از طریق ارتباط با فعاالن و مشارکت در رویدادهای 
تخصصی ادامه داده و زمینه ساز حضور استارتاپ های پرتفوی خود در رویدادهای مهم 
بین المللی مانند جیتکس شده است. به طور کلی تسهیلگری جهت ورود استارتاپ های 
پرتفوی به بازارهای بین المللی و کسب بازده ارزی از برنامه های حرکت اول بوده و خواهد 
بود. عباسخانی اشتراک دانش و تجربه را عامل مهمی در توسعه کشور می داند و می گوید: 
»برای ارتقای دانش اکوسیســتم دو کتاب »تحلیل ناب« و »ســاختن« را ترجمه و راهی 
بازار کرده ایم که به موضوعات تحلیل داده در مسیر رشد کسب وکار و ساخت محصولی 

نو مربوط می شوند.«

 مزیت رقابتی حرکت اول؛ چک سایز و پول هوشمند

بنا بر صحبت های مدیرعامل این شرکت،  حرکت اول 
یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر است که نسبت 
به همتایان خود چند مزیت اصلی رقابتی دارد؛ اول، باال 
بودن چک سایزها. او این طور توضیح می دهد که حرکت 
اول در زمان شروع فعالیت بخشی از بازار را هدف خود 
قرار داد که در آن مقطع به نیازهای آن بخش پاسخ داده 
نشده بود و اســتارتاپ ها در مراحل باالتر به دلیل نبود 
ســرمایه گذار به شــدت دچار مشــکل نقدینگی شده و 
مســیر رشدشــان به کندی پیش می رفت. از این منظر 
ورود حرکت اول در استارتاپ های مرحله میانی و رشد 
و باال بردن چک ســایزهای ســرمایه گذاری، تأثیر بزرگی 
در رشد و شکوفایی اکوسیســتم در سطح کالن داشته 
و سایر بازیگران را برای ورود به این بخش ترغیب کرده 

است.
دوم، عملکرد مجموعه در اجرای مفهوم پول هوشمند 
است. او بیان می کند که حرکت اول عالوه بر سرمایه ای 
که به استارتاپ ها ارائه می دهد، امکانات دیگری مانند 
شــبکه ارتباطــی بــا ســایر ســرمایه گذاران، مشــتریان، 
تســهیلگران و نهادهــای پشــتیبان، هم افزایــی بــا 
شرکت های حاضر در سبد ســرمایه گذاری، استفاده از 
زیرســاخت ها و ظرفیت های همــراه اول، هم افزایی بین 
استارتاپ های ســبد سرمایه گذاری و شــرکت های گروه 
همراه اول، ارائه مشاوره های تخصصی و زیرساخت های 
فنی، مالی، منابع انسانی و توسعه  کســب وکاری را نیز 
بــرای آنها فراهم مــی آورد. عباســخانی اضافــه می کند: 

»حرکت اول به جز سرمایه گذاری ای که در اکوسیستم انجام داده، در سال ۱۴۰۱ حمایت 
غیرنقدی ۹۰ میلیارد تومانی از استارتاپ ها جهت استفاده از زیرساخت ها و ظرفیت های 

همراه اول داشته است.«
عباسخانی تفاوت حرکت اول با سایر ســرمایه گذاران در کشــور را تعامل در شرکت ها و 
ایجاد رابطه ای دوستانه بین خود و تیم استارتاپی می داند و بر این باور است که امضای 
یک قرارداد به معنای پایان معامله نیست و آغاز یک مسیر جدید و هم افزایی برای توسعه 

روابط اجتماعی-اقتصادی بین حرکت اول و استارتاپ هاست. 

 در ستایش جسور بودن

عباسخانی، سرمایه و یافتن ســرمایه گذار خطرپذیر را موتور محرکه نوآوری و مهم ترین 
عامل توسعه دهنده کســب وکارهای فناوری محور می داند. به نظر او استارتاپ ها محور 
توسعه جهان هستند و سمفونی آینده را می نوازند و وقتی حرف از آینده به میان می آيد، 
با انبوهی از نیازها مواجهیم که برآورده  کردن  آنها نیازمند برنامه ریزی های هوشــمندانه 

است و ریسک پذیری عنصر حیاتی چنین برنامه هایی است. 
عباســخانی درباره معنــای ریســک پذیری و عملکردشــان در این باره توضیــح می دهد: 
»ریسک پذیری به معنای چشم بستن و گام نهادن در مسیری ناشناخته نیست، بلکه به 

معنای شناخت مسیر، خطرات و فرصت های پیش روست 
تا بتوان با طراحی یک اســتراتژی درســت برای مواجهه با 
چالش ها و بهره برداری از فرصت ها آماده شد. ما در سالی 
که گذشت بزرگ ترین قرارداد ســرمایه گذاری خطرپذیر با 
بیشــترین آورده غیرنقدی در ایران را با فالی تودی منعقد 
کردیــم و در شــرایط ســخت و پیچیده ای کــه بــر اقتصاد و 
اجتمــاع ایران حاکم اســت، در کنــار کســب وکارهای خود 
ماندیم و با سرمایه گذاری های مجدد، برنامه ریزی برای رفع 
نیازهای زیرساختی، شــبکه ای و توسعه ای استارتاپ های 
پرتفــوی از آنهــا حمایــت کردیــم؛ همراه مکانیــک یکــی از 
کسب وکارهایی بود که به او کمک کردیم تا از بحرانی که به 

آن دچار شده بود، گذر کند.«
عباســخانی حــوزه ســرمایه گذاری های حرکــت اول را 
این طور خالصه می کنــد: »در حال حاضر حرکــت اول در 
استارتاپ هایی که فعالیت خود را در حوزه های دیجیتالی 
ماننــد حمل ونقــل و گردشــگری، خدمــات مالــی و بیمــه، 
ارتبــاط و رســانه، تجــارت الکترونیکــی، ســالمت، آموزش 
و فناوری هــای نوآورانــه تعریــف می کننــد، ســرمایه گذاری 

می کند.«
او اضافه می کند که در حال حاضر روی فالی تودی، میاره، 
آچــاره، جاجیــگا، همراه مکانیک، اوبــار، پینکــت، آدرس، 
نت باکس، نبض، آال، دیدیمون و دیجی شی سرمایه گذاری 
کرده انــد و در آینــده دامنــه فعالیت هایشــان را گســترش 

خواهند داد.

 هم سرمایه گذاری؛ کلیدواژه  رشد اکوسیستم

عباســخانی معتقــد اســت یکــی از بخش هایــی کــه بــه 
شــکوفایی و رشــد اکوسیســتم نــوآوری و کارآفرینــی 
کشــور )که خود به نوعی نوپا محســوب می شــود( کمک 
می کنــد، هم ســرمایه گذاری و مشــارکت ســرمایه گذاران 
خطرپذیر در کنار هم است. با این مشارکت هم ریسک 
ســرمایه گذاری کاهش پیــدا می کنــد و هم اســتارتاپ ها 
می تواننــد در مراحــل باالتــر بــا تزریق ســرمایه بیشــتر و 
دریافــت تجربــه خبــرگان، رشــدهای نمایــی را در زمــان 

مناسب تجربه کنند.
بــه گفتــه او، هم ســرمایه گذاری حرکــت اول در اســتارتاپ 
»میــاره« در راســتای همیــن نگــرش بــوده اســت. او 
می گوید: »در ســال ۱۴۰۲ نیــز حرکت اول توجــه ویژه ای به 

هم سرمایه گذاری خواهد داشت.«

 چشم انداز 

عباسخانی چشم انداز بلندمدت حرکت اول را تبدیل شدن 
به موفق ترین وی سی کشور می داند و توضیح می دهد که 
برای تحقــق این هــدف، زیرســاخت های بین المللــی آن را 
فراهم کرده اند. او سرمایه گذاری در داخل کشور را اولویت 
اول خــود می دانــد و می گویــد کــه مأموریــت اصلــی آنهــا 
توانمندسازی اکوسیستم دیجیتال کشور و تزریق سرمایه 
هوشمند جهت رشد بازیگران آن است. عباسخانی اضافه 
می کند که پول هوشمند، هم سرمایه گذاری و سرمایه گذاری 
بین المللی، کلیدواژه های اصلی مســیر پیش روی آنها در 
ســال ۱۴۰۲ اســت و جســور، همراه و توانمند ســاز بــودن را 
ارزش های کلیدی می داند که شــاکله  هویــت حرکت اول را 

تشکیل داده است 

عباسخانی 
چشم انداز 
بلندمدت حرکت 
اول را تبدیل شدن 
به موفق ترین 
وی سی کشور 
می داند و توضیح 
می دهد که برای 
تحقق این هدف، 
زیرساخت های 
بین المللی آن را 
فراهم کرده اند. 
او سرمایه گذاری 
در داخل کشور را 
اولویت اول خود 
می داند
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به
امیرحسین داودیان، معاون مدیرعامل در امور مشتریان بانکداری شخصی بانک تجارت از رؤیای این 

بانک در حوزه بانکداری خرد می گوید

حرکت از نقطه تسهیالت 
نقطه اعتبار

بانک تجارت یکی از بانک های تجاری بزرگ کشور است که طی دهه گذشته با تمرکز بر بانکداری شرکتی شناخته می شد 
و حاال چند سالی است که با درک نیاز بازار و در راستای پیشبرد بانکداری جامع و افزایش کیفیت و ارتقای سبک زندگی 
مردم، به سمت بانکداری خرد حرکت کرده و فعالیت هایش را به ســمت این نوع بانکداری گسترش داده است. به گفته 
داودیان، این بانک از بررسی شرایط اقتصادی و نقش مشــتریان حقیقی در استحکام مدل کسب وکار بانکداری جامع 
نتیجه گرفته که باید نقش پررنگ تری در توسعه بانکداری خرد ایفا کند و سهم قابل  توجهی از پرتفوی و سرمایه گذاری های خود را به توسعه 
زیرســاخت دیتا، کانال هــای دیجیتال و تعریــف بســته های ارزش مختص گروه های مشــتریان حقیقــی اختصاص دهــد. در نتیجه این 
استراتژی، تا نیمه دوم سال ۱۴۰۲ عملیات پرتکرار و وقت گیر شعب مانند افتتاح حساب، ارائه تسهیالت، وام خرد، وام ازدواج و نظایر آن با 
تمرکز بر بهبود سفر و تجربه مشتری در بانک تجارت دیجیتالی خواهند شد. در گفت وگو با امیرحسین داودیان، معاون مدیرعامل در امور 

مشتریان بانکداری شخصی بانک تجارت به این مفهوم و اقدامات بانک تجارت در این حوزه پرداخته ایم.

 پیروی یک بانک مستقر از الگوهای نوآورانه جهانی

بــه گفتــه امیرحســین داودیــان، بانکــداری در دنیــا بــر اســاس طیف هــای گوناگــون 
نیازهــای بــازار و مشــتریان بــه بخش هــای کالنــی ماننــد بانکــداری خــرد، بانکــداری 
شــخصی، بانکــداری اختصاصی، بانکــداری تجــاری، بانکــداری شــرکتی و بانکداری 

جهانــی کــه بــر بازارهــای بین المللــی و چندملیتــی 
تمرکز دارد، تقســیم می شــوند. بانکداری شــرکتی و 
بانکداری جهانی برای شرکت های بزرگ و بانکداری 
اختصاصی مختص ثروتمندانی اســت که صاحب 

عکس: نسیم اعتمادی
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ثروت هــای کالن و قابل ســرمایه گذاری هســتند. 
به  موازات پیشــرفت ایــن روندهــا، در شــبکه بانکی 
کشــور هم نوعی بانکداری شــرکتی که نتیجه تلفیق 
بانکداری تجــاری و بانکــداری جهانی اســت، ایجاد 
شــده و شــکل مــدرن بانکــداری خــرد در ســال های 
اخیــر بــه  نظــام بانکــی ایــران و معمــاری کســب وکار 
بانــک تجــارت راه پیــدا کــرده اســت. بانــک تجــارت 
از نیمــه اول دهــه ۹۰ به ســمت ایــن دســته بندی ها 
حرکــت کــرده اســت. او در ایــن خصــوص می گوید: 
»بانک تجارت ســال ۱۳۹۵ به صــورت جدی به حوزه 
بانکداری شــرکتی و دو ســال بعد، در ســال ۱۳۹۷ به 
حــوزه بانکــداری خــرد و تجــاری ورود کرد و در ســال 
۱۴۰۰ از محصــوالت  بانکــداری اصنافــش رونمایــی 

کرد.«
او تأکید می کند که فعالیت یکی از بانک های ادغامی 
بانک تجارت انحصاراً در حوزه اصناف بوده و سابقه 
بانکداری اصناف این بانک به سال گذشته محدود 
نمی شود. به گفته داودیان اهمیت بانکداری خرد و 
بانکداری اصنــاف برای بانک تجارت تا حدی اســت 
که ۵۰ درصــد از پرتفــوی بانک را اشــخاص حقیقی 

تشکیل می دهند.
بــر اســاس گفته هــای داودیــان، ســاختار بانکــداری 
خرد در دنیــا  دائماً در حــال تغییر اســت و اقدامات 
متعددی در زمینــه تحــول آن رقم خورده اســت. در 
جریان این تحوالت، فین تک ها )که سهم بازار زیادی 
را به خصوص از نظر تعــداد کاربر به خود اختصاص 
داده انــد(، ظهــور کردنــد و به عنــوان رقیــب جــدی 
بانک هــا در زمینه بانکــداری خرد قلمداد شــدند که 
به نوبه خود محرکی اساســی برای تحرک بانک های 
سنتی به سمت و سوی چابکی و به کارگیری فناوری 
بود. در دنیــا رویکردهــای متفاوتی دربــاره بانکداری 
خــرد وجــود دارد. بنا بر اعــالم مک کنــزی، در رقابت 
بانکــداری خــرد، بانک هایــی پیروزنــد کــه دیــدگاه و 
ساختارشان مانند شــرکت های فناوری محور باشد، 
نه بانک های سنتی. او می گوید: »بانکی برنده میدان 
اســت کــه بیشــترین اســتفاده را از فناوری ببــرد و با 
تمرکز بر مدل های عملیاتی چابک، شایستگی های 
پیشــرفته ای در حوزه دیتا نیز داشــته باشــد. ســهم 
از کیــف پــول، اســتفاده از فنــاوری و نحــوه مواجهــه 
با تــازه واردان ســایر صنایــع هــم از دیگــر معیارهای 
جهانی ای هستند که ضریب نفوذ بانکداری خرد را 

تشکیل می دهند.«
به گفته  داودیــان، بانک تجارت در مســیر پیشــبرد 
بانکــداری خــرد بــرای ارزش آفرینــی بیشــتر از ایــن 
الگوهــای جهانی پیروی کــرده و اســتراتژی های خود 
را بــا نگاهــی بــه دیجیتالی کــردن فرایندهــا طراحــی 
کرده اســت. همچنین برای ســازمان دهی و توســعه 
محصوالت بانکــداری خــرد ۲۵ مرکز تعالــی و هفت 
ســیلو تشــکیل داده اســت. آن طــور کــه داودیــان 
می گوید، از نــگاه بانــک تجارت تشــکیل ایــن مراکز 
الزمه ایجاد ســاختار بانکداری خرد بــوده و خبریت 

بانک در این مراکز مستقر شده است.
مدیریت مشــتریان، مدیریت محصوالت خدمات، 

 مدیریت دیتــا، بازاریابــی دیجیتال و مدیریــت برند، مدیریــت کانال هــای دیجیتال، 
کانال هــای غیرحضــوری و مدیریــت اســتراتژی؛ هفت ســیلوی بانکداری خــرد بانک 
تجارت اند که ذیل هر کدام از سیلوها، تعدادی مرکز تعالی وجود دارد، به طور مثال در 
ســیلوی مدیریت محصوالت و خدمات، پنج مرکز تعالی با موضوعات کارت، اعتبار، 
ســپرده، محصوالت مشــارکتی و محصوالت غیربانکــی وجود دارد. ســیلوی دیتا نیز 
چند مرکــز تعالــی از جمله تحقیقــات بــازار، مدیریــت داده و اتوماســیون بازاریابی را 

زیرمجموعه خود دارد. 
معاون مدیرعامل در امور مشــتریان بانکداری شخصی با اشــاره به سلسله اقدامات 
نوآورانــه بانــک تجــارت بــرای توســعه محصــوالت بانکــداری خــرد توضیــح می دهد: 
»مدیریت خودکار مشــتریان خرد یکــی از اولین اقدامــات بانک تجــارت در آغاز این 
مســیر بود که در نتیجــه آن تجربــه مراجعه حضــوری و غیرحضوری مشــتری در هم 
ترکیب شد تا مشتری از هر مبدائی )کانال فیزیکی و کانال دیجیتال( بتواند با انتخاب 
کانال مــورد نظرش فراینــد و مســیرش را ادامه دهــد. در این راســتا بانــک راهکارهای 

اتوماسیون بازاریابی که به زودی عملیاتی می شود، طراحی شد.«
به گفته داودیــان، فرایندهای اتوماســیون بازاریابــی و برندینگ و اطالع رســانی، برای 
مشــتریانی که از ابتدای ســال آینده به بانک تجارت بپیوندند، به صــورت اتوماتیک 
توسط بانک انجام خواهد شد و مشتری در تمام مراحل دریافت خدمات پشتیبانی 

می شود.

 به دنبال عمق بخشی به خدمات

او با اشــاره بــه اهمیــت نقــش دیتــا در بانکــداری خــرد توضیــح می دهــد: »مدیریت 
مشتریان بانکداری خرد از این حیث که اطالعات ایشان به صورت پردازش شده عمدتاً 
در بانک ها در دسترس نیست، کار دشواری است، به همین دلیل بانک تجارت روی 
بخش دیتا ســرمایه گذاری ویــژه ای انجام داده اســت. بانک تجارت با ســرمایه گذاری 
و ساختارســازی، قصد دارد بر نیازهای مشــتریان بانکداری خرد خود مســلط شود و 
بر اساس رفتار مالی و ســابقه فعالیت شــان آنها را بخش بندی و برایشان راهکارهای 

شخصی سازی شده طراحی کند.«
 به گفته معاون مدیرعامل در امور مشتریان بانکداری شخصی، دیتای بانک تجارت 
از مشــتریان خرد بانک نســبت به گذشته بیشتر شــده و شناخت بیشــتری به آنها 

پیدا کرده است.
یکی دیگر از اقدامات بانک تجارت برای گســترش بانکداری خرد اســتفاده از فناوری 
اســت. بانک تجارت ســعی کرده از ظرفیت های فناوری برای ایجاد نوآوری اســتفاده 
کند. بــه گفتــه داودیــان، محصــول BNPL بانــک تجــارت و ســایر محصوالتــی که در 
مرحله اجرایی شــدن هســتند، نتیجه همین اقدام انــد. او در این خصــوص می گوید: 
»محصوالت ادغام شــده با نوآوری بانک تجارت، از یک ســرویس مختص مشتریان 
فراتــر هســتند و حتــی می تواننــد مشــکالت اکوسیســتم های فین تک را هــم برطرف 

سازند.«
او خاطرنشان می کند که اســتفاده از نوآوری و فناوری در محصوالت، به معنای ورود 
بانک تجارت به حیطه فعالیت فین تک ها نیســت و بانک هدفی جز عمق بخشی به 
خدمات ندارد. داودیان ادامه می دهد: »همچنین تالش شده از ادبیات استارتاپی و 
چابک برای گسترش بانکداری خرد استفاده شود تا زمان عرضه به بازارِ کمتری داشته 

باشیم و  فاصله هر ایده تا اجرای آن کوتاه تر شود.«

 محصوالت شخصی سازی شده بانکداری خرد

بر اســاس گفته های معــاون مدیرعامــل در امور مشــتریان بانکداری شــخصی بانک 
تجارت، ایــن بانک مرز بیــن بانکداری خــرد و شــخصی را از میان برداشــته و با ایجاد 
زنجیره های به هم پیوسته ای از خدمات توانسته ارائه خدمات را در طبقه های گوناگون 
مشــتریان خرد؛ از اشــخاص تا صاحبان کســب وکارهای کوچک ارتقا بخشــد. او در 
این باره می گوید: »از نگاه بانک تجارت، بانکداری شخصی عمدتاً با اشخاص حقیقی 
ارتبــاط دارد و خانوارهــا، صاحبان کســب وکار و  کارکنان شــرکت ها در ایــن دامنه قرار 
می گیرند. دو مفهوم بانکداری خرد و شخصی در اغلب بانک ها به یکدیگر نزدیک اند 
و معموالً محصوالت شــان نیــز به صورت جداگانــه عملیاتی نمی شــوند. دبیت کارت، 

کارت های اعتباری و وام های رهنی در زمره این خدمات جای می گیرند.«
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بانک تجارت برای گسترش بانکداری شخصی بازار را بخش بندی و گروه های هدفش 
را انتخاب کرده اســت.   داودیان می گوید در جریان این بررســی ها کارکنان شــرکت ها 
نزدیک ترین ارتباط را با ساختار و DNA بانک داشتند و در همین راستا بانک، بسته 
کارنو؛ اولین محصول بانکداری خرد خود را با چهار محصول پایه ای و خدمات مکمل 

طراحی و ارائه کرد.
به گفته او، این بسته با بسته های بانکی مرســوم متفاوت است و فقط در تسهیالت 
خالصه نمی شــود. در واقع کارنو بــا در نظر داشــتن موقعیت و منافع شــرکت، منافع 
بانک و منافع افراد، رویکردی مثلثی در ایجاد مزیت داشــته و به دنبال افزایش رابطه 
بلندمدت میــان مشــتری و بانــک اســت. او توضیــح می دهــد: »کارنووام و مســاعده 
سازمانی از محصوالت این بسته و مختص کارکنان شرکت ها هستند. کارنووام یکی 

از محصــوالت ایــن بســته اســت که بــر اســاس حقوق 
کارکنان هر شرکت و بدون اســتفاده از منابع مجموعه 
به آنها تسهیالت می دهد.« به گفته داودیان، کارنووام 
عالوه بر مزایایی که برای کارمندان دارد، منابع شرکت 
را آزاد و با ارزش آفرینی مالی، برند کارفرمایی مجموعه 

را تقویت می کند.
مساعده سازمانی یکی دیگر از محصوالت بسته های 
کارنو اســت که معــادل میــزان حقــوق کارکنان بــه آنها 
اعتبار می دهد. به گفته داودیان، مساعده سازمانی در 
واقع یک BNPL شــرکتی محسوب می شــود که با رفع 
۸۰ درصــد از نیازهای یــک خانواده اعم از گردشــگری، 
خواربــار، بهداشــت و درمــان و کاالهــای دیجیتــال بــه 
ذخیره حقوق نقدی کمک می کند و آنها را برابر یک ماه 

حقوق جلوتر می برد.«
معاون مدیرعامل در امور مشتریان بانکداری شخصی 
بانــک تجــارت اضافــه می  کنــد کــه کاالهــای مهم تــر و 
بزرگ تری مانند وســایل خانه تا پایان بهار به فهرست 
اعتبــار اضافــه می شــوند و ســرویس »االن بخــر، بعداً 
پرداخــت کــن« نیــز در به روزرســانی های بعــدی بــرای 
عموم مردم و مشــتریان قابل  اســتفاده خواهد شد. او 
می گوید: »بسته کارنو اولین بسته مشابه با بسته های 
ارزش بانکی دنیاست و شــرکت ها می توانند از مزایای  
روزافزون آن به صورت بلندمدت اســتفاده کنند. کارنو 
اولیــن محصول زیرمجموعــه بانکداری خرد اســت که 

جامعه هدف وسیعی را پوشش می دهد.«
بسته تأمین مالی ارزان قیمت، محصول دیگر بانکداری 
خرد بانک تجارت اســت که با تمرکز بــر نیازهای عموم 
مردم و کارکنان شــرکت ها، با نرخی پایین تر از نرخ رایج 
بازار بــه آنهــا تســهیالت می دهــد. بــه گفتــه داودیان، 
افزایــش نرخ ها و کاهش منابع اســتقراض، دسترســی 
مردم به منابع مالی را به شــدت سخت و بازپرداخت را 
برای آنها دشوار کرده است. بانک تجارت قصد دارد با 

پیاده سازی بانکداری منصفانه، شرایطی را فراهم آورد که هر فردی با توجه  به نیازها و 
با هر میزان منابع، قدرت انتخاب و امکان تأمین مالی داشته باشد. این محصول  در 
واقع جهت حفظ ارزش پول و تأمین مالی آســان تر، البته با توجه به نوع نیاز مشتری 

ایجاد شده است.
بانک تجارت افزایش کیفیت زندگی مشــتریان و حفظ و ارتقــای ارزش دارایی آنها را 
رســالت خود می داند و آن طور که داودیان می گوید، این ارزش هاســت که باعث شده 
بانک تجارت از خدمات پایه بانکی فراتر رود و  به سمت طراحی محصوالت اعتباری 

پیچیده تری حرکت کند. 
او می گوید: »تالش می کنیم در بلندمدت همراه مشــتری باشیم و متناسب با سبک 
و رویدادهــای  زندگــی هــر فــرد، او را تأمین مالــی کنیــم. دو بســته کارنو و تأمیــن مالی 

ارزان قیمت هم از درون این نگاه ایجاد شده اند.«

 فین تک شریک بانک است، نه رقیب

بــر اســاس گفته هــای داودیــان، بانــک تجــارت 
یکــی از بانک هایــی اســت کــه ارائــه تســهیالتش 
به صــورت دیجیتال اســت و ایــن بدان معنی اســت 
کــه تمــام مراحــل دریافــت تســهیالت از اســتعالم، 
اعتبارسنجی، قرارداد، احراز هویت، معرفی ضامنان 
و در نهایت واریــز آن کامالً دیجیتال و بــدون نیاز به 

مراجعه حضوری به شعب است.
در فرایندهای دریافت اعتبار دیجیتالی، قوانین برای 
همه یکپارچه و یکسان است و سلیقه ای عمل کردن 
معنایی نــدارد. این شــیوه ارائه خدمات، دسترســی 
افراد به تسهیالت خرد بانکی را تسهیل می کند و به 
 مرور زمان چالش هــای دریافت تســهیالت را از بین 
می برد. وام ازدواج یکی از انواع تسهیالتی است که 
بانک تجارت بــا همین نــگاه آن را دیجیتالــی کرده و 
کاربران از ابتدای فراینــد می توانند در صفحه بانک 
مرکزی شــیوه دریافــت آنالیــن تســهیالت در بانک 

تجارت را انتخاب کنند.
داودیــان توضیــح می دهــد: »رؤیــای مــا ایــن اســت 
کــه بانــک تجــارت از نقطــه تســهیالت بــه اعتبــار 
برســد، می خواهیم تا حــد ممکن پول نقــد را در این 
فراینــد کاهش دهیــم و از چرخه های نقد به ســمت 
چرخــه اعتبــاری حرکــت کنیــم. بانــک تجــارت در 
راســتای تحقــق این هــدف، ظرفیــت ضمانــت خود 
برای ایجــاد زنجیره هــای خرید را بــه کار گرفتــه و در 
الیه هــای مختلــف در حــال توســعه محصــوالت و 
زیرســاخت های مــورد نیاز اســت. همزمان بــا بانک 
تجــارت، ســایر بانک ها نیــز در الیه های کســب و کار 
به کســب و کار )B2B( از ظرفیت های اعتباری جهت 
تأمیــن مالــی اســتفاده کرده انــد، اما الیه اشــخاص 
همیشه مغفول مانده بود و  با تمرکز بر اشخاص وارد 

فضای اعتبار نشده بود.« 
بــه گفتــه داودیــان، بــا اتصــال ایــن ســه الیــه؛ یعنی 
اشــخاص، خرده فروشــان و تولیدکننــدگان، بانــک 
تجارت در زمینه تأمین مالی نسبت به سایر بانک ها 
متمایــز شــده و ظرفیت هــای قابــل  توجهــی را بــرای 
مصرف کننــده و تأمین کننــده کاال و خدمــات ایجاد 
می کنــد. او همچنیــن BNPL را سرویســی منطبــق 
با قوانین بانکداری اســالمی و شــرع و از ســالم ترین 
روش هــای تأمین مالــی اقتصادی  می دانــد: »تأمین 
مالی در قالب BNPL برای هر سه طرف کاربر، بانک 
و پذیرنده، سراســر مزیت اســت؛ کاربــر تأمین مالی 
می شــود، تولیدکننده هم تقاضای مســتمر خواهد 
داشت و درگیر نوسانات فصلی و اقتصادی نخواهد 
 BNPL شــد. از همه اینها مهم تر، شبکه پذیرندگان
کامــالً شــفاف اســت، بنابرایــن پاســخگوی نگرانــی 
بانکداری اسالمی درباره عدم شفافیت محل صرف 

اعتبار است.«
از نگاه داودیــان، بانک بــا قدرت ضمانت بــاالی خود 
می تواند از ظرفیت BNPL برای درآمدزایی با ریسک 
کمتــر اســتفاده کنــد و حتــی هزینــه تأمیــن مالــی را 
بــه صفــر برســاند. او توضیــح می دهــد: »ایــن روزهــا 
لندتک هــا هســتند کــه نقــش پررنگــی در اعطــای 

رؤیای ما این 
است که بانک 
تجارت از نقطه 
تسهیالت به اعتبار 
برسد، می خواهیم 
تا حد ممکن پول 
نقد را در این فرایند 
کاهش دهیم و از 
چرخه های نقد 
به سمت چرخه 
اعتباری حرکت 
کنیم. بانک تجارت 
در راستای تحقق 
این هدف، ظرفیت 
ضمانت خود برای 
ایجاد زنجیره های 
خرید را به کار 
گرفته و در الیه های 
مختلف در حال 
توسعه محصوالت 
و زیرساخت های 
مورد نیاز است
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سال ششم
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کسبوکار

تســهیالت خــرد ایفــا و نــام BNPL را تداعــی می کننــد. بانــک تجــارت، لندتک هــا 
و فین تک هــا را شــریک خــود می دانــد، نــه رقیــب. در حــال حاضــر بانک تجــارت با 
کسب وکارهای لندتکی دیجی پی، تارا، ازکی وام و کیپا همکاری استراتژیک دارد و به 
کســب وکار آنها ورود نمی کند.  بانک تجارت در موضوع  نکول و اعتبارسنجی که از 
اصلی ترین دغدغه هــای لندتک هاســت، در کنار آنها قــرار گرفته اســت. داده های 
سیستم اعتبارسنجی کشور کامل نیستند و لندتک ها برای اعطای اعتبار به توده 
مردم با چالــش مواجه اند، به همین دلیل برای اعطای اعتبار به ســمت ســازمان ها 
متمایل می شــوند که ایــن امر دسترســی عموم بــه این خدمــات را دشــوار می کند. 
بانک تجارت از ظرفیت های ضمانتی خود برای گســترش حیطــه اعطای اعتبار به 
مشتریان شخصی اســتفاده می کند و از این طریق به توســعه بانکداری منصفانه 

یاری می رساند.«
او بــا بیــان اینکــه اعتبــار بانــک تجــارت بــرای تمــام 
پذیرنــدگان و لندتک هــا بــاز اســت، بــار دیگــر تأکید 
می کند که بانک تجارت با تمرکز بر حوزه تخصصی 
خــود، قصــد ورود به شــبکه پذیــرش و حلقه بســته 
لندتک هــا را نــدارد: »بانــک تجــارت به  جــای ایجاد 
شبکه پذیرنده اختصاصی و ایجاد یک حلقه بسته، 
حلقه باز-بســته را طراحی کرده اســت. بســته بودن 
در ایــن تعریــف بــه معنــای اعطــای اعتبــار در نقطه 
خرید و باز بــودن یعنی پلتفرم های متعــددی را دربر 
می گیرد. مشــتری  با توجه  به تجربه خود آزاد است 
که اعتبــار بانک تجارت  را در هر یــک از لندتک های 
مذکور مصرف کند. دسترســی به این لندتک ها نیز 

در اپلیکیشن باجت فراهم است.«

 باجت؛ تجربه دیجیتال بانک تجارت

دیجیتالی کــردن عملیــات بانکــی در کنــار اســتفاده 
از نــوآوری، از اصلی تریــن رویکردهــای بانــک تجــارت 
در مســیر توســعه بانکــداری خــرد اســت که بــه تولد 
اپلیکیشن »باجت« منجر شده که قرار است تجربه 
نوآورانه و دیجیتــال در دریافت خدمات بانک تجارت 
را رقم بزند. باجت قرار اســت خدمات بازطراحی  شده 
و روزمره بانکی را در بســتری یکپارچه در اختیار کاربر 
قرار دهــد.  بــه گفتــه داودیــان، در حال حاضــر باجت 
دو خدمــت BNPL )االن بخــر، بعــداً پرداخــت کــن( و 
تســهیالت غیرحضوری ازدواج را ارائــه می دهد، اما تا 
پایان ســال افتتاح حســاب و تســهیالت خرد بانکی و 
طی شــش ماه آتی انــواع خدمــات کارت بــه مجموعه 
ســرویس های باجت افــزوده خواهد شــد. او می گوید 
اپلیکیشــن باجــت طی شــش مــاه آینده، دسترســی 

کامل به خدمات بانکی را برای نسل Z و هزاره فراهم می کند و تقریباً برای کلیه  خدمات 
پایه و خدمات شخصی سازی شده، نیاز به مراجعه حضوری را مرتفع می سازد. معاون 
مدیرعامل در امور مشتریان بانکداری شخصی بانک تجارت، باجت را تجربه دیجیتال 
بانک تجارت می داند، نه نئوبانک آن. او معتقد است با در نظر گرفتن محدودیت های 
مقرراتی، فاصله زیادی با الگوهای جهانی در خصوص مفهوم نئوبانک داریم و تاکنون 
نتوانســته ایم اســتقالل مورد نیــاز نئوبانک هــا را فراهــم آوریــم. او در این بــاره می گوید: 
»برندهایی که امروز به عنوان نئوبانک می شناسیم، با وجود تمام تالش ها و نوآوری های 
بی بدیل انجام شده، همچنان در امتداد بانک های سنتی هستند و زیر چتر یک بانک 
فعالیت دارند. بر همین اساس با وجود اقدامات مهم و نوآورانه بانک تجارت  و شرکت 

سیمرغ تجارت، باجت را به عنوان نئوبانک معرفی نخواهیم کرد.«

 چالش ها و برنامه های آتی 

بانک تجارت وارد فضای جدیدی شده و ابتدا ســاختارها را پایه ریزی کرده و در این 

مسیر با چالش های آشنای جذب و نگهداشت نیروی 
انســانی و تطبیق نوآوری بــا مقررات رگوالتــوری مواجه 
شده اســت. داودیان توضیح می دهد: »زمانی که یک 
سازمان در طول یک سال برای تشکیل ساختار جدید 
و دریافــت خروجــی از آن، برنامه ریــزی کنــد، قطعــاً بــا 
مشکل تأمین منابع انســانی و ایجاد تیمی که توانایی 
مواجهه با سختی ها را  داشته باشــد، روبه رو می شود. 
سرمایه های انسانی بانک تجارت؛ از تیم طراحی و افراد 
مستقر در بانک  گرفته تا تیم خبره سیمرغ تجارت که 
بر اپلیکیشــن باجت و زیرســاخت های اعتباری تمرکز 
کرده اند، برای دســتیابی بــه اهداف تعیین شــده تحت 
فشــار زمانی و  برنامه ریزی قرار داشــتند کــه در نهایت 
موفق به تحقــق اهداف شــدند. گفتنی اســت در طول 
یک ســال گذشــته بیــش از ۱۳۰ نفر بــه جریــان تحول 

بانکداری خرد پیوستند.«
داودیان می  گوید: »قوانین بسیار سخت گیرانه  شبکه 
بانکی مانع گســترش نوآوری اســت و ایجاد نوآوری در 
کنار تعهد به قوانین رایج، چالش غیر قابل  انکاری بود 
که دائماً و به ویــژه هنگام طراحی بســته ها با آن مواجه 
بودیم. رفع این چالش را مدیون خبرگی نیروی انسانی 

هستیم.«
بر اساس گفته های معاون مدیرعامل در امور مشتریان 
بانکداری شــخصی بانک تجــارت، این بانک در ســال 
آینــده بــرای توســعه برنامه هــای فعلــی خــود و امتداد 
آنهــا برنامه ریــزی کــرده و می خواهــد ســهم عملیــات 
دیجیتال خود را به حداکثر مورد انتظار برساند و عمده 
محصوالت بانکــداری شــخصی را دیجیتالــی و بخش 

ارتباط با مشتریان را تکمیل کند. 
بانک تجارت از ابتدای ســال کمپینی را بــرای کمک به 
کاهش فشــارهای تورمی راه اندازی کرده بود و در ســال 
آینــده بــا محصوالتی از ایــن قســم آن را ادامــه خواهد 
داد. داودیــان توضیح می دهد: »در حــال حاضر بانک 
تجــارت برای ســه گروه هــدف بســته تســهیالتی دارد. 
توسعه محصوالت بانکداری خرد برای سایر گروه های 
هدف نیز یکی دیگر از برنامه های بانک تجارت در سال 

آینده است.«
بنا به گفته های داودیان، عمده تمرکز بانکداری شخصی 
بانک تجارت در ســال آینــده به ارائــه راهــکاری نوآورانه 
منطبق با سبک زندگی نسل زد، هزاره و کسب وکارهای 
کوچک معطوف اســت و بســته های تســهیالتی کارنو، 
تأمین مالی ارزان قیمت و بسته اصناف نیازهای این سه 

گروه از مشتریان را برآورده می سازد. 
بــه گفتــه داودیــان، محصــوالت بانکــداری شــخصی 
بانک تجارت در ســال آینده تمام گروه های مشــتریان 
هــدف را پوشــش خواهــد داد، همچنیــن محصوالتــی 
زیرمجموعه بانکــداری اختصاصی، مختص گروه های 
مرفه تر عملیاتی خواهد شــد. این بانک در سال آینده 
راهکار جدیدی به نــام مدیریت دارایــی را نیز که عمده 
محصوالتش به سرمایه گذاری معطوف است، معرفی 
خواهــد کرد. ایــن محصــول کــه به منظور حفــظ ارزش 
دارایی در حــال راه اندازی اســت، جامعه هــدف بزرگی 
دارد. به گفتــه داودیان، جزئیــات این راهــکار در آینده 

اعالم خواهد شد 

برندهایی که 
امروز به عنوان 
نئوبانک 
می شناسیم، با 
وجود تمام تالش ها 
و نوآوری های 
بی بدیل انجام شده، 
همچنان در امتداد 
بانک های سنتی 
هستند و زیر چتر یک 
بانک فعالیت دارند. 
بر همین اساس 
با وجود اقدامات 
مهم و نوآورانه بانک 
تجارت 
و شرکت سیمرغ 
تجارت، باجت را 
به عنوان نئوبانک 
معرفی نخواهیم 
کرد
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هومن امینی، مدیرعامل دیجی پی از همکاری های این شرکت با دنیای خارج از گروه دیجی کاال می گوید

ایستاده بر نقطه جهش
دیجی پی، تحت مجوز پرداخت یاری در سال ۱۳۹7 با تمرکز بر امور مربوط به پرداخت و با سرمایه گذاری گروه دیجی کاال شروع به 
فعالیت و اســفند ۱۳۹7 از اولین نســخه اپلیکیشــن خود رونمایی کرد. امروز اما کمتر کســی اســت که ندانــد دیجی پی یکی از 
استارتاپ های فعال حوزه لندتک در کشور اســت و خدمات و محصوالت مختلفی را در این حوزه ارائه می دهد. به گفته هومن 
امینی، مدیرعامل دیجی پی، میزان اعتبار تخصیص داده شده توسط دیجی پی تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود دو همت و میزان اعتبار 
مصرف شده نیز ۱.۵ همت برآورد می شود. امینی در گفت وگو با عصر تراکنش، افزایش همکاری با بدنه بانکی کشور و توسعه کیف پول دیجی پی را 
از مهم ترین دستاوردهای این شرکت در سال ۱۴۰۱ می داند. امینی هرچند معتقد است که همکاری با دیجی کاال مزیت های زیادی برای دیجی پی 

دارد، اما از همکاری های جدید در فضای خارج از گروه دیجی کاال می گوید که قرار است در آینده نزدیک رونمایی شوند.

 متمرکز بر فراگیری مالی

هومن امینــی با بیان اینکه ســال ۱۴۰۱ ســال اســتراتژیکی بــرای دیجی پی بــود، در این باره 
می گویــد: »ما طــی ســال ۱۴۰۱ محصــوالت و خدمات متنوعــی را در راســتای چشــم انداز 
شرکت، یعنی فراگیری مالی در فضای اقتصاد دیجیتال گسترش دادیم که این محصوالت 
و خدمات را می توان به چند دسته تقســیم کرد. برای مثال محصوالت اعتباری را به چند 
حوزه گسترش دادیم؛ خرید اقساطی را به زیرساخت های بانک ها متصل کردیم. این مورد 

از سال گذشته تغییر بزرگی در اکوسیستم ما محسوب می شود.«
امینی در خصوص دیگــر اقدامــات دیجی پی در ســال ۱۴۰۱ می گویــد: »اعطــای اعتبار به 
کسب وکارها که پروژه کوچکی بود، در سال ۱۴۰۱ به یک خط کسب وکاری تبدیل شد. عالوه 
 بر آن کیف پول دیجی پی را گســترش داده و آن را به یک کیف پول مستقل تبدیل کردیم. 
بیمه اعتباری را نیز فعال کردیم و خدمات بیمه باندلینگ را ارائه دادیم که در راستای اعطای 

بیمه در لحظه خرید کاال و خدمات است.«
طبق توضیحات هومن امینــی، دو پروژه مدیریت ثــروت و BNPL نیز در ســال ۱۴۰۱ در فاز 
آزمایش قرار گرفتند که البته پروژه BNPL با مقیاس قابل قبولی وارد فاز اجرایی شده است.

 اهمیت تعامل با بدنه بانکی

هومن امینی در خصوص خریداری ۲۰ درصد از سهام 
دیجی پی توســط بانــک تجــارت نیز صحبــت می کند:  
»برای مــا مهم بود کــه هم منابــع اعطای اعتبــار خود را 
متنوع تر کنیــم و بر یک منبع خاص متمرکز نباشــیم و 
هم همــکاری نزدیک تری با بدنه بانکی کشــور داشــته 
باشیم. بانک تجارت نیز عالقه مند بود که از طریق یکی 
از شــرکت های ســرمایه گذاری خــود در فضــای اقتصاد 
دیجیتال فعالیت کند. از آنجایی که چشــم انداز بانک 
تجارت بــرای فعالیت در حــوزه اقتصاد دیجیتــال به ما 
نزدیک بود، ما هم این فرصت را غنیمت شمردیم. این 
همکاری هم برای بانک تجارت و هم برای دیجی پی مفید 
است؛ چراکه به تولید محصوالت فین تکی منجر خواهد 

شد؛ بنابراین برای ما بسیار حائز اهمیت است.«

عکس: نسیم اعتمادی
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به گفته او، در ســال ۱۴۰۱ تمرکز دیجی پی بر منابع بانکی بــوده؛ چراکه منابع بانکی هم 
در دســترس تر اســت و هم چالش هایی که در همکاری با لیزینگ ها وجود داشــت، در 
همکاری بــا بانک ها وجود نــدارد؛ به همین دلیل در ســال ۱۴۰۱ وابســتگی دیجی پی به 

لیزینگ ها به طور کامل قطع شد.
دیجی پی در سال ۱۴۰۱ عالوه بر همکاری با بانک تجارت پروژه ای را نیز با همکاری بانک 
ملت اجــرا و پیاده ســازی کرد که هومــن امینــی در این باره می گویــد: »این پــروژه یکی از 
پروژه های استراتژیک در دیجی پی است. در این پروژه مقرر شد که از اواسط سال ۱۴۰۱ 
منابع بانک ملت به مشتریانی که قصد خرید اقساطی از پذیرندگان دیجی پی دارند، 
اعطا شود. همکاری های این چنینی تعامالت و هم افزایی های میان بانک ها و لندتک ها 
را افزایش می دهد و این خــود به ایجاد  راهکارهای مشتری پســند و در نهایت فراگیری 

مالی منجر می شود.«

 دنیای خارج از دیجی کاال 

امینی در خصــوص حواشــی همــکاری با دیجــی کاال نیــز توضیــح می دهد: »بــودن در 
کنار دیجــی کاال نه تنها برای مــا محدودیتی ندارد، بلکــه این امــکان را فراهم می کند که 
محصوالت خود را در مقیاس دیجی کاال ارزیابی کنیم و شاید این نقطه شروعی بود که 
ما بتوانیم به مشتریانی اعتبار بدهیم که شاید لزوماً مصرف کننده اعتبار در دیجی کاال 

نباشند.«
مدیرعامــل دیجی پــی بــا بیــان اینکــه بســیاری از شــرکت های گــروه دیجــی کاال نیــز از 
سرویس هایشان اســتفاده می کنند، توضیح می دهد: »عالوه بر این ما در حال اعطای 
اعتبار به خارج از گروه دیجی کاال هســتیم. به عنوان یک عرضه کننــده بیرونی در حال 
همکاری با مادیران هستیم. عالوه بر این در حال همکاری با دو کمپانی دیگر نیز هستیم 
که در فضای فروش کاال و خدمات تجارت الکترونیکی شناخته شده نیستند، البته در 

آینده ای نزدیک درباره آن بیشتر می گوییم.«
به گفته امینی دیجی پی از منظر همکاری با دنیای خارج از دیجی کاال در نقطه جهش 
بســیار مناســبی قرار دارد و چون در مقیاســی به بزرگــی دیجی کاال محصــوالت خود را 

ارزیابی کرده ، اعتمادبه نفس خوبی برای ارائه آنها به دیگر کسب وکارها دارد.

 الزامات حرکت به سمت لندتکی تماماً دیجیتال

سفته الکترونیکی یکی دیگر از پروژه هایی است که در سال ۱۴۰۱ در دیجی پی راه اندازی 
شــد. امینــی در خصــوص تأثیــر ســفته الکترونیکی بــر الکترونیکی شــدن کامــل روند 
اعطای اعتبار به مشتریان توضیح می دهد: »بخشــی از این تأثیر به نحوه تعامالت ما 
با تأمین کنندگان مالی مربوط می شود که تا به اینجای کار به خوبی پیش رفته است. از 
زمان راه اندازی سفته الکترونیکی درخواست های اعتبار دوونیم برابر شده اند. بخشی از 
آن نیز به رفتار کاربران مربوط است و همین امر باعث می شود که نه تنها دیجی پی، بلکه 

کل صنعت از این لحاظ در نقاط آغازین باشد.«
به اعتقاد او، هرچه میزان اطالع رسانی و آگاه سازی کاربران باکیفیت تر و بیشتر باشد، 
این فرایند نیز موفق تر خواهد بود و نیاز لندتک های کشور به فرایندهای دستی کاهش 
می یابد. مدیرعامل دیجی پی توضیح می دهد: »موضوع دیگری که در اعطای اعتبار در 
لحظه خرید یا کمتر از یک ساعت اهمیت دارد، افزایش سرعت فرایند تسویه از سوی 
تأمین کنندگان مالی است. اگر این اتفاقات را در کنار هم رقم بزنیم، می توانیم ادعا کنیم 

که یک لندتک تماماً دیجیتال هستیم.«
به گفته امینی، میزان اعتبار تخصیص  داده شــده توســط دیجی پی تا پایان سال ۱۴۰۱ 
حدود دو همت و میــزان اعتبار مصرف شــده نیز ۱.۵ همــت برآورد می شــود. طبق آمار 
ارائه شده توسط امینی همچنین ماهانه چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تراکنش موفق در درگاه 
یکپارچه پرداخت دیجی پی و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تراکنش موفق در سوپراپلیکیشن 

دیجی پی پردازش می شود. 
طبــق صحبت هــای او، مهم تریــن دســتاورد دیجی پــی در ســال ۱۴۰۱ قراردادهــای 
اســتراتژیک با دو بانک بــزرگ کشــور و فراهم کردن زیرســاخت اعطای تســهیالت از 
طریق بانک هاســت. او ادامه می دهد: »در کنار آن فرایند ارائه گروهی خدمات بیمه، 
بیمه اعتباری و بیمه الکترونیکی نیز قابل توجه است. رونمایی از نسخه جدید کیف 
پول دیجی پی نیز پروژه قابل توجهی بود که وقــت زیادی صرف آن کردیم. عالوه بر آن 
در ســرویس BNPL هم به مدل هــای قابل قبولی متناســب با نیاز کاربران مان دســت 

یافتیــم و پیشــرفت های خوبی در توســعه ایــن محصول 
داشتیم. ســرویس SCF یا تأمین مالی زنجیره تأمین نیز 
از دیگر سرویس هایی بود که در این ســال با موفقیت به 

پذیرندگان دیجی کاال ارائه کردیم.«

 نیروی انسانی؛ پای ثابت چالش های استارتاپی

امینی در خصوص چالش های دیجی پی در سال ۱۴۰۱ به 
روال اکثر قریب به اتفاق اســتارتاپ های کشــور به مسئله 
نیروی انسانی اشاره می کند و می گوید:  »مهم ترین چالش 
ما تا بــه این لحظــه نیــروی متخصص اســت. متأســفانه 
شــاهد هســتیم که بســیاری از افــراد متخصــص به دلیل 
شرایط اقتصادی به کشــورهای دیگر مهاجرت می کنند و 
به جرئت می توانم بگویم که این مسئله بزرگ ترین چالش 
استارتاپ های کشور است.« او معتقد است این چالش در 
سال ۱۴۰۲ نیز ادامه خواهد داشت و چالش دیگر در سال 
آینده آموزش نیروهای موجود برای پیاده ســازی برنامه ها 

خواهد بود.
طبق توضیحات امینــی عالوه بر چالــش مهاجرت نیروی 
انسانی متخصص، جاانداختن مفهوم لندتک در تعامل 
با فضای رگوالتور و بانک ها و همچنین نوسانات اقتصادی 
که بــر نــرخ تمام شــده خدمــات تأثیرگــذار اســت، از دیگر 

چالش های دیجی پی در سال ۱۴۰۱ هستند.
امینی با بیان اینکه ما شــرایط اقتصادی ســخت تری را از 
منظر اقتصادی برای سال ۱۴۰۲ متصور هستیم، می گوید: 
»یکــی از چالش هــای ما در ســال آینــده، به دلیل شــرایط 

اقتصادی، کنترل نرخ نکول خواهد بود.«

 ساخت یک پلتفرم اعتباری جامع

امینی در توضیــح برنامه هــای دیجی پی برای ســال آینده 
نیــز توضیــح می دهد: »مــا همیشــه به دنبال ســاخت آن 
پلتفــرم اعتباری ای هســتیم کــه مشــتری، مصرف کننده، 
تأمین کننــدگان مالــی، تضمین کننــدگان بازپرداخــت و 
پذیرندگان در سمت های مختلف این پلتفرم قرار می گیرند 
و بالطبــع هرچقدر کــه روبه جلــو حرکت کنیــم، می توانیم 
ایــن پلتفــرم اعتبــاری را جامع تــر کنیــم، به طوری کــه همه 
بخش هایی که با آنها در تعامل هستیم، رضایت بیشتری 

داشته باشند.«
او می گویــد: »بایــد تنــوع بیشــتری در محصــوالت خــود 
ایجاد کنیم و عالوه  بر آن سرویس های جانبی بیشتری در 
حوزه های مختلف ارائه دهیم. همچنین بنا داریم به صورت 
جدی پروژه ارائه اعتبار به فروشندگان را توسعه دهیم که 
بخشی از پروژه تأمین مالی زنجیره تأمین است و در سال 

۱۴۰۱ سنگ بنای آن را گذاشتیم.«
امینی در انتهای گفت وگو در توضیح اقداماتی که تاکنون 
در راســتای فراگیــری مالــی در دیجی پــی انجــام شــده، 
می گوید: »هم خدمــات پذیرندگان را از طریــق ارزش های 
فین تکی در دســترس قرار داده ایم و هم ســعی می کنیم با 
کانال های دیجیتالی که در اختیار داریم با تولید محتوای 
باکیفیت آگاهی مشتریان را در این زمینه ارتقا دهیم. در 
کنار اینها ســعی می کنیم در تعامــل با بانک هــای عامل، 
ارزش های تجربه کاربری و بهینه ســازی رفتار مشتریان با 
تأمین کنندگان مالی را به اشتراک بگذاریم تا به شمولیت 

مالی کمک کند.« 
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 گفت وگو با علی سپهری راد، سرپرست شرکت تجارت الکترونیک تدبیر کیش 
درباره مهم ترین اقدامات اخیر شرکت

B2C توسعه رویکرد
شرکت تجارت الکترونیک تدبیر کیش، از مجموعه گروه های جی اس اس، به  عنوان شرکتی فعال در حوزه پرداخت الکترونیکی، 
وظیفه ارائه خدمات ارزش افزوده و راهکارهای نوین توسعه کسب وکار سازمان ها مبتنی بر خدمات الکترونیکی پرداخت را بر 
عهده دارد؛ شرکتی که در سال ۱۴۰۱ توانست دامنه ارتباطات خود را با سایر تأمین کنندگان سرویس تقویت کند، به سمت ایجاد 
یک شــرکت دانش بنیان حرکت کند و ارتباط خود را با شــرکت های اســتارتاپی افزایش دهد، به  نحوی که بتوانــد اهداف حوزه 
نرم افزاری خود را برای ارائه در ســال آینده محقق کند. در گفت وگویی که با علی سپهری راد، سرپرست شرکت تجارت الکترونیک تدبیر کیش 
داشتیم، به مهم ترین اقدامات این شرکت در سال جاری و برنامه هایی که برای سال ۱۴۰۲ در دستور کار دارند، پرداختیم. به گفته سپهری راد، در 
سال آینده بر مذاکره و در نهایت مشارکت با یکی از بانک های کشور برای پلتفرم جدید شرکت تمرکز خواهند کرد. عالوه بر این، در سال ۱۴۰۲ 
موقعیت شرکت را در بازار تثبیت خواهند کرد تا از رشد بازار منتفع شوند، مجاری فروش پیشرفته برای مشتریان در حوزه B2C ایجاد کنند و در 

حفظ و توسعه نیروی انسانی نیز تمام تالش شان را خواهند کرد.

 متمرکز بر یک اپلیکیشن جامع

هلدینگ گرایش تازه کیش به عنوان شرکت ارائه دهنده 
خدمات در حوزه فین تــک، مأموریت خــود را به صورت 
همزمان، تأمین تجهیزات بانکــی و نیز نرم افزارهای این 
حوزه تعریف کرده و با شــعار »ما با خالقیــت و نوآوری، 
ایــده را تولیــد می کنیــم« بــه تولیــد ســرویس و محتــوا 
می پــردازد. در مرحلــه عملیات نیــز با تأمیــن تجهیزات 
سخت افزاری و نرم افزاری، ضمن ارائه راهکارهای حوزه 
پرداخــت الکترونیکی با پشــتیبانی در تأمیــن قطعات، 
تعمیرات و توسعه نرم افزار از مشتریان حمایت می کند. 

علی سپهری راد، سرپرست شرکت تجارت الکترونیک تدبیر کیش با بیان این موارد 
می گوید: »یکی از اهداف هلدینــگ گرایش تازه کیش، تکمیــل زنجیره محصوالت 
خود در حوزه پرداخت الکترونیکی، بیمه و ابزارهای پرداخت است که آن را با هدف 
هم افزایی در مجموعه شرکت های زیرمجموعه، به شرکت تجارت الکترونیک تدبیر 

کیش واگذار کرده است.«
طبــق گفته هــای ســپهری راد، شــرکت تجــارت الکترونیــک تدبیــر کیــش در ابتــدا 
توانســت با دریافت مجوزهای مورد نیاز فعالیــت در حوزه بانکــی، پرداخت و بیمه 
توانمندی های الزم را کســب کــرده و ســپس در ادامــه فعالیتش، مأموریــت خود را 

جهت تأمین تجهیزات ابزارهای پرداخت و پلتفرم تکمیل کند.
سرپرســت شــرکت تجــارت الکترونیــک تدبیــر کیــش توضیــح می دهــد کــه ایــن 

عکس: پریا امیرحاجلو
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شــرکت در ســال ۱۴۰۱ بیشــترین تمرکز خــود را روی 
یکــی از ایده هــای اصلی شــرکت یعنــی تکمیل یک 
اپلیکیشــن جامــع گذاشــته بــود تــا بتوانــد همزمان 
نیازهــای بخــش دولتــی و ســایر ارگان هــا را تأمیــن 
کــرده، نیازهــای شــهروندان را از طریــق یــک راه حل 
جامع و متمرکــز برطــرف و از پراکندگی و ســردرگمی 
ارائه دهنــدگان و دریافت کننــدگان ســرویس در 
اپلیکیشــن های متفــاوت جلوگیــری کنــد و همزمان 
راهکارهــای پرداخــت الکترونیکی را نیز پشــتیبانی 
کنــد. او می گویــد: »همچنیــن تهیــه یک کیــف پول 
جامع که توانایی به کارگیری در حوزه های مختلف را 
برای تأمین کنندگان ســرویس و مســتقل از یکدیگر 
داشــته و بدون پیچیدگــی خاصی و بــدون پرداخت 
هزینــه در اختیار کلیــه کســب وکارها قرار گیــرد، در 
حوزه نرم افــزار در حال اجراســت. طرح هایــی نیز در 
حوزه کارت برای مدارس و سایر کسب وکارها )حدود 
۳۳ حوزه شناسایی شده( برنامه ریزی شده است.«

به گفتــه ســپهری راد، در ســال ۱۴۰۱ شــرکت تجارت 
الکترونیک تدبیــر کیش توانســت دامنــه ارتباطات 
خود را با سایر تأمین کنندگان سرویس تقویت کند، 
به سمت ایجاد یک شرکت دانش بنیان حرکت کرده 
و ارتبــاط خود را با شــرکت های اســتارتاپی بــه  نحوی 
افزایش دهد که بتواند اهداف حوزه نرم افزاری خود را 

برای ارائه در سال آینده محقق کند.

 سال برنامه ریزی، تحقیق و توسعه

به عقیده ســپهری راد ســال ۱۴۰۱ برای شرکت تدبیر 
کیش سال برنامه ریزی، تحقیق و توسعه و سعی در 
ایجاد یک مزیت رقابتی بوده تا با کاهش هزینه های 
تحقیقات و توسعه، بهره گیری از نوآوری های موجود 
در شــرکت های دانش بنیــان و بــا ارائــه راهکارهــای 
جدیــد، از مــوازی کاری در ارائــه ســرویس و پلتفرم با 
رقبا جلوگیری کند. او در این خصوص می گوید: »در 
 B2C ســال جاری نگاه شــرکت تدبیر کیش در حوزه
گسترش پیدا کرده و تفکری بر مبنای ارائه سرویس 
در حوزه پول خرد به صــورت Closed loop با تأمین 
ابزار پرداخت، اپلیکیشن مرتبط و محتوای مورد نیاز 
را تعریف کردیــم. امید داریم در ســال ۱۴۰۲ بتوانیم 
بخشی از ایده های جدید شرکت را عملیاتی کنیم.«
از ســپهری راد درباره تشــکیل گروه های مطالعاتی با 
حضور اندیشــمندان صنعت بانکــداری، پرداخت و 
فناوری کــه در صحبت هایش به آن اشــاره کرده بود، 

سؤال کردیم. 
او سه پرســش اصلی را که هر کدام نیازمند اقدامات  
متناســب اســت، به عنوان نقطه شــروع تحقیق این 
گروه هــا عنــوان کــرد. اول اینکــه کــدام نوآوری هــای 
نوظهــور بیشــترین تأثیــر و باالتریــن میــزان احتمال 

وقوع را در صنعت مالی پرداخت دارند؟ 
دوم اینکــه چگونه این نوآوری ها بر ســاختار صنعت 
و ابعاد مــدل کســب وکار در آینده تأثیــر می گذارند؟ 
و ســوم اینکه پیامدهای ایــن تغییرات بر مشــتریان، 
مؤسســات مالــی و کل صنعــت خدمــات مالــی 

چیست؟

 چالش های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

سپهری راد ســپس درباره چالش هایی که در ســال ۱۴۰۱ در شــرکت تجارت الکترونیک 
تدبیر کیش با آنها روبه رو بودند، صحبــت می کند. او در این خصوص می گوید: »قطعاً 
کلیــه شــرکت های ارائه دهنده ســرویس در ســال ۱۴۰۱ بــا یکســری فاکتورهــای درونی و 
بیرونی تحــت فشــار بوده انــد. فاکتورهــای بیرونی کــه ما را تحــت تأثیــر قــرار داد، رو به 
اشــباع بودن بازارها، حضور رقبــای جدید )رقابت بر بخش های ســودآور کســب وکار( و 
تغییرات سریع فناوری در کسب وکارها )زیرساخت ها، سرویس، نرم افزار، سخت افزار، 
محتوا و...( بوده که در درآمدهای شرکت مؤثر بود. ما برای محافظت از کسب وکار خود 
با ادغام محصوالت، نوآوری در بــازار بنگاه های تجاری، تقویت اقدامــات و ابتکارات در 
بازاریابی، بازبینــی چهارچوب بازار موجــود، ارزیابی فرصت هــا و تهدیدها، تجدیدنظر 
در ساختارهای سازمانی و ایجاد یک ساختار منعطف سعی در بقا و حضور بیشتر در 

حوزه هایی که مأموریت شرکت است، داشته ایم.«
به عقیده سرپرســت شــرکت تجارت الکترونیک تدبیــر کیش، قطعاً فضــای رقابتی در 
ســال ۱۴۰۲ با توجه به افزایش شــدید هزینه های نیروی انســانی به خصــوص نیروهای 
حوزه فنــاوری اطالعات، افزایش رســوب دانــش این حوزه در شــرکت ها، به ویــژه تکامل 
فنــاوری در حوزه فین تــک، ورود ابداعــات و نوآوری هــای جدید در صنعــت از یک طرف 
و کاهش توان مالی دریافت کنندگان ســرویس در حوزه هــای B2B  و B2C از طرف دیگر 
که به ایجاد محیطی نامطلوب در قیمت گذاری منجر می شــود، بسیار گسترده خواهد 
بود؛ به طوری که حاشــیه  ســود را با فشــار و خطر مواجه خواهد کرد. او در این خصوص 
توضیح می دهد: »پیش بینی های بازار برای سال آینده با تحلیل داده های عمومی کشور 
و داده هــای اختصاصی کســب وکار در حوزه های ســرویس های VAS، بانــک و پرداخت 
)نرم افزار و زیرساخت( به منظور تعیین و پیش بینی سهم بازار برای شرکت تدبیر کیش 

از چالش های سال آینده است.«

 برنامه هایی برای سال جدید

سپهری راد سپس درباره مهم ترین برنامه های شرکت تجارت الکترونیک تدبیر کیش در 
سال ۱۴۰۲ صحبت می کند. طبق گفته های او، در سال آینده روی چند محصول محوری 
تمرکز خواهند کرد و از طریق همکاری با بانک هــا، به منظور تأمین تجهیزات و ابزارهای 

پرداخت، محصوالت و سرویس هایشان را به صورت مشارکتی ارائه خواهند داد. 
او در ایــن خصوص می گویــد: »همچنین در ســال آینده بــرای پلتفرم جدید شــرکت بر 
مذاکرات و مشــارکت با یکــی از بانک های کشــور تمرکز خواهیــم کرد. عالوه بــر این، در 
سال ۱۴۰۲ موقعیت شرکت را در بازار تثبیت خواهیم کرد تا از رشد بازار منتفع شویم؛ 
محصوالت مان را با الزامات مشــتریان همســو و ســریع تر به بازار عرضــه خواهیم کرد؛ 
مجاری فروش پیشــرفته برای مشــتریان در حوزه B2C ایجاد خواهیم کــرد و در حفظ و 
توسعه نیروی انســانی نیز تمام تالش مان را به کار خواهیم بست. محصول چشم بازار 
)I MARKET( را نیز که یک E-marketplace اســت، با مأموریت ایجاد بســتر آنالین 
کسب وکار جهت تسهیل تجارت ملی و بین المللی توسعه خواهیم داد تا تمام کنشگران 
کســب وکار داخل کشــور بتوانند کاال و خدمات خود را ســریع تر و ارزان تر به مشتریان 
بالقوه و بالفعل خود عرضه کنند. هدف این پروژه، فراهم کردن فضای آنالینی است که 
در آن تأمین کنندگان و خریداران بازارهای مختلف، بتوانند با هم ارتباط سریع، ارزان و 
اثربخش برقرار کنند و نیازهای کســب وکار یکدیگر را از این طریق برطرف ســازند. عدم 
محدودیت جغرافیایی، این فضا را به محلی مناسب برای کسب وکار بین المللی تبدیل 

می کند.«
او در پایان می گوید: »با تکمیل بحث اتصال )connectivity( در کشور و اتمام طرح های 
5G در حوزه تلکام و نیز عملیاتی شــدن بهره برداری از فناوری های اینترنت اشیا، هوش 
مصنوعی، کلود و...، باید امید داشــت که به نقطه ای برســیم که همگرایی در سرویس، 
نرم افــزار، پلتفــرم و ابزارها تحقــق پیدا کنــد و مباحــث باندلینــگ و هم افزایــی در حوزه 
سرویس دهی )خصوصاً به صورت B2B در کسب وکارهای مشابه و حتی متفاوت از هم( 
جهت کاهش هزینه ها و تسهیل استفاده از سرویس های متنوع برای شهروندان اتفاق 
 VAS بیفتد. در این صورت، شــرکت های حوزه فین تک و تأمین کنندگان ســرویس های
و... باید استراتژی کشوری خود را بر اساس شرایط جغرافیایی کشور، شرایط اجتماعی، 
شرایط اقتصادی، میزان رسوب دانش، هوش اجتماعی، فرهنگ عمومی، سیاست ها و 

اعتقادات، به استراتژی استانی و منطقه ای در کشور تغییر دهند.«



162
ماهنامه اختصاصی مدیران

فناور ی های مالی ایران

و
محمدمحسن صدر، مدیرعامل امیدبوم درباره وضعیت این شرکت در سال جدید می گوید

۱۴۰۲؛ سال رونمایی 
شکوفایی محصوالت

امیدبوم یکی از شرکت های زیرمجموعه  هلدینگ فناوری اطالعات بانک سپه است که در ساختار جدید بانک و بعد از پروژه 
ادغام، قرار شد در حوزه های کسب وکاری جدید و فناورانه بانک فعالیت کند. راه اندازی کارخانه هوشمندسازی و نوآوری امیدینو،  
ارائه خدمات اعتباری، راه اندازی نئوبانک سپه و... از جمله اقدامات و مأموریت های این شرکت برای حرکت بانک سپه به سمت 
مباحث نوآوری است. محمدمحسن صدر، مدیرعامل این شرکت می گوید که در کارخانه هوشمندسازی و نوآوری امیدینو از 
ایده های نو در حوزه های بانکی و غیربانکی استقبال می کنند و تنها شرط حمایت از آنها این است که پتانسیل تجاری شدن را داشته باشند. او 
معتقد است بخش دولتی اگر بتواند چابکی بخش خصوصی را داشته باشد و آن را با قدرت خود تلفیق کند،  می تواند خدمات قابل توجهی را 
ارائه دهد؛ موضوعی که شرکت امیدبوم نیز درصدد است تا آن را انجام دهد و عالوه بر بزرگی و منابعی که از سمت بانک سپه دارد، چابک نیز 
عمل کند. به عقیده صدر، ۱۴۰۲، سال شکوفایی و رونمایی از محصوالت جدید امیدبوم و بانک سپه است و مجموعه فعالیت ها و پروژه هایی 
که انجام شده، فضای کسب وکاری بانک سپه را در سال آینده تغییر خواهد داد. در این شماره از ماهنامه عصر تراکنش به سراغ محمدمحسن 

صدر، مدیرعامل امیدبوم رفتیم تا با او درباره این شرکت و چشم اندازهای آن صحبت کنیم.

 پاتوق نوآوری بانک سپه

پس از پایان پروژه ادغــام بانک ها و مؤسســات مالی و اعتباری نظامی در بانک ســپه، 
هلدینگ فنــاوری اطالعات ســپه با شــش زیرمجموعــه کــه از شــرکت های بانک های 
ادغامی بودند، شــکل گرفــت. یکــی از ایــن شــرکت های زیرمجموعه  هلدینگ ســپه، 
شــرکت تدبیر تراکنش ایرانیان متعلق به بانک قوامین بود که در راســتای یکپارچگی 

و برندســازی بانک ســپه به امیدبوم تغییر نــام داد. 
محمدمحســن صــدر، مدیرعامــل امیدبــوم ابتــدا 
درباره چیســتی این شــرکت و مأموریت های جدید 
آن صحبت می کند: »پس از آغاز به کار مجموعه با 
نام امیدبــوم و تعیین هیئت مدیره جدید، یکســری 

عکس: نسیم اعتمادی

نیلوفر نادری
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مأموریت های جدید برای آن تعریف شد؛ این مأموریت ها مربوط به حوزه فین تک و 
نوآوری است که افتتاح کارخانه هوشمندسازی و نوآوری امیدینو در اوایل بهمن ماه 
یکی از این مأموریت ها جهت حرکت به ســمت نوآوری بود. این کارخانه پتانسیل 
ارائه خدمت در حوزه های مختلفی مانند حمل ونقل، بانکداری، صنعت و معدن و 
امثالهم را دارد و از پروژه هایی که امکان تجاری سازی را دارند، در این کارخانه حمایت 
می کنیــم و اگر عالوه بر ارائه خدمت به ســرمایه گذاری نیز احتیاج داشــته باشــند، 
سرمایه گذارشــان می شــویم.« به گفته صدر، این کارخانه نــوآوری ۸۵۰۰ متر مربع 
وسعت دارد و قرار اســت اکوسیستمی متشکل از کســب وکارهای بزرگ و کوچک 
باشد و به مرور به مرجع نوآوری تبدیل شود و طرح ها را بررسی و ممیزی کند. بنا بر 
صحبت های مدیرعامل امیدبوم، کارخانه هوشمندســازی و نوآوری امیدینو قصد 
دارد به پاتوق نوآوری بانک سپه تبدیل شود و از ایده های نو و طرح هایی که پتانسیل 

تجاری شدن دارند، حمایت  کند.

 امیدبانک؛ نئوبانک بانک سپه

بنا بر صحبت های مدیرعامل امیدبوم، بانک سپه در راستای بانکداری دیجیتال که 
گفتمان روز صنعت بانکی است،  نئوبانک سپه را با نام امیدبانک طراحی و ارائه کرده 
که نرم افزار آن هم اکنون فعال است، اما تا تجاری نشود برای عموم رونمایی نمی شود. 
صدر درباره مفهوم نئوبانک در دنیا می گوید: »نئوبانک های موجود در ایران به معنای 
واقعی کلمه نئوبانک نیستند و در واقع موبایل بانک هایی هستند که شعبه دیجیتال 
یک بانک اند. این در حالی است که یک نئوبانک باید بتواند بستری را فراهم کند که 
Third Partyها بتوانند سرویس های خود را در آن ارائه دهند. عالوه بر این نئوبانک ها 
نباید وابسته به یک بانک باشند، یا لزوماً از سمت صنعت بانکداری تأسیس شده 
باشند، در حالی که در ایران شاهد وابستگی کامل نئوبانک ها به یک بانک و برآمدن 
آنها از دل یک بانک  هستیم. بانک سپه در نظر دارد تا نئوبانک خود را محدود نکند و 
درِ همکاری با بانک ها و صنایع دیگر را باز بگذارد تا بتواند به آن بلوغی که باید، برسد و 
یک نئوبانک تمام عیار باشد.« او الزمه تحقق چنین امری را شناسایی نیاز مشتریان و 
تمایل سایر بانک ها و صنایع دیگر برای همکاری با بانک سپه می داند و معتقد است 
اگر چنین همکاری هایی شکل بگیرد، نئوبانک سپه از بسیاری از نئوبانک های بخش 

خصوصی پیشی می گیرد.

 خلق یک بوم کسب وکاری

طبق توضیحات صدر، فضای کسب وکاری نوین بانک سپه در اختیار امیدبوم است 
و این شرکت مأموریت های زیادی برای حرکت بانک سپه به سمت مباحث نوآورانه 
در دستور کار دارد. صدر در این باره توضیح می دهد: »ما یک API Market Place نیز 
ایجاد کرده ایم که مراحل تست آن انجام شده و تالش مان این است که تا پایان سال 
جاری عملیاتی شــود. در واقع هرگاه که از تجاری شدن آن مطمئن شــویم، در اختیار 
عموم قرار می گیرد. این مارکت پلیس، یک بوم کســب وکاری است که به حوزه بانک 
محدود نمی شود و فعالیت خود را با انعقاد قرارداد با حوزه های متفاوت و متکثر جلو 
می برد.«  او به مفهوم نسل زد اشاره می کند و می گوید این نسل به عنوان اولین نسل 
اجتماعی، از کودکی با دسترسی به اینترنت و سایر ابزارهای هوشمند بزرگ شده اند و 
نیازها و مطالبات متفاوتی دارند که باید برطرف شود، در نتیجه خلق اکوسیستم هایی 
که با خواســته ها و فرهنگ آنها هم خوانی داشته باشــد، موجب رضایت مندی آنها 
می شود و بانک ســپه که اولین و بزرگ ترین بانک کشــور اســت نیز بر آن است تا در 
راستای هم خوانی خدمات و نیازهای نسل زد گام بردارد. بنا بر گفته های مدیرعامل 
امیدبوم، یکی دیگر از اقدامات این شرکت در سال جاری در راستای مباحث نوآوری 
و ارائه سوئیچ خدمات اعتباری است. او در این باره می گوید: »در سال جاری سوئیچ 
خدمات اعتباری را راه اندازی کرده ایم که جامعه هدف ما در این سرویس فعالً کارکنان 
بانک سپه، نیروهای مسلح و افراد شاغل در وزارتخانه های مختلف هستند. پرسنل 
این ارگان ها می توانند از ما سرویس دریافت کنند؛ به این معنی که بر اساس قراردادی 
که با آنها می بندیم، به کارکنان شان اعتبار می دهیم. توجه داشته باشید که نقدینگی 
نیست و صرفاً اعتبار است. فعالً این سرویس را به سازمان ها ارائه می دهیم و در قدم 
بعدی به ســمت افراد حقیقی می رویم تــا نکول آن کمتر شــود و ایــن خدمت بتواند 

شروع به فعالیت کند.«

 راه اندازی شبکه اجتماعی خاص بانک سپه

پروژه  دیگری که توسط شرکت امیدبوم در حال راه اندازی 
اســت، ایجاد یــک شــبکه اجتماعی خاص بانک ســپه 
اســت. صــدر دربــاره راه انــدازی ایــن شــبکه اجتماعــی 
می گویــد: »می خواهیم برخی خدمــات بانکــی را که در 
نئوبانک سپه یا در سرویس اعتباری خود داریم، در این 
شــبکه اجتماعی نیز ارائه دهیــم. ما در حــال خلق یک 
اکوسیســتم دیجیتال هســتیم کــه بازیگــران مختلفی 
دارد و هل دادن آنها به ســمت یک شبکه اجتماعی که 
بتواند نیازهای مالی و مکالمه ای آنها را برطرف کند تا الزم 
نباشــد برای انجــام فعالیت های مالی و مکالمه ای شــان 
تعــداد زیــادی نرم افــزار داشــته باشــند،  امــری ضــروری 
اســت. ما خودمــان را به مشــتریان بانک ســپه محدود 
نمی کنیم، اما همین تعداد مشتریان بانک سپه هم برای 
راه اندازی این شبکه اجتماعی کافی است و اگر بتوانیم 
خدمت باکیفیتی به آنها ارائه دهیم، رسالت مان را انجام 

داده ایم.«

 چابکی و قدرت در کنار هم

افزایش نرخ مهاجرت، پایین بودن دستمزدها و توانایی 
افــراد بــرای دورکاری در شــرکت هایی کــه حقــوق دالری 
می دهند، به پدید آمدن چالش نیروی انسانی در ایران 
منجر شده است. بانک ســپه نیز از این چالش در امان 
نبوده و با آن دســت وپنجه نرم می کند. صدر در این باره 
می گوید: »افراد می آیند، مشغول به کار می شوند و بعد 
از مدتی می روند و نگهداشــت آنها در مجموعه دشوار 
شــده اســت. با این حال در تالش هســتیم تا جذابیتی 
ایجاد کنیم که نیروهای متخصص به سمت ما بیایند و 
بمانند و تا جایی که قادر باشیم نیز شرایط مالی خوبی را 
برایشان فراهم می آوریم که بتوانیم این نیروها را در کنار 

خود حفظ کنیم.« 
او اضافه می کند که یکی از چالش هــای پیش روی آنها،  
عدم هماهنگی و تطبیق دستگاه های مختلف مملکتی 
است که سرعت کارها را کاهش می دهد و مانع توسعه 
سریع می شــود: »بخش دولتی گرچه قدرتمند است و 
منابع زیادی دارد، اما چابکی بخش خصوصی را ندارد. 
توســعه مســتلزم تلفیق چابکی و قدرت اســت و بخش 
دولتی باید این چابکی را از بخش خصوصی یاد بگیرد.«
او معتقد است سال ۱۴۰۲، سال شــکوفایی و رونمایی 
از محصــوالت امیدبــوم و بانک ســپه اســت و بانک از 
ســرویس های تجاری شــده اش رونمایــی می کنــد. او 
دربــاره ســال آتــی می گویــد: »تالش هــای یک ســاله ای 
کــه در شــرکت امیدبــوم انجــام شــده، در ســال آتی به 
ثمــر می نشــیند و محصوالت مــان آمــاده رونمایــی 
می شوند؛ در نتیجه ســال ۱۴۰۲ سال بســیار متفاوتی 
برای بانک سپه خواهد بود؛ چراکه مجموعه فعالیت ها 
و پروژه هایی که انجام شــده، فضای کسب وکاری بانک 
ســپه را تغییر خواهد داد. ما به دنبال حرکت به سمت 
Banking as a Service  هســتیم و می خواهیــم بــر 
پایه ســرویس های مختلف بانکداری کنیم که ابزار این 
موضوع، همیــن پروژه هــای در حال انجام ما هســتند. 
در نتیجه سال آینده را ســال درخشان و متفاوتی برای 

بانک سپه می بینم.« 
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در گفت وگو با هم بنیان گذاران زیبال درباره عملکرد پنج ساله و چالش های آنها مطرح شد

کوچک شدن اقتصاد 
دیجیتال کشور با یک کلیک

زیبال که از ســال ۱۳۹6 بــا تمرکز بــر حــوزه کارت خوان ها شــکل گرفت، بعــد از مدتی در راســتای تکمیــل محصوالت و 
سرویس های مالی و پرداختی ارائه شده خود، اقدام به عرضه درگاه پرداخت اینترنتی همراه با امکانات کاربردی مانند 
تسویه آنی، سرویس بازگشت وجه )Refund( و همچنین گزارش های کاربردی کرد و در حال حاضر دامنه گسترده ای 
از زیرســاخت ها و محصوالت مالی و پرداختی را در اختیار کسب وکارها قرار می دهد. این شــرکت که در سال ۱۳۹7 از 
سوی معاونت علمی-فناوری ریاست جمهوری به عنوان شرکت دانش بنیان شناخته شده، امسال پنج سالگی خود را در حالی جشن 
گرفت که وضعیت اقتصادی-اجتماعی کشور به  گونه ای ا ست که فعاالن و کسب وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال کشور را با چالش های 
مالی، فنی و منابع انسانی روبه رو کرده است. به نظر هم بنیان گذاران زیبال انحصار و رویکرد مداخله ای رگوالتور از مهم ترین چالش های 
پیش روی صنعت پرداخت در کشور است که به از بین رفتن قبح آن و همه گیر شدن بی قانونی در صنعت منجر می شود. در گفت وگویی 
که با هم بنیان گذاران زیبال داشــتیم، درباره عملکرد و چالش هایی که در پنج ســال فعالیت شان داشــته اند، صحبت کردیم. در ادامه 
گزارشــی از گفت وگوی عصر تراکنش با محمدمهدی فاطمیان، مدیرعامل؛ ســجاد شــاهی، مدیر اجرایی و محمد زمان زاده، مدیر فنی 

زیبال را می خوانید.

نیلوفر نادری

عکس: حامد کریم زاده

از راست به چپ:
 محمد مهدی فاطمیان
محمد زمان زاده
سجاد شاهی
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 تمرکز بر بهبود روندها

زیبال از سال ۱۳۹۶ با تمرکز بر حوزه کارت خوان ها شکل گرفت و بعد از مدتی در راستای 
تکمیل محصوالت و سرویس های مالی و پرداختی ارائه شده خود، اقدام به عرضه درگاه 
پرداخت اینترنتی همراه با امکانات کاربردی مانند تسویه آنی، سرویس بازگشت وجه 
)Refund( و همچنین گزارش های کاربردی کرده و در حال حاضر دامنه گسترده ای از 
زیرســاخت ها و محصوالت مالی و پرداختــی را در اختیار کســب وکارها قرار می دهد. 
طبق صحبت های محمدمهدی فاطمیان، مدیرعامل زیبال، این شرکت طی پنج سال 
فعالیت خود، چه به لحاظ تعداد نیروی انسانی، چه به لحاظ محصوالت، بزرگ شده 
و این بزرگ شدن مستلزم بازاندیشی در فرایندهای بخش های مختلف آن بوده است. 
برای مثال ساختار حقوقی قبلی تعارضاتی را بین مشتری و کسب وکار ایجاد می کرد 
که هم اکنون رفع شــده اســت. عالوه بر این، کوشــیده اند با کمترین تعداد نیروی کار، 

بیشترین بازدهی را داشته باشند و قیمت تمام شده 
محصوالت و خدمات شــان را به صــورت حداقلی نگه 
دارند. او بر این باور است که شرکت هایی مانند زیبال 
که در حوزه فناوری اطالعات فعالیت می کنند، باید با 
به  کارگیری سیستم ها میزان فعالیت شــان را افزایش 
دهند و این نگرشی است که در زیبال نیز حاکم است.

بــه گفتــه او، تــا ســال ۱۳۹۹ فضــا بــرای پرداخت یارها 
مساعد بود و شاهد رشد بازار آنها بودیم و این موضوع، 
موجب افزایش میل کسب وکارها به فعالیت می شد، 
اما طــی چند ســال اخیــر رگوالتــور بــا محدودیت ها و 
موانعی که برای کسب وکارهای این حوزه ایجاد کرده، 
موجب کاهش انگیزه افراد، درآمد آنها و روند توسعه 
اقتصادی شان شــده اســت. فاطمیان، هم بنیان گذار 
زیبال با اشــاره به این مســائل می گوید: »آن روزی که 
بتوانیم بر سر مسائل اقتصاد دیجیتال ایران با رگوالتور 
به یک فهم مشترک و منطقی برسیم، عید ماست و 
می توانیم به آینده پرداخت یاری در ایران امیدوار باشیم 
و برای آن برنامه ریزی کنیم، اما در حال حاضر نگرانی ها 
درباره وضعیت اکنــون و آینده، کار را بــرای فعاالن این 
حــوزه دشــوار کــرده و آنهــا را از برنامه هایشــان عقــب 
انداخته است. ما در سالی که گذشت، تمرکزمان را روی 
توسعه سرویس های جانبی پرداخت گذاشتیم؛ یعنی 
زنجیره محصــوالت و خدماتی کــه در کنار یــک درگاه 
پرداخت اینترنتی معنا پیدا می کند؛ از ریفاند گرفته تا 
سرویس های مبتنی بر تسویه، توسعه زیرساخت های 
داخلــی، بک آفیــس، گــزارش و ثبت ســفارش و حتی 

اصالح ساختار حقوقی.« 
به گفته ســجاد شــاهی، هم بنیان گذار و مدیر اجرایی 
زیبال نیز رویکرد آنها در چهار ســال اول شــکل گیری 
زیبال، توســعه ســریع بود تا در کمتریــن زمان ممکن 

خدمت یا محصولی را که باید، در اختیار عموم قرار دهند، اما در یک سال گذشته بر 
ارتقای سطح کیفی سرویس ها و محصوالت و مقیاس پذیر شدن در راستای رقابت در 

بازارهای بیشتر و بزرگ تر متمرکز شده اند.
شاهی توضیح می دهد که در ماه های اخیر به دلیل اختالالت پیش آمده برای اینترنت 
کشــور و اعتراضات مردم پیرامون مســائل اقتصادی-اجتماعی، اولویت بســیاری از 
شرکت ها تغییر کرده و استفاده از سرویس های مالی در اولویت دست چندم آنها قرار 
گرفته و از بهینه سازی فاصله گرفته اند. در واقع آنچه به اولویت اول شرکت ها تبدیل 
شده، حفظ تراز مالی شان است. او می گوید: »مشــکالت مالی، فنی و منابع انسانی 
ایجادشده برای ما و دیگر بازیگران اقتصاد دیجیتال کشور، نتیجه کوچک شدن اقتصاد 
ایران با یک کلیک است که یک شبه اقتصاد ایران را چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ 
کیفی با مشکل روبه رو کرد و سالی که با بهبود فرایندها شروع شده بود، با تالش برای 

حفظ تراز مالی، بقا و تعدیل نیرو در برخی شرکت ها به پایان رسید.«

 زیبال؛ همیشه در دسترس

همیشــه در دســترس بــودن شــعاری  اســت کــه زیبال 
بــر آن تأکیــد می کنــد و تحقــق چنیــن شــعاری در گــرو 
فعالیــت دقیــق و منســجم تیــم فنــی مجموعه اســت. 
محمــد زمــان زاده، هم بنیان گــذار و مدیــر فنــی زیبــال 
دربــاره ایــن شــعار می گویــد: »مــا بــرای تحقــق ایــن 
جملــه، زیرســاخت های فنــی و امنیتی مــان را توســعه 
دادیــم تــا بــا توجــه بــه نیازهــا و حساســیت های حوزه 
فین تک خطاهــای سیســتمی موجــود را کاهش دهیم 
و تاکنــون ۹۹.۹ درصــد پایــداری داشــته ایم کــه قطعــاً 
در ارتقــای تجربــه کاربران مــان نیــز مؤثــر بــوده اســت. 
یکــی از دســتاوردهای مــا در این مــدت طراحــی و ارائه 
سرویس مسیردهی هوشــمند بوده که از تراکنش های 
ناموفق جلوگیری می کنــد. همچنین ما در حال حاضر 
با شــش پی اس پــی همــکاری می کنیــم و کاربر بــا ثبت 
درخواســت خود جهت اخــذ درگاه پرداخــت می تواند 
از تمــام ایــن شــش درگاه اســتفاده کنــد و الزم نیســت 
بــرای اســتفاده از هــر کــدام به صــورت جداگانــه اقــدام 
کند. طی پنج ســال گذشــته بیــش از ۱۵ میلیــون کاربر 
روی درگاه زیبال تراکنش ثبــت کرده اند، پذیرندگان در 
بستر زیرساخت های تسویه زیبال با بیش از ۷۵۰ هزار 
نفر تسویه حســاب انجام دادند، بیــش از ۲۵۰ میلیون 
فراخوانــی وب ســرویس باموفقیت پاســخ داده شــده و 
۷۳ درصــد پذیرنــدگان زیبــال از ســرویس مســیردهی 

هوشمند استفاده کرده اند.«
فاطمیان اضافه می کند که آنها در پنج سال گذشته، ۸۰۰ 
هــزار میلیارد ریــال و ۱۰۰ میلیــون تراکنــش را با موفقیت 
پردازش کرده اند. ۴۰ هزار کسب وکار طی پنج سال گذشته 
از زیبال ســرویس دریافت کرده اند که در حال حاضر ۱۴ 
هزار مورد از آنها فعال هســتند و ثبت ۶۰۰ تراکنش طی 
یک ثانیه در سیســتم را هم بــا موفقیت پاســخ داده اند: 
»ایــن اعــداد و ارقــام می توانــد شــاهدی بــر همیشــه در 
دسترس بودن زیبال و تالش ما در راستای خدمت رسانی 

به افراد و کسب وکارها باشد.«

 مسیردهی هوشمند تراکنش ها 

طی ماه های اخیر شــاهد افزایــش تراکنش هــای ناموفق 
کشــور بودیم که در نتیجه مشــکالت اینترنــت به  وجود 
آمده است. مسیردهی هوشمند یکی از ابزارهایی است 
که می تواند از رخ دادن چنین اتفاقی جلوگیری کند. سجاد 
شــاهی، مدیر اجرایی زیبــال دربــاره فلســفه و چگونگی 
عملکرد این خدمت می گوید: »برای ایجاد هر تراکنش، 
باید آن را در یک پی اس پی ساخت. هر یک از پی اس پی ها 
یک نمره دارند و مسیردهی هوشمند با توجه به آن نمره، 
بهترین پی اس پی ممکن در لحظه را برای انجام تراکنش 
انتخاب می کند. در برخی مواقع تراکنش انجام می شود، 
اما به دالیلی مانند اختالل در مرورگر، قطع آنی اینترنت 
و امثالهــم کاربــر نمی تواند بــه ســایت پذیرنده برگــردد و 
تراکنش معلق می شود. در چنین مواقعی زیبال به صورت 
خودکار مســیر پرداخت دیگری را جایگزیــن می کند و با 
تأیید ثبت تراکنش و گزارش آن به سایت پذیرنده، مانع از 

دست رفتن آن تراکنش می شود.«
بنا بر صحبت های او، نرخ تراکنش های معلق زیبال قبل از 

آن روزی که 
بتوانیم بر سر 
مسائل اقتصاد 
دیجیتال ایران با 
رگوالتور به یک فهم 
مشترک و منطقی 
برسیم، عید ماست 
و می توانیم به 
آینده پرداخت یاری 
در ایران امیدوار 
باشیم و برای آن 
برنامه ریزی کنیم، 
اما در حال حاضر 
نگرانی ها درباره 
وضعیت اکنون و 
آینده، کار را برای 
فعاالن این حوزه 
دشوار کرده و آنها 
را از برنامه هایشان 
عقب انداخته است
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محدودیت های اعمال شده بر اینترنت، دو الی سه درصد بوده، اما در ماه های اخیر افزایش 
یافته است؛ در چهارم مهرماه امسال نرخ تراکنش های معلق به ۱۵ درصد رسید و این ابزار 
زیبال توانست به کسب وکارها کمک کند تا همان فروش اندکی را هم که داشتند، حفظ 
کنند. شــاهی ادامه می دهد: »این خدمت تراکنش های ناموفــق را موفق نمی کند، بلکه 
تراکنش هایی را که موفق بوده، اما به هر دلیلی فرد نتوانسته به سایت پذیرنده برگردد یا 
سایت پذیرنده پیام تأیید تراکنش را دریافت نکرده، تأیید می کند و خدمتی انتخابی است 

که به کاربر فرصت استفاده یا عدم استفاده از آن را می دهد.«

 روی زمین ماندن برنامه ها در نیمه دوم سال

بنا بر گفته  فاطمیان، گرچه مقایسه عملکرد نیمه دوم سال ۱۴۰۱ زیبال با عملکرد نیمه دوم 
سال ۱۴۰۰ نشان از رشد کسب وکار آنها دارد،  اما این به معنای آن نیست که توانسته اند 

از تمــام پتانســیل های خــود اســتفاده کنند و بــه اهداف 
تعیین شده شان برای پایان سال برسند.

مدیرعامل زیبال درباره این عدم تحقق اهداف می گوید: 
»در هفته های اول اعتراضــات مردمی و قطعی اینترنت 
شــاهد کاهــش ۵۵ تــا ۶۰درصــدی تراکنش هــا بودیــم. 
عالوه بر این مردم یکدیگر را به عــدم خرید اینترنتی نیز 
دعوت می کردند و به عبارتی ما عالوه بر مشکالتی که به 
اینترنت مربوط می شــد، با مقاومت مردم برای استفاده 
از خریــد  اینترنتــی در زندگــی روزمره شــان نیــز روبــه رو 
بودیم. گرچه اکنون این اختالالت تا حدی رفع شــده، اما 
کســب وکارهای بســیاری هســتند که هنوز به وضعیت 
قبلی خود برنگشته اند و خواستار بازگشت به وضعیت 
قبل از این هستند. برای مثال در دو روزی که اینترنت برای 
جلوگیری از تقلب در کنکور قطع شــد، فروش بســیاری 
از وب ســایت ها بــه صفر رســید. ما نیــز در ایــن چند ماه 
نتوانســتیم به اهدافــی که تــا پایان ســال بــرای خودمان 
تعیین کرده بودیم، برســیم و ۴۰ درصــد از برنامه هایمان 

روی زمین ماند.« 
فاطمیان با اشاره به اینکه اینستاگرام سکوی مهمی برای 
فروش کاال و خدمات در داخل کشور است، بیان می کند 
که فیلتر شــدن آن موجــب وارد آمــدن ضــرر و زیان های 
مالی غیرقابل جبرانی به افراد شــده و بسیاری از کسانی 
که از اینستاگرام به عنوان ابزاری برای معرفی و اعالم کاال 
و خدمات شان به مشتری استفاده می کردند تا از طریق 
اینســتاگرام وارد ســایت آنها شــده و خرید خــود را ثبت 
کنند، حاال روی دیده  شدن در جست وجوی گوگل متمرکز 
شــده اند و این در حالی اســت که عــالوه بر اینکــه ارتباط 
آنها با ســرورهای خارجی به مشــکل برخورده، یکسری 

ســرورهای داخلی را نیز پیــدا نمی کننــد. او می گوید که ایــن اختالل در فــروش اینترنتی 
فروشگاه ها به کاهش تراکنش ها و ضرر پرداخت یارها نیز منجر شده است.

 اشتباهی در کار نیست!

فاطمیان معتقد اســت گزارش شــاپرک درباره میزان کاهش تراکنش ها، واقعی نیســت 
و ضریب تأثیر کســب وکارهای دولتی و کالن در آن اســت که باعث شــده از کاهش ۱۸ تا 
۲۰درصدی تراکنش ها صحبت کنند و این عدد با برداشــتن ســهم ســطح کالن بیشــتر 
می شــود. او در این بــاره توضیح می دهــد: »ســامانه های کالن ثبت تاکســی، غــذا، کاال و 
سامانه های دولتی مانند قوه  قضائیه و مالیات که سرور داخلی دارند، با کاهش حداقلی 
تراکنش ها روبــه رو بودند، زیرا عــالوه بر داخلی بودن سرورهایشــان، بــه لحاظ اجتماعی 
نیز مردم مجبور به اســتفاده از آنها هســتند تــا نیازهای اساسی شــان را برطــرف کنند و 
این ســامانه های کالن معمــوالً در اختیــار پی اس پی ها هســتند. این در حالی اســت که 
کسب وکارهای خرد، نو و شخصی گرایش بیشــتری به اخذ درگاه از پرداخت یارها دارند 
و همین  کسب وکارها هم هســتند که در وضعیت کنونی به مشکل برخورده اند و میزان 

فروش شــان به حداقل رســیده اســت. در نتیجــه آمار 
منتشرشده توســط شــاپرک، تحت تأثیر سطح کالن 

است.«
فاطمیــان بــا اشــاره بــه توســعه صنعــت پرداخــت در 
کشورهای دیگر و وضعیت ناراحت کننده این صنعت 
در ایران می گوید: »علت اصلی توسعه نیافتگی صنعت 
پرداخت در ایــران رگوالتوری اســت؛ رگوالتــور به جای 
بازارســازی، هماهنگی و همکاری با بخش خصوصی 
بــرای ایجــاد فضــا و رفــع مشــکالت کســب وکارها و 
دل نگرانی هــای خــود، صورت مســئله را پــاک می کند 
و بی توجه به نظر کارشناســان بر مســیر اشــتباه خود 
پافشاری می کند. سهم پرداخت یارها از بازار می تواند 
به اندازه سهم پی اس پی ها باشد، ولی چون نظام  کارمزد 
اصالح نمی شود و بانک مرکزی و شاپرک به جای خلق و 
توسعه مسیرهای نو، بر کارت به کارت، پایا و ساتنا تأکید 
می کنند، این اتفاق نمی افتد. برای مثال وقتی به مطب 
پزشکان می رویم با یک دستگاه کارت خوان بالاستفاده 
روبه رو می شــویم که بــرای فــرار مالیاتی کنار گذاشــته 
شــده و مراجعه کنندگان مجبور بــه پرداخت پول نقد 

یا جابه جایی پول از طریق کارت به کارت می شوند.«
او اظهــار می کنــد کــه ناکارآمــد بــودن مســیرهای 
قانونی باعــث دور زدن آنها می شــود و دیر یــا زود باید 
وضعیت های ناکارآمد را اصــالح کنیم. به نظر او وقتی 
کســی یک حســاب تجاری دارد، دیگر فرقی ندارد که 
از چه ابزاری برای دریافت پول اســتفاده می کند؛ باید 
روش های مختلف پرداخت پول توسعه داده شود و در 
عمل از آنها استفاده شود، اما در حال حاضر تنها راه 
غالب، استفاده از درگاه پرداخت و دستگاه کارت خوان 
است که با دردسرهایی مانند اخذ کد رهگیری مالیاتی 
و نماد اعتماد الکترونیکی مواجه اســت. در حالی که 
روش های موازی پایا، ساتنا و کارت به کارت نه تنها چنین 
دردســرهایی ندارند، بلکه سقف مالی شــان نیز باالتر 
است. در واقع باید بین حساب های شخصی و تجاری 
افراد تمایز قائل شویم و حساب های تجاری را از تمرکز 
بر استفاده از ابزارهای مشــخص دور کنیم که این امر 
مســتلزم توســعه روش های پرداخت متنوع با اصالح 

ضوابط حاکم بر آنهاست.
فاطمیان اصــالح نظام کارمزد کشــور را امــری ضروری 
و مهــم می دانــد و معتقــد اســت وضعیــت کنونــی به 
ایجاد تضاد منافع بیــن پرداخت یارهــا و پی اس پی ها 
منجــر شــده اســت. او در این بــاره توضیــح می دهــد: 
»منظــور از اصــالح نظــام کارمــزد ایــن اســت کــه پــول 
پرداخــت را بانک هــا ندهنــد. در حــال حاضــر کاربــر 
می توانــد از پی اس پی هــا خدمــت رایــگان بگیــرد و در 
صورت تراکنش باال، کارمزد نیز دریافت کند و مطمئن 
باشــد که تســویه هایش به موقــع انجام می شــود. این 
در حالی اســت که با انتخــاب پرداخت یارهــا عالوه بر 
اینکه باید کارمزد خدمت خود را بپردازد، ممکن است 
تسویه هایش نیز با تأخیر انجام شــود. پرداخت یارها 
بــرای پی اس پی هــا قابــل شناســایی هســتند و چــون 
تراکنش هــای مــا در نهایــت به بســتر یــک پی اس پی 
منتقل می شود، آنها می توانند از طریق ترمینال های 
ما، مشتریان بزرگ ما را شناسایی و از آن خود کنند. در 

علت اصلی 
توسعه نیافتگی 
صنعت پرداخت 
در ایران رگوالتوری 
است؛ رگوالتور به 
جای بازارسازی، 
هماهنگی و همکاری 
با بخش خصوصی 
برای ایجاد فضا 
و رفع مشکالت 
کسب وکارها و 
دل نگرانی های 
خود، صورت مسئله 
را پاک می کند و 
بی توجه به نظر 
کارشناسان بر 
مسیر اشتباه خود 
پافشاری می کند
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واقع پرداخت یارها در برخی موارد نقش بازاریاب را برای پی اس پی ها ایفا می کنند.«
او اضافه می کند پی اس پی ها به دلیل اینکه مجوز معتبرتری نسبت به پرداخت یارها 
دارند، قدرت چانه زنی بیشتری با مشتریان دارند و شاپرک با انعطاف بیشتری با آنها 
رفتار می کنــد. این در حالی اســت که بــه پرداخت یارها بــرای انجام رفتارهای مشــابه 
آنچه پی اس پی ها انجام می دهند، برچسب  غیرقانونی بودن می خورد و با ممنوعیت 
استمرار در ارائه یک خدمت یا محدود شدن روبه رو می شوند. او می گوید: »این اقدامات 
رگوالتــور را نمی توان بی قصــد و غرض و از روی بی تجربگی دانســت، زیــرا اگر تصمیم 
بگیرند مشکالت موجود را حل کنند، کارشناسان بسیاری هستند که می توانند به آنها 
مشورت بدهند. در واقع از یک جایی به بعد نمی شود نام این اقدامات ناکارآمد را اشتباه 
گذاشت، چون اشتباه امری غیرعمدی است، اما رگوالتور با آگاهی نسبت به تبعات 

اقداماتش آنها را اجرایی می کند.«

 وابستگی پرداخت یارها به کسب وکارهای رمزارزی

این ادعای رگوالتور که می گوید اگر صرافی های رمزارز 
نباشــند، پرداخت یارهــا نیــز بــا چالش هــای درآمدی 
زیادی روبه رو می شــوند، محل بحث است. فاطمیان 
درباره وابستگی پرداخت یارها به حوزه رمزارز توضیح 
می دهد که گرچه بخش قابل توجهی از درآمد بسیاری 
از پرداخت یارهــا از ســمت صرافی های رمــزارز تأمین 
می شــود، امــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه در صورت 
نبــود آنهــا پرداخت یارها نابود می شــوند، زیــرا قبل از 
جدی شــدن رمزارزی هــا در اقتصــاد دیجیتــال ایــران 
نیــز، پرداخت یارهایــی بودند کــه فعالیــت می کردند. 
او ســال ۱۳۹۷ را دوره طالیــی پرداخت یارهــا می داند و 
معتقد است در این دوره شاهد رشــد ارگانیک آنها و 
متنوع شدن خدمات شان بوده ایم و صنعت رمزارز از 

سال ۱۳۹۹ مهم شده است.

 از بین رفتن قبح قانون

شــاهی بر این عقیده اســت که تــورم، قانــون و رفتارهای 
رگوالتور نسبت به کسب وکارها، به از بین رفتن قبح قانون 
منجر می شــود. او در این بــاره می گویــد: »ممنوعیت ها 
باعث بزرگ شدن برخی کسب وکارهای کوچکی می شوند 
که قانون را دور می زنند و کاربر نیز از آنها استقبال می کند، 
زیرا مسیرهای ساده و کم هزینه ای را جایگزین می کنند. 
در حال حاضر در جلساتی که شــاپرک با پرداخت یارها 
می گذارد، شــاهد این مســئله هســتیم که شــرکت های 
بزرگی به جمع پرداخت یاران اضافه شده اند که بر اساس 
همین منطــق دور زدن قانون، بزرگ شــده اند. برای مثال 
چندی پیــش پیرامــون محدودیــت ۲۵ میلیــون تومانی 
اعمال شده برای پرداخت یارها در راستای کنترل قیمت 
دالر، با شاپرک جلسه ای داشــتیم که در آن جلسه، این 
مسئله مطرح شد که مردم به تتر به چشــم دارایی دالر 
نگاه نمی کنند و نبایــد چنین محدودیتی اعمال شــود. 

در عمل نیز چون این محدودیت ها ضمانت اجرایی سفت وسختی ندارند، دور زدن آنها 
آسان است. در نتیجه در این مورد، یکسری پرداخت یارها با دستکاری کد ترمینال به همان 
سقف قبلی برگشتند. همچنین گزینه واریز بانکی را که زیرمجموعه نظام پرداخت نیست، 
جایگزین روش های پرداختی موجود در این صنعت کردند. این گونه اقدامات مورد استقبال 
رگوالتور نیز قرار می گیرد، چراکه اقدام پرداخت یار از الیه نظام پرداخت خارج شــده و این 

نظام بانکی است که با آن درگیر می شود.«
او اضافه می کند که این روندها باعث آشفتگی وضعیت بازار، از بین رفتن قبح قانون و 
همه گیر شدن دور زدن قانون می شود: »رگوالتور در کوچک کردن صنایع ماهر است، 
ولی هر وقت که قرار باشد به توسعه آن کمک کند، خودش را کنار می کشد. خواسته 

ما این است که نظارت ها پسینی باشند و رگوالتور به جای 
مداخله گری نقش تسهیلگر و ناظر را ایفا کند.«

 از گفت وگو تا حل مسئله

بنا بر صحبت هــای فاطمیان، تنها راه حــل دغدغه های 
رگوالتــور و هموار شــدن مســیر توســعه پرداخت یارها، 
گفت وگو اســت. او در این بــاره می گویــد: »رگوالتور باید 
به ما اجازه دهد که برای حل دغدغه هایش راهکارهایی 
ارائه دهیم کــه به نفع اکثریــت باشــد و در برابر پذیرش 
آنهــا مقاومت نکنــد. در حــال حاضــر رویکــرد رگوالتور 
حذفــی اســت و ایــن مســئله را درک نمی کنــد کــه ایــن 
کسب وکارها در راستای پاسخ به نیازهای برساخت شده 
در جامعــه بــه وجــود آمده انــد و در صــورت نبــود آنهــا، 
جامعه برای رفع نیازهایش به نمونه های غربی وابسته 
و متوســل می شــود. یکی از دغدغه هایی کــه اخیراً فکر 
رگوالتــور را به خــود مشــغول کرده، پول شــویی اســت و 
به جای تالش برای یافتن راه حل مناســب، انتقال وجه 
بیــن پرداخت یارهــا را ممنــوع کــرده اســت. در صورتــی 
کــه پیشــنهاد پرداخت یارهــا ایــن بــود کــه دیتاهــا را در 
اختیارشــان بگذارنــد یا شــاپرک خدمــت کیف پــول به 
کیف پول را در سایت جامع پذیرندگان اجرایی کند، اما 
شــاپرک در پاســخ گفته که این اقدامات مربوط به نظام 

بانکی است، نه پرداخت.«

 اهمیت انحصارزدایی

مدیرعامــل زیبــال بــر اهمیــت انحصارزدایــی تأکیــد 
می کنــد و می گویــد بــرای تحقــق چنیــن امــری نیازمنــد 
کنشگری فعاالن صنفی و شرکت ها هستیم. به نظر او، 
اجرایی شــدن اصالح نظام کارمــزد، قانون گــذاری کارآمد 
و ایجــاد مشــوق های قانونی بــرای کســب وکارها موجب 
رشــد چندین برابری صنعت پرداخت در ایران می شود. 
رقابت اصلی بایــد در ارائه خدمات متفــاوت و باکیفیت 
باشــد و اصناف برای رفع نیاز پرداختی خود به ســراغ آن 
پرداخت یاری بروند که در حیطه کسب وکار آنها فعالیت 
می کند. بــرای مثــال در حــال حاضــر پرداخت یارهایی را 

داریم که روی حوزه گردشگری تمرکز کرده اند.
فاطمیان معتقد است در چنین وضعیتی پرداخت یارها 
دیگر دغدغه مجوز و محدودیت ندارنــد و روی بازاریابی 
حوزه هــای مختلف متمرکز می شــود و کل زنجیــره بابت 
سرویس ها کارمزد دریافت می کند، همچنین ارزش افزوده 
به دســت آمده بیشــتر از چیزی اســت که پی اس پی ها از 
شاپرک دریافت می کنند. گفتنی اســت بانک و شاپرک 
نیــز از ایــن اتفــاق منتفــع می شــوند و کیفیــت خدمات 
افزایــش می یابــد. او می گویــد: »ایــران جمعیــت زیــادی 
دارد و صنعــت پرداخت باید بتواند پاســخگوی نیازهای 
ایــن جمعیت باشــد. عــالوه بر ایــن بایــد زنجیره ارزشــی 
ایجاد شود که به کاربر حق انتخاب بین پرداخت یارهای 
مختلف با کارمزد متفاوت را بدهد تا مفهوم مزیت رقابتی 
در صنعت پرداخــت معنادار شــود. امیدواریم در ســال 
جدید با گفت وگو و اصالح ضوابط بتوانیم به صورت بندی 
آیین نامه هایی کارآمد برسیم که موجبات رشد و توسعه 
صنعت پرداخت در ایران را فراهم آورد و فعاالن حاضر در 

این حوزه را به یک فهم مشترک برساند.« 

ممنوعیت ها 
باعث بزرگ شدن 
برخی 
کسب وکارهای 
کوچکی می شوند که 
قانون را دور می زنند 
و کاربر نیز از آنها 
استقبال می کند، 
زیرا مسیرهای ساده 
و کم هزینه ای را 
جایگزین می کنند. 
در حال حاضر در 
جلساتی که شاپرک 
با پرداخت یارها 
می گذارد، شاهد 
این مسئله هستیم 
که شرکت های 
بزرگی به جمع 
پرداخت یاران اضافه 
شده اند که بر اساس 
همین منطق دور 
زدن قانون، بزرگ 
شده اند
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فناور ی های مالی ایران

فردوس باقری، مدیرعامل سککوک درباره چشم انداز سه  ساله شان می گوید

در پی تأمین مالی یک 
درصد از GDP کشور

سککوک در سال ۱۳۹۴ با هدف تأمین مالی زنجیره تأمین و مدیریت آن متولد شد. مدیرعامل سککوک معتقد است 
تأمین مالی نظام بانکی در همه جای جهان به ســمتی رفته که به جای تأمین مالی نقدی از مدل های اعتباری استفاده 
می کننــد. او این اقدام را قــدم بزرگی برای جلوگیــری از هدررفت و انحراف تخصیص و مصرف ســرمایه های یک کشــور 
می داند و می گوید که این مهم می تواند به کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم کمک کند. او اســتفاده از ابزارهای 
فناورانه در ایران را امری نو معرفی و بیان می کند که برای توسعه چنین ابزارهایی نیازمند برساخت فرهنگ استفاده از آن، هم برای مردم 
و بنگاه ها و هم برای رگوالتور هســتیم تــا حمایت و تقاضای کافــی برای آن ایجاد شــود. او عدم آشــنایی ذی نفعان با ابزارهــای جدید را 
بزرگ ترین چالش این حوزه می داند و معتقد است حل این مسئله زمان  زیادی می برد. باقری هدف اصلی شان را نقش آفرینی در تأمین 
مالی یک درصد از تولید ناخالص ملی می داند و می گوید تالش دارد تا ســه سال آینده به این هدف خود برسد. در گفت وگو با فردوس 
باقری، مدیرعامل سککوک درباره عملکرد،  چالش ها و چشم انداز سککوک صحبت کردیم. در ادامه گفت وگوی عصر تراکنش  با او را 

می خوانید.

عکس: نسیم اعتمادی
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B2B2C ۱۴۰۱؛ متمرکز بر 

سککوک اولین سامانه تأمین مالی زنجیره تأمین در کشور است که با ایجاد یک زنجیره 
تولید تا مصرف و همچنین تأمین مالی تمام حلقه های این زنجیره، از تأمین مواد اولیه مورد 
نیاز تولیدکننده تا ایجاد اعتبــار برای مصرف کننده، می تواند نقش مؤثری در شــکوفایی 
اقتصادی کشور داشته باشد. یکی از ویژگی های تأمین مالی زنجیره تأمین، فناوری محور 
بودن آن است و هم مطالعات نظری و هم تجربیات عملی نشان داده که در کشور ما استفاده 
از ابزارهای نوین و فناورانه در بخش C امکان رشد و توسعه بیشتری دارد. فردوس باقری،  
مدیرعامل سککوک با اشاره به این موضوع،  درباره عملکردشــان در سال ۱۴۰۱ می گوید: 
»سککوک دارای سه بخش عملیاتی کسب وکار به کسب وکار،  کسب وکار به مصرف کننده 
و باشگاه مشتریان است و عملکرد بانک مرکزی و دولت در سال گذشته ما را به این نتیجه 
رســاند که بر حوزه B2B2C متمرکز شــویم تا ارائه دهنــده تأمین مالی خــرد و هدفمند به 

بنگاه ها، مشــتریان آنها و شبکه توزیع شــان باشیم. در 
زنجیره هایی که به مشــتری متصل می شوند،  یکسری 
معامالت کســب و کار به کســب و کار نیــز وجــود دارد؛ ما 
تأمین مالی را از الیه مصرف کننده شروع می کنیم و بعد 
به توزیع کننده، تولیدکننده و نهاده می رسیم و معتقدیم 
این خدمــت می تواند راه حلی بــرای برون رفــت از فضای 
کاهش قدرت خرید مردم باشــد و موجــب افزایش تورم 

شدید نمی شود.«

 لزوم هدایت منابع مالی خرد 

باقری بر این باور است که یکی از راه های درمان اقتصاد 
بیمار ایران، هدایت منابع مالی خرد به سمت معامالت 
واقعــی اســت و رفته رفتــه وضعیت کشــور بــه گونه ای 
می شــود که حاکمیت راهی جز روی آوردن به این مهم 
ندارد. او دربــاره اهمیت این موضــوع توضیح می دهد: 
»بایــد ســرمایه های خــرد را بــه یــک تأمین مالــی مولد 
تبدیل کنیم و بر حلقه های مختلف این زنجیره نظارت 
داشته باشیم تا مبادا اعتبار دریافت شده در موضوعی 
غیر از آنچه بهانــه اخذ آن بوده، خرج شــود. کارت های 
اعتباری پتانســیل نقدشــوندگی آنی دارنــد و بهترین 
روش بــرای تأمیــن مالــی، تزریــق  اعتبــار اســت؛ تزریق 
اعتبــار ریســک ها و اثــرات تورمــی کمتــری دارد و اگر با 
مدیریت درست همراه شود،  به کاهش هزینه تمام شده 
محصول نهایی منجر می شود. این تزریق اعتبار به نفع 
نظام بانکی کشــور نیز هســت؛ تأمین مالی بانک ها به 
پشتوانه سپرده های مردم و با نرخی کمتر از نرخ تورم به 
تسهیالت تبدیل می شود و چون قابلیت نقدشوندگی 
دارد،  نظــارت و هدایــت آن دشــوار می شــود. در نتیجه 
ممکــن اســت بــا هدررفــت ســرمایه مواجــه شــویم.« 

مدیرعامل ســککوک ادامه می دهد: »ما بر این باوریم که انواع سیاســت های حمایتی 
دولتی مانند پرداخت یارانه ها، تســهیالت با نــرخ ترجیهی و مــواردی از این قبیل، باید 
جای پرداخت نقدی، به صورت اعتبار با ماهیت مصرف در زنجیره تأمین را بگیرد. این 
تغییر ماهیت، نه تنها در خصوص هزینه شدن منابع تخصیص یافته در محل مصرف 
پیش بینی شــده، به نهاد حمایتی و سیاســت گذار کمک می کند، بلکــه امکان افزایش 
حجم این حمایت ها را به دولت می دهد، اثرات تورمی کمتری دارد و روی رشــد تولید و 

اشتغال نیز تأثیر مثبتی خواهد گذاشت.«

 نهادینه  کردن فرهنگ استفاده از تأمین مالی زنجیره تأمین

مدیرعامل سککوک معتقد است تأمین مالی زنجیره تأمین در ایران در مقایسه با غرب 
توسعه چندانی نداشته، اما به لحاظ پیشرفت درون مرزی رشد چشم گیری کرده است. او 
در این باره می گوید: »گرچه توجه نهادهای حاکمیتی به این مفهوم جلب شده، اما حجم 
آن نسبت به تأمین مالی نقدی بسیار کمتر است. مردم،  تولیدکنندگان، توزیع کنندگان 

و حاکمیت بایــد فرهنــگ اســتفاده از آن را نهادینه کنند و 
به دلیل شــفافیت و پتانســیل های ســازنده اش به ســمت 
آن ســوق یابند. در همین راســتا ما به حمایــت حاکمیت و 
مردم نیازمندیم تا بتوانیم با افزایــش حجم تأمین مالی به 
افزایش تولیــد، کاهش تــورم و ارتقای کیفیت زندگــی افراد 

کمک کنیم.«
باقــری می گوید باید بــه این نکته توجه داشــت که شــرایط 
تورمی که کشور ما سال هاست با آن دست وپنجه نرم می کند 
و روی کلیه رفتارهای بنگاه های فعال در اقتصاد کشور تأثیر 
گذاشــته، از موانع ایجاد این فرهنگ و استفاده از ابزارهای 
اعتباری است؛ البته یکی از راهکارهای کاهش تورم و اثرات 
آن، اســتفاده از همین رویکرد و پررنگ تر شــدن ســهم این 
نوع از تأمین مالی اســت. بنا بر صحبت های باقری، تغییر 
رویکرد آنها بــه اســتفاده از SCF منجر به این امر شــده که 
ســهم بیشــتری از بازار را از آن خود کنند و از تصورات شان 
برای ســال ۱۴۰۱ فراتر روند. او به تمرکزشــان بــر زنجیره های 
مشخصی نظیر لوازم خانگی اشاره می کند و می گوید که با 
ورود به الیه نهاده توانســته اند به کاهش قیمت تمام شده 

برای مصرف کننده نهایی کمک کنند.

 عدم آشنایی ذی نفعان با ابزارهای نوین فناوری

باقری عدم آشــنایی ذی نفعــان با ابزارهــای نوین فنــاوری را 
مهم ترین چالــش کســب وکارهای نوآور می دانــد و معتقد 
اســت دســتیابی به فهمی مشــترک زمان بــر بــوده و گرچه 
سککوکی ها وقت زیادی را به گفت وگو و آشنا کردن نهادهای 
مختلف با این حــوزه اختصــاص داده انــد، اما ایــن چالش 
همواره پابرجاســت و برطرف نشده اســت. باقری می گوید 
مردم و بنگاه های تولیدی نیز باید برای توســعه تأمین مالی 
زنجیره تأمیــن مطالبه گــری کننــد تــا نهادهــای قانون گذار 
متوجه نیاز جامعه شده و از چنین ابزار کارآمد و نوآورانه ای 
حمایت کنند. او بیان می کند که نتیجه روشنگری آنها در 
ســازمان های مختلف، اضافه شــدن ســرفصل های مربوط 
به این حوزه در رویدادهای بانکی و پرداخت کشــور است و 
خوشبختانه امروز به نسبت چند سال گذشته، وضعیت 
به مراتب بهتری از نظر پذیرش و به کارگیری ابزارهای مبتنی بر 
فناوری های نوین در زمینه تأمین مالی زنجیره تأمین داریم، 
اما تا دســتیابی به وضعیت مطلوب و شــناخت کامل این 

حوزه راه زیادی در پیش است.

 چشم انداز سککوک

مدیرعامــل ســککوک می گوید تمرکــز اصلی آنها در ســال 
۱۴۰۲ بر فراهم آوردن شرایطی اســت که دسترسی مردم به 
ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین را آسان تر کند. او به تمرکز 
بر بنگاه هایی که زنجیره استراتژیک دارند نیز اشاره می کند و 
توضیح می دهد که برای رونق بخشیدن به زنجیره ها باید روی 
تعامل با دولت متمرکز شــوند، زیرا بیشتر تأمین کنندگان 

بزرگ متعلق به بخش دولتی یا وابسته به آن هستند.
باقری چشم انداز سه ساله سککوک را نقش آفرینی در تأمین 
مالی یک درصد از تولید ناخالص ملی کشور و تأمین سرمایه 
در گــردش آن می داند و معتقد اســت گرچه ممکن اســت 
مبلغ این سرمایه در سال های مختلف تغییر کند، اما نسبت 
آن ثابت می ماند. در نتیجه معیار آنها نسبت یا درصدی از 

کل تولید ناخالص داخلی است 

سککوک 
دارای سه بخش 
عملیاتی کسب وکار 
به کسب وکار،  
کسب وکار به 
مصرف کننده و 
باشگاه مشتریان 
است و عملکرد 
بانک مرکزی و دولت 
در سال گذشته 
ما را به این نتیجه 
رساند که بر حوزه 
B2B2C متمرکز 
شویم تا ارائه دهنده 
تأمین مالی خرد 
و هدفمند به 
بنگاه ها، مشتریان 
آنها و شبکه 
توزیع شان باشیم
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فناور ی های مالی ایران

  پلتفرم بانک شهر؛ اکوسیســتمی برای استارتاپ ها 
و فین تک ها 

بانک شــهر دو ســال اســت که با رویکرد تولیــد و تدوین 
همزمان، در مسیر تحقق تحول دیجیتال گام برمی دارد. 

بر اساس گفته های ابراهیمی، شرکت توسعه و نوآوری شهر برای تهیه زیرساخت های 
مرتبــط با تحــول دیجیتال به  جــای تدویــن اســتراتژی و ایجــاد پلتفرم بر اســاس آن، 
از رویکرد تولیــد پلتفرم و تدوین اســتراتژی به صــورت همزمان پیروی کرد تــا در زمان 
صرفه جویی کرده باشد. او می گوید پلتفرم بانکداری دیجیتال بانک شهر در مقیاس 

محسن ابراهیمی، مدیرعامل شرکت توسعه و نوآوری شهر درباره اپلیکیشن همراه شهر پالس مطرح کرد

شکستن تابوی ارائه 
تسهیالت سنتی بانکی

شرکت توسعه و نوآوری شهر، در سال 1389 تأسیس شد و از شرکت های هلدینگ فناوری اطالعات بانک شهر است. این شرکت 
مانند تمام شرکت های فناوری اطالعات داخلی برای پیشبرد پروژه هایش با مشکل منابع انسانی متخصص روبه رو بوده، اما با 
تیم سازی ها و مصاحبه های بسیار با افراد متخصص، اکنون 800 نیروی انسانی دارد و پیاده سازی بانکداری دیجیتال را در کنار 
خدمات نرم افزاری، شهرنت ها و خودپردازهای خارج از شــعب با جدیت در پیش گرفته است. شرکت توسعه و نوآوری شهر از 
ابتدای سال 1۴00 تولید پلتفرم بانکداری دیجیتال بانک شهر را آغاز کرد و اوایل سال 1۴01 اولین محصول این پلتفرم به نام »همراه شهر پالس« 
رونمایی شد. مدیرعامل شرکت توسعه و نوآوری شهر، همراه شهر پالس را نقطه تماس جدید تماماً دیجیتال میان بانک شهر و مشتریان می داند. 
در گفت وگویی با محسن ابراهیمی، مدیرعامل شرکت توسعه و نوآوری شهر به مهم ترین اقدامات این شرکت در سال جاری و برنامه هایشان برای 

سال آینده پرداختیم.

عکس: نسیم اعتمادی
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سال ششم
شماره شصت وهفتم

کسبوکار

بزرگ طراحی شده تا بستری باشد برای برنامه های نوآورانه آینده بانک شهر.
همراه شهر پالس در ابتدا خدمات پرکاربرد و مورد نیاز مشتریان را ارائه می داد، مدتی بعد 
خدمت افتتاح حساب را عرضه کرد و حدود پنج ماه بعد، خدمت دریافت تسهیالت 
آنالین به آن اضافه شد. ابراهیمی با بیان این موارد در خصوص خدمات پلتفرم بانکداری 
دیجیتال بانک شهر توضیح می دهد: »افتتاح حساب نقطه شروع ارتباط هر مشتری 
با بانک است و بانک شــهر با این فرض که تمام مراحل باید دیجیتالی باشند، افتتاح 
حساب آنالین با استفاده از هوش مصنوعی را اوایل تیرماه عملیاتی کرد؛ تمام مراحل 
افتتاح حساب بانک شهر در پلتفرم آنالین است و کارت هم برای مشتری پست می شود. 
دریافت تسهیالت آنالین، دیگر محصول پلتفرم بانکداری دیجیتال بانک شهر است 
که اول آذرماه رونمایی شــد و تا این لحظه بالغ بــر ۶۵ هزار نفر از این خدمت اســتفاده 
کرده اند.« ابراهیمی تسهیالت بانکی را از پیچیده ترین خدمات بانکی می داند و معتقد 
است بانک شهر تابوی بزرگی را در زمینه ارائه تسهیالت شکسته، زیرا این فرایند عالوه 
بر دیجیتالی بودن، ضامن و وثیقه هم نمی خواهد و بر اساس رتبه اعتباری به افراد وام 
می دهد. او تأکید می کند که فرایند ثبت درخواست وام و افتتاح حساب به  وسیله هوش 

مصنوعی و در کمتر از هفت دقیقه انجام می شود.
در ادامــه ابراهیمی دربــاره مزیت های رقابتــی این پلتفرم صحبت می کنــد: »یکی از 
مهم ترین مزیت های رقابتی پلتفرم، معماری به روز آن است که امکان ارائه خدمات 
جدید را در بازه های زمانی کوتاه فراهم می کند. به کارگیری قابلیت های هوش مصنوعی 
برای ارائه خدمات سلف سرویس، احراز هویت مشتری برای افتتاح حساب و پیشنهاد 
تسهیالت از دیگر مزایای رقابتی پلتفرم بانکداری دیجیتال است. پلتفرم بانکداری 
دیجیتال بانک شهر، یک اکوسیستم مالی است که به استارتاپ ها و فین تک ها امکان 
ارائه خدمت می دهد، هر اســتارتاپ و فین تکی که بخواهــد می تواند خدماتش را در 
پلتفرم بانکداری دیجیتال بانک شــهر به روش های گوناگون )پنجره، ارائه مستقیم 
سرویس( ارائه دهد.« او این اقدام را اقدامی برد-برد برای مشتری، فین تک ها و بانک 

می داند.
ابراهیمی با بیان اینکه پروژه بانکداری دیجیتال بانک شــهر سال ۱۴۰۱ به شکوفایی 
خود رســیده، خدمات این پلتفــرم را تشــریح می کند: »پلتفــرم بانکــداری دیجیتال 
همراه شهر پالس با معماری به روز میکروســرویس، پیاده سازی شده که این فناوری، 
خدمات را یکپارچه و شرایطی را فراهم می کند که خدمات جدید مستقل از خدمات 
قبلی به پروژه اضافه  شــوند. همچنین تیم هــا می توانند به صورت جداگانــه و موازی 
پروژه های خود را پیش ببرند. عالوه بر این، زیرساخت ها نیز به  گونه ای تهیه شده اند 

که ظرفیت ترافیک درخواست های مشتریان را داشته باشند.«
او با اشاره به مسیر توسعه همراه شــهر پالس می گوید: »همراه شهر پالس، در ابتدا 
خدمات موبایل بانک شــهر را ارائه مــی داد و در ادامه خدمات ثبت و اســتعالم چک 
صیادی به اپلیکیشــن اضافه شــد. بــا فاصله زمانــی کمتــر از دو ماه افتتاح حســاب 
غیرحضوری عملیاتی و سپس پروژه کارت هواداری باشگاه استقالل رونمایی و بعد از 

آن پروژه تسهیالت غیرحضوری اجرایی شد.«

  رتبه اعتباری؛ تنها معیار دریافت تسهیالت از بانک شهر

پــروژه تســهیالت آنالیــن از بزرگ تریــن پروژه هــای بانکــداری دیجیتــال بانک شــهر 
محسوب می شود که تمام مراحل آن از دریافت اطالعات فرد، محاسبات و استعالم 
گرفته تا بازپرداخت غیرحضوری است. قرارداد تسهیالت هم با پست برای متقاضی 
ارســال و مجدداً به بانک بازگردانده می شود. نرخ ســود ثابت تسهیالت بانک شهر 
۱۸درصد است و فرد می تواند بازپرداخت اقساط خود را در بازه های ۱۲، ۲۴ و ۳۶ ماه 
انتخاب کند. طبق گفته های ابراهیمی، دریافت تســهیالت از بانک شــهر به ضامن 
و وثیقه نیاز ندارد و بانک بر اساس رتبه اعتباری، میانگین سپرده و گردش حساب، 

بدهی های معوق و تعداد چک های برگشتی به افراد وام می دهد.
بــه گفتــه ابراهیمــی، بانــک شــهر در مرحلــه نخســت معیارهــای اولیــه و وضعیــت 
نظام وظیفه بــرای آقایــان و در قید حیــات بــودن متقاضیان را بررســی و میــزان مبلغ 
درخواســت او را رد یــا تأیید می کنــد. در مرحله بعدی مشــتری درآمــدش را در قالب 
خوداظهاری بیان می کند؛ سپس مبلغ و میزان اقساط او در نظام بانکی، درآمد خالص 
و توان بازپرداخت او محاسبه می شــود و بانک تعیین می کند که چه میزان از درآمد 
فرد می تواند شامل بازپرداخت تسهیالت شود. مرحله بعد، میانگین گیری است که 

در بازه ۳ماهه، ۹ماهه و ۱۲ ماهه و بر اســاس نوع حساب 
انتخابی فرد و مدت زمان بازپرداخت محاسبه می شود. 
در ایــن مرحلــه عــدد به دســت آمده از میانگین گیــری با 
مبلغ درخواست متقاضی مقایســه و در صورت امکان 
بازپرداخت، تسهیالت به او اعطا و در صورت عدم تأیید، 
سیستم هوشمند سه نوع تسهیالت منطبق با میانگین 

حسابش را به او پیشنهاد می دهد.
او خاطرنشــان کــرد در مــواردی هــم که مدارک مشــتری 
ناقــص اســت، توضیحــات کافــی بــرای او ارســال و فــرد 

می تواند فقط همان مدرک را اصالح کند.

  مدیریت ۳۲۱ شعبه دیجیتال مستقل از بانک

بر اســاس گفته های مدیرعامل شرکت توسعه و نوآوری 
شهر، تمام مراحل طراحی، تولید و پیاده سازی بانکداری 
دیجیتــال در شــرکت و توســط تیم هــای زیرســاخت و 
توســعه نرم افزار، پشــتیبانی و راهبری انجــام می گیرد و 
این محصول خروجی تالش های مســتمر این تیم ها در 
کنار یکدیگر اســت. ابراهیمی، فراینــد راه اندازی پلتفرم 
و فناوری مرتبط بــا آن را یک مزیت رقابتــی می داند و در 
همین راستا توضیح می دهد: »تیم زیرساخت به  موازات 
پروژه های توســعه ای و با نگاه به استانداردهای روز دنیا، 
زیرســاخت های مورد نیــاز بانک را بــا دو فاکتــور امنیت 
و پایــداری طراحی کرد. اپلیکیشــن بانکــداری دیجیتال 
بانک شهر تست های نفوذ زیادی را پشت سر گذاشت، 
ســپس در محیط الیو بارگذاری شــد. این اپلیکیشن به 
 گونه ای طراحــی شــده تــا ۷×۲۴ و در ســاعات اوج هم در 

دسترس، سریع و ایمن باشد.«
در جریان پروژه های این چنینی دانش قابل تأملی ایجاد 
می شــود که حفــظ و مدیریــت آن حائز اهمیت اســت؛ 
به گفتــه ابراهیمی عــالوه بر پایــش فنی برای پیشــرفت 
پروژه، گزارش هایی نیز به صورت هفتگی ارائه می شــود. 
او می گوید مدیریت دانش و جایگزین پروری برای حفظ 
دانش پروژه از مهم ترین اهداف شرکت توسعه و نوآوری 
شــهر هســتند. او با اشــاره به ۳۲۱ شــهرنت بانک شهر 
می گویــد کــه شــهرنت یکــی از اصلی تریــن مســیرهای 
کسب وکاری این شرکت است که هنگام خدمت رسانی 
هیچ یک از ارکان بانــک را درگیر نمی کند؛ گویی شــرکت 
توسعه و نوآوری شهر ۳۲۱ شعبه دیجیتال را مستقل از 

بانک مدیریت می کند.
ابراهیمی بــا تأکید بر اهمیت پشــتیبانی از شــهرنت ها 
می گوید: »عملکرد شهرنت ها و پیشبرد فرایندهای آن 
به تدارکات ویژه، تأمین مالی و تأمیــن ملزومات به موقع 
نیاز دارد و واحد پشتیبانی همیشه دغدغه ایجاد تعادل 
میان زمان، منابع مالی و ملزومات را دارد؛ به ویژه هنگام 
افتتاح حساب مجازی و تسهیالت.« او درباره اقدامات 
این واحد که نشــان دهنده آمادگــی آنها بــرای انطباق با 
ســایر خدمات فنی در آینده اســت، می گوید: »شــرکت 
توســعه و نوآوری شــهر بــا هــدف زمان بندی مناســب با 
پســت قــرارداد همــکاری منعقد کــرده اســت. ایــن نوع 
قرارداد که به ارســال قراردادهای بانکی منجر می شــود، 
از قراردادهای نادر شبکه بانکی است. این قراردادها در 
پایتخت ظــرف ۲۴ ســاعت و در مراکز اســتان ها طی ۴۸ 

ساعت ردوبدل می شوند.« 
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بازدید یک روزه عصر تراکنش از کارخانه فناپ تک در خرمشهر

رؤیای تحقق قطب 
تجهیزات زندگی هوشمند

کارخانه فناپ تک خرمشهر بیش از یک سال است که کار تولیدی خود را در مکان جدیدی آغاز کرده و حاال توانسته بعد از 
جایابی های زیرساختی به برنامه منظم تولیدی برسد؛ به طوری که به گفته مدیر این کارخانه، تولیدشان به تیراژ ۲۰۰ هزار 
دستگاه کارت خوان رسیده است. عصر تراکنش در یک سفر یک روزه از این کارخانه بازدید کرده و به سالن های مختلف این 
کارخانه سر زده و گزارشی از محصوالت و حال وهوای این کارخانه تهیه کرده که در ادامه آن را می خوانید. ساعت ۸ صبح به 
فرودگاه آبادان رسیدیم و از آنجا با طی کردن یک مسافت حدود نیم ساعته وارد شهرک صنعتی خرمشهر شدیم. در جاده شهرک صنعتی 
ساختمان  های کارخانه های فوالد و سیمان به چشم می خورد تا به کارخانه فناپ تک رسیدیم که کارخانه تولید تجهیزات الکترونیکی است. 
این کارخانه در زمینی حدود ۱7  هزار متر بنا شده و دورتادور ساختمان کارخانه، محلی است برای بازی های ورزشی و پیاده روی و استراحت 

کارکنان کارخانه.

مرضیه امیری

عکس: نسیم اعتمادی
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کسبوکار

  گشت وگذاری در کارخانه

در طبقــه اول کارخانــه، رســتوران کارخانــه قــرار دارد و 
میزهای فوتبال دستی و تنیس در کریدور طبقه اول قرار 
داده شده است. بازدید ما از کارخانه فناپ تک از محل 
نمایش نمونــه محصوالت تولیــدی کارخانه آغاز شــد. 
انــواع دســتگاه های کارت خــوان سفارشی سازی شــده، 
کیوســک های مخصوص فروشــگاه و رســتوران، مودم، 
اندرویدباکــس و دوربیــن مداربســته از جملــه ایــن 
محصوالت هســتند. بعــد از آن بــه ســالن رول و چاپ 
رفتیم که شاید بتوان آن  را پرریسک ترین سالن عملیاتی 
کارخانه دانست. در این سالن رول های سنگین کاغذ با 
دستگاه های بزرگی جابه جا می شــدند و دستگاه چاپ 
در چند رنگ مشغول به کار بود. سروصدا در این سالن 
زیاد اســت و برخی کارگران این ســالن هدسِت محافظ 
روی گوش های خود گذاشته اند و برخی هم با فرو کردن 
پنبــه در گوش های خــود ســعی در کاهش صــدا دارند. 
کاغذهای دستگاه های کارت خوان در این سالن هر کدام 
با لوگو و رنگ سفارشی برای مشتریان گوناگون فناپ تک 
در حال تولید است. در این سالن دستگاه چاپ تقریباً 
بدون خاموشی مشغول است و کارکنان در دو شیفت 
کار می کنند. کارکنان این سالن بیشتر به صورت تجربی 
آمــوزش دیده انــد و اکثــراً ســاکن آبــادان یــا خرمشــهر 
هستند. سرپرست این سالن با توضیح روند کار از نحوه 

چگونگی تولید و عملیات برایمان گفت و مهم ترین مزیت 
چاپ را در این می دانست که برای هر مشتری لوگو و رنگ 
مخصوص چاپ می شود و هیچ محصولی برای دو مشتری 

مشابه یکدیگر عرضه نمی شود.
او توضیح می دهد که در حال حاضر ابزارهای ایمنی جدید 
برای کارکنان سفارش داده شــده و به زودی کارکنان به این 
ابزارها تجهیز می شــوند و همچنین امیدوار بــود به زودی 
دستگاه چاپ جدید یا بازسازی شده به این سالن منتقل 
شود؛ چراکه با ورود دستگاه جدید هم کار آسان تر خواهد 

شد و هم ظرفیت تولید افزایش خواهد یافت.
بعد از آن به ســالن تزریق پالســتیک رفتیــم و از نزدیک با 
نحوه کار در این ســالن آشــنا شــدیم. در این ســالن عمده 
کســانی که مشــغول به کارنــد، دانش آموخته مهندســی 
مکانیک هستند و در دو شیفت فعالیت می کنند. بخشی 
از سالن به انبارش قالب های مختلف قطعات اختصاص 
یافتــه و در بخش دیگــر دســتگاه های چــاپ روی قطعات 
پالستیک مشغول به کار هســتند. در این سالن می توان 
قطعــات پالســتیک دســتگاه های مختلــف بــا رنگ هــای 
سفارشی شــده را مشــاهده کرد. در ادامه بازدید به سالن 
 SMT رفتیــم. ولیــد ســکرانی، در مــورد تجهیــزات SMT
 SMT توضیح می دهد: »تجهیزاتی که اینجا داریم یک خط
است که از یک سمت بورد خام به آن وارد می شود و خمیر 
قلع با دستگاه پرینتر روی آن حک می شود. دستگاه دیگر 
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نیز چســب خمیر قلع را ذوب می کند و عمل چســباندن 
قطعه را انجام می دهد. او ادامه می دهد: »خط تولید بورد 
الکترونیکی به دو قسمت قطعه گذاری دستی و ماشینی 
تقسیم می شود. قطعه های SMT با ماشین و قطعات دیپ 

به صورت دستی جایگذاری می شود.«

 تولید ۲۰۰ هزار دستگاه کارت خوان در سال ۱۴۰۱

بعد از بازدید از سالن های مختلف کارخانه به سالن تولید 
تجهیزات الکترونیکی رفتیم که به لحاظ ظرفیت تولیدی و 
تعداد کارکنان شلوغ ترین سالن کارخانه  فناپ تک است. 
در ســالن کارکنان زن و مرد مشــغول بــه کار هســتند و در 
واقع این سالن اولین سالنی است که پرسنل زن نیز در آن 
مشغول به کارند. نیروی کار در این سالن همگی لباس فرم 
بر تن دارند و روی صندلی هایی و پشت میزشان مشغول به 

تولید یا تعمیر دستگاه های کارت خوان هستند.
معین جمشــیدپور، مدیــر جوان ســالن تولیــد تجهیزات 
الکترونیکی کارخانه فناپ تک خرمشهر است. او با معرفی 
این ســالن مروری بر عملکرد امســال این ســالن داشت و 
همچنین از اهداف تولیدی خود برای سال ۱۴۰۲ گفت. او 
توضیح می دهد: »در این سالن ما پنج خط دوطرفه مجزا 
داریم. سه خط برای تولید و دو خط دیگر مربوط به تعمیر 
و نوسازی دستگاه های کارت خوان است. ما در اینجا تولید 
دســتگاه های کارت خوان برند AMP را انجام می دهیم که 
دارای پنج مدل مختلف است. تعمیر دستگاه های کسلز 
هم در چهــار مدل گوناگون انجام می شــود. دســتگاه های 
AMP را تقریباً دو سال است که شروع کردیم، اما تعمیرات 
کســلز را از ابتــدا انجــام می دادیم. عمــوم این دســتگاه ها 
دستگاه هایی هستند که قبالً خودمان تولید کردیم و اکنون 
از زمان گارانتی آن گذشته است. در زمینه تولید هم تیراژ ما 
حدود ۳۰ هزار دستگاه ماهانه است که مشتریان مختلفی 
داریــم.« او ادامــه می دهــد: »به جــز تولیــد دســتگاه های 
کارت خــوان بــه تولیــد تجهیزاتــی ماننــد اندرویدباکس و 

دوربین مداربسته و مودم نیز پرداخته ایم.«
جمشیدپور با اشاره به جزئیات ماهیتی و عملیاتی تولید 
و تعمیــر عنــوان می کنــد: »کارت خوان هایــی کــه اکنــون 

تولیــد می کنیــم، برنــد AMP اســت و مزیتــی کــه دارد 
امکان سفارش سازی آن به لحاظ امنیت، ظاهر و حتی 
ســخت افزاری است. قســمتی از سفارشی ســازی مان 
مربوط به رنگ و چاپ لوگو اســت و بــه  هیچ عنوان یک 
محصــول بــرای دو مشــتری بــه شــکل مشــابه تولیــد 
نمی شــود. در رابطــه با ســخت افزار دســتگاه پنج مدل 
کلی داریم که مشــتری می تواند بین آنها انتخاب کند 
و حتــی در بین همین پنــج مدل هم مشــتری می تواند 
از بیــن گزینه هــا انتخــاب کند و به خواســت مشــتری 
گزینه هــا و قابلیت ها تغییــر کند. بعضی از مشــتریان 
می گوینــد برخــی ماژول هــا را نمی خواهیم و مــا نیز آن 
مــاژول را مســدود می کنیم تا طــول عمر باتری بیشــتر 
شــود. بخش مهم تری نیــز داریــم که بحــث کلیدهای 
امنیتــی دستگاه هاســت. ایــن ویژگی ایــن امــکان را به 
مشــتری می دهد که اپلیکیشــن بانکی آنها فقط روی 
دســتگاه های کارت خــوان خودشــان قابــل دســترس 
باشــد. این مورد در امنیــت و جلوگیــری از کالهبرداری 
و تخلف بســیار اهمیــت دارد. هــر مشــتری کلیدهای 
مخصوص خودش را دارد؛ قابلیتی که روی دستگاه های 
تولیدی قبلی وجود نداشت. این قابلیت جلوی قاچاق و 
جابه جایی اپلیکیشن ها را می گیرد و دستگاه را در برابر 
حمله ایمن نگه می دارد. در واقع مانع جدی در برابر هک 
دستگاه است. همچنین اگر تالشی به هر شکل برای باز 
شدن دستگاه بشود، دستگاه اصطالحاً تمپر می شود و 
هیچ اپلیکیشن بانکی به هیچ عنوان دیگر روی آن قابل 

دسترس نیست.«
او ادامــه می دهــد: »تولیــد محصــوالت دیجیتــال در 
ســال ۱۴۰۲ بســیار جدی خواهد بود. در مورد دستگاه 
کارت خوان به دنبال افزایش تولید هســتیم. امسال ما 
توانستیم حدود ۲۰۰ هزار دستگاه تولید کنیم؛ بنابراین 
با توجه به نرخ رشــد تولیدی ما تحقق این هدف گذاری 

دور از ذهن نیست.«
بــه گفتــه جمشــیدپور، در ســالن تولیــد و تعمیــر 
تجهیزات الکترونیک فناپ تک خرمشهر، سه سطح 
نیــرو فعالیــت می کننــد؛ سرپرســت ها، اســتادکارها و 

کارت خوان هایی 
که اکنون تولید 
می کنیم، برند 
AMP است و مزیتی 
که دارد امکان 
سفارش سازی آن به 
لحاظ امنیت، ظاهر 
و حتی سخت افزاری 
است. قسمتی از 
سفارشی سازی مان 
مربوط به رنگ و 
چاپ لوگو است و 
به  هیچ عنوان یک 
محصول برای دو 
مشتری به شکل 
مشابه تولید 
نمی شود. در 
رابطه با سخت افزار 
دستگاه پنج مدل 
کلی داریم که 
مشتری می تواند 
بین آنها انتخاب 
کند



175
 اسفند 1401

سال ششم
شماره شصت وهفتم

کسبوکار
یکی از اهداف 
هلدینگ فناپ  
این است که این 
منطقه، یعنی محل 
فعلی کارخانه 
فناپ تک در 
خرمشهر را به هاب 
تولید محصوالت 
دیجیتال در منطقه 
تبدیل کند. اگر 
به تجربه های 
جهانی نیز نگاه 
کنیم، مناطقی 
موفق بوده اند 
که نزدیک بنادر 
مستقر شده اند. 
دقیقاً رود کارون 
نیز همین جایگاه را 
دارد و برای ما از این 
نظر فرصت بسیار 
خوبی است

اپراتورها. استخدام ها بیشــتر از رشته برق الکترونیک 
یا زیرشاخه های مهندســی کامپیوتر صورت می گیرد، 
اما آموزش اصلی حین کار انجام می شــود. در مجموع 
در این سالن حدود ۸۰ نفر مشغول به فعالیت هستند 
که بــه لحــاظ پراکندگــی جنســیتی ۵۰ درصــد کارکنان 
زن و ۵۰ درصــد کارکنــان مــرد هســتند. فعالیــت ایــن 
نیروهــا به صورتــی برنامه ریزی شــده که بــا چرخش در 
بخش های مختلف سالن تولید و تعمیر به تمامی موارد 
و تخصص ها تسلط داشته باشند. تقریباً تمامی نیروها 
ساکن خرمشهر و آبادان هستند و در کل کارخانه فقط 
چهار مدیر ساکن تهران اند و سایر نیروها، بومی منطقه 

هستند.

 هدف؛ گردش مالی هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۱

در پایان بازدید از کارخانــه به دفتر مدیر کارخانه رفتیم 
تا گفت وگویی با او داشته باشــیم و از نقشه راه تولیدی 
کارخانه بیشتر بدانیم. حمیدرضا سعدی، معاون تولید 
و مدیر کارخانه فناپ تک خرمشهر با اشاره به گذشت 
بیــش از یــک ســال و نیــم از افتتــاح کارخانــه در محــل 
جدید خرمشــهر می گوید: »بــا توجه به اینکه از ســال 
۱۴۰۰ کارخانه  ما، در محل جدید در خرمشــهر شــروع 
به کار کــرد، می تــوان گفت ســال ۱۴۰۰ بــرای ما بــه رفع 
کمبودهای زیرساخت گذشت و در سال ۱۴۰۱ توانستیم 
بــه ظرفیت هــا و هدف گذاری هایــی که هلدینــگ فناپ 
برای ما گذاشته بود، برســیم و حتی در برخی اهداف از 
تخمین اولیه عبور کنیم. در کنار آن بــه آموزش نیروها 
نیز رسیدگی کردیم و توانستیم با آموزش نیروهای خود 

سطح مهارت های آنها را ارتقا بخشیم.«
او ادامه می دهد: »سال گذشــته سالن های ما به تازگی 
افتتاح شده بود و تعداد نیروهای ما هم ۷۰ نفر بود، اما 
امســال به بیش از ۱۴۰ نفر نیروی کار رسیدیم. شرکت 
تعاونی مســکن را نیز راه انــدازی کردیــم و امیدواریم به 
تأمین مسکن برای پرســنل و در نهایت افزایش سطح 

رفاه و ماندگاری آنها در شرکت منجر شود.«
سعدی با اشاره به تجربه جایگذاری کارخانه فناپ تک 

در خرمشهر توضیح می دهد: »شاید در نگاه اول این طور 
به نظر برســد که به دلیل اینکه مــا حدود هــزار کیلومتر با 
مشتری خود فاصله داریم و در منطقه ای دور از مرکز فعال 
هستیم، در زمینه لجســتیک و موارد مشــابه به مشکل 
برخواهیم خورد، اما با ساخت این کارخانه در این منطقه 
در همه زمینه ها هزینه کردیــم و به نظر موفق بودیم. یکی 
از اهداف هلدینگ فناپ  این اســت که این منطقه، یعنی 
محل فعلــی کارخانــه فناپ تــک در خرمشــهر را بــه هاب 
تولید محصوالت دیجیتال در منطقــه تبدیل کند. اگر به 
تجربه های جهانی نیز نگاه کنیــم، مناطقی موفق بوده اند 
که نزدیک بنــادر مســتقر شــده اند. دقیقــاً رود کارون نیز 
همین جایــگاه را دارد و برای مــا از این نظر فرصت بســیار 
خوبی است. قطعاً در آینده این مکان فرصت های بهتری 
برای اقتصاد دیجیتــال فراهم خواهــد کرد. اطــراف تهران 
زمین بسیار محدود است، ولی ما اینجا محدودیتی برای 
خرید زمین نداریم و مسئوالن منطقه هم همکاری بسیار 
خوبی با ما دارنــد.« مدیر کارخانــه فناپ تک در خصوص 
وضعیت ایمنی کارگران این کارخانه نیز توضیح می دهد: 
»دســتگاه های ما در سالن رول ریســک عملیاتی باالتری 
دارند. بحث آلودگی صدا، غبار و خطرات جانی وجود دارد و 
ما برای کنترل ریسک آن اقداماتی انجام می دهیم. ساالنه 
تمامی المان های خطرساز کارخانه سنجش می شوند. در 
ابزارهای کار هم ما امکانات تأمین سالمت از جمله تأمین 

سالمت شنوایی و تنفسی را مهیا می کنیم.«
به گفته ســعدی، در ســالن رول کاغذهای پایانــه فروش و 
دستگاه های خودپرداز تولید می شود. او توضیح می دهد: 
»هم در سالن رول و هم در سالن تزریق، دستگاه های تولید 
اصالً خاموش نمی شوند و این آمادگی را داریم که خطوط 
تولید خود را توسعه دهیم و امیدواریم با توسعه بازارهای 
خود در سال آینده، تعداد نیروهای  کارخانه به بیش از ۲۰۰ 

نفر برسد.«
به گفته مدیر کارخانــه فناپ تک در ســال ۱۴۰۱ هرچند با 
محدودیت هایی از جمله تأمین مواد اولیه روبه رو بوده اند، 
اما با امکان سوئیچ خطوط تولید، این شکاف ها به صورت 

بهینه رفع شده است 
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در گفت وگو با احمد سلمانی آرانی، مدیرعامل هلدینگ فناوری اطالعات به پویان هوشمند امید 
درباره افق ۱۴۰۴ این هلدینگ مطرح شد

تبدیل سپه به بزرگ ترین 
بانک دیجیتال دولتی کشور

پس از ادغام مؤسسات و بانک های نظامی در بانک سپه و پایان عملیات مهاجرت سامانه این بانک ها به سامانه جامع 
امید،  ضــرورت ایجاد یــک هلدینگ فنــاوری اطالعــات که توان رفع نیازهای مشــتریان را داشــته باشــد، به شــکل گیری 
هلدینگ فناوری اطالعات به پویان هوشمند امید منجر شد و احمد سلمانی آرانی که پیش از این در سمت مدیرعاملی 
شرکت رایانه خدمت امید فعال بود، مأمور به دســت گرفتن سکان این هلدینگ شــد. او معتقد است طرح ادغام ملی 
بانک ها و مؤسســات نظامی در یک بانک بزرگ تر، طرحی نادر اســت و چالش های خاص خــود را دارد که از تفاوت در رفتار ســازمانی و 
ساختار این مجموعه ها نشئت می گیرد و راه را برای یکپارچه  سازی آنها دشوار می کند. سلمانی آرانی بزرگ ترین چالش هلدینگ به پویان 
هوشمند امید را تأمین نیروی انسانی متخصص می داند و بر این باور است که چهارچوب حقوق و مزایای کنونی پاسخگوی نیازهای مالی 
افراد نیست و باید اصالح شود. بنا بر صحبت های او طولی نمی کشد که مراکز فناوری اطالعات بانک ها به موتور محرکه درآمدهای آنها 
تبدیل می شوند و هر بانکی که دیجیتالی تر شــده باشد،  موفق تر اســت. در نتیجه بانک سپه تصمیم گرفته  تا ســال ۱۴۰۴ که این بانک 
یکصدساله می شــود، به بزرگ ترین بانک دولتی دیجیتال در ایران تبدیل شود. در این شــماره از ماهنامه عصر تراکنش به سراغ احمد 
سلمانی آرانی،  مدیرعامل هلدینگ فناوری اطالعات به پویان هوشمند امید رفتیم تا درباره نحوه شکل گیری این هلدینگ،  مأموریت ها،  

چالش ها و چشم انداز آن صحبت کنیم. در ادامه گفت وگوی عصر تراکنش با او را می خوانید.

عکس: نسیم اعتمادی
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  شکل گیری هلدینگ به پویان هوشمند امید

بعد از اجــرای طرح ملــی ادغام بانک هــای نظامی در 
بانک سپه، حجم و گســتره خدمات و وظایف بانک 
سپه افزایش یافت و این مسئله موجب پدید آمدن 
هلدینگ به پویان هوشمند امید شد. احمد سلمانی 
آرانــی در این بــاره می گویــد: »انتقال منابع انســانی، 
محصــوالت و خدمــات، شــرکت ها، پیمانــکاران و 
شــرکای تجاری این بانک های ادغامی به بانک سپه 
باعــث شــد کــه بازاندیشــی در ســاختارهای فناوری 
اطالعات بانــک به امــری ضــروری تبدیل شــود. این 
بازاندیشــی شــامل مهندســی مجــدد سیســتم ها، 
بررســی اســتراتژی ها و روندهای فنی بانــک و از همه 
مهم تــر چینــش فناوری هــای مــورد نیــاز مشــتریان 
بانک می شــد. در نتیجه به موازات انتقال بانک ها و 

متعلقات شان، طراحی هلدینگ را شروع کردیم.« 
او دربــاره مأموریت هــای تعریف شــده در مجموعــه 
بیان می کند: »طراحــی هلدینگ نیازمنــد مطالعه و 
جمع آوری اطالعات از بانک ها و مجموعه  شرکت های 
وابســته به آنهــا بود. بعــد از انجــام این مهــم به یک 
گزارش تفصیلی رسیدیم که به تصویب هیئت مدیره 
بانک سپه رسید و مأموریت ما در چهار الیه مختلف 
فازبندی شد. تقســیم وظایف، ســازمان دهی نیروی 
کار، محصوالت و مشتریان هر یک از شرکت هایی که 
مأمور انجام فازهای مأموریت هلدینگ شــده بودند 
هم صــورت گرفــت و قــرار شــد تمامی این شــرکت ها 
به صــورت همزمان بــه بانک ســپه ســرویس بدهند. 
راهبــری کربنکینــگ و خدمــات پرداخــت،  تأمیــن 
نرم افزار، تأمین شبکه و زیرساخت و بانکداری باز از 
جمله حوزه هایــی بودند که هر یک از آنهــا به یکی از 

شرکت ها سپرده شد.«
پــس از فعال شــدن مرکــز نــوآوری هلدینــگ فنــاوری 
اطالعــات به پویان هوشــمند امیــد و انتقال ســهام و 
چینــش هیئت مدیره هــر یک از شــرکت ها در ســال 
۱۴۰۱، یکســری قراردادها تمدیــد و برخی دیگــر از نو 
نوشته شد و به منظور پیشبرد طرح تحول دیجیتال 
در بانک سپه، تغییراتی در شرکت های وابسته به آن 
ایجاد شد. سلمانی آرانی در این باره توضیح می دهد: 
»به روز کــردن مــدل کســب وکار شــرکت ها، بازنگری 
فرایندهای ســازمانی یکپارچه کننــده و بهبود تجربه 
مشــتری ارکان ســه گانه تحــول دیجیتــال بانک های 
کشــور هســتند که بایــد به طــور همزمــان و مــوازی با 
یکدیگر جلو بروند؛ چراکه توسعه بانکداری دیجیتال 
به تحول همزمان این موارد بستگی دارد و عدم توجه 
به یکی از آنها به کاهش روند تحوالت منجر می شود. 
این تحوالت ســازمانی، کســب وکاری و فرایندی باید 
به سمت وســویی برود که بــا نیازها و مطالبات نســل 
امروز و فردا هماهنگ باشــد و انتظارات آنها از بانک 

مدنظرشان را برآورده کند.« 
او معتقــد اســت در حــال حاضر بیشــتر مشــتریان 
بانک سپه متعلق به نسل های هزاره هستند؛ نسلی 
که به نوعی می تــوان گفت کــه فنــاوری در DNA آنها 
رمزنگاری شده و در حال حاضر ۲۴ساعته به اینترنت 
متصل اســت و نیازهای خود را از ایــن طریق برطرف 

می کند. با این وجود در سال های آینده نسل Z جای آنها 
را به عنوان مشتریان بانک پر خواهد کرد که برای این امر 
باید از امروز برنامه ریزی کرد. او نسل Z را فرزندان نسل 
هزاره و رسانه های دیجیتال می داند و معتقد است آنها 
شهروندان دیجیتالی هستند که مطالبات شان بسیار 
متفاوت تــر از آن چیــزی اســت کــه بتوانیم تصــورش را 
بکنیــم. در نتیجه ســپهی ها تصمیم گرفته اند تا ســال 
۱۴۰۴ کــه بانــک ســپه یکصدســاله می شــود، آن را بــه 
بزرگ ترین بانک دیجیتال دولتی کشور تبدیل کنند تا 

پاسخگوی نیازهای نسل جدید نیز باشد.

  ادغام بانک ها؛ طرحی نادر

بنا بر صحبت های ســلمانی آرانی، ادغــام ملی بانک ها 
طرح نادری بــود که دشــواری های خودش را نیز داشــته 
است. ادغام پنج بانک و یک مؤسســه مالی و اعتباری 
در بانک ســپه، بــا توجه بــه اینکه هــر یــک از آنها مدل 
کســب وکاری، فرهنــگ ســازمانی و ســامانه  بانکــداری 
متمرکز مختص خود را داشتند، کار دشواری بوده است. 
او در این باره توضیــح می دهد: »ما تجربــه چنین کاری 
را نداشــتیم و طبیعی بود که با چالش هایــی نیز روبه رو 
شــویم. یکــی از بزرگ تریــن چالش های مــا پیمانکارانی 
بودنــد کــه بــا بانک هــا و مؤسســات ادغامــی همــکاری 
می کردند و منافع مالی آنها در گرو فعالیت آن بانک ها و 
مؤسسات بود. وقتی ادغام اتفاق افتاد، این پیمانکاران 
دو راه بیشتر نداشتند؛ کناره گیری یا سپردن بخشی از 
کار خود به پیمانکار جدید. این تضاد منافع می توانست 
دردسرساز شــود و روند ســازمان دهی امور را با مشکل 
روبه رو کند، اما خوشبختانه پیمانکاران با این طرح ملی 
کنار آمدند و فهم مشترکی بین آنها و بانک شکل گرفت 
که مبتنی بر اهمیت و ضرورت ادغام بود. چالش بعدی 
ما ایــن بود کــه نیروهــای انســانی بانک ها و مؤسســات 
ادغامی، فرهنگ و رفتار سازمانی خاص خود را داشتند 
و انطباق آنها با فرهنگ ســازمانی جدید بانک سپه کار 

آسانی نبود.«

  چشم انداز هلدینگ

هلدینگ هــای فنــاوری اطالعــات بــازوی فنــی بانک هــا 
هســتند. مدیرعامل هلدینگ به پویان هوشــمند امید 
با اشــاره به این مهم می گوید: »مراکز فناوری اطالعات 
بانک ها، موتور محرکه درآمدهای دیجیتال آنها هستند 
و صنعت بانکداری ایران رفته رفته به سمتی می رود که 
تراز بانکی اش را بر حسب درآمدهای ناشی از کارمزدها 
و فعالیت هــای دیجیتــال صورت بندی کنــد. در نتیجه 
وجود مرکــزی کــه بــه منبــع تأمیــن چنیــن درآمدهایی 
تبدیل شــود، ضروری و واجب است. هلدینگ به پویان 
هوشــمند امیــد و شــرکت های تابعــه آن، فضاهایــی 
هســتند که وظیفه پاســخگویی به نیازهای ۵۷ میلیون 
مشتری فعال در بانک سپه را دارند و مکلف اند خود را 
برای ارائه خدمت به تعداد بیشتری از مشتریان آتی نیز 
آماده کنند. در همین راستا هر یک از شرکت های تابعه 

ما وظایفی دارند.«
بنــا بــر صحبت هــای ســلمانی آرانــی شــرکت راهبــر 
سیستم ها به پایدار بودن توسعه ســامانه جامع بانک 

هلدینگ 
به پویان هوشمند 
امید و شرکت های 
تابعه آن، فضاهایی 
هستند که وظیفه 
پاسخگویی به 
نیازهای 57 
میلیون مشتری 
فعال در بانک 
سپه را دارند و 
مکلف اند خود را 
برای ارائه خدمت 
به تعداد بیشتری 
از مشتریان آتی 
نیز آماده کنند. در 
همین راستا هر یک 
از شرکت های تابعه 
ما وظایفی دارند 
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می پردازد و شرکت پشتیبان زیرساخت موظف است با 
تمام شعبش که حدود ۳۴۰۰ شــعبه است، سیستم را 
پشتیبانی کند، امیدتک که تولیدکننده نرم افزارهاست 
باید مدام به روز شــود، امیدبــوم که پاتوق نــوآوری بانک 
سپه و رابط بانک و صنایع اســت، باید رویکرد حمایتی 
خود را حفظ کنــد و پاتوق اســتارتاپ های جــوان بماند، 
امیدپی نیز می بایست به ارائه خدمات پرداختی ادامه 
دهد و هلدینگ نقش هماهنگ کننده و ناظر را داشــته 

باشد.
مدیرعامل به پویان هوشــمند امید بر این باور است که 
با پیشــرفت دنیای دیجیتــال رفته رفته مــکان به عنوان 
کالبــدی فیزیکــی اهمیــت خــود را از دســت می دهــد 
و از مجموعه هــای بــزرگ بــه لحــاظ فیزیکــی تنهــا یک 
ســاختمان کوچک مرکزی می مانــد؛ با این وجــود هنوز 
افرادی هستند که نتوانسته اند با روندهای روز هماهنگ 
شوند. در نتیجه توزیع نرمال شعب فیزیکی بانک باید 
در دستور کار مجموعه قرار بگیرد. او در این باره توضیح 
می دهــد: »بانک ســپه، قدیمی ترین بانک ایران اســت 
که در ســال ۱۳۰۴ تأســیس شده و بیشتر شــعب آن در 
مناطــق قدیمــی و بازارهای ســنتی شــهر قــرار دارند. در 
نتیجه نیازمند توزیع مجدد شعب فیزیکی مان هستیم. 
بانک هایی که به ما پیوستند، در مراکز تجاری و تفریحی 
بسیاری شعبه داشته اند و این ادغام به بازتوزیع شعب 
بانک سپه و نرمال شــدن آنها کمک می کند تا روزی که 
دیگر برای ارائه خدمت به مشتریان مان نیازمند فضای 

فیزیکی نباشیم.«

  هلدینگ فناوری اطالعات؛ یک میانجی

ســلمانی آرانــی معتقــد اســت بیــن افزایــش نــوآوری و 
توســعه کســب وکارهای مختلف رابطــه برقرار اســت و 
به کارگیری این نــوآوری امــری پرهزینه اســت. کارخانه 
هوشــمند نــوآوری امیدبوم که به قــول او پاتــوق فناوری 
بانک سپه است، می کوشد تا پلی میان بانک و صنایع 
مختلــف باشــد. او در این بــاره می گوید: »شــرکت های 
نوپا بــرای توســعه کسب وکارشــان نیازمند تســهیالت 
بانکی هستند و این کارخانه راهکاری است که صنایع 
مختلــف را بــه بانــک متصــل می کنــد تــا از ایــن طریق 
بتوانند دامنه فعالیت ها و درآمدهایشــان را گســترش 

دهند. 
ایــن کارخانــه می توانــد در تأمیــن منابــع مالــی و نیروی 
انســانی و همچنیــن ارائــه فضــای کار بــه آنهــا کمــک 
کنــد. توافــق  صورت گرفتــه بیــن کارخانــه و معاونــت 
ریاست جمهوری این امکان را فراهم می کند که بتوانیم 
در ایجــاد فرصت هــای اشــتغال زایی کوشــا باشــیم و از 

ایده های نو حمایت مادی و معنوی کنیم.«
مدیرعامــل به پویــان هوشــمند امیــد بیــان می کنــد کــه 
هلدینگ هــای فنــاوری اطالعــات بانک هــا می تواننــد 
به عنوان محــل رفع تعارضــات بین بانکــداران و فناوران 
عمل کنند و دســت این دو را در دســت هــم بگذارند. او 
می گوید کــه بانک ها بــه تخصص فنــاوران نیــاز دارند و 
فناوران نیز بــه مکانی که با اســتفاده از علم خــود در آن 
و بــرای آن ارزش خلــق کننــد. در واقــع فنــاوران به دنبال 
مدل های کســب وکاری جدیدی هســتند که پتانســیل 

رشد را داشته باشــد. به همین منظور هلدینگ های 
فنــاوری اطالعــات می توانند نقــش میانجــی را بازی 

کنند.

  نیروی انسانی؛ بزرگ ترین چالش

بنا بر گفته های مدیرعامل هلدینگ به پویان هوشمند 
امید، حفظ و نگهداشــت نیروی انسانی متخصص 
بزرگ ترین چالش ایــن روزهای آنهاســت. او معتقد 
اســت گرچه تأمین تجهیزات، توسعه زیرساخت ها 
و امکانات ســخت افزاری مهم اســت، امــا در صورت 
نبود نیروی انســانی متخصصــی که ایــن امکانات را 
بــه کار ببنــدد و از آنها محصــول اســتخراج کنند، به 
جایی نمی رسیم. او با اشاره به اهمیت اصالح قانون 
حقوق و دســتمزد می گوید: »ما در حال حاضر ۸۶۰ 
نیروی انســانی داریم که عمدتاً متخصص هســتند 
و ســرمایه های ما به حســاب می آیند؛ ســرمایه هایی 
که مهاجرت یا عدم رضایت آنها توســعه کشور را به 
تعویق می اندازد. یکی از مشــکالت ما این اســت که 
از یک طرف بایــد به قوانیــن و مقررات جــاری پایبند 
باشیم و از طرف دیگر رضایت کارمندان خود را جلب 
کنیم. پایین بودن ســطح دســتمزدها به ما این اجازه 
را نمی دهــد که به لحــاظ مالی نیــروی انســانی مان را 
راضی نگه داریم و همین مســئله موجب رفتن افراد 
به بخش خصوصی یا مهاجرت از کشور می شود. در 
نتیجه نیازمند رسیدن به نقطه مشترکی هستیم که 
کارمندان دولت و سهام داران و ذی نفعان بانک ها، هر 

دو خشنود و راضی باشند.«

  رنسانس سپه

بــه نظــر ســلمانی آرانــی، ۱۴۰۱ ســال شــروع کارهــای 
خوب برای اقدامات بزرگ و تحول آفرین آینده بوده و 
۱۴۰۲ سال پیشبرد موازی پروژه های ملی و سازمانی 
هلدینگ به پویان هوشــمند امیــد خواهد بــود. او به 
اهمیت حمایــت بانک ســپه از آنها اشــاره می کند و 
می گوید: »اینکه بانک سپه به لحاظ نیروی انسانی، 
منابع مالی، فراهم کردن زیرساخت ها و امکانات فنی 
از ما حمایت کند، در پیشرفت برنامه هایمان بسیار 

مفید است.«
ســلمانی آرانــی بیــان می کنــد کــه آنهــا مکلف انــد تا 
نیازهــای بانــک ســپه را مرتفــع کننــد؛ نیازهایــی کــه 
برآمــده از مشــتریان بانــک و رگوالتــوری اســت و در 
حال حاضر اصلی ترین برنامه بانک ســپه این است 
که در افق ســال ۱۴۰۴ به بزرگ تریــن بانک دیجیتال 
دولتی در ایران تبدیل شــود. در نتیجــه حوزه فناوری 
و کســب و کار بانک با همراهی این هلدینگ مسئول 
انجام ۲۷ پروژه شده که در نهایت به دیجیتالی شدن 
بانک ســپه در افــق ســال ۱۴۰۴ منجــر می شــود و در 
حال حاضــر طراحی هــای اولیــه آن در دســت انجام 
اســت؛ طراحی هایی کــه هوش مصنوعــی، متاورس، 
فضای ابری، نئوبانک و امثالهــم را به عنوان ابزارهای 
توسعه دهنده بانک به کار می بندد تا در یکصدمین 
ســالگرد تأسیســش،  شــاهد رنسانســی در فضــای 

بانکداری بانک سپه باشیم 

در حال حاضر 
اصلی ترین برنامه 
بانک سپه این است 
که در افق سال 
1404 به بزرگ ترین 
بانک دیجیتال 
دولتی در ایران 
تبدیل شود. در 
نتیجه حوزه فناوری 
و کسب و کار بانک 
با همراهی این 
هلدینگ مسئول 
انجام 27 پروژه 
شده که در نهایت 
به دیجیتالی شدن 
بانک سپه در افق 
سال 1404 منجر 
می شود و در حال 
حاضر طراحی های 
اولیه آن در دست 
انجام است
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سال ششم
شماره شصت وهفتم

کسبوکار امیرتقی خان تجریشی، عضو هیئت مدیره و معاون سرمایه گذاری گروه مالی فیروزه 
درباره چشم انداز این شرکت می گوید

خیز برای 
فراتررفتن از بازار

گروه مالی فیروزه در ســال ۱۳۸۴ با هدف ارائه خدمات مدیریت دارایی و ســرمایه گذاری در بازار ســرمایه ایران آغاز به کار 
کرد. امیرتقی خان تجریشی،  معاون سرمایه گذاری گروه مالی فیروزه می گوید که تمرکز اصلی آنها در سال ۱۴۰۱ بر حفظ 
سودآوری سرمایه گذاران با بازده بیشتر از بازار، توسعه بازار و اختصاصی کردن سبد ها و صندوق هایشان بر اساس سالیق 
مشتریان بوده است. او معتقد است شرط الزم موفقیت در بازار سرمایه، بهره مندی از نیروی انسانی متخصص و کارآمد 
است که به چالش بزرگی برای تمام شرکت های داخل ایران، به خصوص شرکت های حوزه بازار سرمایه تبدیل شده است. در نتیجه آنها 
سعی کرده اند با مشارکت دادن نیروی انسانی در مالکیت شرکت، خط بین کارفرما و کارمند را کمرنگ و کمرنگ تر کنند. او نقش مدیریت 
ریسک را نقشی کلیدی در مدیریت دارایی و ایجاد بازده مورد نظر سرمایه گذاران می داند و معتقد است ابزارهای جامعی برای این اقدام 
در ایران وجود ندارد. تجریشی بر این باور است که قیمت دالر در طبقات دارایی چون طال، مسکن، خودرو و بازار سرمایه در بلندمدت به 
هم نزدیک می شود، اما در کوتاه مدت پس از تغییر قیمت دالر ابتدا طال و  خودرو، سپس مسکن و در آخر بازار سرمایه حرکت می کند. در 
نتیجه با علم به ریســک های موجود در فضای ســرمایه گذاری ایران، قیمت دالر لحاظ شــده در بازار ســرمایه،  فرصت خوبی برای بازدهی 
مناســب در ســال جدید اســت. در این شــماره از ماهنامه عصر تراکنش به ســراغ امیرتقی خان تجریشــی، عضــو هیئت مدیــره و معاون 

سرمایه گذاری گروه مالی فیروزه رفتیم تا درباره وضعیت بازار سرمایه، عملکرد، چالش ها و چشم انداز آنها صحبت کنیم.
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 اولویت؛ حفظ سودآوری سرمایه گذاران

بنــا بــر صحبت هــای امیرتقی خــان تجریشــی، عضــو 
هیئت مدیره و معــاون ســرمایه گذاری گــروه مالی فیــروزه، 
ایــن معاونــت وظیفــه مدیریــت هفــت شــرکت بورســی 
را بــر عهــده دارد کــه شــامل گــروه ســرمایه گذاری توســعه 
صنعتی ایــران )وتوصــا(، شــرکت ســرمایه گذاری توســعه 
صنعــت و تجــارت )وصنعــت(، شــرکت ســرمایه گذاری 
ســبحان )وســبحان(، شــرکت ســرمایه گذاری اعتبار ایران 
)واعتبار(، شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا )سهامی 
عــام(، شــرکت ســرمایه گذاری جامــی )وجامــی( و شــرکت 
ســرمایه گذاری وثــوق امیــن )وثــوق( می شــود. عــالوه بــر 
شرکت های سرمایه گذاری، این تیم، مدیریت صندوق های 
ســرمایه گذاری گــروه شــامل صنــدوق ســهامی صــدور و 
ابطالــی فیــروزه موفقیــت، صنــدوق درآمــد ثابــت ارمغان 
فیروزه آســیا )فیروزا(، صندوق شاخص سی شرکت بزرگ 
فیروزه )فیروزه(، صندوق سهامی دریای آبی فیروزه )دریا(، 
صنــدوق ســرمایه گذاری خصوصــی ثروت آفریــن فیــروزه 
)ثروت(، صندوق ســرمایه گذاری جســورانه فیروزه )ونچر( 
و بیش از ۱۴۰ سبد اختصاصی را بر عهده دارد. همچنین 
دارایــی تحت مدیریت گــروه مالی فیروزه حــدود ۱۴ همت 
اســت. او تأمین مالی، ســرمایه گذاری های خارج از بورس، 
کارگزاری، مشــاوره عرضــه و پذیــرش شــرکت ها در بورس، 
فرابورس و همچنیــن محصــوالت در بــورس کاال را از دیگر 
خدمات گروه معرفی می کند. تجریشــی با اشــاره به حوزه 
فعالیت هــای ایــن معاونت دربــاره عملکردشــان در ســال 
۱۴۰۱ می گویــد: »تمرکــز اصلــی معاونــت ســرمایه گذاری 
شــرکت فیروزه در ســالی که گذشــت، بر حفظ ســودآوری 
سرمایه گذاران با بازده باالتر از بازار بود که به شاخص آلفا 
معروف اســت. در همین راســتا سیســتم هوشــمند رصد 
متغیرهای کلیدی داخلی و بین المللی را توســعه دادیم تا 
به عنوان مزیتی رقابتی راهنمای مدیران دارایی گروه فیروزه 
باشد. در نتیجه توانستیم سودی باالتر از میانگین بازار را 
به ســرمایه گذاران مان در بــورس ارائه دهیم. عــالوه بر این، 
برای اینکه بتوانیم ســرمایه گذاری را متناسب با خواست 
و نیاز مشــتری بــه انجام برســانیم، بــه جذب منابــع مالی 
در ســبدهای اختصاصی بــا محوریــت ســرمایه گذاری بر 
مبنای خواست و نیاز مشتری و ایجاد آلفا اقدام کردیم. در 
نتیجه در این ســال مدیریت حدود ۱۴۰ سبد اختصاصی 
با منابعی حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان را در اختیار داشتیم؛ 
بنابراین توســعه ابزارهای متنوع سرمایه گذاری و تأسیس 
صندوق  های جدیــد در دســتور کار مجموعه قــرار گرفت و 
پذیره نویســی صندوق دریای آبی فیروزه )ســهامی( نیز در 

این سال انجام شد.«

 ۱۴۰۱؛ متمرکز بر توسعه سیستم ها و منابع انسانی

در حالی که سال ۱۴۰۱ برای اکثر کسب وکارها یادآور روزهای 
سخت اقتصادی-اجتماعی است و برخی از آنها می گویند 
نتوانسته اند به تمام برنامه های خود برسند، تجریشی بیان 
می کند که این ســال یکی از بهترین ســال های گــروه مالی 
فیروزه بوده که باالترین بازدهی را برای مشتریان شــان رقم 
زده و آنها به لطف و تالش ۳۰۰ نفر از پرســنل خود به تمام 
برنامه ها و اهدافی که برای این سال داشته اند، رسیده اند. 
او در این بــاره توضیــح می دهــد: »در نگاهی کلــی، از طرف 

مدیریت ارشد، برنامه ای جسورانه برای گروه ترسیم شد 
و دستیابی به این برنامه به استراتژی هوشمندانه و کار 
تیمی نیاز داشت. از مهم ترین دستاوردهای ما توسعه 
سیستم های تصمیم ساز سرمایه گذاری و ارتقای منابع 
انســانی مان بود. در این ســال تالش کردیم با پشــتوانه 
ایجادشــده در مدیریت دارایی بهینه و کســب رضایت 
مشــتری، منابع انسانی داخلی شــرکت را غنی کنیم تا 
مدیریت بر مسائل مربوط به ایجاد ســود فراتر از بازار و 

توسعه بازار متمرکز شود.«

 اهمیت نیروی انسانی کارآمد

تجریشــی معتقــد اســت در فضــای مدیریــت دارایی، 
مهم تریــن و باارزش تریــن دارایــی هــر مدیــری، نیــروی 
انســانی کارآمد اســت؛ رشــد ســریع در بازارهــای مالی 
بــا قوانیــن پیچیــده و وضعیــت محیطــی بی ثبــات و 
پیش بینی ناپذیر، فقط بــا وجود نیروی انســانی کارآمد 
و متخصــص ممکــن می شــود. رویکــرد حاکــم بــر گروه 
مالی فیروزه حرکت به ســمت مشــارکت منابع انسانی 
در مالکیت و تسهیم سود حاصله اســت؛ به نحوی که 
فضایی برد-برد میان کارفرما و کارمند ایجاد و فاصله بین 
این دو کمتر شود. او اضافه می کند: »ما در گروه فیروزه 
از یک سو با برنامه های ارزیابی عملکرد، تعیین اهداف 
ســاالنه و آموزش، برای ارتقای همکاران تالش می کنیم 
و از ســوی دیگــر به دنبــال مشــارکت دادن همــکاران در 
ســود و مالکیت شــرکت هســتیم. همچنین با طراحی 
دوره های ویــژه کارآمــوزی در گــروه و آمــوزش تخصصی 
فارغ التحصیالن دانشگاهی در مؤسسه آموزشی آتیه 
ایرانیان، به دنبال آموزش کاربردی و مهارتی دانشجویان 
جهــت ورود به بازار ســرمایه  هســتیم. به عبــارت دیگر 
آنچه در عمل نیاز است و در دانشگاه به ما نمی آموزند، 
به صورت عملی بــه عالقه مندان آموزش داده شــده و  از 
میان ایشان، بهترین ها را جذب می کنیم. از این رو گروه 
مالی فیروزه کمتر از ســایر شــرکت ها از مشــکل کمبود 
نیروی متخصص رنج برده و از لحاظ نیروی متخصص 
غنــی اســت. همچنیــن آمــوزش کارآمــوزان در راســتای 
مسئولیت اجتماعی شرکت بوده و ما نیروهای نخبه را به 

سایر شرکت های همکار نیز معرفی می کنیم.«

 ۱۴۰۲ می تواند سال خوبی باشد

بنا بر صحبت های معاون سرمایه گذاری این گروه، بازار 
سرمایه در نیمه اول سال ۱۴۰۱ راکد بوده و به تمرکز آنها بر 
حفظ ارزش پول و نگهداشت مشتریان شان منجر شده 
است. او در این باره می گوید: »سال ۱۴۰۱، سال سختی 
بود. با وجود اینکه ســال بــا امید بــرای حــذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی، واقعی تر شدن قیمت ها و رشد درآمد شرکت ها 
به تناسب دالر شــروع شــد، اما حرکت بازار سرمایه در 
تابستان امسال با توجه به مسائل پیش آمده در فضای 
بین المللی متوقف شد. البته از میانه پاییز با مثبت شدن 
نگاه سرمایه گذاران خرد به بازار سرمایه حجم معامالت 
افزایش پیدا کرد و بازار شــاهد رشد بود. هم اکنون نیز با 
توجه به افزایش قیمت دالر و شــرایط انتظــارات تورمی 
باال که کسری بودجه دولت هم به آن کمک می کند، به 
نظر می رسد اقبال به دارایی های سرمایه ای از جمله بازار 

سال 1401، 
سال سختی بود. 
با وجود اینکه سال 
با امید برای حذف 
ارز 4200 تومانی، 
واقعی تر شدن 
قیمت ها و رشد 
درآمد شرکت ها به 
تناسب دالر شروع 
شد، اما حرکت بازار 
سرمایه در تابستان 
امسال با توجه به 
مسائل پیش آمده 
در فضای 
بین المللی متوقف 
شد. البته از میانه 
پاییز با مثبت شدن 
نگاه سرمایه گذاران 
خرد به بازار سرمایه 
حجم معامالت 
افزایش پیدا کرد و 
بازار شاهد رشد بود
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سرمایه همچنان باال باشد.«
او بر این باور است که اگر اتفاقات سیاسی منفی نیفتد 
و تصمیمات غیرمنطقی در  قیمت گذاری های دستوری 
گرفته نشود، سال ۱۴۰۲ می تواند برای سرمایه گذاران بازار 
سرمایه سال خوبی باشد و در این باره توضیح می دهد: 
»قیمت دالر در طبقات دارایی چون طال، مسکن، خودرو 
و بازار سرمایه در بلندمدت به هم نزدیک می شود، اما در 
کوتاه مدت پس از تغییر قیمت دالر، ابتدا طال و  خودرو، 
ســپس مســکن و در آخر بازار ســرمایه حرکت می کند. 
با علم به ریســک های موجود در فضای سرمایه گذاری 
ایــران، قیمت دالر لحاظ شــده در بازار ســرمایه،  فرصت 

خوبی برای بازدهی مناسب در سال جدید است.«
نقش مدیریت ریســک در ایجــاد بازدهی مــورد انتظار 
برای ســرمایه گذاران، نقشی به شــدت کلیدی است که 
باید مورد توجه قرار بگیرد. تجریشی با اشاره به این مهم 
می گوید: »ما در مراحل ایجاد و مدیریت ســبد در کنار 
سرمایه گذاران هستیم تا پروفایل آنها بر اساس تمایالت 
ایشان و واقعیات ساخته شود. البته ابزارهای موجود در 
بازار ایران محدودند و امکان پیاده سازی کامل مدیریت 
ریسک در سرمایه گذاری وجود ندارد. اما در گروه مالی 
فیروزه نه تنها از ابزارهای موجود به صورت کامل استفاده 
می شود، بلکه گروه در راستای ایجاد ابزارهای جدید نیز 

مشارکت فعال دارد.«

 توانایی خلق ارزش شرکت های خصوصی 

شرکت های سرمایه گذار خصوصی با وجود نرخ سنگین 
پول، همواره توانایی خلق ارزش دارند و چرایی این مسئله 
قابل بحث اســت. تجریشــی درباره این چرایی توضیح 
می دهــد: »آنچــه در خلــق ارزش مهم اســت نــه مقدار 
مطلق نرخ ها، بلکه نرخ نسبی است. به این ترتیب آنچه 
مهم است، مقایسه انتظارات تورمی و تورم محقق شده 
با نرخ تأمین پول است که در شرایط حال حاضر، حتی 
با وجود نرخ ســنگین پــول، کمــاکان تورم جلوتر اســت؛ 
بنابراین با هوشمندی و تجربه، با وجود مشکالت فضای 
تورمی، شــرکت ها می توانند همچون سال های پیش از 
فرصت های سودآوری مناسبی که وجود دارد، استفاده 

کنند.«

 پیشنهاد سرمایه گذاری 

تجریشــی ســرمایه گذاری در ســبدی از دارایی هــای 
ســرمایه ای را پیشــنهاد می دهد و در این بــاره می گوید: 
»گروه مالی فیروزه عــالوه بر ارائه خدمات ســبدگردانی 
اختصاصــی بــرای مشــتریان مطابــق ســالیق ایشــان، 
صندوق هــای ســرمایه گذاری متفاوتــی را ایجــاد کــرده 
کــه بــا ســالیق متفــاوت افــراد هم خوانــی دارد؛ صندوق 
درآمد ثابت ارمغان فیروزه آسیا )فیروزا( برای مشتریان 
محافظه کار و عالقه مند به مدل مشــابه ســپرده بانکی 
است. همچنین صندوق های ســهامی صدور و ابطالی 
فیروزه موفقیت و سهامی قابل معامله دریای آبی فیروزه 
)دریا( به مشتریان عالقه مند به سرمایه گذاری در سهام 
توصیه می شود که از بین این دو صندوق، صندوق فیروزه 
موفقیت، استراتژی ســرمایه گذاری محافظه کارانه تری 
دارد. همچنیــن صنــدوق شــاخص ســی شــرکت بزرگ 

فیروزه )فیروزه( بر مبنای ارائه بازدهی همسان با متوسط 
۳۰ شرکت بزرگ بازار تأسیس شده است.«   شرکت فیروزه 
تنها یک نهاد مدیریت دارایی نیســت و خــود توانمندی 
و ســابقه قابل دفاعــی در خصــوص ســرمایه گذاری دارد. 
تجریشــی با اشــاره به این مســئله بیــان می کنــد: »یکی 
از ویژگی هــای منحصربه فرد فیروزه در مقایســه با ســایر 
همکاران، مالکیت و مدیریت شرکت های سرمایه گذاری 
است که اکثریت آنها نیز در بورس پذیرش شده اند؛ به این 
ترتیب قدرت ارائــه خدمات در گروه مالــی فیروزه به علت 
ثابت بــودن ســرمایه شــرکت های مذکــور -در مقایســه با 
دارایی های متغیر سبدها و صندوق ها- کمتر تحت تأثیر 
صعود و نزول های بورس بوده و گروه با حفظ منابع انسانی 

و سازمانی خود عملکردی فراتر از بازار دارد.«

 عملکرد صندوق ها و سبدهای فیروزه در سال ۱۴۰۱

بنا بر صحبت های تجریشی سال ۱۴۰۱ به  گونه ای شروع 
شــد که حــدود ۲۴۸ میلیــارد تومــان منابع در صنــدوق با 
درآمد ثابت ارمغان فیروزه آسیا، ۴۱۵ میلیارد تومان منابع 
در صندوق های فیروزه موفقیت و شاخص سی شرکت و 
۵۸۷ میلیارد تومان تحت مدیریت ۱۱۸ سبد اختصاصی 
بوده و آنها با تمرکز بر توسعه بازار و ایجاد ابزارهای جدید، 
تاکنون یک صندوق سهامی دیگر نیز تأسیس کرده اند و 
توانســته اند منابع تحت مدیریت گروه را در صندوق ها و 
سبدهای اختصاصی به حدود چهار هزار میلیارد تومان 
برســانند کــه در این میــان صنــدوق درآمــد ثابــت ارمغان 
فیروزه آســیا )فیروزا( با بازدهی ســاالنه مؤثــر ۲۵ درصد و 
با افزایــش دارایی تحــت مدیریت ۷۵۰درصــدی به عنوان 
یکــی از صندوق های درآمــد ثابت قابل معاملــه مطرح به 
فعاالن بازار شناسانده شده است. او اضافه می کند که در 
ارزیابی بازدهی ســبدها و صندوق های ســهامی، با وجود 
محافظه کارانه بودن اســتراتژی صندوق فیروزه موفقیت، 
این صنــدوق در یک ســال منتهــی به ۱۷ بهمن توانســته 
بازدهی قابل قبول ۴۱درصدی در مقابل بازده ۲۰درصدی 
شاخص کل در همین دوره را ثبت کند. همچنین در همین 
دوره، صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه )فیروزه( 
نیز بــازده  ۲۰درصــدی، برابر با بازده بورس داشــته اســت. 
او می گویــد: »در ســبدهای اختصاصــی تحــت مدیریت 
سبدگردان توسعه فیروزه نیز، متوسط بازدهی سبدها در 
سبدهای ریسک متعادل معادل ۴۴ درصد، در سبدهای 
محافظه کار معادل ۳۸ درصد و در ســبدهای جسورانه تر 

معادل ۶۰ درصد بوده است.«

 چشم انداز ۱۴۰۲

او مهم ترین هدف شرکت در سال جدید را همچون سال های 
قبل دســتیابی به بازدهی فراتر از بازار می دانــد و می گوید: 
»دســتیابی به ایــن بــازده باید متناســب با ســطح پذیرش 
ریسک سرمایه گذار، سالیق و سبک خاص سرمایه گذاری 
او باشــد. در ایــن راســتا از یــک ســو تنــوع صندوق هــای 
ســرمایه گذاری افزایــش خواهــد یافت و از ســوی دیگــر، با 
اســتفاده از امکانــات دیجیتال، همزمــان با ارائــه خدمات 
مدیریت سبدهای اختصاصی در مقیاسی وسیع تر، این 
خدمات به صورت اختصاصی شــده و منطبق با ســالیق و 

سبک خاص سرمایه گذاران به آنها ارائه خواهد شد.« 

گروه مالی 
فیروزه عالوه 
بر ارائه خدمات 
سبدگردانی 
اختصاصی برای 
مشتریان مطابق 
سالیق ایشان، 
صندوق های 
سرمایه گذاری 
متفاوتی را ایجاد 
کرده که با سالیق 
متفاوت افراد 
هم خوانی دارد؛ 
صندوق درآمد 
ثابت ارمغان فیروزه 
آسیا )فیروزا( 
برای مشتریان 
محافظه کار و 
عالقه مند به مدل 
مشابه سپرده 
بانکی است
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فناور ی های مالی ایران

  سخت ترین چالش ها

در سال ۱۳۹۹ ســامانه بانکداری متمرکز در بانک سپه 
مستقر شد و از ابتدای سال ۱۴۰۰ نیز فرایند تجمیع و 
یکپارچه سازی سامانه های کلیه بانک های ادغام شده 
در بانک سپه آغاز شــد. حمید شیخی، معاون فناوری 
اطالعات بانک ســپه در ابتــدای صحبت هــای خود به 

چالش های این ادغام اشــاره می کند و می گوید: »پس از ســال ها فرازونشیب یا به 
عبارتی خیز برداشتن برای داشتن محصول یکپارچه بانکی با تجربه کاربری همگن 
و مبتنی بــر فناوری های نویــن، در کوران فراگیــری کووید و محدودیت هــای فراوان و 
بی ســابقه ناشــی از این بحران جهانــی، ســامانه بانکــداری متمرکز در بانک ســپه 
راه اندازی شــد و اندکی پــس از آن با رفع مشــکالت طبیعی ناشــی از این مهاجرت 
کم نظیر بانکی، با اطمینــان از تثبیت این راهکار جامع، از ابتدای ســال ۱۴۰۰ کلیه 

گفت وگو با حمید شیخی، معاون فناوری اطالعات بانک سپه درباره سختی های ادغام بانک ها

مصائب ادغام
سال ۱۴۰۰ سالی پر از تکاپو و فعالیت برای بانک سپه بود؛ سالی که در آن مهاجرت سامانه های بانک های ادغامی در سامانه 
جامع بانکی امید محقق شد تا از این پس بانک سپه و بانک های ادغامی همگی با یک سامانه یکپارچه، خدمت رسانی به 
مشتریان خود را پیش ببرند. ۱۴۰۱ اما سالی برای تثبیت و تقویت فعالیت های انجام شده برای بانک سپه بود. در گفت وگویی 
که با حمید شــیخی، معاون فناوری اطالعات بانک ســپه داشــتیم، از چالش های این ادغام در حوزه فنــاوری اطالعات بانک 
پرسیدیم؛ سختی هایی که تالقی آن با موج های پی درپی پاندمی کرونا کار را سخت تر می کرد، ولی در نهایت یکی از سخت ترین سال های بانک 
سپه پشت سر گذاشته شد. شیخی از بن بست ها، جلسات جان فرسا، تصمیمات سخت، بیم ها و امیدها و شادی های ناشی از دستاوردهای 
جوانان این مرز و بوم می گوید و اینکه با مشارکت، انگیزه و بردباری در مقابل نامالیمات، مشکالت را یک به یک پشت سر نهادند. در ادامه گزارشی 

از این گفت وگو را می خوانید.

عکس: نسیم اعتمادی

مهسا طاعتی
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کسبوکار

ارکان بانــک و به خصوص حــوزه فنــاوری وارد مرحله جدیــدی از خطرپذیــری برای 
تحقق طرح ملی ادغام )با تجمیع اطالعات و یکپارچه سازی سامانه های بانک های 

ادغام شده در بانک سپه( شد. 
بخشــی از چالش های یکپارچه ســازی فناورانه که می توان به آن اشــاره کــرد، تنوع 
محصــوالت و مدل های کســب وکاری هر بانــک، تضاد منافــع پیمانــکاران، تفاوت 
زیرســاخت های نرم افــزاری و ســاختارهای داده ای آنهــا و همچنیــن ناســازگاری 
اطالعات و موجودیت هــای متناظر هر یک بــا دیگری اســت.« او در ادامه تعویض 
کارت هــای بانکی مشــتریان هر یــک از واحدهای ادغامــی و یکپارچگــی درگاه های 
غیرحضوری ماننــد اینترنت و موبایــل را از دیگر دل مشــغولی های ادغــام می داند 
و می گوید: »تعویــض دوبــاره کارت بانکی مشــتریان همواره یکی از خــط قرمزهای 
تیم های تصمیم گیر بود که نه تنها در آن شــرایط خاص پاندمــی امری غیرممکن و 
مخاطره آمیز به نظر می رســید، بلکه هزینه هنگفت مالی و برندینگ را نیز متوجه 

بانک می کرد. 
این گونه بــود کــه بزرگ تریــن ادغــام فناورانــه در حــوزه ســپرده، کارت، مشــتریان و 
دســته چک ها؛ بدون تعویض کارت و رمز درگاه های متنوع بانکی مشتریان به نحو 

مطلوب و شایسته ای  صورت پذیرفت.« 
ســاختارهای متنــوع نیــروی انســانی و امــور فناورانــه و تطبیــق مشــاغل و حقوق و 
دســتمزد نیز از جملــه ظرایف ایــن دوران بــود. شــیخی در این  خصــوص می گوید: 
»عالوه بر یکپارچه سازی و پاالیش اطالعات اموال و انبار، حقوق و مزایای پنج بانک 
را نیــز یکپارچه کردیم؛ زیــرا هر یــک از بانک ها ســاختار اداری و پرســنلی و بالطبع 

سامانه های متفاوتی با یکدیگر و بانک ادغام پذیر داشته اند.«
طبق گفته شــیخی، ابتدای ادغام، تعداد شعب بانک ســپه به حدود ۴۵۰۰ شعبه 
افزایــش یافــت که اکنــون بــا کاهــش بیــش از ۲۵درصــدی به حــدود  ۳۴۰۰ شــعبه 
رسیده است. او در این باره توضیح می دهد: »حتی در صورت عدم ادغام و در سیر 
تدریجی و تکاملی بانکداری دیجیتال، این بانک می بایست برنامه ای برای کاهش 
و سامان دهی تعداد شــعب خود می داشــت؛ زیرا با ارائه بخش اعظمی از خدمات 
بانکی به صــورت غیرحضــوری، طبیعی اســت که تغییراتــی در وظایــف و جانمایی 
شــعب صورت می گرفت؛ البته در این راســتا، رویکرد مجموعه فناوری، مشــارکت 
شــعب فیزیکی بانک در فضای دیجیتال اســت تا ضمن حفظ مزیــت انکارناپذیر 
حضور در نزدیک ترین محل به مشــتری، امــکان ارائه خدمات نویــن بانکی )عالوه 
بر درگاه های غیرحضــوری( از طریق درگاه امن و تعاملی شــعب دیجیتال شــده نیز 
فراهم شود؛ البته طرح جامعی جهت اجرای این پارادایم در حوزه فناوری بانک در 

حال تهیه است.«
معاون فناوری اطالعات بانک سپه درباره اقدامات این بانک در حوزه نئوبانک نیز 
توضیحاتی می دهد که بنا به گفته وی، این مأموریت بر عهده یکی از شــرکت های 
هلدینگ فناوری بانک سپه گذاشته شده که با در نظر داشتن همه مالحظات بانک 
بزرگی نظیر بانک ســپه، بخشــی از خدمات بانکــی در قالب نئوبانــک ارائه خواهد 
شد. البته اجرای نئوبانک در بانک سپه طی دو گام انجام خواهد پذیرفت که در فاز 
اول، همزمان با گسترش بیش از پیش خدمات بانکداری باز و حضور فعاالنه تر در 
تعامل با استارتاپ ها، مقدمات تسهیل ارائه این APIها، همچنین ارزش آفرینی به 
آنها در نئوبانک فراهم شده و در گام بعد به دنبال تأمین و استقرار کُر الیت نئوبانک 

هستیم تا خدمات سریع و خاص مشتری را از این طریق ارائه دهیم.«

  سامانه تسهیالت الکترونیکی، اجرای چک الکترونیکی و ریال دیجیتال 
در بانک سپه 

شــیخی همچنیــن از راه انــدازی ســامانه تســهیالت الکترونیکــی، احــراز هویــت 
دیجیتال و امضای الکترونیکی در اوایل ســال آینده در بانک ســپه خبــر داده و در 
این بــاره توضیح می دهــد: »بانک ســپه، راه انــدازی ســامانه مدیریــت الکترونیکی 
درخواســت های اعتبــاری از طریــق هلدینگ فنــاوری امید ســپه و همچنیــن  ارائه 
خدمات الزامی بانک مرکزی در خصوص رؤیت مؤلفه های قراردادهای تسهیالتی 

از طریق کانال های غیرحضوری را دنبال می کند. 
البتــه می بایســت زودتــر در ایــن حــوزه ورود می کردیــم کــه مهم تریــن دلیــل آن 
مشــغله های نفس گیــر اجــرای ســامانه بانکــداری متمرکز و ادغــام بــود. همچنین 

درصدد هستیم که فازهایی از اجرای چک الکترونیکی 
را به زودی راه اندازی کنیم.«

معــاون فنــاوری اطالعــات بانــک ســپه در ادامــه در 
خصــوص اجرایی شــدن پــروژه ریــال دیجیتــال در این 
بانــک صحبــت می  کنــد: »بانــک ســپه نیــز بــا درک 
اهمیــت پذیــرش زیســت بوم دفتــر کل توزیع شــده و 
طبــق ســازوکارهای ابالغــی بانــک مرکــزی، پــروژه ریال 
دیجیتال را کلیــد زده و امیدوارم بــا ورود فعاالنه در این 
حــوزه و تعریــف کســب و کارهای متنــوع و نوآورانــه در 
قالب قراردادهای هوشمند، عالوه بر ارزش آفرینی برای 
مشــتریان، زمینــه افزایــش درآمدهای کارمــزدی بانک 

بیش از پیش فراهم شود.«

  به دنبال راه اندازی کارخانه تولید تجهیزات پرداخت 
الکترونیکی 

خوشــبختانه پــس از ادغــام و پیوســتن تعــدادی از 
شــرکت های فناوری بانک های ادغامی به بانک ســپه، 
اجتمــاع تخصص هــا، تجــارب و امتیازهــای هــر یــک 
موجب غنی تر شــدن بضاعت های فناورانه بانک شده 
اســت؛ از جملــه آنها، همراهــی یک شــرکت پی اس پی 
ذیل هلدینگ فناوری به پویان هوشمند امید است که 
در این مــدت کوتاه پس از ادغــام، طرح عظیــم و فراگیر 
هوشمندسازی یارانه نان را به سرانجام رساندند. او در 
ادامه توضیحات خود، ورود بانک ســپه به اجرای طرح 
هوشمندســازی یارانــه نــان را مثبــت ارزیابــی و در ایــن 
 خصوص بیان می کند: »ما در این شرکت  به دنبال ارائه 
راهکارهای جامع، ایجاد زنجیره های تولید تا مصرف و 
نظایر آن هســتیم و نصــب دســتگاه کارت خوان بخش 
کوچکی از اقدامات ما در این حوزه بوده  و عالوه بر این، 
برنامــه ای میان مدت داریــم تا جهت تأمیــن تجهیزات 
پرداخت مورد نیاز بانــک، کارخانه تولیــد و توزیع خود 
را راه انــدازی کنیــم و نیازهــای خــود بــه دســتگاه های 
کارت خوان و کش لس را با توان تولیــد داخلی و کاهش 

مصارف ارزی پوشش دهیم.« 
شیخی سپس به تنگناهای نیروی انسانی حوزه فناوری 
اشــاره می کنــد و آن را بــه بحــران آب در کشــور تشــبیه 
کــرده و ابــراز مــی دارد کــه امــروزه جــذب و نگهداشــت 
ســرمایه های انســانی متخصــص فنــاوری بــه معضلی 
برای شرکت های فعال در این حوزه تبدیل شده و قدرت 
برنامه ریزی بلندمدت و ریســک پذیری آنهــا را کاهش 
داده اســت، حتی در پــاره ای از مــوارد روند جــاری ارائه 
خدمت را با موانعی مواجه کرده که غلبه بر این معضل 

عزمی بایسته و جدی را می طلبد.
او در پایــان صحبت هــای خــود می گوید: »بانک ســپه 
طی سال های اخیر و هم راستا با سیر تغییرات پرشتاب  
دنیای امروز و در مسیر تحول عصر دیجیتال، اقدامات 
زیربنایــی در اصــالح  نگــرش، فرهنــگ، ســاختارها و 
فرایندهــا را آغاز کــرده و بــا بهره گیری از فرصــت ادغام 
و به کارگیــری مجربان هر یک از ایــن بانک ها در ادارات 
فناوری و شــرکت های زیرمجموعه خود، امیدوار است 
عالوه بر پذیرش مسئولیت افتخارآمیز بزرگ ترین بانک 
کشور، شایســتگی خدمت به این مردم عزیز و بزرگوار 

را به اثبات برساند.« 
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 Hi Bank؛ سالمی دوباره به بانکداری دیجیتال

مهم ترین محصول شــرکت نگاه بانک در حــوزه نرم افزار، 
کربنکینگ آنهاست که بانک کارآفرین آن را در سال ۱۳۸۸ 
از یک شــرکت مالزیایی خریــداری کرد و در حــال حاضر 
نگهداری و توسعه آن بر عهده شــرکت نگاه بانک است. 
هاشــمی نژاد درباره خدمات این شرکت می گوید: »حوزه 
BI )هوش تجاری( حوزه دیگری اســت که در نگاه بانک به 
آن پرداخته می شــود و ســامانه هایی ماننــد ارزش گذاری 
مشتریان، کشف تقلب و ریسک نقدینگی را برای بانک 

کارآفرین طراحی و پیاده سازی کرده ایم.«
حوزه دیگــری کــه نگاه بانک بــه آن می پــردازد، مربــوط به 
سامانه های جانبی و سرویس هایی است که به دنبال ارائه 
آنها از طریق API به ســایر ســرویس ها و شرکت هاست و 
در حال حاضر این شرکت در حال خریداری، پشتیبانی 

یا توسعه بیش از ۵۰ سامانه برای بانک کارآفرین است.
سال جاری نگاه بانک متمرکز بر حوزه بانکداری مدرن بود؛ 
به گفته هاشمی نژاد، ســامانه های قبلی بانک کارآفرین، 
از جمله ســامانه شــرکتی هم آفریــن، ســامانه رمزآفرین، 
موبایل بانــک و اینترنت بانــک مجموعــه ســامانه هایی 
هســتند که نگاه بانــک از آنها نگهــداری می کــرد و عالوه 
بر ایــن مــوارد، اواخر ســال ۱۴۰۱ پلتفــرم دیجیتــال بانک 

کارآفرین با نام Hi Bank راه اندازی شد.
هاشــمی نژاد با اشــاره به وجــود آمادگــی نگاه بانــک برای 
داشــتن یک پلتفــرم دیجیتال در حــوزه بانکــداری مدرن 
می گوید: »ما محصولی را به نام Hi Bank راه اندازی کردیم 
که ایــن محصول با شــعار »ســالمی دوبــاره بــه بانکداری 

 گفت وگو با محمدحسین هاشمی نژاد، مدیرعامل نگاه بانک
 که به دنبال توسعه پلتفرم بانکداری دیجیتال Hi Bank هستند

 متمرکز بر 
توسعه بانکداری مدرن

نگاه بانک که بازوی فناوری اطالعات بانک کارآفرین است، فعالیت اصلی خود را از سال ۱۴۰۰ شروع کرده و تمامی فعالیت های 
ســخت افزاری و نرم افزاری بانک کارآفریــن را بر عهده دارد. این شــرکت تمرکز اصلــی اش در ســال ۱۴۰۱ روی راه اندازی پلتفرم 
دیجیتالی به نام Hi Bank بود که به گفته مدیرعامل این شرکت، بر اساس تعاریفی که در ایران جا افتاده، یک نئوبانک محسوب 
می شود، زیرا افتتاح حساب و ارسال کارت خود را به صورت غیرحضوری انجام می دهد، اما اگر به تعاریف نئوبانک در خارج از 
کشور رجوع کنیم، Hi Bank یک نئوبانک نیست. در گفت وگویی که با محمدحسین هاشمی نژاد، مدیرعامل شرکت نگاه بانک داشتیم، از 
راه اندازی پلتفرم جدیدشان در حوزه بانکداری مدرن تا مهم ترین اقدامات شان در یک سال گذشته و چالش هایی که داشتند، پرسیدیم. طبق 
صحبت های هاشمی نژاد، در حوزه کربنکینگ  پشتیبانی و سرویس دهی به بیش از ۱۰۸ شعبه بانک کارآفرین توسط این شرکت صورت می گیرد 
و از تمامی تجهیزات بانک از جمله سرورها، دیتاسنتر بانک و تمامی سخت افزارها پشتیبانی می کنند و هدف شان در سال ۱۴۰۲ افزودن خدمات 
مختلف گروه کارآفرین به این پلتفرم دیجیتال و تبدیل آن به یک سوپراپلیکیشن است. در ادامه گفت وگوی عصر تراکنش را با هاشمی نژاد 

می خوانید.

دیجیتال« از ۱۸ بهمن سال جاری فعالیت خود را آغاز 
و آمــاده خدمت رســانی به مشــتریان بانــک کارآفرین 

است.«

 تغییر در ساختار شرکت و قراردادها

شرکت نگاه بانک را می توان یک شــرکت تازه تأسیس 
قلمداد کرد و هاشمی نژاد می گوید زمانی که مدیرعاملی 
این شــرکت را بــر عهــده گرفــت، شــرکت چندیــن ماه 
مدیرعامل نداشــت و درگیر مشــکالت منابع انسانی 
و قراردادی بــا بانــک بــود و در واقع تأمیــن مالی خوبی 
در شــرکت انجــام نشــده بــود. همچنین اعضــای تیم 
هیئت مدیره آن به طور کامل در سال۱۴۰۰ عوض شده 
بودند. نگاه بانــک در بــدو ورود هاشــمی نژاد وضعیت 
مشــخصی در حوزه  اهداف و محصوالت نداشــت و با 
ورود هاشــمی نژاد به عنوان مدیرعامل، در این شرکت 

تغییرات اساسی اتفاق افتاد.
او می گویــد: »بانــک کارآفرین بانکی خوشــنام و موفق 
اســت و بــا عنایــت ویــژه  مدیرعامــل محتــرم بانــک و 
هیئــت محتــرم عامــل در پــی ارزش آفرینــی روزافــزون 
بــرای مشــتریان خــود اســت و در ایــن مســیر شــتابی 
مثال زدنــی دارد. طبیعــی اســت کــه راهبــری شــرکت 
نگاه بانــک که بــازوی فنــاوری اطالعــات چنیــن بانکی 
است، بسیار پرچالش و نیازمند پویایی مضاعف است؛ 
از ایــن رو از بــدو ورودم به این شــرکت ایجــاد تغییراتی 
در راســتای ارتقــای توانمندی هــای شــرکت متناســب 
با نیازهــای بانــک کارآفرین در دســتور کار قــرار گرفت. 

سال جاری 
نگاه بانک متمرکز 
بر حوزه بانکداری 
مدرن بود؛ به گفته 
هاشمی نژاد، 
سامانه های قبلی 
بانک کارآفرین، 
از جمله سامانه 
شرکتی هم آفرین، 
سامانه رمزآفرین، 
موبایل بانک و 
اینترنت بانک 
مجموعه 
سامانه هایی 
هستند که 
نگاه بانک از آنها 
نگهداری می کرد
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تغییراتی را که در نگاه بانک اتفاق افتاد، در هفت فصل 
می توان دسته بندی کرد که بخشی از آنها به طور کامل 

پیاده سازی شده و بخشی در حال اجراست.«
بــه عقیــده هاشــمی نژاد، بــرای چابک بــودن الزم بــود 
تغییراتی در ساختار و چارت شرکت صورت بگیرد که 
سرانجام چارت جدید نوشته و به تصویب هیئت مدیره 
رسید. همچنین شرکت در حوزه منابع انسانی بسیار 
ضعیف بود، پس تغییر دیگری که باید اعمال می شد، 
ایجاد آیین نامه های مختلف در حوزه منابع انســانی، 
اداری، معامالت و غیره بود که نوشته شد و به تصویب 
هیئت مدیــره رســید. او توضیــح می دهــد: »در حــوزه 
نرم افزار این چرخه مورد بازبینی قرار گرفت و با اعمال 
تغییراتــی، دوبــاره چیدمــان شــد و افــراد در نگاه بانک 
ملزم به اســتفاده از آن شــدند. چهارمیــن تغییری که 
ایجاد شــد، در حوزه توسعه نرم افزار و خصوصاً تست 
و اســتقرار نرم افزار بوده اســت؛ در همین راستا تست 
اتوماتیــک و چرخــه DEVOPS راه اندازی شــد و بحث 
تســت خــودکار و تســت ابزارهــای امنیتی خــودکار از 

دستاوردهای این مدت بوده است.«
طبق توضیحات هاشــمی نژاد، تحول دیگری که اتفاق 

افتــاد، تنظیــم قــرارداد تخصصــی در هــر حــوزه بــا بانک 
کارآفرین بود؛ در این راستا حدود هفت قرارداد تخصصی 
با بانک به امضا رسید که در آنها بهای تمام شده خدماتی 
که نگاه به بانک کارآفرین ارائه می دهد، مشــخص شــد. 
او در این بــاره می گویــد: »ایــن قراردادهــا در نظم دهــی و 
شفاف سازی شرکت و نیز بانک کمک بسزایی کرد. مورد 
بعدی بهینه سازی جلسات و تأکید بر وجود خروجی در 
جلســات مســتمر بین نگاه و بانک کارآفرین و جلســات 
داخلی تیم ها بود. موضوع آخر هدف گذاری و سنجش این 
اهداف بود. در این راستا اهداف مشخصی با بانک تعیین 
و مشخص شد که در هرماه به چه هدفی باید دست پیدا 
کنند و چه خروجی ای داشته باشند. با پایشی که صورت 
گرفت، نشــان داده شــد که تــا چه انــدازه ایــن زمان بندی 

مثمرثمر واقع شده است.«

 به دنبال ارائه خدمات باکیفیت بر اساس زمان بندی

هاشــمی نژاد توضیح می دهد که تمرکز اصلی نگاه بانک 
همواره جهــت ارائه خدمــات باکیفیــت ۷×۲۴ بــه بانک 
کارآفریــن اســت؛ بــرای نمونــه در ســال ۱۴۰۱ هیــچ روزی 
شــعب بانک کارآفرین دچار مشــکل نشــده و شــعب از 
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کار نیفتادنــد. او در این خصــوص می گویــد: »در واقع در 
نگاه بانک هدف مان این است که با ارائه خدمات باکیفیت 
به بانک کارآفرین و با باال بردن اعتبار و ارزش این بانک در 
کشور رتبه و اعتبار خود را ارتقا دهیم. تمرکز دیگر شرکت 
روی بحــث ارائه خدمــات باکیفیت بر اســاس زمان بندی 
مشخص شده اســت که نشــان از تعهد ما به زمان بندی 

دارد.«
هاشمی نژاد بر این باور اســت که بیشتر برنامه نویسان و 
توسعه دهندگان در ایران در بحث زمان بندی دچار مشکل 
هســتند و این مســئله می تواند در موفقیت پروژه بسیار 
تأثیر بگــذارد. به عقیــده مدیرعامــل نگاه بانک، پــروژه  ای 
موفق است که در زمان معین با هزینه ای که از پیش برای 
آن تخمین زده شده و کیفیتی که مدنظر است، ارائه شود. 
او زمان بنــدی را جــزء مهم تریــن ارکان موفقیــت در پــروژه 

می داند.
موضوع بعدی که در نگاه بانک به آن توجه ویژه ای می شود، 
بحث کار تیمی و حس مســئولیت پذیری در افراد است. 
هاشــمی نژاد در این بــاره می گوید: »این مشــخصه عالوه 
بر ایجاد شــفافیت فعالیت هر فــرد در شــرکت، به ایجاد 
حس خوشــایند و مالکیت نیــز منجر می شــود. در پروژه 
Hi Bank تقریبــاً تمــام کارمنــدان مشــارکت داشــتند 
و حــاال افــراد خــود را در نتیجــه کار ســهیم می داننــد. در 
شــرکت نگاه بانــک مجموعــه ای از ســرمایه های انســانی 
متخصص و پویا مشغول به فعالیت هستند که با همدلی، 
مســئولیت پذیری و شــفافیت قادر به ممکن ساختن هر 
ناممکنــی هســتند و وجودشــان مایــه مباهــات و درخور 

سپاس است.«

API از رشد صددرصدی تا ارائه ۲6۰ سرویس از طریق 

بــه گفتــه مدیرعامــل نگاه بانــک، در ســال ۱۴۰۱ کیفیــت 
و کمیــت محصــوالت ایــن شــرکت در حــوزه نرم افــزار و 
ســخت افزار، حداقل دوبرابر ســال ۱۴۰۰ بوده اســت؛ این 
در حالی است که تعداد نیرو حداکثر پنج درصد افزایش 
یافته است. هاشمی نژاد می گوید: »در سال ۱۴۰۱ به اهداف 
اصلی خود دست یافتیم؛ از پلتفرم دیجیتال گرفته تا ارائه 
خدمات بانکداری متمرکز و پیشبرد پروژه های متنوعی از 
قبیل پروژه بورس کاال، اوراق گام، ال  سی ریالی و همچنین 
پروژه هایی که مربوط به بانک مرکزی بوده اند، مثل چکاوک 
و پروژه هــای مجموعه صیــاد. اهــداف فرعی هــم در حال 
اجراست که رشد هم داشته اند، اما به دالیلی فعالً تکمیل 

نشده اند.«
در گذشــته محصــوالت قابــل ارائــه از طریــق API بانــک 
کارآفرین، ۱۵۰ سرویس بوده است. به گفته هاشمی نژاد، 
نگاه بانــک با قــرار دادن خدمــات مالی در اختیار شــرکت 
تی تک تــالش کرده تــا این شــرکت بتوانــد با مشــتریان و 
نمایندگان شــرکت تیپاکس مراودات مالی باکیفیت تری 
انجام دهــد. او می گوید: »مهرماه امســال نزدیــک به ۷۰ 
ســرویس به مجموعه ۱۵۰ ســرویس بانک اضافه شد که 
مجموعاً ۲۲۰ ســرویس می شــود. اکنــون این رقــم به ۲۶۰ 
سرویس رسیده است. پلتفرم Open Banking نگاه بانک 
در حــال حاضــر از ۲۶۰ ســرویس پشــتیبانی می کنــد و 
قابلیت ارائه به شرکت های بزرگی را که قصد دارند با بانک 

کارآفرین  مراودات مالی داشته باشند، دارد.«
به گفته هاشمی نژاد، نگاه بانک با تجربه و دانش ۱۲ساله 

فنــاوری اطالعــات بانــک کارآفریــن که نــزد خــود دارد، 
توانســت طــی دو مــاه در ارزیابی هــای شــرکت های 
دانش بنیــان پذیرفتــه شــود. هاشــمی نژاد کــه دارای 
دکتــری تخصصی هــوش مصنوعی اســت و ۱۰ ســال 
سابقه هیئت علمی دانشــگاه را در کارنامه خود دارد، 
حرکت شــرکت در مســیر نوآوری و ارتقا به عنوان یک 
شــرکت دانش بنیــان را مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی 
می بیند و معتقــد اســت محوری ترین مؤلفه توســعه 
شرکت نگاه بانک در حوزه دانش بنیان از مسیر هوش 

مصنوعی می گذرد. 
مدیرعامل شرکت نگاه بانک معتقد است این شرکت 
به عنــوان شــرکتی کــه از بانــک کارآفریــن پشــتیبانی 
می کند، اگــر نتواند مبتنی بــر شــیوه های دانش بنیان 
حرکت کند، قابل  رقابت با دیگر شرکت ها نخواهد بود 
و اگر بانــک کارآفرین بخواهــد از بازار مالــی و فین تکی 
ســهمی داشــته باشــد، بایــد در حــوزه دانش بنیــان 

سرمایه گذاری کند.

 به دنبال تبدیل Hi Bank به سوپراپلیکیشن

مدیرعامــل نگاه بانــک در پاســخ به این ســؤال کــه آیا 
این شــرکت محصولی در حوزه نئوبانــک دارد یا خیر، 
 Hi Bank این طور توضیح می دهد: »پلتفرم دیجیتال
بر اســاس تعاریفــی کــه در ایران جــا افتــاده، نئوبانک 
محسوب می شــود، زیرا افتتاح حساب و ارسال کارت 
را به صــورت غیرحضــوری انجــام می دهــد، امــا اگر به 
 Hi ،تعریــف نئوبانــک در خــارج از ایــران رجوع کنیــم
 Hi Bank نئوبانک نیست. در پلتفرم دیجیتال Bank
بحــث اومنی چنل کامــالً رعایت شــده و نســخه وب، 
اندرویــد و آی اواس دارد. هــدف مــا بــرای ســال آینــده 
افزودن خدمات مختلف گروه کارآفرین به این پلتفرم 
دیجیتــال و تبدیل آن به سوپراپلیکیشــن اســت. این 
پلتفرم امنیت دوعاملی با OTP دارد و از توان امنیتی 

خوبی برخوردار است.«
هاشمی نژاد توضیح می دهد که نگاه بانک با دو چالش 
روبه روست؛ یکی چالش سمت کارفرما و جلب رضایت 
کارفرمــا و دیگــری چالــش جــذب و نگهداشــت منابع 
انسانی. او می گوید: »با تعیین قراردادهای شفاف بین 
کارفرما و شــرکت مســئله اول ما رفع شــد و در مسئله 
دوم با ایجاد شفافیت در شــرح وظایف افراد و افزایش 
حس مسئولیت پذیری توانستیم موفقیت زیادی در 

نگهداشت افراد کسب کنیم.«
مدیرعامل نگاه بانک بزرگ ترین دستاورد این شرکت را 
در سال ۱۴۰۱ ایجاد یک تیم همدل و هماهنگ عنوان 
می کند. او می گویــد: »مأموریت نگاه بانــک فقط ارائه 
خدمات پایدار و باکیفیت به بانک کارآفرین است، پس 
نگاه بانک نیــز در راســتای برنامه های بانک که شــامل 
ســه مورد می شــود، قدم برمی دارد. نگاه بانک در سال 
۱۴۰۲ متمرکز بر ســه حوزه زیرســاخت و ارائه خدمات 
زیرساختی، شبکه و دیتاسنتر، بانکداری مدرن و حوزه 
کربنکینگ است. همچنین توســعه دیتاسنتر بانک 
کارآفرین، ارائه خدمات جدید و توسعه خدمات بانک و 
توسعه پلتفرم Hi Bank در دستور کار این شرکت برای 

سال ۱۴۰۲ قرار دارد.« 

پلتفرم 
 Hi Bank دیجیتال
بر اساس تعاریفی 
که در ایران جا 
افتاده، نئوبانک 
محسوب می شود، 
زیرا افتتاح 
حساب و ارسال 
کارت را به صورت 
غیرحضوری انجام 
می دهد، اما اگر به 
تعریف نئوبانک 
در خارج از ایران 
 Hi ،رجوع کنیم
Bank نئوبانک 
نیست. در پلتفرم 
 Hi Bank دیجیتال
بحث اومنی چنل 
ً رعایت شده و  کامال
نسخه وب، اندروید 
و آی اواس دارد
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سال ششم
شماره شصت وهفتم

کسبوکار

محمدمهدی متولی، مدیرعامل امیدپی از طرح هوشمندسازی یارانه 
نان و فعالیت های این شرکت می گوید

لزوم فعالیت 
تخصصی پی اس پی ها

شرکت سایان کارت که در گذشته بازوی پرداخت الکترونیکی بانک قوامین بود، بعد از ادغام بانک های نظامی در بانک سپه به 
یکی از شــرکت های زیرمجموعه هلدینگ فنــاوری اطالعات به پویان هوشــمند امید تبدیل شــد و به امیدپی تغییر نــام داد. 
مدیرعامل این شرکت معتقد است پی اس پی ها نیز باید مانند بانک ها تخصصی شوند و با عمیق شدن در اصناف مشخص، 
به هوشمندسازی صنعت و اصناف کمک کنند. او ادعا می کند که طرح هوشمندسازی یارانه نان که برنامه اصلی آنها در سال 
۱۴۰۱ بوده، نمونه چنین اقدامی است که با ارائه سامانه هوشمند نانینو و به کارگیری دستگاه های اندرویدی هوشمندی که قابلیت اعالم صوتی 
نتیجه تراکنش را دارند، نه تنها زنجیره آرد و نان را هوشمند کرده، بلکه راه هایی برای کنترل تخلفات و تحلیل الگوی رفتاری مشتریان و نانواها نیز 
ارائه داده است. در این شماره از ماهنامه به سراغ محمدمهدی متولی، مدیرعامل امیدپی رفتیم تا درباره عملکرد آنها در طرح هوشمندسازی 
یارانه نان، رویکرد شرکت، چالش ها و چشم اندازهایشان صحبت کنیم. به گفته متولی، تمام تمرکز امیدپی در سال ۱۴۰۱ بر عملیاتی کردن طرح 

هوشمندسازی یارانه نان و کاهش هزینه های عملیاتی شان بود.

نیلوفر نادری
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فناور ی های مالی ایران

 ضرورت عمیق شدن در اصناف

شرکت سایان کارت در ســال های گذشته متعلق به بانک 
قوامین بود کــه بعد از اجــرای طرح ملــی ادغــام بانک های 
نظامی در بانک سپه و تشکیل هلدینگ فناوری اطالعات 
به پویــان هوشــمند امیــد، زیرمجموعــه ایــن هلدینــگ 
می شــود و بــا نــام تجــاری امیدپــی شــروع بــه کار می کند. 
محمدمهدی متولی، مدیرعامل امیدپــی دلیل تغییر نام 
تجاری شــرکت های ادغامــی را یکسان ســازی برندها ذیل 
یک هلدینگ واحد می داند و معتقد اســت ســایان کارت 
بعد از اجــرای پروژه ادغام و دسترســی به بــازار بزرگ بانک 
ســپه مجبور به تغییر روندها و ارتقای ســرویس های خود 

بوده است.
متولــی دربــاره لــزوم به کارگیــری نــگاه عمــودی در صنعت 
پرداخــت می گویــد: »همان طــور کــه بانک هــا تخصصــی 
هســتند و هر یک بخشــی از صنعت و جامعه را پوشــش 
می دهند، پی اس پی ها نیز باید تخصصی شــوند. در حال 
حاضر بانک های تخصصی داریم که هر یک در بخش هایی 
ماننــد مســکن، تجــارت، صنعــت و کشــاورزی فعالیــت 
می کنند، امــا پی اس پی با سرکشــی بــه حوزه هــای متکثر 
امکان عمیق شدن در یک حوزه را از خود سلب می کند و این 
موجب آهسته شدن روند هوشمندسازی صنایع مختلف 
می شود. در واقع شــرکت های پرداختی، نگاه افقی دارند و 
هیچ صنف مشخصی را هدف قرار نمی دهند. آنچه امروز 
به آن نیازمندیم، تقســیم  کار تخصصی و عمیق شدن در 
اصناف است. شــرکت به پرداخت ملت نمونه خوبی برای 
این موضوع است؛ این شــرکت پرداختی با تمرکز بر حوزه 
سوخت توانسته جایگاه نخست پی اس پی ها را از آن خود 
کند. امیدپی نیز با تمرکز بر صنف نانوایی توانست از جایگاه 

یازدهم به جایگاه پنجم برسد.«
او اســتفاده از داشــبوردهای هوشــمند و تحلیــل دیتاها را 
عاملی اساســی در ارائه خدمات بهتر می داند و در این باره 
توضیح می دهــد: »تحلیل دیتــا به شــرکت های پرداختی 
کمک می کند تا نسبت به الگوی رفتاری افراد و کسب وکارها 
شناخت پیدا کنند و در راستای ارائه راهکارهای هوشمندانه 
مدیریتی برای توسعه دیجیتال اصناف قدم بردارند. داشتن 
نگاه زنجیره  ای به اصناف و ارائه سامانه های خوب STF که 
تراکنش ها را جمع آوری می کند، به نظارت بیشتر بر زنجیره 
تأمین تا ارائه به مشتری نهایی منجر می شود و هزینه های 

مربوط به واسطه ها را کاهش می دهد.«

 طرح هوشمندسازی یارانه نان

طرح هوشمندســازی یارانه نان، اصلی ترین پروژه امیدپی 
در ســال ۱۴۰۱ بوده که با هدف جلوگیری از افزایش قیمت 
نان، تخلفات و همچنین هوشمندسازی این صنف طراحی 
و اجرا شــده تــا نان کــه قــوت غالــب دهک هــای اقتصادی 
پایین اســت، گران نشــود.  متولــی دربــاره ویژگی هــای این 
طــرح می گویــد: »بانــک ســپه در ســنوات گذشــته پــروژه 
مدیریت فــروش آرد را عملیاتی کرده بود، در همین راســتا 
بانک سپه از چهار سال پیش با شرکت های مربوطه مانند 
شرکت بازرگانی دولتی اقدام به ایجاد سامانه خرید و توزیع 
گنــدم و آرد برای نانوایان کرده بود و یکســری حســاب های 
کســب وکاری به وجود آمده بود که نامش حســاب سپید 
سپه بود و نانوا تنها از طریق این حســاب می توانست آرد 

خریداری کند. این طرح گرچه زنجیره تأمین را نظام مند 
کرده بود، اما نتوانسته بود زنجیره را ببندد؛ زنجیره وقتی 
بســته می شــود که مشــتری نیز در میدان بازی در نظر 
گرفته شــود. طرح هوشمندســازی یارانه نان زمین بازی 
طراحی کرده که این زنجیره را بسته و مصرف کننده را نیز 

در نظر گرفته است.«
او بیــان می کنــد کــه انــدازه کســب وکار نان کشــور ۱۵۰ 
همت اســت که ۱۲۰ همت آن را دولت و مابقی را مردم 
پرداخــت می کننــد؛ در نتیجــه می توانــد بــه حــوزه ای 
حساس تبدیل شــود. به همین منظور دولت تصمیم 
گرفت عملکرد نانوا و مصرف کننده را بررســی کند تا با 
رصد فعالیت های آنهــا بتواند تخلفــات و نیازهای هر 
واحد صنفی را مورد ارزیابی قرار دهد. او اضافه می کند 
که در ســال ۱۴۰۱ قیمت نهاده های نان و هزینه نیروی 
انســانی افزایش پیدا کرده و آنها به جای اینکه قیمت 
نان را باال ببرنــد، بــه نانوایی ها بر مبنای عملکردشــان 
۱۵ درصــد بازپرداخــت داشــته اند. رفتــار نانــوا نیــز در 
پروفایل هوشمند و اختصاصی او نشان داده می شود 
و او می تواند عملکرد خود را ببیند. بنا بر صحبت های 
متولی، این طــرح کل کشــور را پوشــش داده و ۷۷ هزار 
پایانه مستقر شده است. عالوه بر این سامانه ای به نام 
»سنتا« در نظر گرفته شده که توزیع آرد بین روستاییان 
و عشــایر با دقت باالیی برنامه ریزی و توزیع شود تا در 
تأمین نان خود با مشکل روبه رو نشوند و فرهنگ بومی 

خود را حفظ کنند.

 مواجهه با اتباع خارجی

متولی با اشــاره به اهمیت توجه به اتباع خارجی و ارائه 
خدمت به آنهــا، به عنــوان انســان هایی کــه به ناچــار از 
ســرزمین های خــود بــه ایــران آمده انــد، به حساســیت 
ایجادشده روی آنها برای قانونی کردن شان اشاره می کند 
و در این باره می گوید: »وقتی روی این پروژه عمیق شدیم، 
فهمیدیــم اتبــاع خارجــی، بــرای اســتفاده از خدمــات 
هوشــمند از کارت هدیه بــرای خرید نان خود اســتفاده 
می کنند؛ در نتیجه به فکر راهکاری هستیم تا با رایزنی 
با نهادهــای دیگــر بــرای قانونی و شناســنامه دار شــدن 
این افــراد کاری کنیم تا بتوانند از خدمات داخل کشــور 
استفاده کنند. محصول کارت نانوا نیز وجود دارد که به 
افراد امکان خرید با پول فیزیکی را می دهد؛ خریدار پول 
نقد می دهد و نانوا از کارت خودش که در سامانه نانینو 
ثبت شده، به جای او کارت می کشد. این حساس شدن 
روی اتباع خارجی نتیجه تمرکز روی یک صنف است و 
به حل مسائل اجتماعی نیز کمک می کند. این اطالعات 
از طریق متادیتاها به دســت می آید و الگوهــای رفتاری 

گروه های مختلف را برمال می کند.«

 بیمه تکمیلی خدمات درمانی نانوایان

هزینه های هر شرکتی به دو دسته سرمایه  ای و عملیاتی 
تقســیم می شــود. متولی با اشــاره به این دســته بندی 
می گویــد: »هر تراکنش چیــزی حدود ۷۰ تومــان آورده 
دارد که ۳۵ تومان آن صرف رسیدهای کاغذی می شود. 
در نتیجه حذف رول های کاغذی که به عنوان رسید به 
مشتریان اعطا می شــود، می تواند هزینه های شرکت 

همان طور که 
بانک ها تخصصی 
هستند و هر یک 
بخشی از صنعت 
و جامعه را 
پوشش می دهند، 
پی اس پی ها نیز 
باید تخصصی 
شوند. در حال 
حاضر بانک های 
تخصصی داریم 
که هر یک در 
بخش هایی مانند 
مسکن، تجارت، 
صنعت و کشاورزی 
فعالیت می کنند، 
اما پی اس پی 
با سرکشی به 
حوزه های متکثر 
امکان عمیق شدن 
در یک حوزه را از خود 
سلب می کند و این 
موجب آهسته شدن 
روند هوشمندسازی 
صنایع مختلف 
می شود
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را کاهــش دهــد. بــه همین منظــور مــا از دســتگاه های 
کارت خــوان اندرویــدی اســتفاده کردیــم کــه موفــق یــا 
ناموفق شدن تراکنش را به صورت صوتی اعالم می کنند 
و خیال فروشنده از بابت انجام تراکنش راحت می شود. 
ضمنــاً بــا ایجــاد مفهــوم رســید دیجیتــال در برنامک 
هوشــمند مشــتری و نانوایــان کــه در حیــن این پــروژه 
توسعه داده شده، امکان مشاهده و ارزیابی رسیدهای 
خریــد به صــورت دیجیتــال در برنامــک بــرای نانــوا و 
مشــتری وجــود دارد؛ به صورتی که به مشــتری امکان 
نظرســنجی هنــگام خریــد نیــز داده می شــود. توجــه 
داشته باشید فروش رول چاپ دستگاه کارت خوان به 
یک صنعت تبدیل شده؛ صنعتی که سالی یک همت 
ارزش دارد و تمامــاً وارداتی اســت. در چنین وضعیتی 
برای برساخت فرهنگ عدم استفاده از رسید کاغذی، 
باید کاری کرد که نانوا در زمین بازی شرکت بازی کند. به 
همین منظور تصمیم گرفتم به نانوایان پاداش دهیم؛ 
با بیمه آسیا صحبت کردیم و قرار شد هر نانوایی که از 
دستگاه کارت خوان اندرویدی ما استفاده کرده و رسید 
کاغذی را حذف کند، بیمه تکمیلی شود. ما با ۱۰ درصد 
از هزینه رول های کاغذی نانوایان را بیمه کردیم و عالوه 
بر کاهش هزینه های شرکت، مسئولیت اجتماعی مان 

را نیز انجام دادیم.«

 ۱۴۰۱؛ سال دگردیسی

بنــا بــر صحبت هــای مدیرعامــل امیدپــی، ۱۴۰۱ ســال 
دگردیســی بوده اســت. او در این باره توضیــح می دهد: 
»تمــام تمرکــز مــا در ســال ۱۴۰۱ بــر عملیاتی کــردن 
طــرح هوشمندســازی یارانــه نــان و کاهــش هزینه های 
عملیاتی مان بود؛ با اســتفاده از هوش مصنوعی تعداد 
نیروهای انســانی  مان را کاهش دادیم،  رول های کاغذی 
را حــذف کردیــم و مهم تر از همــه ایده حاکمیــت داده را 
عملیاتــی کردیــم. متادیتــا، دیتایی اســت کــه داده ها را 
توصیف و تحلیل می کند و هرگز از داده جدا نمی شود و تا 
ابد در سیستم باقی می ماند. در واقع ما به صورت روزمره 
در حال تولیــد متادیتا هســتیم و خودمــان نمی دانیم. 
الگــوی رفتــاری مــا در طــول زمان مشــخص می شــود و 
استمرار یک رفتار پیش بینی رفتارهای بعدی را ممکن 
می کند. در نتیجه تصمیم گیری و سیاست گذاری آسان 

می شود.«
او به ارتقای جایگاه شان در گزارش های اقتصادی شاپرک 
از رتبه ۱۱ به ۵ در سهم تعدادی تراکنش ها اشاره می کند: 
»تی پــی اس مــا در گذشــته ۳۰ تراکنش بــر ثانیه بــوده و 

هم اکنون به ۱۲۰۰ تراکنش در ثانیه رسیده است.«

 چالش ها

عملکــرد بســیاری از کســب وکارها در نیمه دوم ســالی 
کــه گذشــت بــا مشــکل روبــه رو شــد؛ محدودیت هــای 
اعمال شــده بر اینترنت باعث شــد برخی ضــرر کنند و 
برخی دیگر از برنامه هایشــان عقب ماندنــد. متولی در 
این باره می گوید:  »طرح هوشمندسازی یارانه نان کشور، 
طرحی ملی اســت کــه در APN ارائــه شــده و در صورت 
قطعی یــا اختــالل در اینترنت به مشــکل برنمی خورد. 
عالوه بر این ما با گلچین کردن افراد متخصص، آنهایی را 

انتخاب کردیم که بازدهی بیشتری داشتند.«
او اضافه می کند ســازمان هایی که همکاران همگنی دارند 
با مشــکالت کمتری بــرای جلــب رضایــت پرســنل و ارائه 
خدمت و مزایا به آنها روبه رو هستند. او می گوید: »نیروی 
کار ســازمان ها از ورکرها و نالج ورکرها تشکیل شده است. 
شرکت هایی مثل ما که این دو را با هم دارند، در نگهداشت 
نیروی انسانی شان چالش های بیشــتری دارند؛ اینکه در 
یک ســازمان مزایا و حقوق افراد متفاوت اســت، به ایجاد 
مقایســه ناهمگون برای برخی افــراد منجر می شــود.« در 
این شــرایط حفظ و نگهداشــت همکاران نالج ورکر بسیار 

سخت خواهد بود.

 چشم انداز آتی شرکت

او اعــالم می کنــد کــه شــرکت امیدپــی در ســال ۱۴۰۱، ۹۰ 
درصد از برنامه هایش را انجام داده و تا پایان سال به حوزه 
خیریه و نذورات نــان نیز ورود می کند. او با اشــاره به اینکه 
بزرگ ترین چالش آنها در سال گذشته مربوط به دیتاهای 
اشــتباه پذیرندگان بوده، بیان می کند کــه چالش نقطه ای 
اســت که پتانســیل تبدیل بــه فرصــت یــا تهدیــد را دارد. 
آنها در امیدپــی چالش ها را به فرصت ارائه ســرویس های 
جانبی تبدیل کرده اند. او معتقد اســت صنعت پرداخت 
پتانســیل های زیادی دارد و می تواند بــا تولید محصوالت 
جانبــی، راهکارهای اعتبــاری، مدل های اهلیت ســنجی و 
شمولیت عام دادن به توسعه کشور کمک کند. به همین 
منظور تمرکز اصلــی آنهــا در ســال ۱۴۰۲ بر ارائــه خدمات 
اعتباری با سیستم بانکی و عمیق شدن در اصناف و صنایع 

دیگر است.

 همکاری با شرکت های تأمین کننده دستگاه کارت خوان

بنــا بــر صحبت هــای مدیرعامــل شــرکت امیدپــی، 
هوشمندســازی یارانه نــان طرحی حکومتی بــوده که برای 
اجرای آن ضوابط و شروطی وجود داشته است. او در این باره 
می گوید: »امیدپی با تمام ارائه دهندگان دستگاه کارت خوان 
در کشــور کار می کنــد؛ در خریــد قبلی مــان یــک مناقصه 
عمومی گذاشــتیم که توســن تکنو و فناپ تک در آن برنده 
شدند، اما در پروژه نان حاکمیت دستور داده بود که ظرف 
دو ماه، ۸۰ هزار دستگاه کارت خوان اندرویدی تهیه شود که 
این شرط تأمین به عدم استقبال یا کناره گیری بسیاری از 
ارائه دهندگان منجر شد و تنها شرکتی که اعالم همکاری 
کرد، توسن تکنو بود که هزار دستگاه کارت خوان اندرویدی 

به ما ارائه داد.«  
او توضیح می دهد که در حال حاضر از دستگاه های بایتل، 
اکســپکترا، کســلز، امپ، نکس گو و برخی دیگر استفاده 
می کنند که این نشان دهنده امکان همکاری با آنهاست که 
البته مدیریت این تنوع، کار دشواری است. متولی با اشاره 
به دلیل انتخاب دســتگاه های اندرویــدی می گوید: »یک 
دستگاه کارت خوان باید بتواند از خودش رفتار یک صندوق 
فروشگاهی هوشمند را نشــان دهد و ما باید عملکردها را 
برای تحلیل داده ثبت می کردیــم. عالوه بر ایــن، کار با این 
دستگاه ها آسان تر است و ظرفیت پردازش باالتری دارند و 
تصمیم عقالنی این است که وقتی به سراغ سرمایه گذاری 
می رویم، بهترین و به روزترین محصول را خریداری کنیم و 

سراغ نمونه های قدیمی نرویم.«   

تمام تمرکز ما 
در سال 1401 بر 
عملیاتی کردن 
طرح 
هوشمندسازی 
یارانه نان و کاهش 
هزینه های 
عملیاتی مان 
بود؛ با استفاده از 
هوش مصنوعی 
تعداد نیروهای 
انسانی  مان را 
کاهش دادیم،  
رول های کاغذی 
را حذف کردیم و 
مهم تر از همه ایده 
حاکمیت داده را 
عملیاتی کردیم



190

به
ماهنامه اختصاصی مدیران

فناور ی های مالی ایران

محمد صادقی، مدیرعامل بهسازان ملت درباره استراتژی جدید این شرکت می گوید

ضرورت توجه 
عنصر چابکی

شرکت بهسازان ملت در سال ۱۳7۳ با هدف توانمندسازی بانک ملت در حوزه های مرتبط با فناوری اطالعات تأسیس شد و 
توانست سامانه بانکداری متمرکزی را در کشور ایجاد کند؛ با این وجود محمد صادقی که مهرماه امسال مدیرعامل این شرکت 
شده، از عملکرد این شرکت در راستای پیوستن به ایده بانکداری باز رضایت ندارد و هدف اصلی خود را تحقق این ایده می داند. 
او معتقد است بهسازان ملت باید چابک و نوآور شود و زمان از دست رفته برای توسعه را جبران کند. صادقی بانک پالس را 
مهم ترین دستاورد سال ۱۴۰۱ این شرکت می داند و بر اهمیت حفظ و تربیت نیروی انسانی در داخل کشور تأکید می کند. به نظر او قطع رابطه 
با جهان روند توسعه کشور را کُند کرده و در بلندمدت وابستگی مان به غرب را افزایش می دهد. در این شماره از ماهنامه عصر تراکنش به سراغ 
محمد صادقی،  مدیرعامل بهسازان ملت رفتیم تا درباره وضعیت کنونی این شرکت، چالش ها و چشم انداز آینده شان صحبت کنیم. در ادامه 

گفت وگوی ما را با محمد صادقی می خوانید.

عکس: نسیم اعتمادی
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  بهسازان ملت؛ پایدار و نیازمند نوآوری

شرکت بهسازان ملت قدمتی ۲۸ساله و بالغ بر یک هزار 
پرسنل متخصص و در مجموع بیش از ۱۲۰۰ نفر نیروی 
انسانی دارد. محمد صادقی، مدیرعامل این شرکت درباره 
وضعیت کنونی شــان می گوید: »از آبان ماه ۱۴۰۱ افتخار 
حضور در شــرکت را پیدا کرده ام؛ شــرکتی که به واسطه 
ســابقه طوالنی در طراحی و تولید و راهبــری موفق انواع 
ســامانه های بانکی و غیربانکی بزرگ و ملی و به واسطه 
وجود نیروی متخصص و باتجربه، پتانسیل های فراوانی 
برای رشد و توسعه دارد. اما به دلیل حجم کار و پاسخ به 
نیازهای مشتریان بانک و تالش برای ارائه خدمات دارای 
پایداری باال و کیفیت خوب، در حوزه متدلوژی و فناوری 
دچار کندی و گاه ایستایی شده و باید کارهای اصالحی 
جدی در آن انجام شود تا توانمندی پاسخگویی درست و 
به موقع به نیازهای اعالم شده از طرف مشتری اصلی خود 
یعنی بانک بزرگ ملت، در آن ایجاد شود و از طرف دیگر 
در حد نام شــرکت بهســازان ملت و اعتبار بانک ملت، 
بتواند در بازارهــای نوآورانــه ارائه خدمات مالــی و بانکی 

نقش آفرینی کند.«
او می افزاید: »ما در شــرکت بهســازان ملــت، باید عالوه 
بر تأکید روی عنصر پایداری، به عنصر کیفیت، چابکی 
و نوآورانه بــودن و مشتری پســند بــودن نیــز توجه کنیم. 
نوآوری یکی از ارکان اصلی توســعه اســت و ما برآنیم که 
بهسازان ملت را نوآور و چابک کنیم. این شرکت، گرچه 
به اذعان همه فعاالن بازار، در ارائه انواع خدمات منعطف 
و پایــدار موفق بــوده، اما بــرای ادامه این مســیر و رشــد و 
بالندگی، نیازمند تغییرات اساسی در فرهنگ کاری، نوع 
نگاه به سرمایه انسانی، استفاده درست از متدلوژی ها 
و اســتانداردها، بــه روزآوری زیرســاخت های نرم افزاری و 
سخت افزاری و ارتباطی است، اما شاید مهم ترین تغییر 
مورد نیاز در شــرکت، خــروج از حوزه فروش الیســنس و 
حرکت در مسیر ارائه خدمات و محصوالت تخصصی و 
شخصی سازی شده به بانک، مشتریان و شرکای تجاری 
و اتخاذ استراتژی کسب درآمد از ارائه خدمت و شراکت 
در کارمزدها یا سود حاصل از عملیات کسب وکار است. 
این برنامه ها با توجه به پتانسیل باالی موجود در شرکت 
در بخش ســرویس ها و سرمایه انســانی متخصص که 
تجربه انجام انواع پروژه را داشته اند، حتی در زمان کوتاه 
نیز قابل دسترس است و این قابلیت وجود دارد که بتوان 
با برنامه ریزی هــای چند مرحله ای به این اهداف رســید. 
الزم به ذکر است که تغییرات مدیریتی رخ داده در شرکت، 

جهت دستیابی به چنین اهدافی است.«

  جبران زمان ازدست رفته

تحول دیجیتال افق پیش روی بسیاری از کسب وکارهای 
داخل کشور و بانک های کشور است؛ البته در صورتی که 
درک درستی از تحول دیجیتال، جایگاه و توانمندی های 
خود در تسخیر بازارهای هدف و همچنین نقش فناوری 
و بازمهندسی فرایندها و ساختار برای رسیدن به اهداف 

داشته باشند.
بنا بر صحبت هــای صادقی، بهســازان ملت نیز چنین 
افقی دارد و در سال ۱۴۰۲ به این سمت وسو می رود. او در 
این باره توضیح می دهد: »اینترنت بانک، اینترنت بانک 

حقوقــی، موبایل بانــک مباشــر ملــت و محــب از جملــه 
ســرویس ها و محصوالت مهم ماســت که توانسته بودند 
برای سال های متمادی بانک ملت را از حیث ارائه خدمات 
در کانال های غیرحضوری از سایر بانک ها متمایز کنند. در 
سال ۱۴۰۱ تالش شده تا پیش نیازها و پیش زمینه های الزم 
برای متحول شدن را فراهم کنیم و در همین راستا کوشش 
می کنیم روش های استاندارد و بهینه در همه ارکان شرکت 
و به خصــوص پیش نیازهــای الزم به عنــوان یــک شــرکت 
فناوری محور در شــرکت مســتقر شــود. همچنین در کنار 
این تغییرات، تالش زیادی برای حفظ پایداری سیستم ها، 
زیرســاخت های نرم افزاری و ســخت افزاری و امنیت انجام 
شده تا به ارتقای کمی و کیفی ارائه خدمات کمک کنیم. در 
نتیجه عالوه بر حفظ پایداری سیستم ها، زیرساخت های 

نرم افزاری و سخت افزاری مان را بهبود بخشیدیم.«
او معتقــد اســت اگر به عنــوان ناظــر بیرونــی به عملکــرد و 
دستاوردهای این شرکت نگاه کنیم، موفقیت آن قابل توجه 
اســت و جلوتر از رقبایش در بازار حرکت کرده، اما کســانی 
که در داخل مجموعه هستند بر این باورند که این شرکت 
از تمام پتانسیل هایش استفاده نکرده اســت. صادقی در 
این باره می گوید: »یکســری مشــکالت مربوط به مســائل 
فراشــرکتی اســت، ماننــد محدودیت هــای اعمال شــده بر 
اینترنت یا مشــکالت حاصل از تورم یا مهاجرت نیروهای 
فنی که خارج از اختیار مدیریت ارشــد شرکت هاست، اما 
تأثیر زیــادی روی پایداری و رشــد شــرکت ها می گــذارد. اما 
نمی توان نقش عــدم تصمیم گیری هــا و عــدم برنامه ریزی 
و عدم اقــدام به موقع شــرکت برای حرکت در مســیر رشــد 
و تحــول و باقی مانــدن در کــورس رقابــت را نادیــده گرفــت، 
بلکه شاید بخش دوم سهم بسیار بیشــتری در عدم رشد 
و پیشــرفت کافــی و در حــد نــام شــرکت دارد. با قبــول این 
نقصــان، یکــی از اهــداف مــا در ســال جدیــد جبــران زمان 
ازدســت رفته و توســعه شــرکت در همه ابعاد، به خصوص 
در ارائه خدمات و محصــوالت مورد نیاز همــکاران تجاری، 
مشــتریان، اســتارتاپ ها، فین تک هــا و لندتک هاســت. 
مشتری از بانک ملت انتظار دارد که جزء بانک های پیشرو 
در جنبش های کسب وکاری و تغییر پارادایم ها باشد و این 
ما هســتیم که وظیفه چنین کاری را بر عهده داریم. گرچه 
شــکایت عمده ای از ســمت مشــتریان نداشــته ایم، اما از 
عملکردمان راضی نیستیم و برای ارتقا تالش می کنیم و به 
این موضوع ایمان داریم که ارائه خدمات بیشتر و بهتر و با 
تنوع مورد انتظار مشــتری، به رضایت بیشــتر مشتریان و 
همکاری بیشتر با بانک منجر خواهد شد و ما نیز به عنوان 
شریک تجاری بانک، از گسترش خدمات بانک به مشتریان 
فعلی و افزوده شدن مشتریان جدید، کسب درآمد خواهیم 

کرد.«
او اضافــه می کنــد کــه در ســال ۱۴۰۱ تغییــرات زیــادی در 
سرویس ها و خدمات شان نداده اند و بر همان خدمات پایه 
بانکی تمرکز کرده اند و تنها دستاورد بزرگ آنها ارائه خدمات 
بانکی در بانک پالس و افزودن سرویس های جدید بر اساس 
اعالم نیاز بانک بوده است. او به ارتقای امنیت سیستم ها 
نیز اشــاره می کند و توضیح می دهد که بعــد از حمالتی که 
از نیمــه دوم ســال ۱۴۰۰ بــه بانک شــده،  بــاال بــردن امنیت 
سامانه ها و زیرساخت های بانک ها، از اوجب واجبات بوده 
است. او ۱۴۰۱ را سال مقدمه چینی برای یک جهش بزرگ 

ما در شرکت 
بهسازان ملت، 
باید عالوه بر 
تأکید روی عنصر 
پایداری، به عنصر 
کیفیت، چابکی 
و نوآورانه بودن 
و مشتری پسند 
بودن نیز توجه 
کنیم. نوآوری یکی از 
ارکان اصلی توسعه 
است و ما برآنیم که 
بهسازان ملت را 
نوآور و چابک کنیم. 
این شرکت، گرچه به 
اذعان همه فعاالن 
بازار، در ارائه انواع 
خدمات منعطف و 
پایدار موفق بوده، 
اما برای ادامه این 
مسیر و رشد و 
بالندگی، نیازمند 
تغییرات اساسی 
است
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و ارائه خدمات جامع به مشتریان مستقیم و غیرمستقیم 
بانک ملت می داند.

صادقــی دهــه اول قــرن ۱۵ را دهــه حرکــت بانکــداری باز و 
ارائــه خدمــات ترکیبــی بــا همــکاری شــرکا در بســترهایی 
خــارج از محصــوالت و زیرســاخت های بانکــی می نامد و 
معتقــد اســت دوره انجــام دادن کارهــا به صورت دســتی، 
استفاده از کامپیوتر در شعبه، بانکداری متمرکز و داشتن 
اینترنت بانــک، موبایل بانــک  و خودپردازهــای خــاص 
هــر بانــک بــه پایــان رســیده و محصــوالت و ســرویس ها 
بایــد در تعامــل بــا ســایر بازیگــران حوزه های کســب وکار 
شخصی ســازی شــوند. او در این باره می گوید: »در فضای 
پیش روی ما، مشتریان انتظار دارند خدمات مالی و بانکی 
را در زمان الزم و با کمترین پیچیدگی در بستر کسب و کاری 
خود یــا در جایی کــه در حــال انجــام کاری بــوده و نیازمند 
دریافت یک خدمت یا محصول بانکی هستند، دریافت 
کنند. برای فراهم سازی این بستر الزم است هرچه بیشتر 
بــه ســمت ســرویس گرایی و شخصی ســازی محصــوالت 
پیش برویم و از قابلیت های فضای دیجیتال به نحو کامل 
بهره بــرداری کنیم تا بــا بهترین کیفیــت و حداکثر راحتی 
و رضایــت، ســرویس یــا محصــول را در اختیــار مشــتری 
قرار دهیم و مشــتری را درگیر فرایندهــای پیچیده نکنیم. 
باید تمام پیچیدگی هــا را در Back End مدیریت کنیم تا 
عالوه بر مدیریت ریسک برای بانک، پاسخگوی انتظارات 
قانون گذار و نهادهای نظارتی نیز باشــیم. این موضوعات 
در شرکت بهسازان ملت به سادگی با تغییر نگرش در نوع 
ارائه خدمت ممکن اســت، زیرا طراحی و تولید و توســعه 
ســامانه بانکــداری و ســایر ســامانه های مــورد نیــاز بانک 
را خــود شــرکت انجــام داده و بــه معمــاری و زیرســاخت و 
چیدمان خدمات مسلط است. اقدام الزم برای دستیابی 
به اهداف ذکرشــده، نیازمند ایجاد سرویس و زیرساخت 
ارائه ســرویس و پلتفرم ارائه خدمات و همچنین ساخت 
محصوالت با استفاده از ســرویس های بانکی و کنترلی و 
ســرویس های موجود در سایر ســامانه های تولیدشده در 
شرکت برای مشتریان و همچنین استفاده از سرویس های 
ارائه شده توسط شرکای تجاری و مشتریان استراتژیک و 
سایر ارائه دهندگان سرویس است. رسیدن به این مرحله، 
از برنامه های ســال آتی شــرکت اســت که با لطــف الهی و 
همت و تالش همکاران خوبم در شرکت و با حمایت بانک 

ملت کامالً امکان پذیر است.«

  چالش ها

یکی از چالش های مهم بانک ها و شــرکت های ارائه دهنده 
خدمات نرم افزاری به بانک ها و بســیاری از کسب وکارهای 
بخش دولتی و خصوصی، تصمیمات و دستورات رگوالتور 
و نهادهای نظارتی و اولویت باالی خواســته های آنهاست. 
صادقی در این باره می گوید: »دستورات و خواسته های بانک 
مرکزی و نهادهــای نظارتــی، در اغلب مــوارد اولویت باالیی 
دارد و تصمیمات آنها بر روند کار و توسعه ما اثر مستقیمی 
می گــذارد؛ چراکــه مجبــور می شــویم برنامه هایــی را کــه بر 
اساس نیاز بانک یا برای بهبود کیفیت خدمات یا رضایت 
مشــتری داشــته ایم، بــه تعویــق بیندازیــم و خواســته های 
آنها را انجام دهیم. متأســفانه در ســالیان اخیر بسیاری از 
دســتورات بانک مرکــزی، از منظر کنترلــی و نظارت بــوده و 

این امر به دلیل گســترش ســریع خدمات بــدون در نظر 
گرفتن تمام ریســک ها و عواقب در ســالیان قبل تر بوده 
است؛ بنابراین بسیاری از توانمندی های نیروی انسانی و 
زمان و هزینه صرف این بخش شده و توجه به گسترش 
سرویس های مورد نیاز مشتریان و کسب وکارها و بازبینی 
در قوانین و قواعد برای تسهیل در استفاده از خدمات و 
ارائه محصوالت نوآورانه تحت الشعاع قرار گرفته است.«

او خروج نیروی انســانی متخصص و باتجریه از کشــور 
را بحرانــی می دانــد کــه تولیــد ســامانه های مــورد نیــاز 
کســب وکارها و محیط نــوآوری در ســال های آینــده را با 
چالش مواجه کرده و ایران را به زمینی بدون بازده و خشک 
تبدیل می کنــد و در این بــاره می افزاید: »نیروی انســانی 
ارزشمندترین دارایی هر سرزمینی است؛  آموزش و پرورش 
نادرست آنها و فراهم نکردن بستری که امکان رشد مادی 
و معنوی برای آنها به وجود آورد، به پدید آمدن آسیب های 
اجتماعی و فرار نخبگان و سرمایه گذاران منجر می شود. 
گرچه در بهسازان ملت شاهد خروج پرشیب و پرتعداد 
افــراد نیســتیم، اما این بــدان معنا نیســت که مــا درگیر 
این مسئله نشده ایم. بسیاری از افراد ترجیح می دهند 
به صورت فریلنســری با شــرکت های خارجــی همکاری 
داشته باشند و دستمزد دالری و یورویی دریافت کنند؛ 
زیرا درآمدهای ریالی داخل کشــور پاســخگوی نیازهای 

آنها نیست.«
بنــا بــر صحبت هــای صادقــی، از نیمــه دوم ســال ۱۴۰۰ 
تاکنون بانک ها و شــرکت ها، با هجــوم هکرها و حمالت 
سایبری مواجه شــده اند و این مسئله نیز چالش بزرگی 
را برای آنهــا بــه وجــود آورده و مســئله امنیــت را پررنگ 
کرده است. همچنین اقدامات و هزینه هایی که باید طی 
ســال های متمادی برای ارتقای زیرســاخت های امنیت 
اطالعات و شــبکه کشــور انجام می شــده، حاال به گردن 
تیم های مستقر کنونی افتاده که برطرف کردن آن با وجود 
مشــکالت مالی و کمبــود نیــروی انســانی کار دشــواری 
است. او این چالش ها را حل نشده می داند و بر این باور 
اســت که در ســال ۱۴۰۲ نیز تکــرار می شــوند؛ در نتیجه 
کســب وکارهایی که قصد فعالیت در ایــران را دارند باید 
تاب آوری خود را افزایــش داده و برای کاهش هزینه های 
عملیاتی شــان راهــی پیــدا کننــد. بــه نظــر او تحریم ها و 
افزایــش قیمــت دالر، در ســال جدیــد مانــع دسترســی 
افراد و شرکت ها به تجهیزات روز دنیا و تعامل با دهکده 
جهانی می شود و این قطع ارتباط با جهان به ضرر کشور 
اســت. عالوه بر ایــن فرهنگ، زیرســاخت، اســتاندارد و 
قوانین و مهم تر از همه، نیروی انســانی متخصص برای 
استفاده از هوش مصنوعی و متعلقات آن در سامانه ها و 

کسب وکارها نیز باید ایجاد شود. 
صادقی در خاتمه می گویــد: »عدم توجه به مــوارد فوق، 
جلوی توســعه کشــور با بهره گیری درســت از فناوری ها 
و بهروش هــا را می گیرد. محدودیت های اعمال شــده بر 
اینترنت و تالش برای کاهش دسترسی افراد به اطالعات 
آزاد پیامد ناخواســته اتفاقات ســال ۱۴۰۱ است و سدی 
برای آشنایی افراد با فناوری های جدید و فرهنگ استفاده 
از آنهــا اســت.« صادقی ایــران را ســرزمین مــادری همه 
ایرانیان می داند و معتقد است این سرزمین باید بهتر از 

آنچه به ما رسیده، به آیندگان مان تحویل داده شود 

به نظر او 
تحریم ها و افزایش 
قیمت دالر، در 
سال جدید مانع 
دسترسی افراد 
و شرکت ها به 
تجهیزات روز دنیا 
و تعامل با دهکده 
جهانی می شود و 
این قطع ارتباط 
با جهان به ضرر 
کشور است. عالوه 
بر این فرهنگ، 
زیرساخت، 
استاندارد و 
قوانین و مهم تر 
از همه، نیروی 
انسانی متخصص 
برای استفاده از 
هوش مصنوعی 
و متعلقات آن 
در سامانه ها و 
کسب وکارها نیز 
باید ایجاد شود
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سال ششم
شماره شصت وهفتم

تا

محمدمهدی اسماعیلی، مدیرعامل شرکت سامانه های یکپارچه سیمرغ تجارت 
از برنامه های این شرکت در سال ۱۴۰۲ می گوید

از اعتبار و تسهیالت خرد 
بانکداری باز و رمیتنس

شرکت سیمرغ تجارت، بازوی اجرایی خدمات نوین بانک تجارت است که در سال جاری با روی کار آمدن تیم مدیریتی 
جدید، تمرکز اصلی اش بر بازســازی و تکمیل زیرســاخت های شــرکت بود. ورود محمدمهدی اســماعیلی به سیمرغ 
تجارت به عنوان مدیرعامل این شرکت از خردادماه ۱۴۰۱ در راستای تغییر مأموریت شرکت اتفاق افتاد. در مأموریت 
جدید قرار شد ســیمرغ تجارت ارائه دهنده خدمات نوین مالی بانک تجارت در حوزه خرد باشد و در همین راستا نیز 
در این مدت شــرکت ســیمرغ تجارت، اپلیکیشــن باجت را رونمایی کرد که در حال حاضر بــر دو خدمت BNPL  و تســهیالت ازدواج 
به صورت کامالً آنالین متمرکز اســت. در گفت وگویی که با محمدمهدی اســماعیلی، مدیرعامل ســیمرغ تجارت داشتیم از اقدامات 
انجام شده این شرکت در سال ۱۴۰۱ و برنامه هایی که برای سال ۱۴۰۲ در دستور کار دارند، پرسیدیم. به گفته او، شرکت سیمرغ تجارت 
در سال آینده نیز همچنان توسعه خدمات مالی، اعتباری و تسهیالتی برای مردم را در برنامه خود دارد؛ چراکه تسهیالت و اعتبارات 
با توجه به شرایط فعلی کشور از نیازهای اصلی جامعه محسوب می شود. در ادامه، گزارشی از گفت وگوی عصر تراکنش را با اسماعیلی 

می خوانید.
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یکی از 
محصوالتی که در 
بستر باجت ارائه 
می شود محصول 
BNPL یا خرید 
اعتباری بانک 
تجارت است که در 
حال حاضر برای 
شبکه پذیرندگی 
تارا و ازکی وام قابل 
استفاده است و 
مشتریانی که اعتبار 
دریافت کرده اند، 
امکان خرید در این 
شبکه پذیرندگی را 
دارا هستند و این 
شبکه پذیرندگی نیز 
هر لحظه در حال 
گسترش است

طبــق صحبت های اســماعیلی، مأموریت ســیمرغ 
تجــارت ارائــه خدمت بــه مشــتریان شــخصی و در 
واقع بانکداری خرد بانک تجارت است که در سند 
استراتژی بانک تجارت مورد توجه ویژه قرار گرفته و 
در چشــم انداز آتی بانک حائز اهمیت استراتژیک 
و راهبــردی اســت. از ایــن رو مدیــران و ارکان بانــک 
تمرکز ویژه ای بر توسعه و گســترش خدمات در این 

حوزه دارند. 
او می گوید: »ســیمرغ تجــارت نیز در همین مســیر 
گام برمــی دارد و با تمــام تــوان در پی تحقــق اهداف 
اســتراتژیک بانــک در حــوزه بانکداری خرد اســت. 
از دیگر ســو ســیمرغ تجارت به عنوان حلقه واســط 
میان بانک و ســایر کســب وکارها، با ایجاد بســتری 
برای اتصال کســب وکار بانک با سایر کسب وکارها 
در راستای گسترش کسب وکار بانک تجارت اقدام 

می کند. 
از سوی دیگر فعالیت سیمرغ تجارت صرفاً به ایجاد 
خدمــات بــرای بانــک تجــارت محــدود نمی شــود و 
می تواند خدماتی را نیز مستقل از کسب وکار بانک 
ارائه دهد؛ از جمله ارائه بستر اعتبارات و تسهیالت 
خرد به مجموعه هایی که به این بستر احتیاج دارند 
و همچنیــن ارائه خدمت در حوزه توریســت کارت و 
رمیتنس که برنامه هایی برای توســعه  این بخش ها 

وجود دارد.«

  باجت و خدماتش

مدیرعامل سیمرغ تجارت سپس درباره اپلیکیشن 
باجت این شــرکت صحبت می کند که اخیــراً از آن 
رونمایی شده اســت. به گفته او، اپلیکیشن باجت 
نقطــه تمــاس )Touch Point( و کانــال ارتباطــی 
محصوالت سیمرغ تجارت با مشتریان و اشخاص 
حقیقی است و خدمات توسعه داده  شده، از طریق 
پلتفرم باجت ارائه می شــود. اســماعیلی درباره این 
اپلیکیشــن توضیح می دهد: »یکــی از محصوالتی 
 BNPL که در بســتر باجت ارائه می شــود محصول
یا خریــد اعتباری بانــک تجارت اســت کــه در حال 
حاضر بــرای شــبکه پذیرندگی تــارا و ازکــی وام قابل 
اســتفاده اســت و مشــتریانی کــه اعتبــار دریافــت 
کرده انــد، امــکان خرید در ایــن شــبکه پذیرندگی را 
دارا هســتند و این شــبکه پذیرندگی نیــز هر لحظه 
در حال گسترش است. محصول دیگر، تسهیالت 
ازدواج کامالً آنالین اســت که در این پکیج خدمات 
قرار گرفته اســت. نکته بســیار مهمی که باید به آن 
اشــاره کنم، این اســت که تمام خدمــات موجود در 
باجت یک مشــخصه اصلــی و خط قرمــز دارند که 
کامالً آنالین هســتند و نیــازی به مراجعه به شــعبه 

ندارند.«
اسماعیلی می گوید وام ازدواج و BNPL دو خدمت 
اصلی باجت در حال حاضر هستند؛ از دیگر سو دو 
خدمت پایه ای هم بابت تسهیل در امور مشتریان 
و همچنین تکمیل پورتفوی ســرویس ها، به باجت 

اضافه شده است. 
یکی افتتاح حساب به صورت آنالین است و دیگری 

  ساده سازی و تسریع فرایند دریافت اعتبار خرد

شــرکت  مدیرعامــل  اســماعیلی،  محمدمهــدی 
ســامانه های یکپارچــه ســیمرغ تجــارت، ابتــدا درباره 
تمرکــز ایــن شــرکت در ســال ۱۴۰۱ صحبــت می کند و 
توضیح می دهد: »برای تحقق اهداف سیمرغ تجارت 
اولین نقطه تمرکز ما بازسازی و تکمیل زیرساخت های 
شــرکت بــود. جــذب ســرمایه انســانی متخصــص، 
تیم سازی، توسعه و تکمیل تیم های مختلف متناسب 
با نیازهای شرکت از مهم ترین کارهای زیرساختی بود 
که محقق شد. پس از تکمیل زیرساخت ها، متناسب 
بــا مأموریتــی که برای شــرکت تعریف شــده بــود، روی 
طراحی و ارائه سرویس های تسهیالت و اعتبارات خرد 

برای مشتریان بانک تجارت تمرکز کردیم. 
هدف ما ایجاد صمیمی ترین و کارآمدترین بستر ارائه 
تســهیالت و اعتبارات خرد با محوریت تجربه کاربری 
و مبتنــی بــر فناوری هــای تحول آفریــن بــود؛ چراکــه از 
نیازهای جــدی جامعــه و مشــتریان به شــمار می رود.  
مــردم در مســیر اخــذ تســهیالت و اعتبــارات خــرد بــا 
مشــکالت، پیچیدگی هــا و گره هــای متعــددی روبــه رو 
بودند و مسیری طوالنی و سخت برای دریافت چنین 
خدماتی در پیش داشــتند کــه گاه غیر قابــل انجام به 

نظر می رسید. 
تمرکــز مــا بــر ساده ســازی و تســریع فراینــد و راحتــی 
دریافت چنین ســرویس هایی بود تا مــردم بتوانند در 
کمترین زمان و به ساده ترین شکل ممکن از تسهیالت 

و اعتبارات خرد بهره مند شوند.«

  مأموریت جدید سیمرغ

اسماعیلی از خردادماه سال جاری به عنوان مدیرعامل 
شــرکت ســیمرغ تجارت مشــغول بــه فعالیت اســت. 
بــه گفتــه او، شــرکت ســیمرغ تجــارت پیــش از ایــن، 
فرازوفرودهای بسیاری را در سال های فعالیتش تجربه 
کرده بود و ورود او به شرکت سیمرغ تجارت در راستای 

تغییر مأموریت شرکت اتفاق افتاد. 
در مأموریت جدید شــرکت، قرار بود سیمرغ تجارت، 
خدمات نوین مالی بانک تجــارت در حوزه خرد را ارائه  
دهد، امــا شــرکت در وضعیتی نبــود که قادر بــه انجام 
چنیــن مأموریتــی باشــد. او در این بــاره می گویــد: »از 
یک ســو پروژه های خاص درآمد زایی در شرکت وجود 
نداشت و از دیگر سو بســیاری از تیم های کاری از بین 
رفته و بســیاری از نیروها از شرکت جدا شده بودند. با 
ورود تیــم مدیریتی جدیــد و حمایت هایی کــه از طرف 
بانک تجــارت و هلدینــگ تفتا صورت گرفت، شــرکت 
برای پیشبرد اهداف و مأموریتش ترمیم و تقویت شد 
و با رویکرد ارائه خدمات بهینه و باکیفیت در راســتای 
رفع مشکالت مردم و مشتریان بانک تجارت کار خود 

را آغاز کرد. 
ایجــاد تیم هــای توســعه نرم افــزار چابــک، ایجــاد 
زیرساخت های عملیاتی، تشکیل تیم هایی متمرکز بر 
طراحی، توســعه محصول و تجربه کاربری، بازطراحی 
فرایندهای سازمانی، توسعه ابزارهای سازمانی، بهبود 
محیــط کاری فیزیکــی کارکنــان و... از اهــم اقدامــات 

صورت گرفته در این مسیر بود.«
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صــدور و فــروش ســفته دیجیتال بــرای مشــتریان. 
همچنیــن یکســری خدمــات ارزش افــزوده  نظیــر 
پرداخت قبوض، خرید شارژ، خرید بسته اینترنت 
و پرداخت عــوارض خودرو هم اکنون در اپلیکیشــن 

باجت برای سهولت کار مشتریان وجود دارد.

  سختی نگهداشت نیروی انسانی

اسماعیلی سپس درباره چالش های این شرکت در 
سال ۱۴۰۱ صحبت می کند. به گفته او، شاید چالش 
اغلب شــرکت های شــبیه ســیمرغ از جنس ارتباط 
نــاکارا و عدم حمایت  از ســمت بانک یا نبــود برنامه 
مدون بانک باشــد، امــا در مــورد ســیمرغ، حمایت 
کاملی از سمت بانک تجارت و هلدینگ تفتا وجود 
داشــته و مأموریت خوبی برایشــان تعریف شــده و 
این کمــک بســیار بزرگی در مســیر حرکت شــرکت 

بوده است. 
چالش هــای آنهــا بیشــتر در خصــوص بازســازی 
زیرســاخت ها، همزمان با ارائه محصول بــود.  او در 
این باره این طور توضیح می دهد: »یکی از مهم ترین 
چالش هــای مــا در خصــوص جــذب و نگهداشــت 
سرمایه های انسانی بود که با توجه به شرایط کشور، 
جذب و نگهداشــت نیروهای فنی و متخصص، کار 
بسیار ســختی اســت و این سختی در شــرکت های 
فناوری اطالعات دوچندان است. همچنان که گفتم 
در بــدو ورود مــن بــه شــرکت تیمــی وجود نداشــت 
و ما باید بــرای طراحــی، توســعه و ارائــه محصوالت 
تیم ســازی می کردیم و همگام با این تیم ســازی الزم 
بود زیرساخت فنی را هم ایجاد کنیم. همزمان با این 
دو کار باید خروجی نیز ارائه می دادیم و توأمان شدن 
ایــن موضوعات فشــار زیادی بــه مجموعــه تحمیل 
می کرد، ولی با همت و پشــتکار همــکاران و اراده ای 
که برای ایستادن پای کار وجود داشت، نتایج خوبی 

حاصل و ارائه شد.«
به عقیده اسماعیلی، مهم ترین چالشی که سیمرغ 
تجــارت در ســال آتــی خواهــد داشــت، کوتاه بــودن 
فرصت بــرای دســتیابی به اهــداف و نتایــج مطلوب 
اســت، چراکــه از یــک ســو  برطرف کــردن نیازهــای 
جدی ای کــه در جامعــه وجــود دارد و از ســوی دیگر 
عبــور از  رقبایی که بســیار زودتــر از آنهــا حرکت در 
این مســیر را آغاز کرده انــد، ایجاب می کند توســعه 
محصــوالت در بــازه زمانــی کوتاهــی و بــا چابکــی و 

سرعت بیشتر صورت گیرد. 
او با بیان این موضوع می گوید: »این تنگنا و فرصت 
کم، فشار را روی تیم های توســعه زیاد خواهد کرد و 
ما ناگزیر به توسعه تیم ها خواهیم شد که در شرایط 

فعلی کشور کار بسیار دشواری خواهد بود.«

  برنامه های سال آتی سیمرغ تجارت

اســماعیلی دربــاره برنامه های این شــرکت در ســال 
۱۴۰۲ می گویــد شــرکت ســیمرغ تجــارت همچنــان 
توســعه خدمات مالی، اعتبــاری و تســهیالتی برای 
مردم را در برنامه سال ۱۴۰۲ خود دارد. او در این باره 
توضیــح می دهــد: »تســهیالت و اعتبارات بــا توجه 

به شــرایط فعلــی از نیازهــای اصلی جامعه محســوب 
می شود و از طرفی این خدمات با تنوع مورد نیاز مردم 
در دسترس نیست و سرعت دریافت آنها هم مطلوب 

نبوده  است. 
تالش ما بر این اســت کــه خدمــات باکیفیــت، متنوع 
و بــا ســهولت بیشــتری را در اختیــار مــردم عزیزمــان 
قــرار بدهیــم؛ بنابرایــن تمرکــز مــا از یک ســو تســهیل 
و تنوع بخشــی بــه محصــوالت اعتبــاری و تســهیالت 
خواهد بود و از ســوی دیگر در پی ایجاد خدمات نوین 
مالــی خواهیم بــود که بــر خــالف رویکردهای ســنتی، 
مشخصاً پاسخگوی نیاز بخش ها یا سگمنت هایی از 

مشتریان به صورت ویژه باشد.«
یکی دیگر از حوزه هایی که شــرکت سیمرغ تجارت در 
سال ۱۴۰۲ روی آن تمرکز خواهد داشت، بانکداری باز 
خواهد بــود. اســماعیلی می گویــد: »بنا داریــم در این 
حوزه مشارکت بیشتری داشته باشیم و سهم بیشتری 
از تراکنش های بانکداری باز را برای بانک تجارت جذب 
کنیم؛ از این رو تالش خواهیم کرد از یک ســو پورتفوی 
ســرویس های بانکداری باز را برای مشــتریان حقیقی 
و حقوقــی بــا نــگاه تجربــه مشــتری و بهبــود تجربــه 
کاربــری تکمیل کنیم و از ســوی دیگر با ارائه ســرویس 
به مشــتریان VIP که همانا شرکای اســتراتژیک بانک 
هستند، به توسعه کسب وکار بانک تجارت و گسترش 
بخش های جدید و زمینه ســازی برای تولد نئوبانک ها 

کمک کنیم.«
ســومین حوزه ای که شــرکت ســیمرغ تجارت در سال 
۱۴۰۲ بــر آن تمرکــز خواهــد داشــت، توریســت کارت 
و رمیتنــس خواهــد بــود. او در ایــن خصــوص توضیح 
می دهد: »اهداف آتی برای توریست کارت و رمیتنس، 
در دو دسته توسعه بازار توریســت کارت و پیاده سازی 
رمیتنس برنامه ریزی شــده اســت. از یک ســو توسعه 
بــازار توریســت کارت از طریــق مذاکــره بــا شــرکت ها و 
جذب منابع و ایجاد رســوب برای بانک در دســتور کار 
شــرکت قرار دارد و از دیگر ســو در حــوزه رمیتنس هم 
همکاری اســتراتژیک، پیاده سازی ســرویس و توسعه 
آن بر اســاس نیازهای احصاشــده مشــتری در دستور 

کارمان خواهد بود.«
بــه عقیــده مدیرعامــل ســیمرغ تجــارت، نقطــه بــرد 
بــرای آنهــا، آنجایــی اســت کــه بــرای ارائــه خدمــت و 
بهبــود مســتمر کیفیــت این خدمــات تالش کننــد. او 
در ایــن خصــوص می گویــد: »هــر چقــدر روی کیفیت 
ســرویس هایی کــه ارائه می دهیــم بیشــتر تمرکز کنیم 
و بــا شناســایی نقــاط درد و نیازمندی های مشــتری به 
طراحی راه حل و پاسخ مناسب برای نیازهای مشتریان 
گوناگون متناسب با شرایط متغیر در جامعه بپردازیم،  

نتایج بهتری حاصل خواهد شد. 
ما بایــد بــا مشــتری و به همــراه او بــه طراحــی خدمت 
بپردازیم و هــر روز به فکر بهبــود مســتمر و روزانه این 

خدمات باشیم. 
به نظرم نقطه برد سیمرغ تجارت اینجا خواهد بود که 
تمرکزمــان روی ارائــه خدمات و محصــوالت منطبق بر 
نیازهای مشتریان مان باشــد و حال خوب را برای آنان 

به ارمغان بیاورد.« 

به عقیده 
اسماعیلی، 
مهم ترین چالشی 
که سیمرغ تجارت 
در سال آتی خواهد 
داشت، کوتاه بودن 
فرصت برای 
دستیابی به اهداف 
و نتایج مطلوب 
است، چراکه از یک 
سو  برطرف کردن 
نیازهای جدی ای 
که در جامعه وجود 
دارد و از سوی دیگر 
عبور از  رقبایی که 
بسیار زودتر از آنها 
حرکت در این مسیر 
را آغاز کرده اند، 
ایجاب می کند 
توسعه محصوالت 
در بازه زمانی 
کوتاهی و با چابکی 
و سرعت بیشتر 
صورت گیرد
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فناور ی های مالی ایران

  هلدینگ و زیرمجموعه های آن

هلدینــگ فنــاوری اطالعــات بانــک شــهر دارای دو 
زیرمجموعه است که شامل شرکت فناوران ایمن شبکه 
)فاش( و شــرکت توسعه و نوآوری شــهر می شود. هادی 
ابراهیمــی، قائم مقــام مدیرعامل ایــن هلدینــگ درباره 

وظایف این دو مجموعه می گوید: »فــاش ارائه دهنده کیف پــول راهبر و ناظر بانکی 
شاتوت و کیف پول پرداخت خرد شهروندی است که به هوشمندسازی حمل ونقل 
شهری کمک می کند. توسعه و نوآوری شهر نیز ارائه سامانه های بانکی و پشتیبانی 
و راهبری شــهرنت ها و خودپردازهــای )نقدی و غیرنقــدی( غیرشــعبه ای را بر عهده 
دارد. همراه شــهر پالس نیز محصول فین تکی این مجموعه است که نوعی نرم افزار 

هادی ابراهیمی،  قائم مقام مدیرعامل هلدینگ فناوری اطالعات بانک شهر 
درخصوص برنامه های این هلدینگ مطرح کرد

تبدیل کیف پول شهروندی 
به طرحی ملی و همه گیر

بانک شهر با هدف تأمین نیازمندی های گسترده حوزه فناوری اطالعات بانک و ارائه سرویس ها و محصوالت نوآورانه در زمینه 
بانکداری دیجیتال و صنعت پرداخت، فعالیت های حوزه فناوری اطالعات خود را در هلدینگی با نام تجاری راهبرد هوشمند 
شهر سازمان دهی کرده است. این هلدینگ که از تیرماه ۱۳۹۴ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده،  بنا به گفته قائم مقام مدیرعامل 
آن،  از زمان تأسیس تاکنون چالش های مدیریتی و عملیاتی داشــته و با این وجود وضعیت کنونی هلدینگ را خوب می داند و 
معتقد است تقویت و طراحی پروژه ها موجب دلگرمی مشتریان، سهام دار و همکاران خود شده است. او ۱۴۰۱ را سال توسعه زیرساخت ها و ۱۴۰۲ 
را سال ارائه سرویس های جدیدشان می داند و می گوید که در سال های پیش رو به یکی از بازیگران مهم صنعت پرداخت و تأمین زیرساخت های 
زنجیره مالی تبدیل می شوند. همچنین این وعده را می دهد که کیف پول پرداخت خرد شهروندی را که محصولی یکپارچه برای هوشمندسازی 
حمل ونقل شهری است، به پروژه ای ملی و همگانی تبدیل می کنند. در این شماره از ماهنامه عصر تراکنش به سراغ هادی ابراهیمی،  قائم مقام 

مدیرعامل هلدینگ فناوری اطالعات راهبرد هوشمند رفتیم تا درباره عملکرد،  چالش ها و چشم انداز آتی آنها صحبت کنیم.

عکس: نسیم اعتمادی
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موبایل بانک است و خدمات بانکداری دیجیتال بانک شهر را پوشش می دهد.«
بنا بر صحبت هــای قائم مقــام مدیرعامل این هلدینگ،  ســاختار کنونــی آن مبتنی 
بر وجود یکســری واحدهای کســب وکاری در قالب SBU اســت؛ پنج SBU جدی در 
راهبرد هوشمند شهر وجود دارد که بعد از بالغ شدن به شرکت تبدیل می شوند. او در 
این باره توضیح می دهد: »اولین SBU موجود در هلدینگ، کسب وکار پرداخت است 
که مبتنی بر پایانه های فروش، درگاه هــای پرداخت اینترنتــی، نرم افزارهای موبایلی 
و خدمات مبتنی بر کارت اســت. دومین SBU به کســب وکار پرداخت خرد شهری 
مربوط اســت که ســامانه های کیف پــول پرداخت خرد شــهروندی را ســازمان دهی 
می کند. سومین SBU نیز دیتاسنتر است که بحث ساخت و بهره برداری از داده های 
شــهری را پوشــش می دهــد. SBU چهارم هم پشــتیبانی شــعب و زیرســاخت های 
ماشین های اداری و بانکی را بر عهده دارد. آخرین SBU نیز کسب وکار تأمین زنجیره 

مالی )SCF( است که جزء مهم ترین آنها به حساب می آید.«

  یکپارچه سازی خدمات پرداخت

جمع بندی شــرکت در اخذ مجــوز پی اس پی، یکی از 
فعالیت های ایــن هلدینگ در ســال ۱۴۰۱ بــوده که با 
توجه به گفته های ابراهیمی این موضوع خوب پیش 
رفته و مذاکرات آنها با سهام داران موفقیت آمیز بوده 
و هم اکنون در حال تشکیل جلسه برای ارائه فرم های 

الزم به بانک مرکزی هستند.
او بــه طــرح هوشمندســازی حمل ونقــل شــهری این 
بانک نیز اشــاره می کنــد و می گوید که در ســال ۱۴۰۱ 
بــرای اجــرای ایــن طــرح بــا برخــی از مراکــز اســتان ها 
تفاهم نامــه و قــرارداد بســته اند تــا به آنهــا کیف  پول 
پرداخــت خــرد شــهروندی ارائــه بدهنــد. او فلســفه 
وجــودی چنیــن خدمتــی را یکپارچه ســازی خدمات 
پرداخت در سراسر کشور می داند و از شیراز، تبریز، 
زنجان، اصفهان، قزویــن، کرمانشــاه، اراک و همدان 

به عنوان شهرهای حاضر در این طرح نام می برد.

  ۱۴۰۱؛ تمرکز بر زیرساخت ها

۱۴۰۱، ســال ایجــاد و توســعه زیرســاخت های الزم 
بــرای برنامه هــای آتــی ایــن هلدینــگ بــوده اســت. 
ابراهیمی بــا اشــاره به ایــن مســئله می گویــد: »ارائه 
خدمــات دیجیتال نیازمند داشــتن زیرســاخت های 
مناســبی اســت کــه ارائــه  ســرویس های باکیفیــت 
را ممکــن می کنــد. بــه همیــن منظــور در ســالی کــه 
گذشــت، بــر ایجــاد و توســعه زیرســاخت های مورد 
نیــاز ســرویس هایی کــه در ســال های بعــد ارائــه 
می شــود، متمرکز شــدیم. این زیرســاخت ها شــامل 
زیرساخت های فنی، مذاکره ای و قراردادی می شود.« 
او بیــان می کند کــه انتظــار هلدینگ از شــرکت فاش 
این است که در سال ۱۴۰۲ بتواند کیف پول پرداخت 
خرد شــهروندی را به شهرهای بیشــتری ارائه دهد و 

در ابتدای ســال آینــده، پروژه شــیراز را عملیاتی کند. همچنین از شــرکت توســعه و 
نوآوری شــهر انتظار دارند که ســرویس های دیجیتال بانک شــهر را توسعه دهد. او 
می گوید: »عالوه بر این سه مورد SBU نیز باید در سال جدید بالغ و تبدیل به شرکت 
شوند؛ SBU پرداخت، پرداخت خرد شهری و پشــتیبانی شعبه در اولویت کاری ما 

هستند.«

  نقش هلدینگ های بانکی در اقتصاد دیجیتال کشور

هلدینگ های فناوری اطالعات بانک ها بــازوی نوآور آنها در حــوزه اقتصاد دیجیتال 
کشور هستند. ابراهیمی درباره کمکی که این هلدینگ ها به اقتصاد دیجیتال ایران 

می کننــد، می گویــد: »هلدینگ هــای فنــاوری اطالعــات 
بانک ها با ایجاد ســاختارهای مالی، خلق زیرساخت ها 
و به کارگیری ســرمایه انســانی نخبــه و متعهــد، رویکرد 
نوآورانه خود را بــه بانک ها تحمیل می کننــد، در نتیجه 
بانک حوزه های فین تک را با نگاه جســورانه تر و چابکی 
بیشتری توسعه می دهد. عالوه بر این، درک درست این 
هلدینگ ها از ضوابط می تواند به درخواست های بانک و 
مردم پاسخ مناسبی بدهد تا منابع بانک و سرویس های 

آن افزایش یابد.«

  خلق امید در سازمان

ابراهیمی می گوید: »در سال جاری با تقویت و بازنگری 
پروژه های موجود و طراحی پروژه های جدید کوشیدیم تا 
سازمانی امیدوار و با انگیزه کافی برای ساختن را ایجاد 

کنیم.« 
او بــر ایــن بــاور اســت کــه ســاختن آینــده فقط بــا خلق 
آرزو، امید و ایجاد انگیزه در ســازمان ها ممکن اســت و 
هلدینگ توانسته به عنوان سازمانی مستقل از بانک، 
خودش را اثبات کنــد و به ســهام دارش ایــن اطمینان را 
بدهد که در سال ۱۴۰۲ رشد خوبی را تجربه خواهد کرد.
و  پروژه هــا  تقویــت  و  هلدینــگ، خلــق  اســتقالل 
سازمان دهی مجدد از جمله دســتاوردهای داخلی این 
سازمان در سال ۱۴۰۱ بوده، اما این سازمان دستاوردهای 
خارجی نیز داشــته که قائم مقــام مدیرعامــل آن درباره 
آنهــا این طــور توضیــح می دهــد: »ارائــه کیــف پــول 
شهروندی یکپارچه در کل کشور به محصول و خدمتی 
کلیدی تبدیل شده و در سه ماهه اخیر به بستن چندین 
تفاهم نامه و قرارداد مهم منجر شــده و کالن شهرهایی 
که به ما اعتماد کرده اند، انگیزه و امید ما برای توسعه این 

محصول را افزایش داده اند.«

  چشم انداز

ابراهیمــی برنامه ریــزی بلندمــدت بــرای آینــده را امــری 
ناممکن می داند و معتقد است وجود وضعیت پرچالش 
اقتصادی-اجتماعــی کشــور، فعالیــت کســب وکارها را 
سخت می کند. او ادامه می دهد: »با این وجود نمی توان 
دست از کار کشید و باید برای آینده ای بهتر تالش کرد. 
همچنین می تــوان بــا درک درســتی از شــرایط حاکم بر 
ایران به دســتاوردهای قابــل اتکایی رســید و ما به لطف 
پــروردگار متعــال در ســال ۱۴۰۲ بــه مأموریت هایــی که 

پیش تر گفته شد، می رسیم.«
به گفته او، چشم اندازی که برای هر یک از خدمات کیف 
پول پرداخت خرد یکپارچه شهری، پرداخت الکترونیکی، 
دیتاســنتر و خدمــات پشــتیبانی شــعب ایــن هلدینگ 
متصــور هســتند، حرکــت بــه ســمت هوشمندســازی 
خدمــات اســت. او در ایــن خصــوص می گویــد: »بــا 
هوشمندســازی هر یــک از خدماتــی که ارائــه می دهیم،  
قصد داریم گام مهمی به سمت شهر هوشمند برداریم و 
سپس در بلندمدت با راه حل های گوناگون و متنوع، عمده 
خدمات پرمخاطبی را که مردم در حوزه شهر هوشمند به 
آنها نیاز دارند، فراهم آوریم. در واقع هدف مان این است 
که بتوانیم دسترســی افراد را بــه خدمات مــورد نیاز یک 

شهر هوشمند آسان کنیم.« 

ارائه خدمات 
دیجیتال 
نیازمند داشتن 
زیرساخت های 
مناسبی است که 
ارائه  سرویس های 
باکیفیت را ممکن 
می کند. به همین 
منظور در سالی 
که گذشت، بر 
ایجاد و توسعه 
زیرساخت های مورد 
نیاز سرویس هایی 
که در سال های 
بعد ارائه می شود، 
متمرکز شدیم. این 
زیرساخت ها شامل 
زیرساخت های 
فنی، مذاکره ای و 
قراردادی می شود
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شهریار خلیلی، مدیرعامل به پرداخت ملت از ورود این شرکت به خطوط کسب وکاری جدید می گوید

 لزوم عبور از حوزه پرداخت الکترونیکی
 به تجارت الکترونیکی

بنا بر نودویکمین گزارش اقتصادی شاپرک،  شــرکت به پرداخت ملت که از سال ۱۳۸۴ تاکنون با هدف توسعه ابزارهای 
پرداخت الکترونیکــی فعالیت می کنــد، در جایگاه اول شــرکت های پی اس پی کشــور قــرار دارد؛ جایگاهی کــه به گفته 
مدیرعامل این شرکت، با برنامه ریزی های دقیقی حاصل شده و در این راستا تالش های بسیاری کرده اند. در گفت وگویی 
کــه بــا شــهریار خلیلــی، مدیرعامــل شــرکت به پرداخت ملــت داشــتیم، دربــاره عملکــرد ایــن شــرکت در ســال ۱۴۰۱ و 
برنامه هایشان برای سال آینده پرسیدیم. خلیلی با اشاره به افزایش افسارگسیخته تورم و عدم وجود توازن بین درآمد و هزینه ها می گوید 
شرکت های پی اس پی تنها در صورتی می توانند به بقای خود ادامه دهند که به فکر گسترش دامنه  فعالیت های خود باشند و نیروی کار 
مدنظرشان را خودشان آموزش دهند. او با اشاره به اینکه ۱۴۰۱ سال سختی بوده، می افزاید که به ۸۰ درصد از برنامه هایشان رسیده اند 
و برای افزایش بهره وری سازمان، به ســمت مشــتری محوری حرکت می کنند و بر آن اند تا با بانک های دیگری غیر از ملت نیز همکاری 
کنند. او معتقد اســت وضعیت کنونی به گونه ای است که امکان توســعه را از کســب وکارها می گیرد و آنها مجبور می شوند برای بقای 

خود بجنگند. در ادامه گزارشی از این گفت وگو را می خوانید.

  به سختی ها عادت کرده ایم

طبق صحبت هــای شــهریار خلیلــی، مدیرعامل شــرکت 
به پرداخت ملــت،  ایــن شــرکت در ســال ۱۴۰۱ روی ارتقای 
ســطح کیفی و کمــی خدمات شــان متمرکــز بود. بــه گفته 

خلیلی، کیفیت خدمات به پرداخت ملت از طریق نرم افزار »به پرداخت من« قابل سنجش 
است؛ نرم افزاری که در آن امکان ثبت درخواست دستگاه کارت خوان، ثبت درخواست 
درگاه پرداخت اینترنتی، پیگیری، نصب، تعمیرات و... به پذیرندگان ارائه می شود. خلیلی 
توضیح می دهد که در سال ۱۴۰۱ به لحاظ کمّی نیز یک افزایش سرمایه پنج هزار میلیارد 

عکس: نسیم اعتمادی
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ریالی داشته اند و رتبه نخست را در صنعت پرداخت کشور برای خود ثبت کرده اند. عالوه 
بر این سال مالی شرکت را نیز از ۲۹ اسفند به ۳۰ آذر تغییر داده اند. 

به پرداخت ملت نیز مانند سایر شرکت های فعال در ایران با مشکل جذب و نگهداشت 
نیروی انســانی مواجه اســت که به همین منظــور دوره هایــی را بــرای آموزش نیــروی کار 
مدنظرشان ایجاد کرده اند. خلیلی درباره این دوره ها و نحوه برگزاری شان توضیح می دهد: 
»مهم ترین اقدام ما در بخش منابع انسانی،  ارائه خدمات آموزشی به نیروهای مستقر 
در سازمان و افراد تازه وارد است. این آموزش ها بر اساس نیاز افراد و مجموعه تا سال ۱۴۰۳ 
ادامه خواهد داشت و شــامل بحث های عمومی و تخصصی در حوزه صنعت پرداخت 
می شود. آموزش های رفتارمحور-مهارت محوری فقط مختص کارکنان به پرداخت ملت 

است و به ارتقای دانش عملی و نظری آنها کمک می کند.«
او با اشاره به اینکه ۱۴۰۱ سال سختی بوده، اعالم می کند که به پرداخت ملت توانسته به 
بیش از ۸۰ درصد از برنامه هایش برسد و این روزهای سخت را سپری کند. او معتقد است 
این برنامه ها پروژه های بلندپروازانــه و بزرگی بوده و تحقق ۸۰ درصــد از آنها در وضعیت 

کنونی اقتصاد ایــران، اتفاق مبارکی اســت. او می گوید: 
»وضعیت صنعت پرداخت در ایران نابسامان است و 
ما به سختی های فعالیت در این حوزه عادت کرده ایم.«

  ضرورت قرارداد با بانک های بیشتر

با توجــه بــه آخریــن گــزارش اقتصــادی شــاپرک کــه در 
بهمن ماه ۱۴۰۱ منتشر شده، شــرکت به پرداخت ملت 
در جایــگاه نخســت شــرکت های پی اس پــی کشــور از 
نظر مبلــغ تراکنــش قــرار دارد. خلیلی دربــاره چگونگی 
دســتیابی به چنین جایگاهــی می گوید: »کســب رتبه 
نخست،  تصادفی نبود و از ماه ها قبل برای آن برنامه ریزی 
کرده  بودیم؛ برنامــه ای که طراحی کــرده بودیم به کمک 
شرکت های حاضر در تأمین تجهیزات و پشتیبانی اجرا 
شد و گرچه به تمام چیزی که در نظر داشتیم، نرسیدیم، 
اما همین مقدار هم کافی بود.« بر اساس صحبت های او 
شاپرک در گزارش اقتصادی خود از عملکرد پی اس پی ها،  
معیــار تعــداد تراکنــش را حــذف کــرده و رتبه بنــدی اش 
را بــر حســب میــزان مبلــغ تراکنش هــا اعــالم کــرده که 
اقدامی مفید در راستای جلوگیری از رقابت های ناسالم 

شرکت ها با یکدیگر بر سر تعداد تراکنش است.
خلیلی درباره برنامه شان برای حفظ این جایگاه می گوید: 
»تا به امروز تمــام تمرکز به پرداخت ملت بــر پذیرندگان 
بانــک ملــت بــوده و وقــت آن رســیده کــه بــرای توســعه 
کسب وکارمان با بانک های بیشتری قرارداد ببندیم تا از 
رهگذر این اقدام، میزان مبلغ کل تراکنش ها افزایش یابد 

و جایگاه ما تثبیت شود، زیرا شرکت پرداخت الکترونیک سامان که رتبه دوم این جایگاه 
را دارد، رقیب سرسختی است که نباید دست کم گرفته شود.«

  مهم ترین اقدامات سال ۱۴۰۱

بنــا بــر صحبت هــای مدیرعامــل به پرداخــت ملــت، راه انــدازی نرم افــزار و نســخه وب 
»به پرداخت من« از مهم ترین تغییرات در ارائه سرویس های این شرکت بوده و کوشیده اند 
تا تمــاس پذیرنده با مرکز تمــاس و همکاران پشــتیبانی را به حداقل برســانند و چنانچه 
پذیرنده ای خواستار اخذ درگاه پرداخت اینترنتی یا پایانه باشد،  در کمترین زمان ممکن 
بتواند با ورود به ســایت و ثبت درخواســت خود، خدمت مورد نظر را دریافت کند. او به 
امکان تغییر آدرس، حساب و آی پی اشاره می کند و وعده می دهد که در سال ۱۴۰۲ عملی 

خواهند شد.
خلیلی درباره دیگر اقدامات مهم شان در سال ۱۴۰۱ می گوید: »تغییر ساختار سازمانی 
شــرکت و در نظر گرفتن دو جایگاه جدید برای حرکت به سمت مشتری محوری از دیگر 
اقدامات مهم ماست؛ مدیر مشتری و مدیر محصول دو سمت تازه تعریف شده در سازمان 
است که تحت نظارت معاونت توسعه بازار و فروش و معاونت نوآوری و توسعه محصول 

فعالیت می کنند.«
مدیرعامــل به پرداخــت ملت همچنین به مشارکت شــان 
در برخی طرح های ملی اشــاره می کند و در این باره توضیح 
می دهد که آخرین همــکاری آنها در طرح هــای ملی، طرح 
کاالبرگ الکترونیکی بوده که در چند استان اجرا می شود. 
عالوه بر این طرح، آنها برای پروژه سهمیه بندی آرد نیز مورد 
پذیــرش قــرار گرفته اند، امــا به  دلیــل بحث های مربــوط به 

سیاست گذاری کالن اجرا نشده است.
سکه یکی از محصوالت به پرداخت ملت است که به گفته 
خلیلی هم اکنون ۱۰ میلیون نصــب دارد، اما تعداد کاربران 
فعال آن فقط ۳۵۰ هزار مورد اســت و این بدان معناســت 
که این نرم افزار نتوانسته جایگاه الزم در بازار را پیدا کند. او 
درباره این اپلیکیشن می گوید: »نتایج بررسی های ما نشان 
داد که باید رویکردمان به این نرم افزار را تغییر بدهیم. در این 
راستا جامعه هدف آن را اختصاصی کردیم و به گروه سنی 
خاصی اختصاص دادیم و برای آن کمپین های تبلیغاتی در 
نظر گرفتیم تا تعداد کاربران آن سه برابر میزان فعلی شود.«

  با اتفاقات نیفتیم

به نظر خلیلــی عدم وجــود تــوازن بیــن درآمــد و هزینه ها، 
بزرگ ترین چالش سازمان هاســت و تورم افسارگســیخته 
سال ۱۴۰۱ افراد و کسب وکارها را با مشکالت مالی جدی  ای 
روبه رو کرد. او توضیح می دهد که گرچه قیمت کاال و خدمات 
روزبه روز افزایش می یابد، اما درآمد افراد ثابت است و همین 
شکاف میان درآمد و هزینه ها باعث از بین رفتن انگیزه افراد 
برای کار و زندگی در ایران می شود؛ عده ای مهاجرت می کنند 
و آنهایی که می مانند هم ترجیح می دهند برای شرکت های 
خارجــی کار کننــد و دستمزدشــان را بر حســب دالر، یورو 
و رمزارز بگیرند تــا بتواننــد از پس هزینه های زندگی شــان 
برآیند و این اتفاقات به نبود نیروی انسانی متخصص برای 

شرکت های داخلی منجر می شود. 
او یکی دیگــر از چالش هــای فعالیــت در حــوزه پرداخت را 
تحریم ها می داند و در این باره می گوید: »تحریم ها به ما این 
امکان را نمی دهد که پایداری محصوالت مان را تثبیت کنیم 
و از کیفیت تجهیزات سخت افزاری که خریداری می کنیم، 
مطمئن باشــیم، زیرا در اخذ الیسنس ها با مشکل روبه رو 

می شویم.«
خلیلی بر این باور اســت که وضعیت نابســامان اقتصاد 
ایــران در ســال های پیــش  رو اگــر بدتــر نشــود، بهتــر نیز 
نمی شــود و آنچــه امــروز شــاهد آنیــم، اســتمرار خواهد 
داشــت و کســب وکارهایی کــه در ایــران می ماننــد، راهی 
جز تالش بــرای بقا نخواهند داشــت. اتفاقــات می افتند 
و کســب وکارها در تالش اند که با اتفاقــات نیفتند و تاب 

بیاورند. 
او دربــاره برنامــه به پرداخــت ملــت بــرای بقــا در چنیــن 
وضعیتی می گویــد: »تمام تمرکــز ما در ســال های آینده 
بــر اضافه کــردن راه هــای درآمــدی جدیــد خواهــد بــود؛ 
پی اس پی هــا مجبورنــد از الیــه پرداخــت الکترونیکی به 
الیه تجارت الکترونیکی حرکت کنند و با خلق و توســعه 
کسب وکارهای لندتکی میزان درآمدهای خود را افزایش 
دهنــد. در واقع اگــر بــا به کارگیــری خطوط کســب وکاری 
جدید دامنه فعالیت هایشان را گسترش ندهند، در چند 

سال آینده از دست می روند.« 

تمام تمرکز ما 
در سال های آینده 
بر اضافه کردن 
راه های درآمدی 
جدید خواهد 
بود؛ پی اس پی ها 
مجبورند از 
الیه پرداخت 
الکترونیکی به الیه 
تجارت الکترونیکی 
حرکت کنند و با 
خلق و توسعه 
کسب وکارهای 
لندتکی میزان 
درآمدهای خود را 
افزایش دهند
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در
علی عبدالهی، مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک از رویکرد جدید این شرکت می گوید

 به دنبال ارزش آفرینی
 اکوسیستم

شرکت ملی انفورماتیک به عنوان بازوی فناوری بانک مرکزی، عالوه بر انجام وظایف در رابطه با نیازمندی های مشاوره ای 
و اجرایی بانک مرکزی از طریق ســه شــرکت خدمات انفورماتیک، شــاپرک و کاشف که ذیل شــرکت ملی انفورماتیک 
به عنوان یک گروه فعالیت می کنند، به انجام مأموریت های محول شده از سوی بانک مرکزی می پردازد. علی عبدالهی 
حدود یک سال است که مدیرعاملی این شرکت را بر عهده گرفته و بر این عقیده است که شأن ملی انفورماتیک صرفاً 
در هلدینگ داری خالصه نمی شود و می  تواند در صنعت بانکداری کشور ارزش آفرینی داشته باشد؛ به همین دلیل به گفته او، در کنار 
موضوعات مالی، توجه به ارزش آفرینی و هم افزایی در اولویت برنامه های شرکت ملی انفورماتیک قرار گرفته و بر آن شده اند تا با رویکرد 
مشــارکتی به موضوعات تخصصی ورود و میان شــرکت های گروه ملــی انفورماتیک هم افزایی ایجــاد کنند. در گفت وگویــی که با علی 
عبدالهی، مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک داشتیم، به مهم ترین اقدامات این شرکت در سال جاری و مهم ترین برنامه هایشان برای 

سال ۱۴۰۲ پرداختیم.

عکس: نسیم اعتمادی
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سال ششم
شماره شصت وهفتم

کسبوکار

  توجه به موضوع ارزش آفرینی در صنعت

علــی عبدالهــی ابتدا با اشــاره بــه رویکردهــای جدید 
هلدینــگ ملــی انفورماتیــک و اهمیــت هم افزایــی 
در فرهنــگ ایــن شــرکت می گویــد: »شــرکت ملــی 
انفورماتیک در سال های گذشته عملکرد قابل  قبولی 
داشت، اتفاقات خوبی هم رقم خورده بود، بنابراین با 
نگاهی به مسیر قبلی شرکت تصمیم گرفتیم حضور 
مؤثرتــری در مباحث حاکمیت شــرکتی شــرکت های 
زیرمجموعــه داشــته باشــیم و بــر جمــع آوری مؤثرتر 
اطالعات مالــی و غیرمالــی شــرکت های زیرمجموعه 

هلدینگ تمرکز کنیم.«
بــا بیــان اینکــه شــأن ملــی انفورماتیــک در  او 
هلدینــگ داری خالصــه نمی شــود و شــرکت قصــد 
دارد در صنعــت بانکداری کشــور منبــع ارزش آفرین 
باشــد، توضیح می دهــد: »در کنــار موضوعــات مالی 
توجــه بــه ارزش آفرینــی و هم افزایــی را در اولویــت 
قــرار دادیم و بــر آن شــدیم تا بــا رویکرد مشــارکتی به 
موضوعات تخصصــی ورود و میان شــرکت های گروه 
ملــی انفورماتیــک هم افزایی ایجــاد کنیــم. در نتیجه 
این رویکرد، میان سه راهبر نظام پولی و بانکی کشور 
یعنــی شــرکت های خدمــات انفورماتیک، شــاپرک و 
کاشــف هم افزایی ایجاد می شــود و البته هر شــرکتی 
به صــورت مجــزا با توجــه  بــه ظرفیت هــا و دانش های 
داخلــی خود، دیــد عمیق تری بــه موضوعــات خواهد 

داشت.«
عبدالهی خاطرنشان می کند که در فرهنگ هلدینگ 
هم گرایــی بــا مداخلــه متــرادف نیســت و تنهــا هدف 
ایــن شــرکت، هم افزایی تخصصــی و فنی و اســتفاده 
از ظرفیت هاســت: »شــرکت ملــی انفورماتیــک کــه 
خألهــای صنعــت بانکــداری ایــران را هــدف گرفته با 
بانــک مرکــزی، شــرکت های تابعــه و کســب  وکارهای 
بیرونی در تعامل است و می تواند در حوزه هایی مانند 
رویکردهــای نویــن تنظیم گــری از جملــه ســندباکس 

نقش واسط و راهبری را ایفا کند.«
برنامه ریزی راهبردی یکی دیگر از مجموعه اقداماتی 
اســت کــه در راســتای برنامه هــای هم افزایی شــرکت 
ملی انفورماتیک تدوین شده اســت. طبق گفته های 
عبدالهــی،  ایــن پــروژه یــک بــار قبــالً انجــام گرفتــه و 
عملیاتی شده و اکنون از طریق تعامل با بانک مرکزی 
به منظور بهبود مدیریت و انســجام ساختاری و فنی 

با رویکردی جدید از سر گرفته شده است.
اســتقرار زبــان گزارشــگری تجــاری توســعه پذیر؛ 
پــروژه دیگری اســت کــه ذیــل هم افزایی شــرکت ملی 
انفورماتیک با سایر شرکت های تابعه طراحی شده که 
شرکت ملی انفورماتیک متولی این پروژه بین بخشی 

است. 
به گفته عبدالهی بانکداری باز یکی دیگر از پروژه های 
شــرکت ملی انفورماتیک اســت که با وجود نیاز بازار 
مغفول واقع مانده بــود. او می افزایــد: »چهارچوب و 
معماری کالن اولیه بانکداری باز توســط شرکت ملی 

انفورماتیک طرح ریزی شده است.«
عبدالهــی عنــوان می کند که شــرکت قصــد دارد روح 
تخصصی و فنی را در ســطح کالن بــه پروژه های مورد 

نیاز بــازار بدمد و تمــام ایــن اقدامــات و برنامه ریزی های 
جدید این شرکت برای این اســت که ملی انفورماتیک، 
به عنوان شرکتی شناخته نشــود که فقط به جنبه مالی 
توجه دارد. او در این باره توضیح می دهد: »شرکت ملی 
انفورماتیک وارد فاز اجرایی نخواهد شد و هر پروژه  پس 
از پا گرفتن به ســایر مجموعه هــا منتقل و برون ســپاری 

می شود.«
او به عنــوان مدیرعامــل هلدینــگ ملــی انفورماتیــک، 
 خــودش را مســئول تقویــت شــرکت های زیرمجموعــه 
هلدینگ از طریــق انتخاب اعضای  متخصــص و مطلع 
از شــرایط حوزه و روندهای جهانی، به ویــژه برای مدیران 

کلیدی و کاهش ریسک های پیش  روی آنها می داند.

  ضــرورت فرهنگ ســازی دربــاره مفاهیــم تحــول 
دیجیتال

عبدالهــی بــا اشــاره بــه کمیتــه راهبــری ارزش آفرینــی 
دیجیتــال در صنعت بانکی کشــور توضیــح می دهد که 
شرکت ملی انفورماتیک جهت پیگیری موضوع تحول 
دیجیتــال در بانک هــا بــا نگاهــی از پایین به بــاال تــالش 
می کند درباره وجود پارادایم تحول دیجیتال در بانک ها 
فرهنگ ســازی و در خصــوص تغییر شــاخص موفقیت 
بانک ها )از مالی به فناوری( آگاه سازی کند. او در این باره 
توضیح می دهد: »فناوری به دیجیتالی شدن فرایندها و 
شکل گیری مدل های کســب وکاری جدید منجر شده و 
این مقوله افزایش کاربران و درآمدها و در نهایت بهبود 

شاخصه های مالی را در پی خواهد داشت.«
او بــا اشــاره بــه  ضــرورت فرهنگ ســازی دربــاره مفاهیم 
ارزش آفرینی دیجیتال توضیح می دهد: »استراتژی های 
تحول دیجیتــال ابــزار ارزش آفرینی هســتند، نه هدف؛ 
اما عمــده شــرکت های فناوری محور، هدف اصلــی را که 
ارزش آفرینــی اســت، در برنامه هــای تحولــی خــود گــم 

می کنند.«
بــه گفتــه او،  ارزش آفرینــی می تواند به سفارشی ســازی 
کامل هــر خدمــت، طراحــی و دسترســی بهتــر، کاهش 
محدودیت زمانی و مکانی منجر شــود. اپلیکیشن های 
بانکی مثال بارز سلسله ارزش آفرینی هستند. فعالیت 
این اپلیکیشن ها با ارائه خدمات پایه مانند نقل وانتقال 
وجــوه خــرد و  پرداخــت قبــض آغــاز و به مــرور عملیــات 
پایــا، ســاتنا و چــک صیــادی بــه آن افــزوده شــد. امــروز 
اضافه شــدن خدمت چک دیجیتال در اپلیکیشن های 
بانکــی ارزش آفرینی جدید محســوب می شــود. باید به 
نقطه ای برســیم که یک اپلیکیشن تمام خدمات بانکی 

را دربر بگیرد.
او توضیــح می دهــد: »هنــگام صحبــت از ارزش آفرینی 
باید نکاتی را در نظر داشته باشــیم؛ بسیاری از بانک ها 
در چرخه پروژه هــای فنی متوقف مانــده و از هدف غایی 
ارزش آفرینــی چشم پوشــی کرده انــد و در روزمرگــی گیر 
افتاده اند. باید آگاه باشــیم کــه عملیاتی کــردن پروژه  ها؛ 
هدف نهایی نیســت. عالوه بر این باید توجه داشت که 
هــدف تمــام پروژه هــای فنــاوری رضایت مندی مشــتری 
نهایــی اســت. اولویــت اول ارزش آفرینــی، مشــتریان 
حقیقی و حقوقی هســتند که شــرکت نیــز از رضایت و 
وفاداری آنها منتفع خواهد شد و این موضوع پرداختن 

هنگام صحبت 
از ارزش آفرینی 
باید نکاتی را در 
نظر داشته باشیم؛ 
بسیاری از بانک ها 
در چرخه پروژه های 
فنی متوقف مانده 
و از هدف غایی 
ارزش آفرینی 
چشم پوشی 
کرده اند و در 
روزمرگی گیر 
افتاده اند. باید 
آگاه باشیم که 
عملیاتی کردن 
پروژه  ها؛ هدف 
نهایی نیست. 
عالوه بر این باید 
توجه داشت 
که هدف تمام 
پروژه های فناوری 
رضایت مندی 
مشتری نهایی 
است 
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بــه مقولــه ســفر مشــتری و مدیریــت تجربه مشــتری را 
پررنگ می کند.«

او بــا اشــاره بــه اقدامــات شــرکت ملــی انفورماتیــک در 
راستای تحقق ارزش آفرینی می گوید: »بر مبنای بازخورد 
از مشتری تمام زنجیره فعالیت های بانکداری دیجیتال 
را بر اســاس ارزش افزایی مورد بررسی و تحلیل قرار داده 
و موانع و عوامل خشنودی کاربر را بررسی کرده ایم. این 
موانع می توانند موضوعات فنی، مقرراتی یا حتی نیاز به 
تمرکز بر فضای جدید باشد و شــرکت ملی انفورماتیک 
با ایــن تجزیه وتحلیل و تالش بــرای رفع موانــع به دنبال 

ارزش آفرینی در اکوسیستم است.«
به گفته عبدالهی، ارزش آفرینی در اکوسیستم تا حدی 
مهــم اســت کــه همایــش نظام هــای پرداخــت امســال 

موضوع اصلی خود را به آن اختصاص داده است.

  متولی نئوپارادایم حکمرانی سندباکس 

عبدالهی ســپس درباره پروژه ســندباکس بانک مرکزی 
صحبت می کنــد و می گوید: »پیش تر شــاپرک به عنوان 
متولی ســندباکس انتخاب شــده بود، اما شأن و جایگاه 
شاپرک با پیشبرد پروژه سندباکس هم خوانی نداشت. 
شــرکت ملــی انفورماتیــک از ســمتی بــا بانــک مرکــزی 
و از ســمتی بــا شــرکت های زیرمجموعــه و از ســمتی 
دیگــر به دلیل رهــا بــودن از قیــد قوانین ســخت گیرانه با 
جامعــه فین تکــی تعامــل دارد و ایــن یعنــی پروژه هایــی 
مانند ســندباکس دقیقاً با ســاختار شــرکتی مانند ملی 

انفورماتیک منطبق  است.«
ســه ســال اســت که از عمر مؤثر ســندباکس می گذرد و 
عبدالهی معتقد اســت ســندباکس یــک نئوپارادایم در 
نحوه حکمرانــی و تنظیم گری فناوری های جدید اســت، 
نــه صرفــاً یــک چهارچــوب. او می گویــد: »فناوری هــای 
نوظهور بــرای رگوله شــدن صبــر نمی کننــد. فناوری های 
نوظهــور باســرعت و بی وقفه مسیرشــان را می ســازند و 
مخاطبان شــان را جذب می کنند. این جریان، اســتفاده 
از ســندباکس برای تنظیم گری را به یک  ضرورت تبدیل 
کرده است. حاکمیت با توجه  به سرعت فناوری به  جای 
تصمیم گیری پشت درهای بسته، باید از سندباکس که 
پوشــش دهنده چرخه یادگیری، آموزش و تجربه است، 

بهره بگیرد.«
بــه اعتقــاد او، بــا ســندباکس افق هــای روشــنی دربــاره 
فناوری های نوظهور در اختیار حاکمیــت قرار می گیرد و 
جزئیات برایش هویدا می  شود. این روش امتحانش را در 
دنیا پس داده و رگوالتور را به یــک قاعده که به نفع تمام 

ذی نفعان است،  می رساند.
او با بیان اینکه حرکت ایران به سمت سندباکس نیازمند 
تغییر ذهنیت هاست، توضیح می دهد: »تاکنون آموزش 
و اطالع رســانی خوبــی در ایــن خصــوص انجــام  گرفته و 
بانک مرکزی و معاونت ها، نهاد سندباکس را پذیرفته اند 
و در کمیته هــای فنــی و تخصصــی و شــورای راهبــری 
مربوطه مشارکت فعال داشته اند. به عبارتی نگاه مثبتی 

نسبت به مسیر پیشرفت سندباکس وجود دارد.«
او با اشاره به درهم تنیدگی صنعت رگ تک و سندباکس 
می گویــد کــه ایــن دو مکمــل یکدیگرنــد. ســندباکس با 
صنعت رگ تک هم پوشانی دارد؛ با این تفاوت که رگ تک 

بــر داده هــا و اطالعــات تمرکــز می کنــد و ســندباکس 
تجربه و تعامــل را در اولویت قرار می دهــد. عبدالهی 
می گوید: »شرکت ملی انفورماتیک در سال آینده در 

حوزه رگ تک نیز برنامه هایی دارد.«
 

  چالش های شرکت ملی انفورماتیک در سال ۱۴۰۱ 

به گفته علی عبدالهی، شرکت ملی انفورماتیک قصد 
دارد به عنــوان بزرگ تریــن، پیشــروترین و نوآورتریــن 
هلدینــگ فنــاوری اطالعــات بانکــی کشــور شــناخته 
شــود و تکیــه گاه زیســت بوم فناوری کشــور باشــد. او 
توضیح می دهد: »یکی از چالش های اصلی موضوع 
امنیت بوده که همیشه برای شرکت ملی انفورماتیک 
اولویــت داشــته و در پــی حمالت ســایبری اخیــر این 
موضوع بــا جدیت بیشــتری دنبال شــد؛ در راســتای 
ارتقای امنیت، در مجمع فوق العاده شرکت، افزایش 
سرمایه شرکت کاشف مصوب شد و سرمایه کاشف 
از ۸۰ میلیارد به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد تا 
شرکت در کنار هم افزایی با بانک و شرکت های تابعه 

برای صنعت بانکداری هم مؤثر باشد.«
عبدالهی نگهداشــت نیروی انســانی را یکــی دیگر از 
دغدغه های شــرکت ملــی انفورماتیک در ســال ۱۴۰۱ 
معرفی می  کنــد و می گوید: »خروج نیروهای انســانی 
از مهم تریــن چالش هــای شــرکت های فناوری محــور 
است که از دالیل زیادی، اعم از اقتصادی و اجتماعی 
نشــئت می گیــرد؛ البتــه در کنــار مهاجــرت، بحــث 
فریلنســری هــم شــکل گرفتــه اســت. شــرکت ملــی 
انفورماتیک ســعی کرده موردبه مورد با ســرمایه های 
انســانی خود درباره دغدغه هــای آنها مذاکــره و برای 

حفظ آنها تالش کند.«
او ادامه می دهد: »در سال جاری سعی کردیم فضای 
کاری شرکت را با برگزاری رویدادهای ورزشی و فرهنگی 
پویاتر و برنامه اســتراتژیک نیروی انســانی را تقویت 
کنیم. معضــالت بخش هــای مختلــف نظیر شــبکه، 
امنیت، نرم افزار و داده ها، یکســان نیســت و شرکت 
ملی انفورماتیک بــا درک این تفاوت ها برای هر تیمی 
رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته و عارضه و چالش ها 
را جداگانــه بررســی می کنــد.« او همچنیــن اضافــه 
می کنــد که شــرکت ملــی انفورماتیــک از هیــچ کمک 
مــادی و معنوی بــه ســرمایه های انســانی خــود دریغ 

نمی کند.

  برنامه های آتی هلدینگ

طبق گفته های مدیرعامل شــرکت ملی انفورماتیک، 
این شرکت قصد دارد برای سال آینده، مسیر کنونی 
و برنامه های خود، از جمله برنامه راهبردی سه ســاله 
را عملیاتــی و ابــالغ کنــد و ارزش آفرینــی، هم گرایــی و 
هم افزایی اعضای هلدینگ را توسعه دهد. در بخش 
ســندباکس هــم نتیجــه دوره اول عملیاتــی و نتیجــه 
فراخوان هــای دوم ســندباکس بررســی خواهــد شــد. 
شــرکت ملــی انفورماتیــک در ســال آینــده وارد حوزه 
هوش مصنوعی می شود و سرمایه گذاری روی تقویت 
زیرساخت های امنیتی و هوش مصنوعی را با جدیت 

بیشتری دنبال خواهد کرد 

پیش تر 
شاپرک به عنوان 
متولی سندباکس 
انتخاب شده بود، 
اما شأن و جایگاه 
شاپرک با پیشبرد 
پروژه سندباکس 
هم خوانی 
نداشت. شرکت 
ملی انفورماتیک 
از سمتی با بانک 
مرکزی و از سمتی 
با شرکت های 
زیرمجموعه و 
از سمتی دیگر 
به دلیل رها بودن 
از قید قوانین 
سخت گیرانه با 
جامعه فین تکی 
تعامل دارد و این 
یعنی پروژه هایی 
مانند سندباکس 
دقیقاً با ساختار 
شرکتی مانند 
ملی انفورماتیک 
منطبق  است
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علی سروری، مدیرعامل فاش درباره وضعیت این شرکت در سال ۱۴۰۱ می گوید

سال تثبیت 
جایگاه

شرکت فناوران ایمن شبکه فاش در سال ۱۳۸۳ و با هدف توسعه زیرساخت های امنیت فناوری اطالعات تأسیس شد. در سال 
۱۳۹۱ پس از ایجاد قابلیت هایی در توسعه و تولید انواع کارت های هوشمند، بخش عمده سهام آن به منظور ایجاد مزیت های رقابتی 
بانکداری و پرداخت؛ مبتنی بر ابزار کارت های هوشمند به بانک شهر منتقل شد و از آن زمان در قالب یک شرکت دانش بنیان در 
صنعت توســعه راهکارهای پرداخت الکترونیکی فعالیت می کند. در گفت وگویی که با علی ســروری، مدیرعامل شرکت فاش 
داشتیم، به فعالیت های این شرکت و برنامه های آتی آن پرداختیم. به گفته سروری، سال ۱۴۰۱ برای این شرکت، سال طراحی و توسعه محصوالت 
جدید و همچنین سال ورود به بازارهای جدید بود. همچنین از مهم ترین شاخص های این سال برای فاش، تمرکز بیش از پیش بر افزایش سطح 

اعتماد مشتریان بالفعل، توسعه برند و تالش برای شناساندن فعالیت های شرکت به مشتریان بالقوه  بود.
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فاش )ارائــه خدمــات ارزش افــزوده در بســتر بانکی(، 
امــکان اتصــال ســامانه خدمــات ارزش افزوده  ســایر 
شــرکت هایی کــه مبتنی بــر پروتکل هــای اســتاندارد 
فنی بانکی و پرداخت تولید شــده باشــند نیــز فراهم 

می شود.
از دیگــر اقداماتــی کــه شــرکت فــاش در ســال ۱۴۰۱ 
انجــام داده، تمرکز بیــش از پیــش بر حــوزه مدیریت 
پرداخت هــای خــرد خدمــات شــهری اســت. او در 
این باره می گوید: »با توجه به تجربه همکاری نزدیک 
با چندین شــهرداری کالن شهرهای کشور، به طرحی 
برای پیاده سازی یک پلتفرم جامع مدیریت خدمات 
پرداخت خرد شــهری هوشــمند و یکپارچه رسیدیم 
که انتظــار داریم بتوانــد به نیــاز تمام شــهرداری های 
کشــور برای ارائه خدمــات پرداخت خــرد هزینه های 
حمل ونقــل شــهری و ســایر موضوعــات پرداخت در 
حوزه مدیریت آنها، پاســخی مناســب دهد و ســطح 
هوشــمندی نظام مدیریت شــهری را به میزان زیادی 
ارتقــا بخشــد. از آنجایــی کــه ایــن طــرح دربرگیرنــده 
مجموعه  وســیعی از زیرســاخت های ســخت افزاری، 
نرم افــزاری و شــبکه های ارتباطــی گســترده و نیــز 
خدمــات غیرفنــی اســت، پیاده ســازی و اجــرای آن 
 Coordinator و Service Provider بــه یــک
بــزرگ، توانمنــد و قابــل اعتمــاد در میــان بانک هــا و 
ســازمان های شــهرداری های کشــور نیــاز داشــت تــا 
بتوانــد تأمین کننــدگان بــزرگ کشــور را بــرای ایجــاد 
یک بســتر واحد و یکپارچه دور هم گرد آورد و آنها را 

مدیریت و هماهنگ کند.«
از آنجایی  که شــرکت فاش یک شــرکت تأمین کننده 
فنــی )Technical Provider( راهکارهای نرم افزاری 
خدمــات پرداخــت اســت، بــا همــکاری و تکیــه بــر 
هلدینــگ راهبــرد هوشــمند شــهر کــه دارای تمامــی 
خصوصیات یادشده است، پیشــنهاد ایجاد پلتفرم 
بــزرگ یکپارچــه خدمــات مدیریــت شــهری بــرای 
توانمندســازی شــهرداری های بزرگ و کوچک کشور 
را ارائــه داده اســت. ســروری در این بــاره می گویــد: 
»این طرح به سرعت توسط شــرکت راهبرد هوشمند 
شــهر بــه رؤیــت و تأییــد چنــد بانــک و شــهرداری 
کالن شــهرهای کشــور رســید و امــروز شــرکت فــاش 
به عنــوان بازوی فنــی توســعه دهنده  این راهــکار برای 
شرکت راهبرد هوشمند، در کنار سایر تأمین کنندگان 
زیرســاخت های ســخت افزاری و نرم افزاری این طرح، 
پیاده ســازی پلتفرم یکپارچه کیف پول الکترونیکی و 

بلیت افزار شهروندی را در دست انجام دارد.«

  سال ورود به بازارهای جدید

ســروری بــا بیــان اینکــه شــرکت فــاش تــا ســال 
۱۴۰۱ توانســته اســت بــا محصــول آنالیــن شــاتوت 
موفقیت های چشــم گیری بــه دســت آورد، می گوید: 
»ایــن موفقیت تا حــدی بــود کــه به منظــور طراحی و 
توســعه محصــوالت خــاص حاکمیتــی، در جامعــه 
شــرکت های مورد اعتمــاد بانــک مرکزی قــرار گرفت. 
امــا ســال ۱۴۰۱ بــرای ایــن شــرکت، ســال طراحــی و 
توســعه محصــوالت و همچنیــن ورود بــه بازارهــای 

  اقدامات ۱۴۰۱

طبــق صحبت هــای ســروری، پــس از انتقــال ســهام، 
مأموریــت توســعه و تولیــد دو محصــول CityPay و 
CityWay بــا هدف ارائــه خدمات پرداخت هــای آفالین 
در دســتور کار این شــرکت قــرار گرفت. امــروز محصول 
CityWay این شرکت، به عنوان کارت بلیت شهروندی 
در برخــی کالن شــهرهای کشــور ماننــد شــیراز، تبریــز و 
همدان در نقش کیف پول شهروندی به منظور پرداخت 
هزینــه خدمــات حمل ونقل شــهری مــورد بهره بــرداری 
شــهروندان قــرار گرفتــه اســت. او در این بــاره می گویــد: 
»در چند سال گذشــته پس از توسعه محصوالت کارت 
 بلیت های شــهروندی آفالین، با توجه بــه رصد افزایش 
هزینه هــای توســعه و نگهــداری زیرســاخت های ایــن 
محصول برای شهرداری ها و شــهروندان، فاش با هدف 
ایجاد بسترهای جدید تبادل مالی کم هزینه در خدمات 
پرداخت های خرد، به دنبال جریان سازی جدیدی رفت و 
زیرساخت های کیف پول الکترونیکی آنالین را به عنوان 
راهکار مناســب مدیریت خدمات شــهری به مشتریان 
خود معرفی کرد. در این راســتا پس از ابراز تمایل برخی 
مشتریان بزرگ، فاش محصولی به نام شاتوت را توسعه 
داد تــا بتواند آن دســته از خدمــات ارزش افــزوده  )مانند 
خدمات تخفیــف و تقســیط( را کــه در شــبکه پرداخت 
کارت های بانکی )شتاب و شاپرک( به سادگی امکان پذیر 
نبودند، پیاده ســازی کنــد. در حال حاضر، شــاتوت یک 
محصول بالغ و پایدار است که سازمان های زیادی از آن 
برای ارائه خدمات پرداخت و ارزش افزوده مبتنی بر کیف 

پول الکترونیکی استفاده می کنند.«
در ســال ۱۴۰۱ شــرکت فاش توانســت بــه دو دســته نیاز 
متفاوت در بازار، پاسخ مناســب داده و مدل کسب وکار 
شــرکت را نیــز توســعه دهــد و منعطــف کنــد. بــه گفتــه 
سروری، یکی از این دو دســته، کسب وکارهایی هستند 
که به تمام محصوالت کیف پــول الکترونیکی به صورت 
بومی سازی شــده در محیــط فعالیــت و مســتقر روی 
زیرســاخت های خــود نیــاز داشــتند. دومین دســته نیز 
کســب وکارهایی بودنــد کــه صرفــاً بر توســعه بــازار خود 
تمرکز و در نظر داشتند که از بخش هایی از محصول این 

شرکت، به شکل یک سرویس )SaaS( استفاده کنند.
او دربــاره اقدامــات ایــن شــرکت در ســال ۱۴۰۱ بیشــتر 
توضیــح می دهــد: »همچنیــن در ایــن ســال، بــا رصــد 
نیازهــای مشــتریان خاص بازار، توســعه محصــول ویژه 
ارائه خدمات ارزش افزوده )VAS( در بخش پرداخت های 
خرد سازمانی برای بانک ها و صادرکنندگان شتابی را در 
دســتور کار قرار دادیم و به راهکار مورد قبولی رسیدیم و 
در نتیجه  آن امروز فاش در حال تولید و پیاده سازی این 
راهکار بوده و قرارداد فروش نخستین نسخه این راهکار 
با یکی از بانک های بزرگ کشور در حال انعقاد است.«

به گفته او، این راهکار به گونه ای طراحی شده که امکان 
ارائــه خدمــات ارزش افــزوده حــوزه بانکــی و پرداخت در 
قالــب BaaS( Banking as a Service( را به صــورت 
B2B بــرای شــرکت ها و اســتارتاپ هایی کــه کســب وکار 
خــود را مبتنی بــر ارائــه ایــن خدمــات تنظیــم کرده اند و 
نیاز به اتصال به زیرساخت های فعال یک بانک دارند، 
ایجاد می کند. بدین ترتیب عالوه بر راهکار خود شرکت 

با توجه به 
تجربه همکاری 
نزدیک با چندین 
شهرداری 
کالن شهرهای 
کشور، به طرحی 
برای پیاده سازی 
یک پلتفرم جامع 
مدیریت خدمات 
پرداخت خرد 
شهری هوشمند و 
یکپارچه رسیدیم 
که انتظار داریم 
بتواند به نیاز تمام 
شهرداری های 
کشور برای ارائه 
خدمات پرداخت 
خرد هزینه های 
حمل ونقل شهری 
و سایر موضوعات 
پرداخت در حوزه 
مدیریت آنها، 
پاسخی مناسب 
دهد
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سال ششم
شماره شصت وهفتم

کسبوکار

جدید نیــز بــود. از مهم ترین شــاخص های این ســال 
بــرای فــاش، تمرکــز بیــش از پیــش بــر افزایش ســطح 
اعتماد مشــتریان بالفعل، توســعه برند و تالش برای 
شناســاندن فعالیت های شرکت به مشــتریان بالقوه  
بود. به عبارت دیگر، می توان سال ۱۴۰۱ را سال تثبیت 
جایگاه شــرکت در میان مشــتریان فعلی و حرکت به 
ســمت توســعه و معرفی محصوالت جدید بــه آنها و 

همچنین ورود به بازارهای جدید عنوان کرد.«

  بحران منابع انسانی

به عقیده مدیرعامل فاش، تمــام صنایع تولیدکننده  
فناوری محــور کشــور، ســال ۱۴۰۱ را ســال بحــران در 
حوزه ســرمایه انســانی متخصص توصیف می کنند. 
فــاش هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نبــوده و توســعه و 
نگهداشــت ســرمایه انســانی متخصــص، مهم ترین 
چالش و دغدغه آنها را تشکیل داده است. او در این 
خصوص می گوید: »با توجه به برنامه های توسعه ای 
که فاش در ســال ۱۴۰۱ داشت، نیروی انســانی مانند 
خونی بود که می بایســت به موقع به رگ های شــرکت 
تزریق می شد و گاهی واقعاً این نیاز به موقع پاسخ داده 
نشــد و امکان جــذب متخصصــان در زمان مناســب 
فراهم نشد. البته مهاجرت تعدادی از همکاران بسیار 
خــوب و خبره شــرکت، ما را بــا مشــکل جدی تری هم 
مواجه کــرد. همزمانی این بحــران با فشــار اقتصادی 
ناشــی از تــورم و لــزوم ارائه پاســخ مناســب بــه انتظار 
درســت و بجــای همــکاران متخصــص بــرای افزایش 
دســتمزدها )کــه مســتلزم برنامه ریــزی مجــدد مالــی 
با هــدف افزایــش درآمدهــا در مقابــل هزینه هــا بود(، 
یکی دیگــر از چالش های جدی ای بود که این شــرکت 
بــا آن مواجه شــد. در مدیریــت بحران های یادشــده، 
اولیــن نقطــه اتــکا و مهم تریــن عامــل کنترل شــرایط 
ســخت، همدلی و درک بســیار عالی همکاران مان در 
مجموعه فاش و پشتیبانی و حمایت سهام داران مان 
بوده اســت، اما راهکارهــای عملیاتی که بــرای عبور از 
این شرایط ســخت در دســتور کار قرار گرفت، حرکت 
جسورانه تر به سمت توسعه بازار، نیازسنجی و خلق 
محصوالت جدید مبتنی بر نیازهای شناسایی شده، 
تالش برای فروش بیشــتر و در نهایــت افزایش منابع 
درآمــدی جدیــد بــرای شــرکت بــوده کــه چشــم انداز 
تأمین مالی حاصل از آن، جذب و نیز افزایش ســطح 

رضایت مندی منابع انسانی را هموارتر می کرد.«

  حرکت سخت به سمت مشتریان بزرگ

امــروز فــاش در اســتراتژی و برنامه هــای توســعه 
 بــازار خــود، در مرحلــه فــروش بــه مشــتریان اولیــه 
)Early Adopters( قــرار دارد. بــه گفتــه ســروری، 
این دســت مشتریان، بســیار پیشرو، ریســک پذیر و 
توسعه گرا هســتند و این شــاخصه ها باعث می شود 
که به لحــاظ حجم و تعداد، میــزان کوچکــی از بازار را 
تشــکیل دهند، اما بازار اصلی محصوالت و خدمات 
جدیــد فــاش )Main Stream Market( متشــکل از 
کسب وکارهای بزرگ تری اســت که حجم گسترده ای 

از بازار مصرف را تشکیل می دهند.

مدیرعامل فاش در ایــن خصوص می گوید: »بر اســاس 
 Technology Adoption( منحنــی پذیــرش فنــاوری
Lifecycle( فاصلــه ای میــان بــازار اولیــه و بــازار اصلــی 
کســب وکار به نام شــکاف عمیــق )The Chasm( وجود 
دارد کــه مفهــوم آن فاصلــه پذیــرش میــان دو دســته از 
مشتریان یادشده است. این فاصله در موضوع توسعه 
بازار کیف پــول الکترونیکی کشــور )که اتفاقــاً محصول 
محوری شرکت فاش نیز همین است( دلیل عدم انگیزه 
کافی برای پیوســتن ســازمان های بــزرگ توســعه دهنده 
کســب وکارهای پرداخت هــای خــرد به شــبکه یکپارچه 
کیف پــول الکترونیکی اســت و به نظــر بنــده، علت آن، 
»عدم تنظیم مدل کارمزدی مناســب و جذاب« توســط 
رگوالتور و نهاد حاکمیتی بوده که همیشه این مسئولیت 
را بــر عهــده داشــته اســت. تــا زمــان رفــع ایــن مشــکل 
بازدارنده، حرکت به سمت مشتریان بزرگ محصوالت 
ویژه  این صنعت برای فاش سخت و پرهزینه خواهد بود 
و به همین دلیل فاش تمام امکانات و ظرفیت های خود را 
برای کمک و تصمیم سازی در سطوح حاکمیتی و ایجاد 
جریان صحیح به منظور انجــام فرایند تنظیم کارمزدها، 

به کار خواهد بست.«
بــه عقیــده او، چالــش بعــدی ســال ۱۴۰۲، مشــکالت 
هزینه های ســربار اقتصادی ناشــی از تــورم خواهد بود. 
بــرای تعدیــل ایــن مشــکل، فــاش در حــال تغییــر مدل 
توســعه محصــوالت خــود بــا هــدف کاهــش هزینه های 
 Time تولیــد، افزایــش چابکــی و همچنیــن کاهــش
to Market اســت. او می گویــد: »همچنیــن، بــا توجــه 
بــه گســترش روزافــزون مــوج مهاجــرت نیــروی انســانی 
متخصــص از کشــور و نیــز کاســتی جــدی متخصصان 
حوزه پرداخت هــای الکترونیکــی، نگرانی قابــل توجهی 
در خصوص تأمین ســرمایه انســانی کافی برای توســعه 
محصــوالت برنامه ریزی شــده در ســال ۱۴۰۲ خواهیــم 
داشــت. بــرای برطرف کــردن ایــن مســئله هــم ســعی در 
برنامه ریزی برای افزایش سطح انگیزه همکاران از طریق 
انعطاف بیشــتر در مدل های همکاری، ارائه تســهیالت 
مالــی و... داریــم کــه از هم اکنــون اجــرای بخشــی از این 

برنامه ها را آغاز کرده ایم.«

  مهم ترین محصوالت فاش در ۱۴۰۲

بــه گفتــه ســروری، مهم تریــن محصــوالت فاش کــه در 
سال ۱۴۰۲ به بازار عرضه خواهد شد، در بخش بانکی، 
»ســامانه راهبــر کیــف پــول الکترونیکــی« و »ســامانه 
ناظر بانکی« اســت کــه در زنجیــره ســامانه های کلیدی 
چهارچــوب ابالغــی بانــک مرکزی برای توســعه شــبکه 
کیــف پــول الکترونیکــی کشــور قــرار دارنــد و همچنین 
VAS( بــرای  »راهــکار ارائــه خدمــات ارزش افــزوده )
مدیریــت پرداخت هــای ســازمانی مشــتریان بانک هــا 
و صادرکننــدگان شــتابی« و در بخــش مدیریــت 
خدمات شــهری، »پلتفــرم یکپارچه خدمــات مدیریت 
پرداخت هــای شــهری« اســت کــه طراحــی ابتدایــی و 
توســعه  همــه محصــوالت یادشــده در ســال ۱۴۰۱ آغاز 
شده و این شــرکت امیدوار اســت با تالش همکاران، در 
نیمه نخســت ســال ۱۴۰۲ در صف فروش و پشــتیبانی 

قرار گیرد 

با توجه به 
برنامه های 
توسعه ای که 
فاش در سال 1401 
داشت، نیروی 
انسانی مانند 
خونی بود که 
می بایست به موقع 
به رگ های شرکت 
تزریق می شد و 
گاهی واقعاً این 
نیاز به موقع پاسخ 
داده نشد و امکان 
جذب متخصصان 
در زمان مناسب 
فراهم نشد. البته 
مهاجرت تعدادی 
از همکاران بسیار 
خوب و خبره 
شرکت، ما را با 
مشکل جدی تری 
هم مواجه کرد
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فناور ی های مالی ایران

بر

 مأموریت های امیدتک

بعد از ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، هلدینگ فناوری اطالعات 
به پویان هوشمند امید شکل گرفت و شرکت های فناوری اطالعات زیرمجموعه آن بانک ها 
با پیوستن به هلدینگ، به خدمت بانک سپه درآمدند و هر یک مأموریت های جدیدی پیدا 
کردند. او درباره تاریخچه شرکت می گوید: »آنچه امروز امیدتک نامیده شده، حاصل تغییر 
نام تجاری شرکت فناوران اطالعات انصار است که خود زمانی با نام تجاری شرکت فناوران 
حفیظ سامانه در حوزه تولید و توسعه نرم افزار مشغول به کار بوده است. امیدتک به عنوان 
یکی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ، وظیفه توسعه و پشتیبانی راهکارهای نرم افزاری 
سفارشی بانک برای استقرار سامانه های مدیریت سازمانی، فراهم آوردن بستر تحلیل داده ، 
کالن داده و داده کاوی، کاربردی سازی استفاده از هوش مصنوعی در خدمات بانکی، توسعه  
و مدیریت وب سرویس ها و APIهای بانکی و تحویل الیه های پشتیبانی و انتقال فناوری در 

این زمینه ها از سایر شرکت های ثالث را بر عهده دارد.«
بنا بر صحبت های او، فعالیت های شرکت امیدتک در دوره گذار تا تکمیل موضوع ادغام، با 
کاهش قابل توجهی روبه رو بوده و شرکت بسیاری از نیروهای انسانی متخصص خود را در 
آن دوره از دست داد، اما با شروع به کار تیم جدید مدیریتی شرکت و تعریف مأموریت های 
محوله از سوی هلدینگ از خردادماه ۱۴۰۱، پروژه های بسیاری بر اساس این مأموریت ها آغاز 
و رفته رفته وضعیت شرکت بهتر شده و به ثبات رسید. سرور در این باره توضیح می دهد: 
»با شروع فعالیت خود در شرکت پس از قبول مسئولیت، به سازمان دهی مجدد ساختارها 
و فرایندهای شــرکت پرداختیم کــه در مهم ترین گام متدلوژی توســعه چابــک را به منظور 
اقدامات توســعه ای برگزیده و جاری ســازی کردیم. ما متناســب با مأموریت هــای خود، به 
شکل ویژه به جذب و آموزش نیروی انسانی متخصص پرداختیم. عالوه بر این وضعیت 
پروژه ها را مشخص و توسعه ســامانه های مورد نیاز بانک را آغاز کردیم. روزی که شرکت را 
تحویل گرفتیم، فقط چند پروژه انگشت شــمار فعال وجود داشت، ولی هم اکنون در حال 
اجرای بیش از ۶۰ پروژه هستیم که این امر نشان دهنده تالش ما برای ارتقای شرکت است.«

 عملکرد سال ۱۴۰۱

سرور عملکرد شرکت امیدتک در سال ۱۴۰۱ را این گونه ارزیابی می کند: »در بخش مربوط 
به راهکارهای نرم افزاری سفارشی بانک سپه، ابتدا یک چهارچوب توسعه نرم افزاری مبتنی 
بر یک پلتفرم ابر اختصاصی به نام ســروش تهیه شــد تا امکان تولید چابک سامانه های 
نرم افــزاری را فراهــم کنــد. تاکنــون ســامانه های جامع نظــارت، جامــع حقوقــی، مدیریت 

در گفت وگو با جواد سرور، مدیرعامل امیدتک درباره مأموریت های این شرکت مطرح شد

۱۴۰۲؛ سال تمرکز 
بانکداری شناختی

شرکت امیدتک یکی از زیرمجموعه های هلدینگ فناوری اطالعات به پویان هوشمند امید اســت که به عنوان بازوی فناوری 
اطالعات بانک سپه در توسعه و پشــتیبانی راهکارهای نرم افزاری، APIهای بانکی و تحلیل داده به فعالیت می پردازد. جواد 
سرور بر این باور است که ۱۴۰۱ سال سختی بوده و شرکت به لحاظ جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص با چالش های 
بسیاری روبه رو بوده که به منظور رفع آن، آکادمی امیدتک را راه اندازی کرده اند تا بتوانند نیروی انسانی مدنظر خود را پرورش 
دهند. او امیدتک را مسئول تولید نرم افزارهای سفارشی بانک سپه می داند و معتقد است بانک سپه بیش از هر زمان دیگری به تحلیل داده  
نیاز دارد تا بتواند محصوالت خود را مبتنی بر عناصر شناختی، شخصی یا سفارشی سازی کند و بر موضوع بانکداری باز متمرکز شود. سرور 
هدف اصلی تمام شرکت های زیرمجموعه هلدینگ فناوری اطالعات به پویان هوشمند امید را تحول دیجیتال بانک سپه و تبدیل آن به برترین 
بانک دیجیتال ایران می داند و آینده روشنی را برای این نهاد پیش بینی می کند. در این شماره از ماهنامه به سراغ جواد سرور، مدیرعامل شرکت 

امیدتک رفتیم تا درباره مأموریت ها و چالش هایشان صحبت کنیم.

درخواست های اعتباری و ســامانه مدیریت پروژه های 
طرح تحــول بانک بــر اســاس ایــن چهارچــوب تولید و 
اســتقرار یافته انــد. همچنیــن در بخــش تحلیــل داده  
در ابتــدا  الیه های پشــتیبانی انبار داده ســامانه جامع 
بانکداری متمرکز امید سپه را از پیمانکار بانک سپه که 
شرکت داتین بود، تحویل گرفته و سپس یک انبار داده 
جامع برای بانک طراحی کردیم. در این خصوص بستر 
اســتفاده از کالن داده و داده کاوی را بــرای بانــک فراهــم 
 API کرده ایم. در بخش مربوط به بانکداری باز، ما سامانه
Gateway بانک را توسعه دادیم تا متقاضیان و به ويژه 
فین تک ها با سازوکاری که بانک در آینده نزدیک اعالم 
خواهد کرد، بتوانند از APIهای بانک سپه در پروژه های 
خود اســتفاده کننــد. بر این اســاس ســامانه بانکداری 
شرکتی بانک سپه با نام نگین بازنویسی و در حال حاضر 

در اختیار مشتریان قرار گرفته است.« 
او اضافه می کنــد که امیدتکی هــا با خلق پنــج نرم افزار 
اختصاصی ابری برای چهارچوب سروش خود از جمله 
»آراد« برای توسعه واسط کاربری، »سانا« برای مدیریت 
مستندات، »تورنگ« برای مدیریت سرویس ها، »زریر« 
برای مدیریت کاربران و »زیما« برای مدیریت ســاختار 
سازمانی در صنعت پردازش ابری حضوری فعال دارند. 
عالوه بر این امیدتک در پروژه هــای مربوط به نئوبانک 
بانک سپه، باشگاه مشتریان و سامانه اتباع مشارکت 

دارد.

 چالش منابع انسانی

سرور ۱۴۰۱ را سال سخت کوشی تیم امیدتک می داند و 
معتقد است این شرکت نسبت به هشت ماه قبل که به 
او تحویل داده شده، پیشرفت کرده است. او بزرگ ترین 
چالش پشت سر گذاشته شــده در امیدتک را جذب و 
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نگهداشت نیروی انسانی می داند و بیان می کند: »در حال حاضر ۱۵۰ نفر در استخدام 
شرکت هستند که ۱۰۰ نفر از آنها نیروهای متخصص فنی هستند. ما گرچه توانسته ایم 
مشــکل جذب نیرو را حل کنیم، اما نمی دانیم که در نگهداشت آنها تا چه اندازه موفق 
خواهیم بود. بسیاری از افراد متخصص، کار کردن برای شرکت های خارجی یا مهاجرت 
را ترجیح می دهند، بنابراین برخی شرایط از کنترل ما خارج است. همچنین استخدام و 
به کارگیری افراد در شرکت های دولتی ضوابط خاص خودش را دارد که تمایل افراد برای 
حضور در این بخش را کاهش می دهد. عالوه بر این، مهاجرت ها نه تنها به کاهش نیروی 
انسانی متخصص منجر شده، بلکه قیمت نیروی کار متخصص حاضر در کشور را نیز 

افزایش داده و این باعث افزایش هزینه  شرکت ها می شود.«
او معتقد اســت راهی جز خلق راهــکار برای حل مســئله کمبود نیروی انســانی نداریم 
و توضیح می دهد که امیدتکی ها با ارائه ســه راهکار در راســتای حل ایــن معضل اقدام 
کرده اند؛ ایجاد آکادمی امیدتک با هدف آموزش و پرورش دانشجویان مقطع کارشناسی 
و جذب افراد حائز شــرایط شــرکت به عنــوان نیــروی کار متخصص جوان، مشــارکت با 
شــرکت های دارای معضل مشــابه برای ایجاد یک پلتفرم Low Code مبتنی بر هوش 
مصنوعی که نیاز کســب وکارها به برنامه نویس را کاهش می دهد و طراحی روشی برای 
برون سپاری پروژه ها به پیمانکاران حقیقی و حقوقی مبتنی بر چهارچوب توسعه یافته 
خود به صورتــی کــه بعــد از توســعه نرم افزارها کد منبــع را بــه ما ارائــه دهنــد و الیه های 

پشتیبانی توسط خود شرکت انجام شود.

 چالش های پیش رو در سال ۱۴۰۲

سال ۱۴۰۱ رو به اتمام است و تغییر بنیادینی در روندهای حاکم بر کشور اتفاق نیفتاده؛ 
در نتیجه مشکالت به سال جدید منتقل می شــود و برخی از آنها مانند کمبود نیروی 
انسانی و افزایش نرخ مهاجرت، کســب وکارها را کالفه می کند. مدیرعامل امیدتک در 
این باره می گوید: »از دوبی تا ترکمنستان، شاهد پروژه های شهر هوشمند هستیم و این 
نرخ مهاجرت افراد را افزایش می دهد. در حال حاضر ۱۰ نفر از پرسنل خبره ما در امیدتک 
قصد مهاجرت دارند و این در حالی است که این افراد سرمایه های شرکت و منبع اصلی 

پایداری و توسعه کسب وکار ما هستند و جایگزین کردن شان بسیار زمان بر است.«
او توضیح می دهد که اگر شــکاف بین درآمدها و هزینه های شــرکت که بیشتر ناشی از 
هزینه های رو به رشد نیروی انسانی است، افزایش یابد، توان راضی نگه داشتن پرسنل 
را ندارنــد و ایــن می تواند بــه چالشــی بــزرگ در ســال ۱۴۰۲ تبدیل شــود. عالوه بــر این، 
زیرساخت ها نیز به طور غیرمستقیم بر عملکرد آنها تأثیرگذار است و اگر شرکت های 
تأمین کننده زیرساخت های فنی بانک با مشکل تأمین تجهیزات روبه رو شوند، عملکرد 

امیدتک نیز متأثر می شــود، زیرا توســعه امری اســت که 
تعامل و رشد همه اجزای اکوسیستم را طلب می کند و این 
شرکت ها مانند حلقه های یک زنجیر به یکدیگر متصل اند 

و هدف واحدی را دنبال می کنند.
او با اشــاره به اینکه این ســختی ها برای بخش خصوصی 
دوچندان است، می گوید: »ما بخش دولتی هستیم و در 
صورتی که انضباط مالی و سازمانی را رعایت کنیم، پایدار 
می مانیم، امــا وضعیت کنونــی اقتصــاد ایــران کار را برای 
بخش خصوصی ســخت کــرده و آنهــا مجبورنــد به جای 
توسعه به بقا فکر کنند که این مسئله موجب کاهش روند 

توسعه کشور می شود.«

 تمرکز بر تحلیل داده

بانــک ســپه ســه خــط کســب وکاری مشــخص دارد که 
شــامل بانکــداری خــرد و اصنــاف، بانکــداری شــرکتی و 
تجاری و بانکداری ویژه می شود. سرور با اشاره به اهمیت 
اســتفاده از خدمات بانکداری دیجیتــال در این خطوط 
می گویــد: »بانــک بــزرگ ســپه در حال توســعه اســت و 
بیشــتر از هــر زمــان دیگــری بــه خدمــات تحلیــل داده  و 
اســتفاده از فناوری هــای مبتنــی بــر کالن داده و هــوش 
مصنوعــی نیــاز دارد. مــا باید بســتر ایــن اتفــاق را به طور 
کامل فراهم و ابزارهای الزم را تا سطح شبکه شعب برای 
این منظور گسترش دهیم. تحلیل داده ها به شناسایی 
نیازهــا و بررســی رفتارهــای مشــتریان و نیز شــخصی  یا 
سفارشی ســازی خدمــات و محصوالت کمــک می کند. 
این اقدامات که ذیل مفهوم بانکداری شناختی تعریف 
می شــود، به ارتقای ســطح کیفی خدمات و محصوالت 
بانک کمــک می کند و بانک ســپه را بــه افــق ۱۴۰۴ آن که 
تبدیل شــدن به برتریــن بانک دیجیتالی کشــور اســت، 
نزدیک می کنــد؛ افقــی که دســتیابی بــه آن هــدف تمام 
شرکت های هلدینگ فناوری اطالعات به پویان هوشمند 

امید است.« 
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  لوانت سوییت

طبق صحبت های رضایی، لوانت می تواند به عنوان »فرانت آفیس« سازمان های مالی مطرح 
باشد؛ پلتفرم فرانت آفیس لوانت که با نام تجاری »لوانت سوییت« به بازار عرضه شده، جای 
خالی ابزاری را پر کرده که می تواند تمامی فرایندهای عملیاتی ســمت مشــتری را به صورت 
جامع و یکپارچه به سازمان های مالی ارائه  دهد؛ ابزاری که با سرویس های متنوع و کاربردی 
خود، حذف گلوگاه هایی مانند الزام به حضور مشتری، امضای خیس روی برگه ها، دریافت 
مدارک به صورت فیزیکی و بایگانی را در دستور کار خود قرار داده است. با بهره برداری از این 
پلتفرم، نگرانی هایی از قبیل آماده سازی و تجهیز شعب و نمایندگی ها برای اجرای کمپین های 
بازاریابی، نگرانی از هجوم مشتریان زیاد در زمان های پیک بازار یا هزینه باالی پشتیبانی و 

مدیریت مشتریان مرتفع خواهند شد.
به گفته رضایی، واژه فرانت آفیس بیشتر در صنعت گردشگری مورد استفاده قرار می گیرد و 
 Boarding در هتل یا Check-out یا Check-in به فرایندهایی اشاره دارد که مسافر در زمان

pass در فرودگاه انجام می دهد. در حال حاضر مسافران 
بســیاری از هتل ها و فرودگاه ها می تواننــد این فرایندها 
را به صــورت آنالیــن انجــام دهند تــا در زمــان مراجعه به 
هتل یا فــرودگاه زمانی به انجــام آن اختصــاص ندهند. 
این واژه مدتی است در بازارهای مالی هم مورد استفاده 
قرار می گیرد و شــرکت های زیادی با هدف ساده ســازی، 
سرعت بخشــیدن و مقرون به صرفه کــردن فرایندهــای 
عملیات سمت مشتری در ســازمان های مالی، اقدام به 

تولید محصول در این حوزه کرده اند.

  ۱۴۰۱؛ سال تغییر ماهیت

از نظر مدیرعامل لوانت، ســال ۱۴۰۱ را می تــوان به عنوان 

در گفت وگو با صادق رضایی گیگلو، مدیرعامل لوانت درباره عملکرد این شرکت در سال ۱۴۰۱ مطرح شد

لوانت؛ »فرانت آفیس« 
سازمان های مالی

شــرکت لوانت که به عنوان بازوی ســاخت و توســعه زیرســاخت های دیجیتال در گروه مالی کیان فعالیت می کند، از سال ۱۳۹6 
محصوالت متنوعی را در حوزه »فرانت آفیس« برای گروه مالی کیان توسعه داده که در سایت و اپلیکیشن کیان دیجیتال، درسا 
تریدر و چندین کسب وکار دیجیتال دیگر مورد بهره برداری قرار گرفته است. طبق گفته های صادق رضایی گیگلو، مدیرعامل شرکت 
فناوری ارتباط هویت الوان )لوانت(، با اســتفاده از سرویس هایی که شــرکت لوانت در حوزه »فرانت آفیس« توسعه داده، تمامی 
فرایندهای عملیات سمت مشتری به صورت دیجیتالی و آنالین اجرا می شــوند. به عنوان مثال می توان به احراز هویت مبتنی بر هوش مصنوعی 
به صورت آنالین، سیستم آن بوردینگ مشــتریان و دریافت مدارک و اطالعات مورد نیاز همراه با صحت سنجی آنها، سیستم مدیریت ارتباط با 
مشتریان یا سیستم اعتبارسنجی مشتریان اشاره کرد. همچنین اپراتورها در هر لحظه می توانند به پروفایل ۳6۰ درجه هر مشتری دسترسی داشته 

و از وضعیت او آگاه شوند. در گفت وگویی که با صادق رضایی داشتیم، از فعالیت های این شرکت و عملکرد آن در سال ۱۴۰۱ پرسیدیم.

عکس: نسیم اعتمادی
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سال تغییر ماهیت در لوانت برشمرد. شرکتی که تنها مأموریتش تأمین زیرساخت های 
دیجیتال برای یکی از بازیگران بازار مالی ایران بود، کم کم به شرکتی تبدیل شد که به مشتریان 
متعدد در بازارهای مختلف و با نیازهای متنوع تر خدمات خود را ارائه می دهد. این تغییر در 
کنار جذابیت های پرشمار، چالش های زیادی را هم به همراه داشت، اما تیم لوانت با تالش 
مضاعف خود موفق شد این مسیر جذاب را طی کرده و به یکی از معدود شرکت هایی تبدیل 

شود که سرویس های پیشرفته نرم افزاری را بر بستر ابر و به صورت SaaS ارائه می دهند.
به گفتــه رضایــی، در حــال حاضر لوانت تنها شــرکتی اســت کــه امــکان ارائــه راهکارهای 
»فرانت آفیس« را به صورت جامع و یکپارچه به ســازمان های مالی و فین تک هــا دارد. این 
محصول که با نام »لوانت سوییت« در بازار معرفی شده، هم به صورت ابری )SaaS( و هم 
به صورت In-House قابل ارائه اســت. رضایی می گوید: »بر خالف سازمان های بزرگ که 
به دلیل سیاست های خاص خود عالقه مندند از نرم افزارها در دیتاسنترهای مدنظر خود 
میزبانی کنند، فین تک ها و شرکت های متوسط می توانند با بهره برداری از سرویس ابری 
»لوانت ســوییت« عالوه بر صرفه جویی در هزینه، ورود بسیار ســریع به بازار را نیز تجربه 
کنند. کلیه فرایندهای سمت مشتری مانند احراز هویت و ثبت نام، دریافت مدارک، تکمیل 
پرونده، استعالم از نهادهای حاکمیتی، مرکز تماس مشتریان، مدیریت ارتباط با مشتریان و 
بسیاری موارد دیگر با استفاده از »لوانت سوییت« به عنوان کامل ترین راهکار فرانت آفیس 

در ایران قابل انجام هستند.«

  سرویس ها و محصوالت لوانت

رضایی سرویس احراز هویت مبتنی بر هوش مصنوعی را که به صورت آنالین انجام می شود، 
از سرویس های کلیدی و برجسته لوانت می داند و می گوید: »این سرویس برای مشتریان 
حقیقی و حقوقی قابل اســتفاده بوده و بر اســاس دســتورالعمل بانــک مرکزی بــرای ارائه 
GPU خدمات غیرحضوری طراحی و پیاده سازی شده است. این سرویس که به پشتوانه
های قدرتمند، ظرف چند ثانیه تصاویر و ویدئوها را پردازش می کند، در فرایند احراز هویت 
 Awareness detection و Liveness detection ،از پارامترهایی مانند تشخیص چهره
اســتفاده کرده اســت. این ســرویس در بُعد امنیت از راهکارهای مناســبی برای مقابله با 
Spoofing و Print Attack بهره می برد.« مدیرعامل شــرکت لوانت در خصوص معرفی 
سرویس آن بوردینگ لوانت می گوید: »این سرویس به سازمان ها کمک می کند تا بتوانند 
کلیه فرایندهای سازمانی خود را به صورت داینامیک طراحی و پیاده سازی کنند. دریافت 
اطالعات و مدارک مورد نیاز از مشــتریان، تأمین کنندگان یا شــرکای تجاری به منظور ارائه 
خدمات یا عقد قرارداد در قالب چند مرحله پشت سر هم، نیازی است که اغلب سازمان ها 
با آن مواجه هستند.« رضایی معتقد است سرویس آن بوردینگ لوانت این امکان را فراهم 
آورده تــا نیاز مذکور در ســازمان ها بدون کدنویســی و ظرف چند دقیقه مرتفع شــود و آنها 
بتوانند فرایندهای گوناگون با مراحل متعدد ساخته و در هر مرحله از فرایند نیز اطالعات 
یا مدارک مورد نظر را از مشــتری دریافت کرده، یا اســتعالمات مورد نیاز را اخــذ یا اقدام به 
دریافت امضای دیجیتال مشتری روی قراردادها یا تعهدنامه ها کنند.  مدیرعامل لوانت 
در ادامه به معرفی سرویس CRM این شرکت می پردازد و می گوید: »یکی از سرویس های 
کاربردی شرکت لوانت، سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان است؛ با اتکا به قابلیت های 
این سیستم، سازمان می تواند در کلیه مراحل چرخه عمر مشتری، ارتباط خود با مشتری 
را به نحو مطلوب و مؤثری مدیریت کند. CRM شرکت لوانت امکانات متعددی برای بهبود 
نرخ های تبدیل )Conversion rate( در فرایندهای بازاریابی داشته و گزارش های مدیریتی 
ویژه ای ارائه می دهد.« رضایی به عنوان آخرین سرویس، سرویس اعتبارسنجی مشتریان 
این شرکت را معرفی می کند: »این سرویس برای اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه شده و 
سازمان می تواند با اتکا به گزارش های اعتباری این سیستم ریسک همکاری یا مشارکت 
با طرف های مقابل را ارزیابی کند.« بر اســاس گفته های مدیرعامل شرکت لوانت، تمامی 
سرویس های این شرکت از طریق API قابل فراخوانی بوده و به سادگی با سیستم های داخلی 

سازمان ها یکپارچه می شود.
 

  ارائه محصوالت امن بر بستر ابر

در ادامه رضایی در خصوص ارائه محصوالت لوانت بر بستر ابر توضیح می دهد: »شرکت 
لوانت در ســال ۱۴۰۱ با دریافت مجــوز از هیئت مدیره گــروه مالی کیان، امــکان ارائه تمامی 
سرویس های خود به مشتریان خارج از گروه مالی را دریافت کرد و بر همین اساس، به اعمال 
تغییراتی در محصوالت خــود پرداخت که یکــی از مهم ترین آنها، فراهم کــردن امکان ارائه 

سرویس ها و محصوالت بر بستر ابر )Cloud( به مشتریان 
بود. این پروژه باعث شــد مشــتریان لوانت نه تنهــا نیازی به 
تأمیــن زیرســاخت های گــران بــرای اســتفاده از محصوالت 
نداشــته باشــند، بلکــه بــا هزینه هــای بســیار پایین تــری 
محصوالت مورد نیاز خــود را در اختیار بگیرند. شــایان ذکر 
است تمامی فرایندهای سمت مشتری مانند احراز هویت و 
ثبت نام، دریافت مدارک، تکمیل پرونده، استعالم از نهادهای 
حاکمیتی، مرکز تماس مشتریان، مدیریت ارتباط با مشتریان 
و بسیاری موارد دیگر با استفاده از »لوانت سوییت« به عنوان 
کامل ترین راهکار فرانت آفیس در ایران قابل انجام هستند.« 
رضایــی می گویــد: »لوانــت موفــق بــه اخــذ گواهی نامه های 
معتبر امنیتی مانند افتا و مکنا برای محصوالت خود شده 
و مشتریان لوانت می توانند با خیالی آسوده و بدون دغدغه 

امنیتی از محصوالت لوانت بهره برداری کنند.«
 

  تجربه خوب در بهره وری و کارایی محصوالت

رضایی در خصوص تجربه موفق شان برای ارزیابی بهره وری و 
کارایی در محصوالت لوانت می گوید: »گروه مالی کیان، بعد 
از دریافت مجوزهای الزم از نهادهای ناظر، از اولین نهادهای 
بازار سرمایه در ســال ۱۳۹۹ بود که کل فرایند احراز هویت و 
ثبت نام از مشــتریان خود را به صورت صد درصــد آنالین و 
غیرحضوری انجام داد. تاکنون ۱.۸ میلیون نفر پروسه احراز 
هویت در گروه مالی کیان را طی کرده اند و رکورد این سیستم 
ثبت نام بیش از یک هزار نفر در یک روز بوده است. با توجه 
به فرایندهای پیچیده ثبت نام و ساخت اکانت در OMSهای 
بازار سرمایه، ثبت نام بیش از هزار نفر طی یک روز برای یک 

نهاد مالی، رکورد شگفت انگیزی محسوب می شود.«
مدیرعامــل لوانت در خصــوص مزیت رقابتــی محصوالت 
این شــرکت می گویــد: »عالوه بــر کیفیت برتــر محصوالت 
لوانــت، شــاید مهم تریــن مزیــت رقابتــی ایــن محصــوالت 
امکان ارائه آنها در قالب راهکاری جامع و یکپارچه به عنوان 
یک »فرانت آفیس« باشــد که تمــام نیازهای ســازمان برای 
دیجیتالی کردن فرایندهای عملیات سمت مشتری را پوشش 
می دهد. همچنین لوانت تالش کرده تا »لوانت ســوییت« 
را به عنوان راهکار جامع و یکپارچه فرانت آفیس، متناسب 
بــا نیــاز صنایــع مختلــف، سفارشی ســازی کنــد. بانک ها، 
نئوبانک ها، اپراتورهای تلفن همــراه، کارگزاری ها، نهادهای 
بازار سرمایه، لیزینگ ها، پی اس پی ها، فین تک ها و لندتک ها 
می تواننــد از نســخه های اختصاصی لوانت ســوییت برای 

صنایع خود بهره برداری کنند.«
 

  برنامه های لوانت برای سال ۱۴۰۲

در پایان رضایی در خصوص برنامه های این شرکت در سال 
۱۴۰۲ صحبــت می کنــد. بــه گفتــه او، بــا توجه به اســتقبال 
مشــتریان از محصوالت لوانت، ۱۴۰۲ ســال حضور جدی و 
پررنگ لوانت در بازارهای مالی است و با توجه به قراردادهای 
منعقدشــده در ســال ۱۴۰۱ بایــد منتظــر اخبار بیشــتری از 
لوانــت باشــیم. او در ایــن خصــوص می گوید: »تمــام تالش 
ما در ســال آینده ایفای نقشی شایســته به عنوان لیدر بازار 
راهکارهای »فرانت آفیس« در صنعت مالی است و امیدواریم 
ســازمان های مالی بــا اتکا بــه محصــوالت لوانــت بتوانند با 
سرعت و کیفیت بیشــتری محصوالت خود را توسعه داده 

و خدمات شایسته ای به مشتریان شان ارائه دهند.«  
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فناور ی های مالی ایران

  ایجاد تغییر و تحوالتی در هلدینگ

خردادماه ســال جاری، احمد جعفــری به عنــوان مدیرعامل هلدینگ بهســازان فردا 
منصوب شــد. بــه گفتــه او، در ابتــدای پذیــرش این مســئولیت، بــا توجه بــه موضوع 
تحول دیجیتال و آثار آن و در عین حال انتظارات بانک ملــت، بازنگری دقیق و تغییر 
و تحوالتــی در هلدینــگ الزم بود که در دســتور کار او قــرار گرفت. جعفــری درباره این 

موضوع می گوید: »برای همگان مشــهود اســت که 
بانک ملت همواره در حوزه فناوری اطالعات، پیشتاز 
و سرمشــق صنعــت بــوده و بســیاری از محصوالت 
و خدمــات، اولین بــار در ایــن بانــک روانه بازار شــده 
است. نظر به اینکه بانک ملت در بخش وسیعی از 

احمد جعفری؛ مدیرعامل هلدینگ بهسازان فردا معتقد است آنچه کسب وکارها را متمایز می کند، نوآوری است

قدر نوآوری را می دانیم
بهسازان فردا که اکنون یکی از کسب وکارهای بزرگ فناوری ایران محسوب می شود و نزدیک به چهار هزار نفر در آن مشغول 
به فعالیت هستند، تمرکز ویژه ای بر نوآوری دارد. ایجاد یک مرکز نوآوری به عنوان بستر توسعه محصوالت و خدمات فناورانه 
برای انواع کسب وکارهای دیجیتال طی سال های گذشته، یکی از اقدامات بنیادی و مهم این مجموعه در این راستا بوده است. 
بی شک هلدینگ بهسازان فردا یکی از معدود تجربه های موفق بانک های کشور در راستای پاسخ به نیازهای فناوری اطالعات 
بانک است؛ هلدینگی که با وجود اینکه تمرکز اصلی سرویس دهی آن بر بانک ملت است، اما این پتانسیل را در خود می بیند که به سایر 
بازیگران شبکه بانکی نیز سرویس ارائه دهد و به گفته مدیرعامل آن، این هلدینگ از در اختیار گذاشتن دانش و تجربه جمع آوری شده خود 
دریغ ندارد و در برخی زمینه ها، برای ایجاد محصوالت و محیط های مشترک اعالم آمادگی نیز می کند. در گفت وگویی که با احمد جعفری، 
مدیرعامل هلدینگ بهسازان فردا داشتیم، درباره مهم ترین اقداماتش از زمان مدیرعاملی این هلدینگ و برنامه هایی که برای سال آینده 
دارند، پرســیدیم. به گفته جعفری این هلدینگ قصد دارد با تکیه بر نوآوری و فناوری های جدید به بازارهای نوظهــور ورود کند و خدمات و 
سرویس های متفاوتی متناسب با نیاز این بازارها ارائه دهد. او می گوید برایشان اهمیت دارد که نوآوری در ذات این مجموعه نهادینه شود و 

به کمال برسد. در ادامه گفت وگوی عصر تراکنش را با جعفری می خوانید.

عکس: پریا امیرحاجلو
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سال ششم
شماره شصت وهفتم

کسبوکار

مرکز نوآوری 
هلدینگ بهسازان 
فردا یکی از 
مراکزی است 
که ظرفیت های 
بسیاری دارد و باید 
به آن نگاه ویژه ای 
داشت. احیای مرکز 
نوآوری با رویکرد 
بازنگری در فرایند 
سرمایه گذاری، 
توسعه و جلب 
همکاری، مشارکت 
و حتی ادغام یا 
خرید شرکت های 
دانش بنیان، 
استارتاپ ها و 
فین تک ها از 
برنامه های اصلی 
است که به دنبال آن 
هستیم

جامعه ایران گســترده اســت، ایجاد یک محصول و خدمت ارزنده در این مقیاس 
نســبت به ســایر بانک ها متفاوت و دشــوارتر اســت. به اعتقــاد من گــروه فن آوران 
هوشــمند به عنوان هلدینگ فناوری بانک ملت و اولین هلدینگ فناوری بانکی در 
کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ چراکه در عرصه مشتری مداری، به کارگیری 
قابلیت های فناوری و اعمال تغییرات مؤثر در شیوه کسب وکار و ارائه خدمات، نقش 

مهمی را بر عهده داشته و دارد.« 
او می افزایــد: »به دلیل اینکه موضــوع هلدینگ ها در کشــور جوان اســت و جای کار 
دارد و هنوز آنچنان که باید و شاید جا نیفتاده است، تأسیس این هلدینگ، با توجه 
به اهمیت و جایگاه راهبردی فنــاوری اطالعات در حوزه بانکــداری دیجیتال، یکی از 
مهم ترین اقدامات بوده است. در ابتدای پذیرش این مسئولیت، با توجه به موضوع 
تحول دیجیتال بازنگری و تغییراتی الزم بود که در دستور کار قرار گرفت. از این میان 

می توان به ضــرورت برنامه ریزی راهبــردی مجموعه، 
اصالح ساختاری، تنظیم روابط با بانک ملت، تنظیم 
روابط با شرکت های تابعه، تغییر رویکرد از هلدینگ 
مالی به هلدینگ مادر تخصصی و نظارت دقیق تر بر 
اجرای پروژه ها، تالش برای تغییر بازار و شبکه سازی و 
توسعه اکوسیستم اشاره کرد که در حال برنامه ریزی 

و اقدام هستند.«
او با بیــان این موضوع کــه در حقیقت گــروه فن آوران 
هوشمند بهسازان فردا، یک شرکت مادر تخصصی 
در حــوزه فنــاوری اطالعــات اســت کــه مطابــق بــا 
استانداردهای بین المللی به ارائه خدمات و سرویس 
می پردازد، می گوید: »در همین راســتا انتظار می رود 
ساختار سازمانی این شرکت نیز مشابه شرکت های 
بین المللی باشــد. با همین هدف با استفاده از منابع 
داخلی و خارجی معتبر در حال ارائه تعریف جدیدی 
از ســاختار ســازمانی هســتیم و می تــوان گفــت بــه 
نقطه قابل قبولی نیــز در این زمینه دســت یافته ایم. 
مرکز نوآوری هلدینگ بهســازان فردا یکــی از مراکزی 
اســت کــه ظرفیت هــای بســیاری دارد و بایــد بــه آن 
نگاه ویژه ای داشــت. احیــای مرکز نــوآوری بــا رویکرد 
بازنگــری در فراینــد ســرمایه گذاری، توســعه و جلــب 
همکاری، مشارکت و حتی ادغام یا خرید شرکت های 
دانش بنیان، اســتارتاپ ها و فین تک ها از برنامه های 

اصلی است که به دنبال آن هستیم.«
در حــوزه برندینــگ کارفرمایــی و منابــع انســانی نیــز 
در زمان مدیرعاملــی جعفری در هلدینگ بهســازان 
فردا اقداماتی انجام گرفته کــه از آن جمله می توان به 
مدل سازی حقوق و دســتمزد، طراحی فرایند ارزیابی 
عملکرد، به کارگیری نیروهای جوان، اما در عین حال 
متخصص و باتجربه در صنعت و برگزاری جلســات 
هفتگــی و ماهانه با هــدف پیگیــری پروژه هــای جاری 

شرکت اشاره کرد.

  بازنگری و طراحی مجدد برنامه استراتژیک هلدینگ

با روی کار آمدن تیم مدیریتی جدید، هلدینگ بهسازان فردا قرار است چه مسیری 
را طی کند؟ این ســؤالی اســت که جعفری در پاســخ به آن می گوید: »در حال حاضر 
با توجه بــه جایگاه حســاس مجموعه، در ابتدا تأکید بر شــناخت، تســلط بــر اجرا و 
پایداری عملیات اســت؛ بنابراین در عین اولویت دادن بــه اجرا و پایــداری، با ارزیابی 
بهتر شــرایط محیطی با هــدف درک اهــداف و برنامه هــای ذی نفعان اصلــی، اهداف 
و انتظارات جامعه مشــتریان، تحلیل ظرفیت موجــود در گروه، تعییــن نقاط قوت و 
ضعف و بررسی فرصت ها و تهدیدها، در حال بازنگری، طراحی مجدد و تدوین برنامه 
استراتژیک هلدینگ بهسازان فردا و شرکت های تابعه هستیم. در همین زمان کوتاه، 

اقدامات کوتاه مدت و میان مدت قابل توجهی در توسعه 
ســامانه های جدیــد، بهبــود و تکامــل زیرســاخت های 
فنی، توسعه امنیت و حراســت، نرمال سازی ساختاری 
و فراینــدی، بهبــود نظامــات کاری، تجزیــه و تفکیــک 
تخصصی کار میان شرکت ها، ســازمان دهی کانون های 
تخصصــی ســتادی، اقدامــات ویــژه در تقویــت پلتفــرم 
ســوخت و ســتاد کشــور، تغییــر سیاســت های اجرایی 
و غیره داشــته ایم که باید کمــی صبر کنیم تــا نتایج این 

اقدامات به تدریج آشکار شود.«
او ادامــه می دهــد: »در جمع بنــدی بایــد بگویــم بــرای 
تحقق اهداف مان در اکوسیستم دیجیتال )با مشارکت 
قوی ترین فعاالن صنعت در عرصه نرم افزار، سخت افزار، 
زیرســاخت، داده، محتــوا و...( ، به صــورت همه جانبــه 
بــه توســعه های هوشــمندانه و فناورانــه پرداختــه و 
نقشــه راهی پایدار بــر اصــول دینامیک جریــان داریم و 
با همت جمعی، انجام اقدامات کوتاه مدت، میان مدت 
و بلندمــدت به هــدف خواهیــم رســید. در حقیقت این 
برنامه به عنوان یک پروژه مستقل طراحی شده و هدف 
آن دســتیابی به یک برنامه مدون و اجرایی اســت. نگاه 
ما این اســت که برنامه اســتراتژیک عالوه بر اینکه باید 
مبتنی بر تحقیقات و کارشناسی شــده تدوین شود، در 
عین حال باید قابلیت عملیاتی و اجرایی شدن را نیز در 
هلدینگ و شرکت های تابعه به شکلی یکپارچه داشته 

باشد.«

  از در اختیار گذاشتن دانش و تجربه دریغ نداریم

مدیرعامــل هلدینــگ بهســازان فــردا امیــدوار اســت 
بتواننــد برای توســعه پلتفرم های الزم، کنسرســیوم ها و 
مشارکت هایی را در اکوسیستم تشکیل دهند که منافع 
فعالیــت به همــه و به خصــوص به مشــتریان برســد. او 
درباره سرویس دهی به ســایر بانک ها می گوید: »شاید 
در سال های گذشته برای شــرکت های فناوری اطالعات 
بانک ها؛ ارائه محصــوالت و خدمات به بانک های دیگر 
با مشــکالتی همراه بــود؛ در درجــه اول به ایــن دلیل که 
بانک های ســهام دار، ایــن محصوالت و خدمــات را جزء 
مزیت هــای رقابتــی خــود می دانســتند و بالطبــع ارائــه 
خدمــات انحصــاری و ویژه بــه مشــتریان را عامل حفظ 

بازار می دانستند.
از طرف دیگر، تعلق شــرکت فناوری به یک بانک خاص 
نیز مانعــی بــرای تعامــل و ارتبــاط و ورود ســایر بانک ها 
بــود. به ایــن نکتــه هم بایــد اشــاره کنیم کــه بســیاری از 
سیســتم ها، به صــورت سفارشــی و خــاص یــک بانــک 
طراحــی  و پیاده ســازی می شــد و اســتفاده از آن بــرای 
بانــک دیگــر، به آســانی قابل اجــرا نبــود. خوشــبختانه 
اکنون ایــن مســائل کمرنگ تر شــده اســت؛ بنابراین در 
درجــه اول امیدواریم بتوانیــم برای توســعه پلتفرم های 
الزم، کنسرســیوم ها و مشــارکت هایی را در اکوسیستم 
تشــکیل دهیم که منافع فعالیت به همه و به خصوص 

به مشتریان برسد.«
او ادامــه می دهــد: »عــالوه بــر محصوالتــی ماننــد 
کربنکینــگ، می تــوان به ســوئیچ که با کمــی تنظیمات، 
سرویس قابل ارائه به بانک های دیگر است، اشاره کرد. 
محصوالت و خدمات خــوب و ارزنــده ای را در حوزه های 
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مختلف این اکوسیســتم داریم کــه می توانیم آنها را به بانک ها و ســایر شــرکت ها ارائه 
دهیم. گروه بهسازان فردا جزء معدود شرکت هایی است که سامانه بیگ دیتا را به صورت 
واقعی برای بانک راه اندازی کرده و به بهره برداری رسانده است. این شرکت از در اختیار 
گذاشــتن دانش و تجربه جمع آوری شــده دریغ نــدارد و در برخی زمینه هــای الزم، برای 
ایجاد محصــوالت و محیط های مشــترک اعــالم آمادگی می کنــد. در عیــن حال هدف 
اصلی شرکت هلدینگ بهسازان فردا، تأمین انتظارات و نیازهای حوزه فناوری اطالعات 
بانک ملت به عنوان ذی نفع اصلی، به گونه ای مطلوب، باکیفیت و با زمان بندی مناسب 

تعریف شده است.«
به گفته جعفری این هلدینگ قصد دارد با تکیه بر نوآوری و فناوری های جدید به بازارهای 
نوظهور ورود کند و خدمات و سرویس های متفاوتی متناسب با نیاز این بازارها ارائه دهد.

  وجه تمایز بهسازان فردا

اینکه چه پتانســیل هایی در هلدینگ بهســازان فــردا وجــود دارد که پرداختــن به آنها 
می تواند یک نقطه تمایز و عطف باشد، سؤالی است که جعفری در پاسخ به آن این گونه 
توضیح می دهد: »به طور قطع اولین پتانســیل، هدایت، حمایت و حضــور در خانواده 
بانک ملت به عنــوان یکی از قوی ترین و باارزش ترین برندهای معتمد کشــور اســت که 
همواره یک نقطه عطف اســت؛ همچنین دارا بودن یک مجموعه هم افــزا و یکپارچه از 
شرکت هایی که در کنار یکدیگر پوشــش دهنده تمام زوایای تخصصی مورد نیاز مانند 
مراکز داده، سخت افزار و شبکه، نرم افزارهای سیستم، نرم افزارهای قدرتمند کاربردی، 
نرم افزارهای مکمل و پشتیبان باشند و نیز توان ساخت دستگاه های مورد نیاز صنعت 

و پشتیبانی فنی و عملیاتی گسترده در سراسر کشور.«
به گفته او، دارا بودن هسته قدرتمندی از مدیران و متخصصان نخبه و مجرب کشور، 
همکاری با بیش از چهار هزار نفر نیروی انسانی متخصص و مجرب و دارا بودن اعتبار 
و توان الزم برای دعوت و همراه کردن قوی ترین فعاالن صنعت برای مشارکت در اجرای 
کارهای بزرگ کسب وکاری و فناوری که لزوماً به صورت فردی قابل سرمایه گذاری و اجرا 
نیست و تجربه اجرای پروژه های بزرگ ملی مانند سامانه سوخت کشور، سامانه ستاد 

و... را می توان به عنوان یک نقطه تمایز برای هلدینگ بهسازان فردا در نظر داشت.

  نوآوری؛ رافع مشکالت جامعه و سازمان

هلدینگ بهســازان فردا یکی از کســب وکارهای بزرگ فناوری ایران محسوب می شود. 
جعفری می گوید آنچه کســب وکارها را متمایز می کند، نوآوری اســت؛ به همین دلیل، 
قدر نــوآوری را می دانند و برنامه های توســعه ای بســیاری در بخش نوآوری دارنــد. او در 
این خصوص می گوید: »نوآوری باید رافع دردها و مشــکالت جامعه و ســازمان باشد و 
صحبت از نوآوری، یک امر فانتزی نیست. برنامه های نوآورانه عالوه بر اینکه نیازمند کار 
تحقیقاتی و کارشناسی شده هستند، باید قابل اجرا و کاربردی نیز باشند و مطابق با نیاز 
بازار تولید شوند. هرگاه محصول یا سرویسی که ارائه می شود، نیاز بازار را در نظر گرفته 

باشد، به طور قطع مورد استقبال مخاطب نیز قرار خواهد گرفت.
به عنوان مثال در گذشته ای نه چندان دور تنها اینترنت بانک و همراه بانکی که بیش از 
۲۰۰ خدمت مختلف بانکی روی آن عرضه می شد، متعلق به بانک ملت بود، یا امکان 
واریز آنی در دوره ای که گســترش شــبکه کارت خوان در کشــور الزم بود و پذیرندگان در 
پذیرش دستگاه های کارت خوان در فروشگاه های خود تردید داشتند، بسیار اثربخش 

بود.«
جعفری می افزاید: »ایجاد ارتباط مستقیم و ارائه خدمات بانکی و پرداخت مستقیم 
روی ســامانه هایی ماننــد مدیریت حســاب های بانکــی، ایجــاد ســامانه های ترکیبی با 
سوخت، آرد و غله، حج و زیارت و بسیاری از سازمان های بزرگ کشور، نماچک، امضای 
دیجیتال و... تنها تعــداد محدودی از نوآوری های ارائه شــده این مجموعه هســتند که 
تأثیرات قابل توجهی در امور مشــتریان داشــته اند. ایجاد مرکز نوآوری به عنوان بستر 
توســعه محصوالت و خدمات فناورانــه نوین برای انــواع کســب وکارهای دیجیتال طی 
ســال های گذشــته، یکی از اقدامات بنیادی و مهم مجموعــه بود که جــدا از پایه گذاری 
و جهت دهی مجموعــه و ایجاد زمینه های ارتبــاط و تعامل با نــوآوران، به تولید چندین 
سامانه مهم منجر شد که از آن میان می توان به سامیار، امتا و... اشاره کرد. از سویی دیگر 
برای ما اهمیت دارد که نوآوری در ذات مجموعه نهادینه شود و به کمال برسد. بسترهای 
دیگری را نیز به صورت اشتراکی برای توسعه نوآوری ایجاد کرده ایم که از این میان می توان 

بــه اســتارتاپ فکتــوری »باکــس«، صنــدوق نوآفرین 
اشاره کرد که همه اینها نشان دهنده اهمیت دادن به 

موضوع نوآوری است.«

  تحول دیجیتال؛ از چالش های مهم صنعت

جعفری در ادامه صحبت هایش درباره چالش هایی 
که از زمــان مدیرعاملی او در هلدینگ بهســازان فردا 
بــا آنهــا روبــه رو بــوده، می گویــد: »از آنجایی کــه گروه 
بهســازان فردا بزرگ، پیچیده، قدرتمند و دارای ابعاد 
وســیع اســت،  زمان می برد تا بتوان با همه ارزش های 
بالفعل و بالقوه آن آشنایی پیدا کرد. با توجه به اینکه 
این ناوگان بزرگ در حال حرکت و سرویس دهی است 
و انتظارات از آن بســیار باالســت، راهبری و مدیریت 
اجراییات همزمان با تالش برای همگامی با تغییرات و 
تحوالت، نیازمند هماهنگی یکپارچه است. وضعیت 
اقتصادی کنونی و آثار آن بر نیروی انسانی متخصص 
و مجرب و آســیب های ناشــی از مهاجرت نیروها نیز 
امــان همــه مجموعه هــا را بریــده اســت. ایــن چالش 
بزرگی برای همه شرکت هاست و ما نیز مانند دیگران 

برنامه هایی برای تثبیت و تنظیم این شرایط داریم.«
به گفتــه او، افزایش نــرخ ارز و تــورم، بــه افزایش قابل 
توجه بهای تمام شده کارها منجر شده است. جعفری 
در این خصــوص توضیــح می دهد: »بحــث صرفاً در 
خصوص نیروی انســانی نیســت. متأســفانه درآمد 
شــرکت ها کــه بیشــتر از طریــق اجــرای پــروژه و ارائــه 
خدمات است، به صورت متناسب افزایش نمی یابد و 
این برای کل صنعت مهلک است. به طور کل چابکی 
در همه زمینه ها نیاز امروز ماست و یکی از چالش های 
ما تحــول دیجیتال اســت؛ بــه صورتی کــه بتوانیم در 
قبال شــرایط بازار و نیازها منعطف بوده و به ســرعت 

پاسخگو باشیم.«

  ســرمایه گذاری در شــرکت های فین تــک بــا رویکرد 
توسعه نوآوری

بازنگــری اکوسیســتم، تنظیــم روابــط بــا ذی نفعــان، 
ســازمان دهی مجــدد بــا تکیــه بــر اصــل چابکــی، 
شبکه ســازی و رفع نواقص احتمالی پازل محصوالت 
و خدمــات، معمــاری ســازمانی، توســعه حاکمیــت 
شرکتی، متعادل سازی ابعاد شرکت ها و تنظیم خطوط 
کسب وکاری و سبد محصوالت، بهره گیری از همکاری 
شــرکت های نوپا و فین تک ها، برنامه ریزی بــرای بلوغ 
در عرصه های گوناگون مانند امنیت، ســرمایه گذاری 
و حمایت از نوآوری، ایجاد کانون های تخصصی برای 
تحقیــق و توســعه فناوری هــای نویــن، توســعه هوش 
تجاری و تحلیل محوری در سازمان و توجه بیشتر به 
موضوع کســب وکار و بــازار از اولویت هــای برنامه های 
هلدینگ بهسازان فردا در سال ۱۴۰۲ است. جعفری 
در این خصوص می گوید: »همچنین ســرمایه گذاری 
در شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها و فین تک ها 
با رویکرد توسعه نوآوری در سازمان با جدیت بیشتری 
در سال آینده دنبال می شود؛ چراکه بازارهای جدید در 
انتظار ارائه خدمات و محصوالت نوآورانه ای هستند 

که کسب وکارشان را هرچه بیشتر تسهیل کند.« 
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کسبوکار

بررسی برنامه های شرکت رایانه خدمات امید بعد از پروژه ادغام در گفت وگو 
با کامران خلت آبادی، مدیرعامل این شرکت

مأموریتی از جنس 
تثبیت کربنکینگ

شرکت رایانه خدمات امید که از این پس با نام تجاری »امیدسیستم« به عنوان یکی از شرکت های هلدینگ فناوری اطالعات 
بانک سپه به فعالیت می پردازد، در تیرماه ۱۳۸۴ به منظور ایجاد ظرفیت های بیشتر در جهت تأمین نیازهای فناوری اطالعات 
و ارتباطات بانک سپه تأسیس شد. در گفت وگویی با کامران خلت آبادی، مدیرعامل شرکت رایانه خدمات امید به فعالیت های 
این شرکت در سال ۱۴۰۱ و چشم اندازی که برای ســال آتی این شرکت تدوین شده و همچنین چالش های مسیر این شرکت 
پرداخته ایم. ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح با بانک سپه آغاز ماجراجویی های جدیدی در شرکت رایانه خدمات امید بود که به گفته 
مدیرعامل این شرکت با وجود حجم عظیم عملیات صورت گرفته در بانک سپه بعد از ادغام، شرکت رایانه خدمات امید توانست خود را به عنوان 
الیه اول پشتیبانی به بانک سپه معرفی کند. به گفته خلت آبادی چالش نیروی انسانی یکی از مهم ترین چالش های این شرکت در سال ۱۴۰۱ 
بود که در ادامه به راهکارهای این شرکت برای حل چالش نیروی انسانی پرداخته ایم. چشم انداز اصلی شرکت رایانه پرداخت امید در سال آینده 

نیز مأموریتی است که بانک در تحویل بخش بعدی سامانه های جامع بانکی بر عهده این شرکت گذاشته است.
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فناور ی های مالی ایران

  پشتیبانی های بعد از مهاجرت

شــرکت امیدسیســتم به طور رسمی در پروســه ادغام 
بانک های نیروهای مســلح در بانک ســپه مسئولیت 
طراحــی، پیاده ســازی و توســعه ســامانه های جامــع 
بانکداری متمرکز را بر عهده داشت. کامران خلت آبادی، 
مدیرعامل این شــرکت در این خصوص می گوید: »به 
این دلیل که موضوع مهاجرت ســامانه های بانکداری 
متمرکز بانک های ادغامی در پایان ســال ۱۴۰۰ خاتمه 
پیــدا کــرد، تمرکــز شــرکت در ســال ۱۴۰۱ روی تثبیــت 
ســامانه های بانکداری متمرکز، بانکداری مدرن و ارائه 
خدمات پشــتیبانی بعــد از مهاجــرت بــود.« به گفته 
خلت آبــادی، شــرکت امیدسیســتم در ســال ۱۴۰۱ و 
بعــد از مهاجــرت بانک هــای ادغامــی و مطرح  شــدن 
موضوع سامانه کربنکینگ جدید بر تثبیت نیازمندی 
بزرگ ترین بانــک کشــور در ارائه ســرویس مطلوب در 
حوزه های بانکداری متمرکــز و بانکداری مــدرن تمرکز 

کرده است.
او در خصوص مسئله تثبیت بعد از مهاجرت توضیح 
می دهد: »پروژه مهاجرت، پروژه بسیار بزرگی بود و بعد 
از اجرایی سازی آن، بانک سپه به طور ناگهانی از لحاظ 
حجم نقدینگی، تعداد حســاب ها و کارت های فعال، 
خدمات بانکداری مدرن و نیازمندی های ارائه سرویس 
روی لبه های ESB با یک رشــد ناگهانی مواجه شد. به 
همین دلیل بانک سپه بعد از پروژه ادغام که با سرعت 
زیادی صورت گرفــت، نیازمند یک اســتراتژی تثبیت 
بعد از مهاجرت بود و خوشبختانه این عملیات تثبیت 
مــورد نیاز طــی یــک برنامه ریزی منســجم در شــرکت 

امیدسیستم در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد.«

  تمرکز بر الیه های فنی تر در زمان مدیریت جدید

خلت آبادی در خردادماه ســال جــاری مدیریت عامل 
شــرکت رایانه خدمات امیــد را بر عهــده گرفت؛  یعنی 
دقیقاً زمانی که مسائل مربوط به مهاجرت به اوج خود 
رسیده بود. او در این باره می گوید: »در زمان ورود من به 
شرکت امیدسیستم، این شرکت دارای استراتژی های 
تدوین شده دقیقی در خصوص مهاجرت بود که توسط 
تیمی از خبرگان بانک ســپه طراحی شــده بــود و آقای 
دکتر سلمانی آرانی که پیش از من مدیریت این شرکت 
را بر عهده داشــت، به درســتی خطوط کاری شــرکت را 

ترسیم کرده بود.«
او ادامه می دهد: »به همین دالیــل و به خاطر وظایف 
جدیدتری که بانک سپه بر عهده شرکت رایانه خدمات 
امید قرار داده بود، بعد از اینکه من مدیریت شرکت را 
بر عهده گرفتم، بیشتر روی الیه های فنی تمرکز کردیم. 
به بیانی دیگر ما مکلف بودیم کربنکینگ را از پیمانکار 
تحویل بگیریم و بنابراین بیشــتر تمرکز شــرکت رایانه 
خدمات امید از زمان مدیریت من، ورود به الیه های فنی 
کربنکینگ و بانکداری مدرن، بازطراحی نیروی انسانی 
و تعامالت بیشتر با پیمانکاران در الیه های فنی بود. از 
منظر اســتراتژی ها و رویه ها تقریباً همان راهبردهایی 
را پــی گرفتیم کــه پیش تر برای شــرکت امیدسیســتم 
به عنوان یکــی از شــرکت های تابعه هلدینــگ فناوری 

اطالعات بانک سپه طراحی و تدوین شده بود.«

  ارزیابی عملکرد با توجه به تعریف مأموریت های جدید

طبق توضیحات مدیرعامل شرکت رایانه خدمات امید، اهداف این شرکت برای سال 
۱۴۰۱ تحویل گرفتن الیه اول کربنکینگ و بخشی از الیه دوم آن به عنوان دو بخش اصلی 
و جداگانه بود. خلت آبادی در این خصوص می گوید: »ما درخصوص تحویل گرفتن الیه 
اول به صد درصد آنچه در نظر گرفته بودیم، رسیدیم. البته طبق یک برنامه مشخص، 
ما شهریور ۱۴۰۱ را برای دستیابی به این اهداف در نظر گرفته بودیم؛ بنابراین در پایان 
این بازه زمانــی باید الیه دوم کربنکینــگ را که الیه فنی تر زیرساخت هاســت، تحویل 
بگیریم. پیش بینی ما این بود که تا آن زمان حــدود ۱۰ الی ۳۰ درصد پروژه تحویل الیه 
دوم را نیز به پایان برسانیم که تا به االن حدود ۲۰ درصد از آن را پیش برده ایم و از برنامه 

چندان عقب نیستیم.«
به گفته خلت آبادی، طبق برنامه ریزی هــای معاونت فناوری اطالعات بانک ســپه در 
تابستان ۱۴۰۱ مقرر شد که شرکت رایانه خدمات امید کلیه عملیات اجرایی حوزه های 
فنــاوری اطالعــات را در خصوص ابــزار پرداخت، دســتگاه های ATM، پاســخگویی به 
مشــتریان و اجرای زنجیره ITIL بر عهده بگیرد که عقب افتادگی جزئی پروژه تحویل 

الیه دوم به همین دلیل است.
او در خصوص محصوالت شــرکت خدمات رایانه امید نیز این طــور توضیح می دهد: 
»ســاختار هلدینــگ به پویــان هوشــمند امید بــه این صــورت نیســت که مــا به دنبال 
محصول جدیدی باشیم. ما اصوالً متولی توسعه کربنکینگ بانک سپه هستیم، یعنی 
محصوالتی که ما پیگیری می کنیم، در راستای توسعه و تقویت کربنکینگ و بانکداری 
مدرن بانک سپه اســت. من می توانم فهرســت بســیاری از محصوالت را نام ببرم که 
برخی از آنها همانند ســامانه پرداخت لحظه ای یا پل از طریــق حاکمیت و رگوالتوری 

ابالغ می شود و ما باید آن را به کربنکینگ اضافه کنیم.«
او ادامــه می دهــد: »وظیفــه ارائــه برخــی محصــوالت نیــز به دلیــل نیازســنجی یــا 
درخواســت های کاربران فعال ســامانه جامع بانکی به شــرکت امیدسیســتم محول 

می شود و ما مکلف هستیم این محصوالت جدید را به کربنکینگ اضافه کنیم.«
خلت آبادی تأکید می کند:  »با وجود این، بخش اصلی بازار سرویس دهی خدمات ما 
بانک سپه است و شرکت های دیگری در هلدینگ فناوری اطالعات مسئولیت توسعه 
ســایر محصوالت و خدمات بانکی از جملــه محصوالت فین تکــی را بر عهــده دارند؛ 
از جمله خدمات فین تکی که در شــرکت امیدبوم ارائه می شــود. در واقع این شــرکت 
محصوالت لبه بازار را ارائه می دهد. ما در حوزه APIهای بانکی در الیه های تراســت و 
آن تراست و در تقویت سامانه های بانکداری مدرن مانند موبایل بانک و اینترنت بانک، 
USSD، تلفن بانک و تقویت کربنکینگ که شعب از آن استفاده می کنند، محصوالت 

جدیدی را برای بانک تولید و راه اندازی می کنیم.«

  مقابله با چالش منابع انسانی با رویکرد آموزش

به گفته مدیرعامل شرکت رایانه خدمات امید، چالش اصلی این شرکت در سال ۱۴۰۱ 
به خاطر همان مأموریت ویژه یعنی تحویل گرفتن الیه های مختلف سامانه جامع بانکی 
امید و ارائه سرویس به بانک، مســئله »نیروی انسانی« اســت. او در این باره توضیح 
می دهد: »زمانی که شــما از ســامانه ای بــه این عظمت در ســطح UI،  پایــگاه داده ها و 
زیرساخت، پشتیبانی می کنید باید افرادی را جذب یا نگه دارید که در کار خود عالی 
باشند؛ به این معنی که یا با مفهوم کســب وکار عملیات بانکی آشنایی کامل داشته 
باشــند یا با کســب وکارهای حوزه ICT در الیه هــای مختلف نظیر دیتابیــس، لن، ون، 

نتورک و... آشنا باشند.«
طبق توضیحــات خلت آبــادی بازار نیروی انســانی این دســت از متخصصان بســیار 
محدود اســت. از طرفــی به دلیل موضوعات تورمی، مکانیســم دســتمزدی ایــن افراد 
به صورت انفجاری رشــد کرده و شــرکت رایانه خدمــات امید هم به ایــن دلیل که یک 
شرکت وابسته به یک بانک دولتی اســت، باید از قوانین و کلیات بانک تبعیت کند، 
بنابراین ســاختارهای حقوق و دســتمزد و مکانیســم های جذب و نگهداشــت نیروی 

انسانی دارای ضوابط و محدودیت های مشخصی است.
او در این باره ادامه می دهد: »ما نمی توانیم همانند یک شرکت کامالً خصوصی متحمل 
هر نوع عملیات پرداختی برای نیروی انسانی شویم. از طرفی فشار کار بسیار باالیی در 
شرکت امیدسیستم وجود دارد و نیروی انسانی به سختی در این شرکت دوام می آورد؛  
به همین دلیل مسئله جذب و نگهداشت نیروی انسانی از جمله چالش های اصلی 
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شرکت رایانه خدمات امید در سال ۱۴۰۱ بود.«
به گفته خلت آبادی، از آنجایی که شرکت رایانه خدمات امید نمی تواند جذابیت های 
منابع انســانی صنعــت ICT را همان طور کــه شــرکت های خصوصی اجــرا می کنند، 
پیاده ســازی کند، برای رفع چالش های منابع انســانی به روش های خاصی از آموزش 
نیروی انسانی موجود در شبکه بانکی سپه و آزمون مهارت های کسب شده در دوره های 
آموزشی روی آورده است. او در خصوص چالش دیگر رایانه خدمات امید در سال ۱۴۰۱ 
می گوید:  »چالش دیگر ما به تأمین زیرساخت و تجهیزات برمی گردد. به دلیل مسائل 
مربوط به تغییرات نرخ ارز زنجیره تأمین تجهیزات زیرساخت به سختی تحقق می یابد 
و شرکت رایانه خدمات امید نیز به دلیل حجم بسیار باالی داده هایی که در مرکز داده 
بانک سپه تولید می شــود، برای توسعه تجهیزات زیرســاخت خود با چالش هایی در 

این زمینه مواجه شده است.«

  تاکتیک به جای استراتژی

خلت آبــادی در خصوص پیش بینــی چالش هایی که 
شرکت در سال آینده با آن مواجه است، می گوید: »در 
سال آینده نیز چالش زیرســاخت را به شکل ممتد و 
ادامه داری خواهیم داشــت و راهکار ما برای مقابله با 
این چالش در سال آینده طرح ریزی های میان مدت تر 
است، زیرا قابلیت طرح ریزی های بلندمدت زیادی در 

این حوزه وجود ندارد.«
بــه اعتقــاد او، یکــی از دالیــل ایــن امــر ایــن اســت که 
تغییــرات فناورانــه بــا ســرعت زیــادی اتفــاق می افتد 
و نمی تــوان بــرای طوالنی  مــدت در خصــوص آن 
برنامه ریزی کــرد. او می گوید: »ســاختارهای بازرگانی 
خارجی ایران هم دچار چالش هایی اســت و ما به این 
دالیل طرح ریزی های خود را میان مدت تر کردیم که در 
مواجهه با چالش های زیرساختی مســلح تر باشیم و 
با مشکلی مواجه نشــویم که نتوانیم راه حلی برای آن 

بیابیم.«
او در خصوص مقابله با چالش  منابع انسانی در سال 
آتی توضیــح می دهــد:  »در خصــوص منابع انســانی 
نیــز کاری بیشــتر از اســتفاده از ضرباهنگ هایــی بــا 
فاصله های زمانی کم برای نگهداشت منابع انسانی از 
ما ساخته نیست و نمی توانیم استراتژی خاصی برای 
مواجهه با آن تدوین کنیم و مجبوریم کمی تاکتیکی تر 

با آن مواجه شویم.«
خلت آبادی می افزاید:  »تعامالتی هم با بانک سپه در 

این خصوص داشتیم که در صورت به  ثمر رسیدن آنها خط مشی شرکت رایانه خدمات 
امید برای نگهداشت نیروی انســانی به شــرکت های خصوصی نزدیک تر و دست ما 
بازتر می شــود. به طور کل موضــوع نیروی انســانی از اهمیت باالیی برخوردار اســت و 
استراتژی ما در سال ۱۴۰۲ بر نیروی انسانی متمرکز است؛ چراکه شرکت امیدسیستم 
دارای تجهیزات و خط تولیدی نیست و موضوع این است که یک تیم بسیار خبره و فنی 
موظف اند یک سامانه عظیم را حفظ کنند و توسعه دهند و همین جاست که نیروی 

انسانی به مسئله ای بسیار مهم تبدیل می شود.«

  حضور در الیه اول پشتیبانی بانک سپه

طبق توضیحات مدیرعامل شرکت رایانه خدمات امید یکی از دستاوردهای این شرکت 
در سال ۱۴۰۱ این است که بعد از مهاجرت عظیم کربنکینگ سپه و بانک های ادغامی و 
تعداد بسیار زیادی از سامانه ها، تعداد شعب بسیار متنوع و ترکیب ادبیات سازمانی 
بعد از ادغام، توانســته خود را به عنوان الیه اول پشتیبانی به بانک سپه معرفی کند؛ 
یعنی شرکت امیدسیستم در حال حاضر اولین پیمانکار تثبیت شده و پذیرفته شده 

کربنکینگ بانک سپه است.
او در توضیح دستاوردهای این شرکت ادامه می دهد: »دستاورد دیگر شرکت رایانه خدمات 

امیــد در ایــن زمینــه، پذیــرش مســئولیت های عملیاتی و 
اجرایی معاونت فناوری اطالعات بانک سپه بود. این تغییر 
در ساختار بانک سپه بسیار عظیم بود که ما با موفقیت آن 

را به سرانجام رساندیم.«
خلت آبــادی می گویــد: »دســتاورد دیگــر ایــن اســت که با 
وجود چالش های حوزه زیرساخت و حجم باالی عملیاتی 
که شــرکت رایانه خدمات امید بر عهده دارد، زیرســاخت 
بانک ســپه در هیــچ زمانــی غیرفعــال و از دســترس خارج 
نشــد یا به اصطالح دچار Downtime نشــد. بانک ســپه 
بزرگ ترین عملیات بانکــی را در کشــور انجــام می دهد، با 
این وجود وقفه ای در جریان این عملیات ایجاد نشد. همه 
زیرساخت ها در زمان مناسب توسعه پیدا کردند، امنیت در 
سطوح مناسب ایجاد شده و کاربران در بخش قابل توجهی 
سرویس های خود را دریافت می کنند و این برای بانک سپه 
موضوعی بســیار جدی اســت؛ چراکه مهم ترین مســئله 
برای بانک ســپه بعد از مهاجرت، مسئله تثبیت بود و اگر 
ما نمی توانســتیم این تثبیت را ایجاد کنیم، پس لرزه های 

مهاجرت بسیار جدی می شدند.«

  تحویل بخش بعدی سامانه های جامع بانکی

خلت آبــادی در خصــوص چشــم اندازهای شــرکت رایانه 
خدمات امید در سال ۱۴۰۲ می گوید: »ما در سال ۱۴۰۲ چند 
چشم انداز مشخص برای شرکت امید تعریف کرده ایم که 
قاعدتاً با استراتژی مناسب انجام خواهند شد. چشم انداز 
اصلی ما مأموریتی است که بانک در تحویل بخش بعدی 
سامانه های جامع بانکی بر عهده ما گذاشته است. ما باید 
به صورت پرفشار بخش بعدی زیرساخت های تعیین شده 

را از پیمانکار تحویل بگیریم.«
به گفته مدیرعامل شــرکت رایانه خدمــات امید، موضوع 
دیگری که در سال ۱۴۰۲ برای این شرکت بسیار مهم است، 
جمع بندی بخش های فرعی باقی مانده از مهاجرت است که 
سامانه نهایی تمام زنجیره بانک های ادغامی و بانک سپه 

را پوشش می دهد.
او می گوید: »برنامه دیگری که برای سال ۱۴۰۲ در نظر داریم، 
این اســت که بتوانیم ســرویس های بانکداری مــدرن را به 
بهترین نحو به شرکت های هلدینگ فناوری به پویان ارائه 
دهیم. ما هر چقدر بتوانیم این زیرساخت را تثبیت کنیم و 
در بانکداری باز و بانکداری مدرن سرویس های مناسب تر 
و امن تری را به شرکت های تابعه این هلدینگ ارائه دهیم، 
قاعدتاً آنها نیز با آرامش بیشتری در توسعه بازار مشارکت 
می کننــد. از طرفــی در ایــن صــورت شــرکای تجــاری بانک 
ســپه در ســال آینده با اطمینان خاطر بیشتری می توانند 
در زمینه بانکداری مدرن و بانکــداری الکترونیک با بانک 
ســپه همکاری کنند؛ زیرا بدیهی است که هر چقدر پیش 
می رویم، بانکداری باز و بانکداری مدرن که روی لبه جلویی 
ســامانه های جامــع بانکــی ارائه می شــوند، بــرای بانک ها 

حیاتی تر است.«
او در نهایــت تأکیــد می کنــد: »در کل فراهم کــردن بســتر 
مناســب بــرای اینکــه شــرکای تجــاری بانــک ســپه یــا 
معاونت های حوزه بانکداری ویژه، خرد و شرکتی بانک سپه 
بتوانند سرویس های بیشتری را در حوزه بانکداری مدرن به 
مشتریان خود ارائه دهند، برای شرکت رایانه خدمات امید 

از اهمیت باالیی برخوردار است.« 

در کل 
فراهم کردن بستر 
مناسب برای اینکه 
شرکای تجاری بانک 
سپه یا معاونت های 
حوزه بانکداری 
ویژه، خرد و شرکتی 
بانک سپه بتوانند 
سرویس های 
بیشتری را در حوزه 
بانکداری مدرن به 
مشتریان خود ارائه 
دهند، برای شرکت 
رایانه خدمات امید 
از اهمیت باالیی 
برخوردار است
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میثم رجبی، مدیر توسعه حصین درباره برنامه های این شرکت در سال ۱۴۰۲ مطرح کرد

توسعه  افقی
 نخواهیم داشت

حصین در سال ۱۳۸۳ توسط جمعی از دانشجویان عضو باشگاه دانش پژوهان دانشگاه صنعتی شریف با رؤیای ساختن یک 
مجموعه فناوری بزرگ و بین المللی تأسیس شد. این هلدینگ که هم اکنون بیش از ۱۲ شرکت مستقل در زمینه دانش فناوری 
اطالعات دارد، در حوزه هایی مانند نرم افزارهای بانکی،  سامانه های اپراتورهای موبایل، کارت هوشمند، پایانه   های پرداخت،  
ماژول های امنیتی،  پلتفرم مایکت، فروشگاه کتاب طاقچه، فروشگاه آنالین گوشی شاپ، پلتفرم تبلیغات دیجیتالی مگنت، 
پلتفرم حمل بار ترابرنت و سوپراپ  مالی مانی فعالیت می کند. میثم رجبی،  مدیر توسعه این شرکت، سال ۱۴۰۱ را سال سخت، اما موفقی برای 
این هلدینگ می داند و معتقد است با وجود وضعیت اقتصادی-اجتماعی حاکم بر کشور،  اکثر حوزه های کسب وکار آنها در این سال رشد 
خوبی داشته اند، اما برخی حوزه ها مانند مگنت که پلتفرم تبلیغات دیجیتال است، با چالش های متعددی  روبه رو شده است. با این وجود 
فروش آنها نسبت به سال قبل رشد خوبی داشته و از پس این سال سخت برآمده اند. او معتقد است تغییر شرایط اقتصادی-اجتماعی باعث 
تغییر اهداف آنها نیز شده و هم اکنون بر آن اند تا حصین را به بزرگ ترین استارتاپ استودیوی ایران مبدل سازند تا با تبدیل ایده های نوآور به 
کسب وکارهای بالغ، رسالت اجتماعی خود را انجام داده و از مهاجرت جوانان جلوگیری کنند. در این شماره از ماهنامه عصر تراکنش به سراغ 

میثم رجبی، مدیر توسعه حصین رفتیم تا با او درباره دستاوردها،  چالش ها و چشم انداز حصین صحبت کنیم.

روی موضــوع نگهــداری اطالعــات و امنیــت رمــزارز دو 
محصول ذخیره سازی توزیع شده اطالعات و حضانتی 
)Custody( را توســعه داده ایــم. در حــوزه پرداخــت نیــز 
مهم تریــن محصول مــان ســبد هوشــمندی اســت کــه 
از الگــوی Amazon Fresh الهــام گرفتــه و یک ســامانه 
فروشــگاهی اســت و هم اکنون در مرحله پایلوت است. 
عالوه بر این، دو موضوع فین تکی دیگر را نیز جلو بردیم 
که شامل یک سوپراپلیکیشن مالی  به نام مانی می شود 

  ۱۴۰۱؛ متمرکز بر فین تک

گرچه ۱۴۰۱ بــرای همه بازیگران اقتصادی ایران ســال پرفرازونشــیبی بود،  امــا به گفته میثم 
رجبی، گروه حصین پا پس نکشید و به فعالیت های خود ادامه داد. رجبی، درباره عملکرد 
این شرکت در سالی که گذشت، می گوید: »ما چند سالی است که روی تکمیل زنجیره های 
ارزش آفرین مالی تمرکز کرده ایم و فعالیت های فین تکی خود را گسترش داده ایم. بالکچین،  
رمزارز و سامانه های پرداخت فروشگاهی نیز از جمله حوزه ها و مباحثی هستند که در سالی 
که گذشت به آنها پرداختیم. ماحصل این تمرکزها در مجموعه رادین،  تکمیل محصول کیف 
پول سخت افزاری رمزارز  است که نسخه اولیه آن در اسفندماه ارائه شد. در حوزه بالکچین 

عکس: نسیم اعتمادی
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که فعالً بر حوزه لندتک متمرکز است و در آینده بخش 
نئوبانک آن نیز فعال خواهد شد. همچنین روی تکمیل 
زنجیره تأمین مالی کاالی الکترونیک نیز کار کرده ایم که 
یک شبهِ SCF شامل تأمین مالی واردکننده، عمده فروش،  

خرده فروش و فروش آنالین است.«

 کاهش تبلیغات و فعالیت های رسانه ای از نیمه دوم 
سال

مــا در نیمــه دوم ســال ۱۴۰۱ اخبــار زیــادی از حصیــن 
نشنیده ایم و این در حالی اســت که این شرکت کماکان 
به فعالیت هایش ادامه داده و در حال توسعه خود بوده 
است. رجبی علت حضور کمرنگ این گروه را وضعیت 
نابسامان اقتصادی-اجتماعی حاکم بر کشور می داند. 
او معتقــد اســت در چنیــن وضعیتی کاهــش تبلیغات 
و حضور در رســانه  ها تصمیمی منطقی بــوده؛ بنابراین 
تصمیم گرفتند که از نیمه دوم سال به بعد تبلیغات خود 
را محدود کنند تا زمانی که واکنش منطقی بر بازار حاکم 
 B۲C شــود، زیرا بخش بزرگــی از کســب وکار آنها از نــوع

محسوب شده و رضایت مخاطب اولویت باالیی دارد.

 تغییر در محصوالت حصین

بنا بر صحبت هــای رجبــی، آنهــا در ســال ۱۴۰۱ دو برند 
جدیــد از جملــه  Vanstone Aisino را بــه خــط تولیــد 
دســتگاه های کارت خوان حصین اضافــه کرده اند که  در 
کنار تغییر مدل کسب وکار، باعث افزایش فروش آنها در 
 B۲C شرکت آلین شده است. عالوه بر این در حوزه های
نیز تغییراتی داده اند که شامل کمپین های تبلیغاتی در 
نیمه اول سال و تغییر مدل کسب وکاری مایکت می شود 
که به افزایش سهم بازار مایکت منجر شده است. او در 
این باره می گویــد: »در حال حاضر تعداد نصب مایکت 
به بیش از ۴۰ میلیــون و تعداد کاربران فعــال مایکت  به 
بیش از ۲۰ میلیون رسیده که دستاورد بزرگی به حساب 

می آید.« 
مهم ترین تغییر مایکــت، تمرکز بــر اضافه کردن پخش 
فیلم و محتوای تصویری بود که با استقبال خوب کاربران 
همراه شــده اســت. در طاقچه نیــز دو محصــول فروش 
نسخه چاپی سفارشی و کتاب خوان به خدمات اضافه 
شــده اند. او دیگــر اقــدام مهــم ایــن ســال را بــه تغییرات 
محصول گوشی شاپ مربوط می داند و توضیح می دهد: 
»برای به ثمر رساندن SCF کاالی الکترونیک مان الزم بود 
گوشی شاپ را متحول و آن را به این زنجیره متصل کنیم تا 
به محصول مانی )سوپراپ مالی( ما که فاز اول آن لندتک 

است، متصل شود.«
او بیان می کند که در ترابرنت نیز به اهداف قابل توجهی 
رســیده اند و در جایگاه خوبی نســبت به ســایر رقبا قرار 
گرفته انــد. در مجمــوع با وجــود اینکه بــرای تأمین مالی 
پروژه های خود با مشــکل مواجه شــدند، اما توانســتند 
فروش خود را به صورت معناداری افزایش داده و در یک 

نگاه کلی، سال موفقی را برای حصین رقم بزنند. 

 چالش های جدی برای حوزه تبلیغات دیجیتال

۱۴۰۱، ســالی بــود کــه در آن بســیاری از کســب وکارها 
متضرر شــدند و به برنامه های خود نرســیدند. رجبی با 

اشاره به این مســئله توضیح می دهد: »حصین ۱۲ حوزه کســب وکاری دارد که همه آنها در 
سال ۱۴۰۱ موفق نبودند؛ کســب وکارهای مربوط به کارت هوشــمند، حوزه پرداخت و فروش 
نرم افزارهــای بانکی و پرداخت حصین نتوانســتند به نســبت ســایر حوزه ها رشــد داشــته 
باشــند. همچنین شــرکت مگنت که بخش تبلیغــات دیجیتال مــا را بــر عهــده دارد، دچار 
چالش جدی شد؛ مشکالت اجتماعی که وجود داشت و قطع و محدود کردن اینترنت علت 
اصلی این نابســامانی ها و ضررها بود. اما در مجموع شاهد رشــد و فعالیت سایر حوزه های 

کسب وکاری مان بودیم و از پس این سال سخت برآمدیم.«

 چالش ها

او بزرگ تریــن چالش حصین در ســال ۱۴۰۱ را ریســک ســرمایه گذاری می دانــد و در این باره 
می گوید: »ما شــرکتی هســتیم که مدام در حال توســعه خود هســتیم. برای مثال رادین به 
اســتارتاپ اســتودیویی در حوزه فناوری تبدیل شــده که برای حمایت از ایده هایش نیازمند 
سرمایه است. این در حالی است که با از دست رفتن قابلیت پیش بینی اقتصادی-اجتماعی 
کشور، تصمیم برای سرمایه گذاری روی پروژه های مختلف سخت می شود و از طرفی تأمین 

مالی آنها نیز کار آسانی نیست.«
رجبی توضیح می دهد کــه حصین رفتار اســتارتاپ اســتودیویی دارد و برخی نفرات کلیدی 
خود را به صورت مدل های سهام داری جذب می کند. در نتیجه نسبت به سایر کسب وکارها 
که با چالش جذب نیروی انسانی متخصص مواجه اند، در تأمین نیروی انسانی خود کمتر 
با مشــکل روبه رو بوده اســت، اما با این حال در ســال گذشــته شــاهد مهاجرت تعــدادی از 
متخصصان خود نیز بوده اند. در نتیجه ممکن است در سال های آینده با مشکل نگهداشت 
نیروی انسانی روبه رو شوند. او معتقد است دورکاری برای شرکت های خارجی در صورتی مورد 
استقبال فریلنسرهای توانمند قرار می گیرد که این شــرکت ها آنها را درگیر پروژه های بزرگ 
کنند، زیرا در کنار درآمد، یادگیری و رزومه کاری برای آنها مهم است. اما در عمل شرکت های 
خارجی  بخش هــای مهم پروژه هــای خود را بــه فریلنســرهای ایرانی نمی دهنــد و در نتیجه 
فریلنسری کار کردن افراد نمی تواند مانع بزرگی برای فعالیت آنها در پروژه های داخلی باشد 
و آنچه چالش برانگیز اســت، افزایش نرخ مهاجرت اســت، زیرا افراد ترجیــح می دهند برای 
یادگیری و فعالیت در پروژه های بزرگ مهاجرت کنند و عالوه بر داشــتن دســتمزد مناسب، 
مهارت هایشان را نیز ارتقا دهند و کار و زندگی در کشورهای توسعه یافته را تجربه کنند. البته 

موضوع فریلنسری برای توسعه دهندگان تازه وارد همچنان موضوع جذابی است.

 تالش برای حفظ حیات

رجبی ۱۴۰۲ را سالی ترسناک می نامد و معتقد است که بی ثباتی های اقتصادی-اجتماعی 
موجود در کشــور توان برنامه ریزی بــرای بلندمدت را از شــرکت ها گرفته و کســب وکارها را از 
برداشــتن قدم های بزرگ و خطر کردن ناتوان کرده اســت. در چنیــن وضعیتی عاقالنه ترین 
کار این است که با برداشتن قدم های کوچک و کاهش خطر سرمایه گذاری، به جای اینکه به 
فکر توسعه و بزرگ تر کردن حصین باشیم، در حفظ حیات آن بکوشیم و بقای آن را تضمین 
کنیم. او در این باره می گوید: »در ســال ۱۴۰۲ توسعه های افقی نخواهیم داشت و حوزه های 
کسب وکاری جدیدی به مجموعه اضافه نخواهیم کرد و می کوشیم همین ۱۲ حوزه موجود 
کنونی را اســتحکام بخشــیم و ثبات آنها را تضمین کنیم. این در حالی اســت که ما از سال 
۱۳۹۰ به این طرف به طور میانگین هر یک سال و نیم، یک حوزه جدید کسب وکاری به حصین 
اضافه کرده ایم.« بنا بر صحبت های رجبی، حصین در سال ۱۴۰۱ سه دستاورد بزرگ داشته 
است؛ رشد معنادار فروش، بازنگری در سازمان دهی حصین و موفقیت در جذب و نگهداشت 
نیروی انســانی در مقایســه با دیگران. او بیان می کند که طبق گزارش های حاصل از ارزیابی 
رضایت شــغلی، پرســنل آنها در مجموع امتیاز خوبی را به فضای کاری خود داده اند و از آن 

راضی بوده اند.

 چشم انداز حصین

حصین دچار چرخش های زیادی شده و تاکنون تغییرات بسیاری کرده است. رجبی با اشاره 
به این موضوع درباره چشم انداز این شرکت می گوید: »از ابتدای کار تا به امروز، بنا بر تغییرات 
اقتصادی-اجتماعی، برنامه های خود را تغییر داده ایم و مأموریت های خود را عوض کردیم. این 
تغییر رویکردها و بازاندیشی ها در لوگوی حصین نیز مشهود است؛ لوگوی شرکت مادر نشان 
از رویکرد مایکروسافتی ما داشت، اما هم اکنون می خواهیم به بزرگ ترین استارتاپ استودیوی 

ایران در حوزه آی تی تبدیل شویم.« 
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مریم نجفی، مدیرعامل فینووا از برنامه های این شرکت در سال ۱۴۰۲ می گوید

سرمایه گذاری های 
گزینشی  

 فینووا یکی از بازیگران پیشرو اکوسیستم کارآفرینی و فین تک ایران است که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۳ با راه اندازی 
فضای کار اشتراکی آغاز کرده است. فینووا با سرمایه گذاری روی استارتاپ ها و راه اندازی شتاب دهنده و وی سی، زنجیره 
حمایت خود از اکوسیستم را تکمیل و مسیر شکل گیری و توسعه ایده های نوآور را فراهم کرد. این شرکت با بیش از ۱۰ 
تیم همراه، سه مکان در تهران، ۵۰ میز برای تیم ها و ۱۵۰ عضو در فضای اشتراکی اش در راستای تسهیل مسیر نوآوران 
و زندگی مردم قدم برمی دارد. مدیرعامل این مرکز بر این باور اســت که گرچه وضعیت کنونی کشــور بی ثبات و آشفته است، اما از هم 
فرونمی پاشد و استارتا پ هایی که امید خود را حفظ کنند و قدم های هوشمندانه و کوتاه بردارند، می توانند از این وضعیت بحرانی گذر 
کنند. او برنامه  فینووا در ســال ۱۴۰۲ را تمرکز بر حوزه فین تک، جذب ســرمایه برای اســتارتاپ های بالغ شــده این مرکز و سرمایه گذاری 
گزینشــی روی مجموعه های فین تکی می داند و معتقد اســت با همدلی و همفکری می توان از بحران پیش رو گــذر کرد. در گفت وگو با 

مریم نجفی، مدیرعامل فینووا درباره عملکرد، چالش ها و چشم انداز این شرکت صحبت کردیم.

عکس: نسیم اعتمادی

نیلوفر نادری
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سال ششم
شماره شصت وهفتم

کسبوکار

  ۱۴۰۰؛ حضور در Startup Avenue و اینوتکس

مریم نجفی که از شــهریور ۱۴۰۰ به عنــوان مدیرعامل 
فینووا فعالیت می کند، می گوید ورود او به این شرکت 
با ســرمایه گذاری آنها در »اتاقــک« و »پابال« همزمان 
شــده بود: »اتاقک پلتفرمی برای رزرو و اجاره اقامتگاه 
اســت و پابــال نیــز پلتفرمــی در حــوزه کپی تریدینگ و 
سوشــال تریدینگ در حــوزه رمزارزهاســت. ایــن دو 
سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰ توسط فینووا انجام شد.«

به گفتــه او، فینــووا، مرکز نــوآوری اســت و بایــد بتواند 
نیازهــای مالــی افــراد را بــا کمــک راهکارهــای نوآورانــه 
برطرف کنــد و بــه همین خاطــر چهــار دپارتمــان دارد؛ 
فین تک لــب، فضــای کار اشــتراکی، شــتاب دهنده و 
وی ســی. او در ایــن خصــوص می گویــد: »خدمــات 
فینووا شامل ســرمایه گذاری روی کســب وکارها، رشد 
و شــتاب دهی اســتارتاپ ها، فضای کار اشــتراکی برای 
افراد و تیم ها و آزمایشگاه فین تک برای عرضه  خدمات 
دانشــجویی می شــود. وقتی تصمیــم گرفتیــم ورودی 
خوبی به شتاب دهنده  فینووا بدهیم،  کرونا مهار شده 
بــود و کســب وکارها به ســمت حضور فیزیکــی نیروی 
انسانی در محل کار رفته بودند و دانشگاه ها حضوری 
شده بودند؛ در نتیجه فضا را برای تشویق دانشجویان 
به نــوآوری و کارآفرینی فراهم دیدیم و بــا همراهی اتاق 
بازرگانی ایران-اتریش، رویداد Startup Avenue  را در 
سال ۱۴۰۰ در ایران برگزار کردیم. این رویداد بزرگ ترین 
رویــداد اســتارتاپی دانشــجویی اروپاســت کــه در وین 
برگــزار می شــود. هــدف مــا از ایــن مشــارکت کمک  به 
دانشــجوهای ایرانی صاحب ایده، اما کم  تجربه بود تا 
دیده شوند و دریچه ای برای تشکیل تیم های کارآفرینی 
و حضــور در فضای کســب وکاری بین المللی به ســوی 
آنها باز شود. وب سایتی نیز برای این رویداد راه اندازی 
کردیم که ۱۰ بهمــن ۱۴۰۰ از آن رونمایی شــد. ۵۰۰ تیم 
دانشــجویی در این رویداد شــرکت کردند و کارگروهی 
هم توســط کارایا، فینــووا و اتاق بازرگانی ایجاد شــد که 
در آن طرح هــا غربالگــری شــده و در نهایــت ۲۰ طــرح 
برگزیده شــدند و از این تعــداد ۱۰ تیم برگزیده توســط 
داوران ایرانــی و اتریشــی، فرصــت حضــور در رویــداد 
اتریش را پیــدا کردند. کل رویــداد به زبان انگلیســی و 
به صورت آنالین برگزار شد. امسال نیز قصد داشتیم 
این رویداد را مجدداً برگزار کنیم، اما به دلیل شــرایطی 
که در جامعه با آن روبه رو بودیم، از برگزاری این رویداد 

منصرف شدیم.«
بنا بر صحبت های او، فینووا در سال ۱۴۰۰ حامی اصلی 
رویداد اینوتکس پیچ شد که تیم های این رویداد از پنج 
شهری که خود اینوتکس انتخاب کرده بود، با یکدیگر 
رقابت کردند. مدیرعامل فینووا علت چنین اقداماتی را 
حمایت از جوانان نوآور کشور و انتقال دانش و تجربه 
به آنهــا می داند تــا تیم های مســتعد آمــاده  حضور در 

فضاهای بزرگ تر شوند.

  ۱۴۰۱؛ ناتمام ماندن رویداد فینوهک 

نجفــی ســپس دربــاره فعالیت هــای فینــووا در ســال 
۱۴۰۱ نیز صحبت می کند: »مــا تجربه خوبی از رویداد 
Startup Avenue  بــه دســت آوردیــم، امــا تمرکز این 

رویداد بــر حــوزه فین تک نبــود. در نتیجــه ســال ۱۴۰۱ دو 
کار انجام دادیــم؛ اول اینکه بتوانیم ورودی هــای خوبی از 
تیم هایی داشته باشیم که قابلیت ســرمایه گذاری دارند. 
روی زنجیــره  ارزش خــود ارتباط فــردا و شــرکت های تابعه 
آن مانند فینوتک و همراه کارت تمرکز کردیم و اتاق فکری 
تشــکیل دادیم تــا از تیم های نــوآور حمایت کنیــم؛ البته 
به شــرط آنکه بتواننــد راهــکار نوآورانه ای را که پتانســیل 
تبدیل شــدن به کســب وکار فین تکی داشته باشــد، ارائه 
دهند. در نتیجه رویــداد فینوهک طراحی و اجرا شــد که 
برای آن وب ســایتی جداگانه طراحی کردیم. تکنوتجارت 
هم پارتنر برگزاری فینوهک شد و این رویداد با محوریت 
دغدغه ها و چالش های هلدینگ ارتباط فردا و تکنوتجارت 

برگزار شد.« 
او هدف اصلی برگــزاری فینوهک را ایجــاد پلتفرم نوآوری 
بــاز بــرای حــل چالش هــای بانک هــا، مؤسســات مالــی، 
بیمــه و کارگزاری هــا می دانــد و معتقد اســت ایــن رویداد 
موفقیت آمیز بــوده اســت: »فــاز اول ایــن رویداد شــامل 
برگزاری کارگاه های کاربردی بــود که ۱۸ دوره فین تکی برای 
آن طراحــی شــد؛ آموزش هایــی عملــی کــه بنیان گــذاران 
کسب وکارهای فین تکی تدریس آنها را عهده دار شدند، 
اما به دلیل همزمان شــدن اتفاقات نیمه  دوم سال جاری، 

این رویداد متوقف شد.« 
محدودیت هــای اینترنتــی و فضــای اجتماعــی حاکــم بر 
کشور، فینووایی ها را به این نتیجه رسانده که امسال وقت 
مناســبی برای پیگیری رویداد فینوهک به شکل عمومی 
نیســت. نجفــی بیــان می کنــد حتــی اطالع رســانی های 
پیامکی شــان هم درســت منتقل نمی شــد و نظرسنجی 
شرکت کنندگان حاکی از عدم رضایت آنها برای برگزاری و 
عدم ادامه رویداد در چنین وضعیتی بود. در نهایت رویداد 
از آنچه بــوده فراتر نرفته و به صــورت غیرعمومی و آفالین 
در ســال جاری برگزار شــده اســت. اما مدیرعامــل فینووا 
می گوید در ســال ۱۴۰۲ از وجود این جمع پنج هزار نفری 
مشتاق، استفاده می شود تا در صورت بهبود وضعیت و 

امکان برگزاری رویداد، آن را مجدداً ادامه دهند. 
او ســپس به تمرکــز بانــک آینده بــر حــوزه واگــذاری خط 
اعتباری اشــاره می کند و توضیح می دهــد: »اقدام دوم ما 
در سال ۱۴۰۱ این بود که روی قسطا سرمایه گذاری کردیم 
و بر ایــن باوریم که این شــرکت جــزء لندتک های پیشــرو 
کشور اســت که بعد از مکانیزه شــدن کل فرایند واگذاری 
تســهیالت خــرد، رشــد بیشــتری کــرده اســت.« نجفــی 
حضور و ســرمایه گذاری گزینشــی در صنعت فین تک را 
یکی از برنامه های فینووا در سال ۱۴۰۲ می داند و می گوید: 
»شــرکت هایی برای مــا اولویت دارنــد که بتواننــد زنجیره 
ارزش ارتباط فردا را تکمیل کنند و کاهش هزینه یا افزایش 
درآمد برای این شرکت را رقم بزنند. ما حوزه های فین تکی 
را محــدود نکرده ایــم و از هر ایــده  فین تکی که بــا هدف ما 

همسو باشد، استقبال می کنیم.«

  حمایت از کسب وکارها در دوران رکود 

حمایــت از کســب وکارهای نــوآور، عنصــر جدانشــدنی 
فینوواســت، اما چنین اقدامــی در وضعیــت اقتصادی-

اجتماعی حاکم بر جامعه دشــوار می شــود. مریم نجفی 
درباره چگونگی مدیریت این موضوع در فینووا می گوید: 

ما تجربه خوبی 
 Startup از رویداد
Avenue  به دست 
آوردیم، اما تمرکز 
این رویداد بر حوزه 
فین تک نبود. در 
نتیجه سال 1401 
دو کار انجام دادیم؛ 
اول اینکه بتوانیم 
ورودی های خوبی 
از تیم هایی داشته 
باشیم که قابلیت 
سرمایه گذاری 
دارند. روی 
زنجیره  ارزش 
خود ارتباط فردا و 
شرکت های تابعه 
آن مانند فینوتک و 
همراه کارت تمرکز 
کردیم و اتاق فکری 
تشکیل دادیم تا 
از تیم های نوآور 
حمایت کنیم
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»فینووا در مواجهه با اکوسیستم استارتاپی ایران، رویکرد 
حمایتی دارد و می کوشــد تا چالش های مالــی و  غیرمالی 
آنها را برطــرف کند. عــالوه بر این، مــا در فینــووا فضاهای 
کار اشتراکی را در اختیار تیم های شــتاب دهی قرار دادیم 
و بــر خــالف تصمیم مــان مبنی بــر افزایــش قیمت هــا در 
مهرماه، قیمت ها را ثابت نگه داشــتیم و از سود خودمان 
چشم پوشــی کردیم تــا اســتارتاپ ها بتوانند بــه کار خود 

ادامه دهند.«

  چالش های اکوسیستم فین تکی کشور

 ۱۴۰۱،  ســال ســخت و پرچالشــی بــرای کل اکوسیســتم 
اقتصاد دیجیتال کشور بود. نجفی با اشاره به این مسئله 
بیان می کند: »ما هم بخشی از همین اکوسیستم هستیم 
و سال سختی را پشت سر گذاشــتیم. در واقع با افزایش 
تاب آوری و تطبیــق خودمان با وضعیت، تــالش کردیم به 
بقای خود و استارتاپ های تحت حمایت مان کمک کنیم 
و واکنش درســتی نشــان دهیــم. هر آنچــه در ســال ۱۴۰۱ 
انجــام داده ایم، بهترین تصمیمی بوده که می توانســتیم 
در بزنگاه های خاص اتفاق افتاده بگیریــم؛ از رویدادی که 
برگــزار کردیم گرفتــه تا عــدم افزایش هزینــه  فضاهای کار 
اشتراکی، ایجاد ســینرژی ممکن بین شــرکت ها و برنامه  
جذب سرمایه  استارتاپ های پورتفوی فینووا.« او معتقد 
اســت اینترنت برای کســب وکارهای فین تکــی حکم هوا 
را دارد و بدون آن، کســب وکارها می میرنــد. نجفی در این 
خصــوص می گویــد: »نیروهای محــرک این اکوسیســتم 
جوانــان هســتند و شــرایط موجــود کــه محدودیت هــای 
اینترنتی فقط بخشی از آن است،  موجب از دست رفتن 
امید و انگیزه آنها برای ماندن در ایران و فعالیت در کشور 
می شود. ما سعی کرده ایم با جمع کردن افراد در کنار هم و 

حمایت مالی از آنها، باعث دلگرمی شان شویم.« 
مدیرعامل فینووا، رگوالتوری را دیگر چالش اکوسیســتم 
فین تــک ایــران می دانــد و در این بــاره توضیــح می دهــد: 
»رگوالتــور در ایــران رویکــرد توســعه ای نــدارد و بــا 
ســخت گیری هایش موجــب از بیــن رفتــن زمان، نــوآوری 
و انگیــزه  افــراد می شــود. کســب وکارهای فین تکــی بــرای 
محقق کردن رسالت شان که تسهیل زندگی مردم است،  
دچار مشــکل شــده و به جای تمرکز بــر توســعه  و ارتقای 
کیفیــت خدمات شــان، مجبور بــه تمرکز بر حل مســائل 
ناشی از تصمیم گیری های نامناســب رگوالتور می شوند. 
در نتیجه یکی دیگر از چالش های اصلی این اکوسیستم، 

مسئله  رگوالتوری است.«

  همدلی؛ عنصر مهم تاب آوری 

نجفــی بــر ایــن بــاور اســت کــه وضعیــت کنونــی کشــور،  
وضعیــت پرابهامــی اســت و ایــن مســئله نبایــد موجب 
متوقف شدن کســب وکارها شــود؛ گرچه مســیر پیش  رو 
روشــن نیســت، اما باید با برداشــتن قدم های کوچک به 
ســمت توســعه حرکت کرد و دســت از تالش برنداشت. 
او همدلــی را عنصــر مهــم تــاب آوری در شــرایط ســخت 
می دانــد و بــا اشــاره بــه آخریــن گــزارش اقتصــادی بانک 
جهانی از وضعیت رشــد اقتصاد ایران می گوید: »در این 
گزارش رشد اقتصادی ایران در ســال ۲۰۲۲ رقم دو درصد 
عنوان شده و برای سال ۲۰۲۳ نیز عدد یک ونیم درصد را 

پیش بینی کرده اند. این نشان می دهد وضعیت ایران 
رو به فروپاشــی نیســت و می تــوان بــا تــاب آوری از این 
مسیر عبور کرد. فینووا نماینده  بخشی از اکوسیستم 
فین تک ایران است و باید امیدمان را حفظ کنیم. توجه 
داشته باشید در همین شــرایطی که حال اکوسیستم 
خــوب نیســت، برخــی کســب وکارها رشــد کرده انــد؛ 
»قسطا« در دی ماه امســال رشد بسیار خوبی داشت 
و در یک روز توانست به اندازه کل مهرماه به مشتریان 
تســهیالت ارائــه دهــد، یــا »اتاقــک« در زمــان کرونا با 
هوشمندی باال به سمت توسعه  زیرساخت های خود 
رفت تا بعد از مهار بیماری به رشد قابل توجهی برسد 

و این اتفاق هم افتاد.« 
او اضافــه می کنــد: »همچنــان ســرمایه گذارانی وجود 
دارند، ولی گزینشــی عمــل می کننــد و اگر اســتارتاپ 
خوب عمل کند، حتی در شــرایط سخت هم می تواند 
رشد کرده و   سرمایه جذب کند.« نجفی معتقد است 
نسل اول فین  تک ها در ایران ارزش افزوده  خوبی را رقم 
زدند و بســتر نوآوری را فراهم کردند و نسل جدید نیز 
باید امیدوار بمانند و با افزایش توان  ذهنی و تاب آوری 

خود، مسیر را برای آیندگان هموار کنند.

  مسیر فینووا در ۱۴۰۲ 

مدیرعامــل فینــووا رســالت اصلــی ایــن شــرکت را 
تســهیل امــور مالــی بــرای مــردم از طریــق حمایــت 
فین تک هــا می داند و درباره  برنامه هایشــان در ســال 
۱۴۰۲ می گویــد: »مســیر ســرمایه گذاری فینــووا در 
سال ۱۴۰۲ این گونه خواهد بود که سرمایه گذاری های 
گزینشــی خواهیــم داشــت. عــالوه بــر ایــن، فینــووا 
در صنــدوق »ســرو« کــه جــزء بهتریــن صندوق هــای 
خطرپذیر بورسی است، حضور دارد و سرمایه گذاری 
کرده؛ در نتیجه مسیر سرمایه گذاری ما چه از سمت 
صندوق »ســرو« و چه به  صورت گزینشــی از ســمت 
فینووا، در ســال ۱۴۰۲ دنبــال خواهد شــد. همچنین 
به صــورت جــدی برنامه هــای جــذب ســرمایه را بــرای 
استارتاپ های پورتفوی فینووا که به بلوغ رسیده اند، 
اجرا می کنیم؛ چراکه اکنون بیش از ســه سال از آغاز 
فعالیــت فینووا به عنــوان وی ســی می گــذرد و وقتش 
رســیده یکســری از اســتارتاپ های مــا مرحلــه بعدی 
سرمایه خود را جذب کنند. ما در ســال ۱۴۰۲ به آنها 
کمک می کنیم تا بتوانند بهترین سرمایه گذاران را در 
کنار خودشان داشته باشــند. همچنین »قسطا« در 
ســال جدید وارد حوزه BNPL می شــود و می کوشیم 
تــا بیــن کســب وکارهای فینــووا و ســایر شــرکت های 
اکوسیستم فین تکی کشور تعاملی را ایجاد کنیم که 

به نفع کل اکوسیستم تمام شود.« 
او صحبت های خود را با اشاره به اســتارتاپ »مدام«، 
»پابال« و »وندار« خاتمه می دهــد: »مدام که در حوزه  
صندوق های فروشــگاهی فعال اســت، توسعه یافته و 
تفاهم و قرارداد همکاری با دارندگان مجوز TSP ایجاد 
کرده اســت. پابال هــم می تواند در ســال ۱۴۰۲ خدمت 
کپی تریدینگ خود را به صرافی های رمزارزی ارائه دهد. 
خدمت دایرکت دبیت و پرداخت امن وندار نیز در سال 

جدید توسعه  بیشتری پیدا می کند.« 

مسیر 
سرمایه گذاری 
فینووا در سال 
1402 این گونه 
خواهد بود که 
سرمایه گذاری های 
گزینشی خواهیم 
داشت. عالوه بر 
این، فینووا در 
صندوق »سرو« 
که جزء بهترین 
صندوق های 
خطرپذیر بورسی 
است، حضور دارد 
و سرمایه گذاری 
کرده؛ در 
نتیجه مسیر 
سرمایه گذاری 
ما چه از سمت 
صندوق »سرو« 
و چه به  صورت 
گزینشی از سمت 
فینووا، در سال 
1402 دنبال خواهد 
شد
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موضوع فعالیت: 

ابزارهای وندار: 

وندار ارائه دهنده  راهکارهای جامع و یکپارچه پرداخت و مالی اســت که متناسب با نیازهای هر کســب وکار کوچک و بزرگی ابزارها و 
سرویس های متنوعی را از جمله درگاه پرداخت اینترنتی، پرداخت خودکار، درگاه معامالت امن و پرداخت با یک کلیک ارائه می دهد.

 درگاه پرداخت اینترنتی
 تسویه و تسهیم

 پرداخت خودکار )دایرکت دبیت(
 فرم پرداخت )لینک پرداخت(

 واریز بانکی
 انتقال وجه داخلی

 تسویه آنی
 اور درفت

 بازگشت وجه
 واریز با شناسه پرداخت

 کردار
 سرویس مشتریان

وندار 
شروع فعالیت: زمستان ۱۳۹۷

تعداد پرسنل: ۸۰ تا ۱۰۰ نفر

موضوع فعالیت: 

اقامتگاه های پلتفرم: 

مدل درآمدی: 

فعالیت های ویژه  سال ۱۴۰۱: 

پلتفرم آنالین اجاره  اقامتگاه، ســوئیت و ویال در 
سراسر ایران

بیش از ۲۳,۰۰۰ اقامتگاه و ۸,۰۰۰ میزبان در ۳۰۰ 
شهر کشور

دریافت کارمزد فروش از میزبان 

 اعطــای وام صد میلیــون تومانی به میزبانــان با هدف 
حمایت از آنها برای گسترش فعالیت هایشان؛

 ایجاد امکان رزرو اقامتگاه های اســتانبول در سایت و 
اپلیکیشن اتاقک برای مهمانان؛

گــزارش ســال ۱۴۰۰ اتاقک نشــان می دهد بــا وجود 
تمام موانع و مشــکالت، این شــرکت از نظر شــاخص 
فروش در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل رشد متوسط 
۴۴۰ درصــدی و از نظــر شــاخص تعــداد رزرو، رشــد 

متوسط ۱۹۵ درصدی را تجربه کرده است؛ 
اتاقــک همچنیــن در نیمســال اول ۱۴۰۱ نســبت به 
نیمسال اول ســال ۱۴۰۰ از نظر شــاخص فروش رشد 
بیــش از ۶ برابــری و از نظــر شــاخص تعداد رزرو رشــد 

بیش از ۳ برابری داشته است.

اتاقک 
تعداد پرسنل: ۴۵ تا ۵۰ نفر

معرفی شرکت های پرتفوی فینووا
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مشتریان باگدشت 

موضوع فعالیت: 

پلتفرم باگ بانتی و ارائه سرویس های امنیتی و ایمن سازی 
سریع سامانه های فناوری اطالعات و ارتباطات

مهم ترین سرویس ها: 

 ارزیابی امنیتی
 باگ بانتی

 ایمن سازی
 آموزش تخصصی

باگدشت
شروع فعالیت: ۱۳۹۷
تعداد پرسنل: ۱۳  نفر

موضوع فعالیت: 

خــط اعتبــاری پیش بینــی تســهیالت 
پرداختی تا پایان ۱۴۰۲: 

مهم ترین سرویس ها:  لندتک، پلتفرم ارائه وام خُرد از طرف بانک ها به 
مشتریان حقیقی در قالب کارت خرید

۱۰۰۰ میلیارد تومان

 ارائه کارت های خرید حلقه  باز
با امکان خرید از فروشگاه دلخواه

 ارائه سرویس BNPL از اواسط سال ۱۴۰۲

قسطا
شروع فعالیت: ۱۳۹۷
تعداد پرسنل: ۳۵ نفر
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موضوع فعالیت: 

آمار رشد ساالنه شرکت )شامل تعداد تراکنش ها، 
تعداد کاربران فعال، درآمدهای شرکت، اضافه شدن 

سرویس های جدید(:
 ۳۰۰میلیون تراکنش در سال

 سرعت رشد ۱۰۰برابر صنعت پرداخت همراه
  ۳۷درصد رشد درآمد به ازای هر کاربر 
 قریب به ۴۰۰درصد رشد سود خالص

 قریب به ۱۰۰۰ میلیارد فروش

اتفاقات ویژه سازمانی در سال ۱۴۰۱: 

انجام تراکنش )اعم از کارت به کارت، خرید شارژ 
و بسته اینترنت، ارسال هدیه( با مخاطبان گوشی

ساختارســازی ســطح Enterprise، جاری ســازی نظام 
فرایند محور و ابزار سازمانی، بازسازی معماری محصول 
در راســتای نقشــه راه )ارتقا از رتبه دوم اپلیکیشــن های 

غیربانکی مالی به بزرگ ترین فین تک ایران( 

دستاوردهای سال ۱۴۰۱:
 گذر از ۷ میلیون نصب در کافه بازار

همراه کارت
تعداد کاربر: ۲۰+ میلیون نفر 
درصد رشد کاربران: ۲۵درصد

مهم ترین سرویس ها: موضوع فعالیت: 

نرم افــزار ابــری جامــع پایانه هــای فروشــگاهی مبتنی بر 
سیســتم عامل های ویندوز و اندروید )قابــل نصب روی 

دستگاه های اندرویدپوز و صندوق های فروشگاهی(
پذیرنــدگان مــدام می توانند تمام امــور مربوط بــه فروش، 
انبــارداری، وفادار ســازی مشــتریان و حتی فــروش آنالین 
را به صــورت یکپارچــه در فضایی ســاده و کاربرپســند در 
اختیار داشته باشــند.  با توجه به قانون جدید پایانه های 
فروشگاهی و الزام کسب و کارها به صدور صورت حساب 
الکترونیک، تمام الزامات موردنظر سازمان امور مالیاتی در 
نرم افزارهای مدام پیاده سازی شده و پذیرندگان می توانند 

به صورت اختیاری از این سرویس ها استفاده کنند.

  فــروش نرم افــزار مبتنی بــر اندروید به شــرکت های 
ارائه دهنده دستگاه های اندرویدپوز و PSPها؛

  فــروش نرم افزار مبتنــی بر ویندوز به فروشــگاه های 
دارای صنــدوق و همچنین فروشــندگان صندوق های 

فروشگاهی؛
 راه حــل جامــع مناســب بــرای شــرکت های TSP و 
CSP با توجه بــه قانون جدیــد پایانه های فروشــگاهی 
و الــزام همــه کســب وکارها به صــدور صورت حســاب 

الکترونیک. 

مدام
شروع فعالیت: ۱۳۹۹

مدل درآمدی:موضوع فعالیت: 

سوپرمارکت آنالین )ویژه فروشگاه های زنجیره ای 
و میادین میوه و تره بار(

 درآمد حق سرویس و تحویل کاال
 درآمد مارک آپ

 دریافت کمیسیون از فروشگاه

پینکت
شروع فعالیت: ۱۳۹۸
تعداد پرسنل: ۳۵ نفر
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در گفت وگو با خدامراد بزرگ چمی،  مدیرعامل امیدنت درباره اکنون و آینده این شرکت مطرح شد

1401؛ سال گذار بود
در اسفندماه ۱۳۹۷ بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با هدف سامان دهی نظام 
بانکی،  پروژه ادغام بانک های نیروهای مسلح انصار، قوامین،  حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک 
سپه کلید خورد و بانک حکمت در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ به عنوان اولین بانک مجموعه نیروهای مسلح در بانک سپه ادغام 
شد. شرکت توسعه فناوری تجارت حکمت که به عنوان شرکت فناوری اطالعات بانک حکمت ایرانیان در حال خدمت رسانی 
به این بانک بود، بعد از ادغام در بانک سپه و طرح تشکیل هلدینگ فناوری اطالعات برای ارائه خدمات یکپارچه به بزرگ ترین بانک کشور، 
با تغییر نام شرکت به پشتیبان زیرساخت امید و نیز تغییر موضوع فعالیت در اساسنامه خود در اسفند ۱4۰۰، نام تجاری اش را به امیدنت 
تغییر داد. بزرگ چمی، مدیرعامل شرکت امیدنت معتقد است ۱4۰۱ سال گذار بانک سپه بوده و در سال ۱4۰۲ شکوفا می شود. او به دلیل 
مأموریت شرکت در حوزه پشتیبانی تجهیزات و زیرساخت، ثابت نبودن نرخ ارز را چالشی بزرگ می داند و می گوید که این عدم ثبات مسیر 
پیش روی آنها را پرفرازونشیب می کند. او با اشاره به کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری اطالعات در ایران و تمایل آنها به کار 
کردن برای شرکت های خارجی بیان می کند که استفاده بهینه از منابع انسانی از جمله دستاوردهای این شرکت بوده است. به سراغ خدامراد 

بزرگ چمی، مدیرعامل شرکت امیدنت رفتیم تا درباره عملکردشان، چالش ها و چشم اندازشان در سال آتی صحبت کنیم.

  پشتیبانی بهینه از شعب 

شرکت توسعه فناوری تجارت حکمت، شرکت فناوری اطالعات بانک حکمت ایرانیان بود که 
در طرح ملی ادغام بانک های نیروهای مسلح به یکی از شرکت های زیرمجموعه بانک سپه 
تبدیل شد. خدامراد بزرگ چمی،  مدیرعامل امیدنت درباره این انتقال می گوید: »مأموریت 
شرکت ما در گذشته پشتیبانی از دستگاه های خودپرداز بانک حکمت ایرانیان و سامانه 
کربنکینگ شان بود، اما بعد از ادغام در بانک سپه و تغییر نام به امیدنت، مأموریت مان نیز 
به پشتیبانی از زیرساخت های بانک سپه تغییر کرد که این زیرساخت ها در فاز اول شامل 
کل تجهیزات و نرم افزارهای پایه شعب بانک می شــود و در فازهای بعدی طراحی، تأمین، 
ایجاد و پشتیبانی از مراکز داده، پشتیبانی از خطوط ارتباطی و مخابراتی بانک و در نهایت 
پشتیبانی از کلیه زیرساخت ها و تجهیزات فناوری اطالعات بانک سپه را دربر می گیرد. به 

عبارتی هم اکنون پشتیبانی سخت افزاری کل بانک سپه بر عهده امیدنت است.«
او توضیح می دهد که در نیمه دوم ســال 1400 شرکت را برای پذیرش مأموریت های جدید 
آماده کرده و از ابتدای سال 1401 با گردهم آوری نیروهای متخصص، زیرساخت های شرکت 

را ارتقا داده اند و سامانه هایی را نیز که فقدان آنها موجب 
کُند شدن روند سرویس دهی به بانک شده، خریداری 
کرده اند. این سامانه ها بعد از مطالعه، بررسی و سنجش 
نیازهای شرکت در سه بخش ســامانه های مالی، اداری 
و پرســنلی خریداری شده اســت. این شــرکت با خرید 
نرم افزار CMMS که مخصوص نگهداری و پشتیبانی از 
تجهیزات است، کوشیده زمینه بهینه سازی پشتیبانی 

از شعب را فراهم کند. 
بزرگ چمــی در این باره می گویــد: »اصلی ترین هدف ما 
از اجرا و اســتقرار ســامانه CMMS، توجه بــه مدیریت 
دارایی های فیزیکی بانک و شــرکت در حوزه تجهیزات 
شعب بود. ما در مدیریت دارایی های فیزیکی مجموعه 
روش هــا و فرایندهای منظــم و هماهنــگ را برنامه ریزی 

عکس: نسیم اعتمادی
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کردیم تا سازمان از این طریق دارایی ها را از بعد هزینه ها، نرخ خرابی، طول عمر، مکان یابی 
و بسیاری شاخص های دیگر جهت بهبود عملکرد آنها طی چرخه عمر دارایی ها، با هدف 
تحقق برنامه استراتژیک سازمانی، به طور بهینه و پایدار به کار بگیرد. استقرار این نرم افزار 
شش ماه زمان برد و علت این طوالنی شدن، انتقال داده های تمام شعب به این نرم افزار 
بود تا در سال 140۲ به بهره برداری کامل برسد. این نرم افزار،  یک نرم افزار تخصصی برای 
پشتیبانی و نگهداری تجهیزات است که خروجی های حاصل از داده های واردشده در آن 
ما را به سمت وسویی هدایت می کند تا بتوانیم به بهینه سازی مدنظرمان برسیم. به همین 
منظور تجهیزات سخت افزاری فعال در شعب و ادارات بانک شناسایی، فهرست برداری 

و برچسب گذاری شده و اطالعات مربوط به آن به نرم افزار فوق وارد شد.«
بنا بر صحبت های مدیرعامل امیدنت، اگر یکی از تجهیزات در شعبه یا اداره ای از بانک 
دچار مشکل شود، با اعالم خرابی از سمت کاربر آن و ثبت تیکت در نرم افزار CMMS در 
سریع ترین زمان ممکن و بر اساس SLAای که با بانک وجود دارد، نیروهای پشتیبان ما به 
محل مراجعه می کنند، همچنین در بازدیدهای دوره ای از تجهیزات که به صورت ماهیانه 
انجام می شــود، در صورتی که خرابی وجود داشته باشــد، رفع می شود. او معتقد است 
باید تمام تجهیزات شعب بانک باید در وضعیت پایداری قرار داشته باشند تا مشتریان 
بانک از خدمتی که دریافت می کنند، راضی باشــند. او تجمیع کل داده های تجهیزات 
سخت افزاری شعب بانک سپه در یک نرم افزار را امری ضروری و جدید می داند که به آنها 
امکان تصمیم گیری بهتر در خصوص مدیریت هزینه ها، نوع تجهیزات به کار گرفته شده،  

پشتیبانی سریع تر، کنترل عملکرد پشتیبانان و کاهش زمان رفع خرابی را می دهد.

  مقدمه چینی برای جهش

1401،  سال گذار بود؛ سال مقدمه چینی و آماده سازی بسترهای الزم برای کارهای بزرگ 
و اساسی در سال بعد. بزرگ چمی با اشاره به این مســئله می گوید: »در اواخر سالی که 
گذشت، مأموریت برنامه ریزی طراحی و نظارت بر اجرای پروژه مرکز داده پشتیبان بانک 
ســپه را نیز عهده دار شــدیم و امید داریم تأمین تجهیزات و اجرای این پــروژه را هم به ما 
واگذار کنند. همچنین پشتیبانی شبکه خطوط ارتباطی بین شعب و مناطق با مرکز در 
حال واگذاری به این شرکت است. در حال حاضر مشغول آنالیز و برنامه ریزی پشتیبانی 
از هفت مرکز داده بانک سپه هستیم و منتظر ابالغ آن از طرف بانک برای آغاز رسمی آن 

هستیم.«
او بیان می کند که به بیش از ۸0 درصد از اهداف شان در سال 1401 رسیده اند و به زودی بنا 
بر مدل کسب وکاری شان که مبتنی بر کیفی سازی و سرویس دهی مناسب با ارزان ترین 
قیمت است، برنامه توسعه انبار و توسعه تعمیرگاه تخصصی را در دستور کار دارند، بدین 
منظور قصد دارند از محل افزایش سرمایه شرکت یک ساختمان جدید با فضای کافی 

برای شرکت انتخاب کنند.

  یکپارچه سازی نیروی انسانی

چالش اصلی تمام شرکت های فناوری اطالعات در سال های اخیر در بخش منابع انسانی، 
جذب و نگهداشت نیروی متخصص اســت. بزرگ چمی معتقد اســت چالش آنها در 
رابطه با نیروی انسانی از جنس جذب و نگهداشت نبوده و مشکالت دیگری داشته اند. 
او در این باره می گوید: »یکپارچه ســازی تیم هایی که از شــرکت های مختلف بانک به ما 
پیوسته اند، کار دشواری بود؛ تیم ها از شرکت توسعه فناوری و تجارت حکمت، شرکت رایانه 
خدمات امید و شرکت تدبیر تراکنش ایرانیان به ما پیوستند که هماهنگ سازی حقوق و 

مزایای آنها و ایجاد فرهنگ سازمانی مشترک بین شان کار دشواری بود.«
بنا بر صحبت های او، امیدنت ۲10 نفر پرســنل دارد که ۵0 نفر از آنها از شــرکت توسعه 
فناوری و تجارت حکمت، 10۵ نفر از آنها از شرکت رایانه خدمات امید )امیدسیستم( و 
10 نفر از شرکت تدبیر تراکنش ایرانیان )امید بود( هستند و سایر افراد به فراخور نیاز به 
استخدام شرکت درآمده اند. استفاده بهینه از همین تعداد نیروی کار باعث شده که با 
وجود افزایش تعداد شعب از 1۳00 به ۳۸00 شعبه بانک سپه، نیاز چندانی به جذب بیش 

از حد نیروی جدید نباشد.

  مصائب نوسان نرخ ارز

عدم ثبات اقتصادی و نوسان نرخ ارز یکی از مشکالت تمام کسب وکارهای فعال در کشور 
است. مدیرعامل امیدنت درباره مصائب این چالش می گوید: »مهم ترین چالش ما در 

سال 1401 نوسان نرخ ارز بود. ما باید معادل درصدی از کل 
تجهیزات بانک را در انبارهایمان داشــته باشیم و با توجه 
به اینکه نرخ ارز مدام نوسان دارد، هزینه تأمین تجهیزات 
پشــتیبان را باال بردیم؛ بنابراین قیمت تمام شده سرویس 
افزایش یافته اســت. برای مثال قیمت مــوس و کیبورد که 
معمولی ترین تجهیزات به شمار می آیند، نسبت به سال 
قبل حــدود 10برابر شــده و ایــن افزایش قیمت هــا چون در 
قرارداد ما با بانک نیامده است، پیش بینی هایی را که برای 
سود شرکت انجام شــده، به حداقل می رساند. همچنین 
تحریم هــا نیز مزیــد بر علت شــده و مــا را در تأمیــن برخی 
قطعات و تجهیزات که بســیار قدیمی هستند، با مشکل 

روبه رو کرده است.«

  چشم انداز امیدنت

این طــور بــه نظــر می رســد کــه شــرکت امیدنــت در ســال 
1401 تمام تمرکــزش را بر طراحی و ســازمان دهی مقدمات 
برنامه هــای آتــی اش گذاشــته اســت. بزرگ چمــی دربــاره 
چشم انداز این شــرکت در ســال آینده می گوید: »در سال 
140۲ حجم کارهای شرکت چندبرابر خواهد شد؛ در نتیجه 
شــاهد افزایش بازده مالی شــرکت خواهیم بود. ســالی که 
گذشت، ســال رایزنی و مقدمه چینی برای اقدامات اصلی 
شــرکت بود و پیش بینی من این اســت که در ســال جدید 
پروژه های جدیدی در شرکت به مرحله اجرا خواهد رسید.«
او که تا به امروز با چالش جذب نیروی کار در امیدنت روبه رو 
نبوده، درباره وضعیت نیروی انسانی در سال جدید توضیح 
می دهد؛ اینکه چون با افزایش حجم فعالیت های شرکت 
مواجه خواهند شد، قطعاً باید نیروی کار جدید استخدام 
کنند و این امر می تواند به چالشی جدید تبدیل شود، زیرا 
با کمبود نیروی انسانی متخصص در کشور روبه رو هستیم 
و اکثر افراد ترجیح می دهند با شرکت های خارجی همکاری 
یا مهاجــرت کننــد. بزرگ چمی بــه اهمیت حمایــت مالی 
بانک سپه نیز اشاره می کند و می گوید: »اگر بانک به تأمین 
نقدینگی الزم جهت انجام پروژه های شرکت کمک نکند، 
امیدنت برای تأمین تجهیزات سایت های در دست طراحی 
بانک دچار مشکل می شود.« بزرگ چمی بزرگ ترین اقدام 
این شرکت در ســال 140۲ را طراحی مراکز داده بانک سپه 
می داند و معتقد است نتیجه زحمات سال 1401 را در سال 

جدید می بینند.

  خوب بودن کافی نیست و باید بی نظیر بود

مدیرعامــل امیدنــت بــا بیــان اینکــه هــدف ایــن شــرکت، 
تبدیل شدن به مطمئن ترین شــرکت ارائه دهنده خدمات 
پشــتیبانی زیرســاخت و تجهیزات بانکی کشــور اســت، 
می گوید: »هدف اصلی میان مدت خود در شــرکت را ارائه 
ســرویس مطلوب به بانک ســپه می دانیم و کســب ســود 
اولویت دوم شــرکت اســت. رقبای ما همین ســرویس ها را 
به بانک های دیگــر ارائه می دهند، امــا چون مجموعه های 
مســتقلی هســتند، اولویــت آنها کســب ســود و توســعه 
کســب وکار خودشــان اســت، ولی مــا خودمان را بخشــی 
از بانــک می دانیــم و هدف مــان ســرویس دهی مطمئــن و 
باکیفیت است. شعار ما که در حال نهادینه شدن در ذهن 
همه پرسنل شرکت است »خوب بودن کافی نیست و باید 

بی نظیر بود« تبیین شده است.« 
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  ۱4۰۱؛ تحول دیجیتال

بانک پارســیان در ســال 1401 بــه گــروه داده پــردازی خود 
مأموریت داد که بیش از پیش نوآور باشند. حمید توفیقی، 
مدیرعامل هلدینگ داده ورزی پارسیان در این باره می گوید: 

»ما در سالی که گذشت روی مفهوم نوآوری متمرکز شدیم و زنجیره اکوسیستم نوآوری را 
 IPO در این مجموعه کامل کردیم. در واقع به گفتمان تحول دیجیتال پیوستیم و از ایده تا

را پوشش دادیم. در همین راستا استودیو تجربه  را نیز طراحی کردیم.«
او معتقد اســت در وضعیــت کنونی اقتصاد کشــور، هزینه هــای تاًمین ســرمایه برای 

حمید توفیقی، مدیرعامل هلدینگ داده پردازی پارسیان درباره اهداف اصلی این هلدینگ می گوید

تبدیل شدن به تکیه گاهی 
مطمئن برای بانک پارسیان

گروه داده پردازی پارسیان همزمان با تخصصی شدن خدمات بانکی و تغییرات سریع فناوری و رقابت شدید بازارهای داخلی و 
بین المللی، گســترش دامنه فعالیت ها و ماهیت صنعت بانکداری الکترونیکی، به عنوان هلدینگ فنــاوری اطالعات بانک 
پارسیان و با هدف کاهش بوروکراسی ســازمانی، سرعت بخشــیدن به پاســخگویی تقاضای بازار، ایجاد هم افزایی و افزایش 
کارآمدی شرکت های مرتبط در این حوزه، در سال ۱۳۹۳ تأسیس شد. حمید توفیقی، مدیرعامل هلدینگ داده پردازی پارسیان 
جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص را چالش تمامی کسب وکارها می داند و افرادی را که مهاجرت می کنند، قضاوت نمی کند. او معتقد 
است این روند طبیعی اســت و مختص کشور ما نیســت و آنچه الزم است به آن توجه شــود، جانشــین پروری برای حفظ دستاوردهای مهم 
سازمان هاست. او دستاورد بزرگ این هلدینگ در سال ۱4۰۲ را گام بلند در حوزه نوآوری و شکار فرصت های نوآورانه و فناورانه ذکر می کند و ایجاد 
استودیوی تجربه را زیرساخت مهمی برای حرکت سریع تر در این مسیر می داند و معتقد است که از این طریق می توانند به هابی برای جذب 
مجموعه های نوآور تبدیل شوند. در این شماره از ماهنامه عصر تراکنش به سراغ حمید توفیقی، مدیرعامل هلدینگ داده پردازی پارسیان رفتیم 

تا درباره عملکرد، چالش ها و چشم انداز این هلدینگ صحبت کنیم.

عکس: نسیم اعتمادی
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مجموعه ها افزایش یافته است. این در حالی است که 
درآمدها به شــکل ریالی و بعضاً کارمزدی بوده و ثابت 
اســت، ولی هزینه های آنها ارزی اســت و در نتیجه آن 
حاشیه سود کسب وکارها کاهش یافته است. توفیقی 
بیان می کند که راه حل آنها برای مواجهه با این معضل 
این بوده که به سراغ مجموعه های نوآور و شرکت های 
دانش بنیــان رفته اند تــا هزینه ســرمایه گذاری خــود را 
کاهش دهند. او می گوید: »انتخاب فناوری و شراکت با 
مجموعه های نوآور برای ما یک گزینه نیست، ما برای 
تداوم رشد و پیشرفت مجموعه مان، محکوم به انتخاب 
فنــاوری و حرکــت بــه ســمت همــکاری با شــرکت های 
دانش بنیان، فناور و نوآور هستیم و انتخاب سال 1401 
به عنوان سال تولید دانش بنیان فرصت های زیادی برای 
سرمایه گذاری در این حوزه و حمایت بانک پارسیان از 
استراتژی ما جهت همکاری با شرکت های دانش بنیان 

ایجاد کرده است.«
او اذعان می دارد بخشــی از برنامه هایی کــه در ابتدای 
ســال برای هلدینگ تعریف کرده بودند، محقق شده، 
ولی در برخــی موضوعات نتوانســته اند مطابق برنامه 
پیش بروند که علت آن محدودیت تجهیز منابع بوده 
اســت. در نتیجــه امیدوارنــد در ســال 140۲ بتوانند با 
شتاب بیشتری به سمت توسعه حرکت کنند تا تأخیر 

ایجادشده در راه اندازی برخی پروژه ها را جبران کنند.

  جانشین پروری

جابه جایی نیروی انســانی متخصص در داخل و بین 
کسب وکارها و بخش ها و همچنین مهاجرت و دورکاری 
برخی از آنــان موجب چالش نیروی انســانی در برخی 
حوزه های فناورانه شده اســت. توفیقی با اشاره به این 
موضوع می گوید: »جذب و نگهداشت نیروی انسانی، 
چالش بزرگ تمامی کســب وکارهای کشــور است و ما 
نیز از این قاعده مســتثنی نیســتیم. به همین منظور 
تــالش خــود را کرده ایــم کــه با پــرورش افــراد دســت به 
جانشین پروری بزنیم. ما این مســئله را درک می کنیم 
که فاصله پرداختــی به متخصصان در داخــل و خارج 
از کشــور به انــدازه ای معنی دار اســت که نگهداشــت 
آنان را با روال های عادی و ســطح دســتمزدهای کنونی 
غیرممکن می کند. همچنین مهاجرت برای دستیابی 
به فرصت های شــغلی بهتر یک روند طبیعی در همه 
کشورهاست، ولی با فراهم ساختن شرایط رشد و ایجاد 
زیرساخت ها می توانیم افراد نخبه و جوانان را به عنوان 
شــریک کســب وکارها همراه خودمان کنیم و عالوه بر 
ایجاد فرصت برای آنها کسب وکارهای تحول آفرین را 

در کشور رونق ببخشیم.«

  دستاورد ۱4۰۱

ســال 1401، برای فعــاالن اقتصاد دیجیتال ایران ســال 
دشــواری بــوده، امــا بــرای هلدینگ هــای بــزرگ هنــوز 
فرصت های کسب وکاری و رشد فراهم است. توفیقی 
دربــاره بزرگ تریــن دســتاورد هلدینــگ  داده پــردازی 
پارسیان در این سال ســخت می گوید: »در سال 1401 
به غیر از شرکت های بزرگ ما مثل تجارت الکترونیک 
پارسیان، کاسپین و پارسیان کیش نیز رشد قابل توجهی 

داشته اند. در حوزه های دانش بنیان نیز عملکرد قابل قبولی داشــتیم. سرمایه گذاری در 
 )Coworking Space( اکوسیســتم نوآوری بانک پارســیان، ایجاد محیــط کار اشــتراکی
ایجاد شتاب دهنده )Accelerator( و ایجاد استودیو تجربه )Experience Studio( یکی 
از دستاوردهای بزرگ ما بوده که زمینه هاب  شدن ما را برای جذب مجموعه های نوآور فراهم 

می کند.«
به گفته او، یکی از اقدامات مهم گروه داده پردازی در این ســال کلیــد زدن پروژه هم افزایی 
گروه داده پردازی و اســتفاده از فرصت     های همکاری درون گروهی و همچنین اســتفاده از 
خدمات شرکت های دانش بنیان برای رشد هم افزایی بین شرکت های گروه بوده است. او 
می گوید: »گروه داده پردازی پارسیان با آغاز پروژه هم افزایی از طریق توانمندی و همکاری 
بسیار خوب مدیران و بدنه کارآمد بانک پارسیان، توانست پیاده سازی پروژه ها و فرصت های 
به دســت آمده از این هم افزایی را احصا کند و موجبات رشــد بیشــتر گروه و ارائه خدمات 

متنوع تر در کل مجموعه را فراهم سازد.«

  نقش هلدینگ های فناوری اطالعات بانک ها

طبق صحبت های توفیقی، هلدینگ های فناوری اطالعات بانک ها بازوی فناوری بانک ها 
هستند و باید به دیجیتالی شدن بانک ها کمک  کنند. او می گوید: »پارادایم های بانکداری 
در دنیا متحول شده و وظیفه ما این اســت که از این تحوالت جا نمانیم. در واقع می توان 
گفت که وظیفه اصلــی این هلدینگ هــا کمک به بانک هــا برای حرکت به ســمت تحول 
دیجیتال و بانکداری باز است؛ دوران تمرکزگرایی به پایان رسیده و کسب وکارها برای توسعه 
خود باید مشتری محورتر از قبل شوند. برای گروه داده پردازی پارسیان که هسته بانکداری 
)Core Banking( بانک پارسیان را در اختیار دارد، این نقش اهمیت بیشتری پیدا می کند 
و اگر بانک پارســیان و گروه داده پردازی حرکت به ســمت تحول دیجیتــال را دنبال کنند، 
فرصت های زیادی برای پیشگام شدن بانک پارســیان ایجاد می شود و این مزیت رقابتی 
می تواند فاصله بانک پارسیان را از بانک های دیگر بیشــتر کند و خدمات متمایزتری در 

اختیار مشتریان خود قرار دهد.«
او اضافه می کند: »وقتی بانک ها رشد کنند، بسیاری از کسب وکارهای نوآوری که با آنها 
در ارتباط هستند نیز رشد خواهند کرد و حوزه های جدیدی خلق می شود. در نتیجه هم 
مجموعه های نزدیک هســته )Near The Core( و هم آنهایی که نســبت به هســته دور 

هستند )Beyond The Core(، توسعه پیدا می کنند.«

  چشم انداز

گرچه برنامه ریزی برای آینده با توجه به تحوالت اقتصــادی و کمبود منابع در اختیار، کار 
ســاده ای نیســت، اما توفیقی می گوید که بــرای ســال 140۲ برنامه هایی دارند: »در ســال 
140۲ ضمن ادامه ارتقای بانکداری الکترونیکی، گام هــای اولیه را برای تحول دیجیتال در 
بانک پارسیان برمی داریم. با تالش نیروهای متخصص و همکاران مان در حوزه نرم افزار، 
نسخه های جدیدی را در بخش هایی از هســته بانکداری بانک پارسیان خواهیم داشت 
و ضمن اعمال دســتورات بانک مرکــزی برای ایجاد تغییــرات و بهبودهــا در ارائه خدمات 
بانکداری نوین، تحوالت سخت افزاری را که در بانک کلید زده می شود، حمایت و پشتیبانی 
خواهیم کــرد. در حوزه پی اس پی نیــز تالش مان افزایش ســهم بازار با ارائــه خدمات بهتر 
و نوین به مشــتریان مان و پذیرندگان اســت و در حــوزه تولید، تجهیز، تعمیــر و نگهداری 
ســخت افزارهای حوزه پرداخــت نظیر دســتگاه های کارت خــوان، خودپردازهــای بانکی و 
دســتگاه های کش لس ظرفیت های جدیدی ایجاد خواهیم کرد. در حوزه های نوآوری نیز 
ســرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی برای صرفه جویی در مصرف انرژی و منابع آبی و 
تمرکز بر ارائه خدمات هم افزا با بانک پارســیان و مجموعه های مرتبط با بانک را خواهیم 

داشت.«
توفیقی می گوید که هم اکنون جزء سه هلدینگ فناوری اطالعات بزرگ کشور هستند 
و هدف شان تثبیت این جایگاه و پیشرفت مبتنی بر فناوری نوآورانه است. او توضیح 
می دهد که هدف اصلی این هلدینگ تبدیل شــدن به تکیه گاهــی مطمئن برای بانک 
پارسیان اســت تا با ارائه خدمات و محصوالت متنوع و باکیفیت، در میان بانک های 
کشور پیشگام باشد. او امیدوار است از مســیر هم افزایی در مجموعه بانک پارسیان 
و همــکاری بــا شــرکت های دانش بنیــان در ســالی کــه مزین بــه نــام آن اســت، بتواند 
دســتاوردهای قابــل قبولــی را در ایــن حوزه هــا داشــته باشــد و بــرای بانک پارســیان و 

مشتریان خلق ارزش کند 
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امیرحسین عبیری، هم بنیان گذار و مدیرعامل آیتول از چشم انداز پنج ساله این شرکت می گوید

آیتول؛ تنها برند خدمات 
یکپارچه خودرویی

آیتول که در سال ۱۳۹۷ با تمرکز بر سرویس های تجمیع شده عوارض خودرو فعالیت خود را آغاز کرد، پس از گذشت چهار 
سال از فعالیتش، با توسعه و افزایش تنوع خدمات و سرویس ها، به پلتفرمی مطرح در حوزه سرویس های تجمیع شده خودرو 
تبدیل شده و چشم اندازشان این است که به برندی تبدیل شوند که هر کس به خدمات خودرویی نیاز داشت، نام آیتول را 
به یــاد آورد. امیرحســین عبیری، هم بنیان گــذار و مدیرعامــل آیتــول، بزرگ ترین چالش کســب وکارهای ایرانــی را جذب و 
نگهداشت نیروی انسانی می داند و معتقد اســت چیزی به عنوان اقتصاد دیجیتال در ایران وجود ندارد، زیرا سال ها پیش نخبگان ایران، 
کشور را به مقصد هایی که بستر بیشتری برای رشد آنها فراهم می کرد، ترک کرده اند و این روند تا همین امروز نیز ادامه داشته است. در واقع 
او نیروی انسانی را ارزشمندترین سرمایه هر مملکتی می داند و بر این باور است که نه تنها افراد حقیقی که کسب وکارها نیز در وضعیتی که 
تاب ماندن نداشته باشند، به مهاجرت فکر می کنند. او سه برابر شدن میزان فروش آیتول در سال ۱4۰۱ را دستاورد بزرگی می داند و می گوید 
اگر اتفاقات نیمه دوم سال امان می داد، با افزایش سود بیشتری مواجه می شدند. در این شماره از ماهنامه عصر تراکنش به سراغ امیرحسین 

عبیری، هم بنیان گذار و مدیرعامل آیتول رفتیم تا درباره عملکرد، چالش ها و چشم انداز این شرکت گفت وگو کنیم.

   ۱4۰۱؛ سه برابر شدن میزان فروش

1401 برای آیتول سال مهمی بوده و با افزایش سرمایه ای که در پایان سال 1400 اتفاق افتاده، 
شروع شده است. امیرحسین عبیری، هم بنیان گذار و مدیرعامل آیتول در این باره می گوید: 
»افزایش سرمایه ای که در سال 1400 اتفاق افتاد، موجب شد در سال 1401 بر افزایش فروش 
و ساختار داخلی تیم ها متمرکز شویم و توانستیم سایز شرکت را به لحاظ منابع انسانی ۵0 
درصد افزایش دهیم. همچنین بر بهینه بودن روندها و شرکت در کمپین های CSR )مسئولیت 
اجتماعی( نیز متمرکز شدیم و در مجموع به فروشی سه برابر سال قبل دست یافتیم. آیتول 
در سال 1401 بازطراحی شــد و با اضافه کردن یکسری سرویس های لجستیکی و همچنین 

ســرویس های امدادی نظیر باتری، توسعه داده شد. اما 
بیشترین تمرکزمان در سال جاری در حوزه بیمه بود که با 

استقبال مردم نیز روبه رو شد.«

  نیروی انسانی برای ما همه چیز است

او افزایش میل متخصصان به مهاجرت و کاهش انگیزه 
و امید عمومی را یکی از مصائب سال 1401 می داند و در 
این باره توضیح می دهد: »نیروی انسانی، ارزشمندترین 
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دارایــی کســب وکار ماســت و اگــر نتوانیــم در جــذب و 
نگهداشت آن موفق عمل کنیم، شکســت می خوریم. 
میل روزافزون نیروهای متخصص به مهاجرت و تمایل 
بازماندگان به ریموت کار کردن برای شــرکت های غربی، 
معضل بزرگی اســت که نشان از مشــکالت اقتصادی-

اجتماعی ای دارد که مانع رشد و پیشرفت افراد در خاک 
ایران می شــود. در نتیجه بدیهی اســت آنان کــه توانایی 
مهاجرت دارند، کشور را ترک می کنند تا بستر بهتری برای 
رشد و بالندگی خود پیدا کنند. افزایش نرخ تورم و نوسان 
نرخ ارز باعث شد در سالی که گذشت طی چند مرحله 
مجبور به افزایش دستمزد های افراد شویم و این برای ما 
که 70 درصد از هزینه هایمان مربوط به پرداخت حقوق 
پرســنل می شــود، اتفاق ناخوشــایندی بود؛ زیــرا درآمد 
شــرکت در مقایســه با هزینه هایــش افزایــش چندانی 

نداشت و نتوانسته بود پابه پای تورم و دالر رشد کند.«
او بیان می کند که سرمایه های موجود در جامعه کاهش 
یافته و بسیاری از شرکت ها برای تأمین منابع مالی خود 
با مشکالت جدی روبه رو هستند در نتیجه نمی توانند 
از تمام پتانسیل های خود برای رشــد و توسعه استفاده 
کنند. عبیری معتقد اســت گرچه میزان فروش آنها در 
سال 1401 سه برابر شده، اما آن چیزی نیست که برایش 
برنامه ریزی کرده بودند و اگر بستر اقتصادی-اجتماعی 
کشور فراهم بود، می توانســتند عملکرد بهتری داشته 
باشــند و در این بــاره می گویــد: »مــا کســب وکار نوپایــی 
هســتیم و تاب آوری مــان در وضعیت کنونی، دســتاورد 
بزرگی به حســاب می آید؛ محدودیت های اعمال شــده 
بر اینترنت در نیمه دوم سال 1401 شیب نمودار رشد ما 
را متأثر کرد و برخی نیروهای انسانی متخصص مان را از 

دست دادیم، زیرا احساس امنیت شغلی نمی کردند.«

  تأثیر مهاجرت نخبگان بر اقتصاد ایران

عبیری معتقد است چیزی به عنوان اقتصاد دیجیتال 
در ایران وجــود ندارد و واقعیت این اســت کــه تعدادی 
کســب وکار آنالیــن وجــود دارد کــه بــا وجــود موانــع 
و محدودیت هــای بســیار فعالیــت می کننــد. او ایــن 
وضعیــت را نتیجه مهاجرت هم نســل های خودش که 
در بهترین دانشگاه های ایران مانند دانشگاه شریف، 
تهران و امیرکبیر درس خوانده انــد، می داند و می گوید 
که ما ســال  ها پیش نخبــگان خــود را از دســت دادیم و 
تاکنــون نه تنهــا فکری به حــال ایــن مســئله نکرده ایم، 
بلکه روزبه روز عرصه را برای حضور و ماندن نســل های 
جدید نخبــگان تنگ تــر نیــز کرده ایم. او معتقد اســت 
وقتی ســرزمینی نخبگان خــود را صــادر می کنــد، باید 
به فکر وابســتگی های بعد از آن و نیاز مبرم بــه واردات 
در حوزه هــای مختلــف نیــز باشــد. عبیــری می گویــد: 
»در چنیــن وضعیتــی کســب وکارها نیــز بــه مهاجرت 
تیمی فکر می کنند، زیرا با ماندن در بستری که به آنها 
امــکان خودشــکوفایی و خدمت بــه بشــر را نمی دهد، 
مجبور می شــوند به حوزه هایی با خلــق ارزش حداقلی 
روی بیاورنــد و رفته رفته کوچک و ناپدید شــوند. آیتول 
نیــز در حــال حاضــر از فعالیت هــای داده محــوری کــه 
نیازمند دانش عمیق است، فاصله گرفته و روی کارهای 

عملیاتی تر متمرکز شده است.«

    رگوله بودن هزینه ها، رگوله نبودن درآمدها

بــا توجــه بــه حل نشــدن مســائلی کــه در ســال های قبــل 
گریبان گیر کسب وکارهای کشور بوده، پیش بینی می شود 
کــه چالش هــای آنــان بــرای حفــظ حیــات و توســعه خود 
در ســال های آتی نیز ادامه داشــته باشــد. عبیــری درباره 
چالش هایی که ممکن است در سال 140۲ گریبان گیر آنها 
شود، می گوید: »افزایش 40درصدی درآمدها در سال 1401 
در صورتی اتفاق افتاد که درآمد شرکت ها چنین تغییری 
نکرده بود و از طرفی این انتظار در پرسنل وجود داشت که 
ما باید برای وضعیــت اقتصادی آنها چاره ای بیندیشــیم 
تــا وضعیت شــان از چیــزی کــه هســت، بدتــر نشــود، اما 
واقعیت این اســت که خود ما کارفرمایان نیز دچار همین 
وضعیت هستیم و با توجه به سرمایه ای که گذاشته ایم، 
چیزی عایدمان نمی شود و روزبه روز فقیرتر می شویم، زیرا 
درآمدهایمان ریالــی و هزینه هایمان دالری اســت. اکنون 
که در آستانه سال جدید هستیم، هیچ چشم اندازی برای 
وضعیــت دســتمزدها نداریم و ایــن برای کســب وکارهای 
مبتنی بر نیروی انســانی ترســناک اســت. دولــت هزینه  
ســرویس های مــا را کنتــرل می کنــد، امــا هیــچ کنترلــی بر 
هزینه تبلیغات، تجهیزات و نیروی انسانی ما ندارد و این 
رگوله بودن درآمدهــا و رگوله نبودن هزینه هــا ضربه بزرگی 
به ما می زند. عالوه بر این، محدودیت های اعمال شده بر 
اینترنت نیز اعتماد افراد برای اداره کسب وکار اینترنتی در 

ایران را نابود کرده است.«

  چشم انداز آیتول

عبیــری برنامه ریزی بلندمــدت در ایــران را امری نشــدنی 
می دانــد و توضیــح می دهــد کــه آیتــول هدفــی جــز ارائــه 
ســرویس های جامــع و باکیفیــت در حــوزه اتومبیل هــای 
شــخصی نــدارد و از زمانــی کــه آغــاز بــه کار کــرده تاکنون 
کوشــیده تــا خدمــات یکپارچــه ای را در بــازار خــود خلق و 
ارائــه کنــد. او در این بــاره می گویــد: »آن زمانــی کــه مــا در 
بحث پرداخت یکپارچه خدمات خودرو وارد شدیم، هیچ 
سرویسی در کشور وجود نداشــت که همه پرداخت های 
مرتبط با خودرو را یکجا داشــته باشــد و ما اولین شــرکتی 
بودیم که چنین محصولی را ایجاد کردیم. امســال نیز در 
اواخــر پاییز و اوایل زمســتان ســرویس پرداخــت عوارض 
ســالیانه خــودرو به صــورت یکپارچــه در سراســر کشــور و 
بیمه قســطی بدون ضمانت را برای اولین بار در ایران ارائه 
دادیم و به مبحث خدمات امدادی نیز وارد شدیم. برنامه 
ما در سال 140۲ این اســت که دو الی سه سرویس جدید 
به بازار معرفی کنیم که شــامل فروشگاه قطعات خودرو و 

سرویس های امدادی بیشتر می شود.«
او هدف پنج ســاله آیتول را در این می بیند که در آینده هر 
کس به خدمات خودرو نیاز دارد، آیتول را به یاد آورد و از آن 

استفاده کند و برند آنها در یاد بماند.
او معتقد است همان طور که اشخاص حقیقی به مهاجرت 
فکــر می کنند، ایــن اتفــاق بــرای شــرکت ها نیــز می افتد و 
آیتولی  ها نیز بارها به مهاجرت تیمی فکر کرده اند و گرچه 
حضور در کشور، اولویت اصلی آنهاســت، اما در صورتی 
که توان رشد و توســعه در بازار داخلی و تعامل با بازارهای 
منطقــه و جهــان را نداشــته باشــند، ممکــن اســت بــرای 

مهاجرت از ایران برنامه ریزی کنند  

عبیری معتقد 
است چیزی 
به عنوان اقتصاد 
دیجیتال در 
ایران وجود ندارد 
و واقعیت این 
است که تعدادی 
کسب وکار آنالین 
وجود دارد که 
با وجود موانع و 
محدودیت های 
بسیار فعالیت 
می کنند. او 
این وضعیت را 
نتیجه مهاجرت 
هم نسل های 
خودش که 
در بهترین 
دانشگاه های 
ایران مانند 
دانشگاه شریف، 
تهران و امیرکبیر 
درس خوانده اند، 
می داند
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حمزه آقابابایی، مدیرعامل پرداخت الکترونیک سپهر درخصوص برنامه های آتی این شرکت مطرح کرد

1402؛ سال تجربه های 
خوشایند برای مشتریان سپهر

پرداخت الکترونیک سپهر یکی از ۱۲ شرکت دارنده مجوز پی اس پی از بانک مرکزی است که از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را 
آغاز کرده است؛ شرکتی که تا سال ۱۳۹۷ با نام تجاری مبناکارت آریا فعالیت می کرد و در دی ماه ۱۳۹۷ به »پرداخت الکترونیک 
سپهر« تغییر نام داد تا بتواند با چابکی و دقت بیشتری ساختارها و زیرساخت های شرکت را بهبود دهد. حمزه آقابابایی 
که از خردادماه ۱4۰۱ مدیرعامل این شرکت است، بهبود زیرساخت   ها، افزایش تعداد و حجم تراکنش ها و ایجاد انضباط 
مالی را از جمله تغییراتی می داند که با روی کار آمدن تیم مدیریتی جدید در این شرکت ایجاد شده اند. او از تورم فزاینده، جذب و نگهداشت 
نیروی انسانی و عدم اصالح نظام کارمزد به عنوان بزرگ ترین چالش های شرکت های پی اس پی نام می برد و معتقد است به منظور برقراری 
ارتباط مؤثر با حاکمیت و بیان دغدغه ها و مشکالت صنعت پرداخت فعالیت های صنفی می تواند به پیشبرد این موضوع کمک کند. آقابابایی 
تمرکز شرکت های پرداخت بر یک صنعت خاص را اقدامی در راستای شفافیت  زدایی و انحصار می داند و بیان می کند که گرچه بانک صادرات 
ایران، به واسطه قدمت و منابع در اختیار توان اجرای پروژه های حاکمیتی را دارد، اما آنها فعالیت در فضای رقابتی را ترجیح می دهند. در این 
گفت وگو با حمزه آقابابایی، مدیرعامل پرداخت الکترونیک سپهر درباره عملکرد، چالش ها و چشم انداز آنها صحبت کردیم که در ادامه 

گزارشی از این گفت وگو را می خوانید.

   ۱4۰۱ در یک نگاه

حمزه آقابابایی در تاریخ ۲۳ خرداد 1401 در مراسمی با حضور مدیران ارشد بانک صادرات 
ایران و معاونان و مدیران ارشد شرکت پرداخت الکترونیک سپهر )پاس(، به عنوان مدیرعامل 
این شــرکت منصوب شــد. او دربــاره تغییراتــی که در شــرکت بعــد از تغییر تیــم مدیریتی 

ایجاد شــد، می گوید: »با آمدن تیم جدیــد به پرداخت 
الکترونیک ســپهر، تغییراتی در رویکرد سازمان ایجاد 
شــد که شــامل تالش بــرای بهبود ســودآوری شــرکت و 
افزایش درآمدهــای آن بود که از طریق تعریف همکاری 
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با کسب وکارهای جدید محقق شد. دومین تغییری که شاهد آن بودیم، افزایش تعداد و 
مبلغ تراکنش های شرکت بود.«

او توضیح می دهد که سهام دار اصلی این شرکت، بانک صادرات است و آنها موظف اند که 
در وهله اول بر ارائه خدمت به این بانک متمرکز شوند و منطبق با سیاست های آن پیش 
بروند. در نتیجه در سالی که گذشت، برای پایداری و ارتقای زیرساخت های فنی شرکت 
اقداماتی را انجام دادند تا به لحاظ فنی آمادگی اجرای طرح های مختلف را داشته باشند. 
عالوه بر این با ایجاد انضباط مالی در شــرکت اقداماتی انجام شــده تا با کنترل یا حذف 
هزینه های غیرضرور، منابع مالی بیشتری را برای شرکت و برنامه های آتی ذخیره کنند. 

برای مثال ما شاهد رشــد 1701۳ درصدی ســود عملیاتی قبل از مالیات 1401 نسبت به 
عملکرد سال مالی 1400 بودیم.

آقابابایی درباره دیگر اقدامات شان در سال گذشته می گوید: »عالوه بر برقراری انضباط 
مالی، ما به تقویت زیرساخت ها و استفاده از مدل های کسب وکاری توجه ویژه ای داشتیم؛ 
در سالی که گذشت ما در چهار حوزه مختلف اقدامات اثربخشی انجام دادیم. افزایش 
سرمایه ۳74درصدی شرکت یکی از این حوزه ها بود که تأثیر مهمی در پیشبرد برنامه های 

عملیاتی و راهبردی ما داشت. 
در حوزه تراکنش با هدف گذاری و برنامه ریزی انجام شده به صورت جدی روی تراکنش های 
اینترنتی متمرکز شدیم و به لحاظ شــاخص تعداد و حجم تراکنش جایگاه خود را ارتقا 
دادیم؛ به طوری که بر اساس گزارش های شاپرک در شاخص تعداد شاهد رشد دوپله ای و 

در شاخص مبلغ شاهد رشد پنج پله ای بودیم. 
در حوزه زیرساخت ها منابع حاصل از افزایش سرمایه صرف تجهیز نرم افزار،  سخت افزار و 
مغزافزارهای شرکت شد و به منظور نوسازی شبکه و جذب پذیرندگان جدید و ارزنده، ارائه 
دستگاه کارت خوان اندرویدی و سیار به روز در دستور کار قرار گرفت که بخش مهمی از آن 
محقق شده و در حال انجام است. همچنین با بهینه سازی ابزارهای سازمان در شرکت 
که به ما در بهبود فرایندهای داخلی مان کمک می کند، تالش کردیم سازمان را برای رشد 

پایدار و پاسخگویی سریع به نیاز بازار و مشتری آماده کنیم. 
در بخش تعمیرات دســتگاه های کارت خوان خط تعمیرات را تجهیز کردیــم و این امر به 
خودکفایی ما در تعمیر دستگاه های کارت خوانی منجر شد که آسیب می بینند. در این 
زمینه و به ویژه در برنامه های توسعه ای امکان ارائه خدمات به سایر شرکت های صنعت 
را نیز داریم. عالوه بر این، بر نرم افزارهای مورد نیاز صنعت پرداخت نیز متمرکز شدیم.«

او اضافــه می کند کــه در پرداخت الکترونیک ســپهر با چند بانــک تفاهم نامه همکاری 
امضا کرده  تا عالوه بر بهبود جایگاه خود در بازار، به جامعه مشتریان بیشتری سرویس 
ارائه دهد. او بیان می کند که اولویت اصلی شان ارائه خدمت به بانک صادرات است، اما 

شرکت جهت ارائه خدمات به سایر بانک ها نیز برنامه جدی دارد.
آقابابایی از همکاری شــرکت پرداخت الکترونیک ســپهر بــا مجموعه های ســازمانی از 
جمله وزارت علوم، دانشگاه آزاد و... و همچنین مجموعه های فعال در حوزه فین تک خبر 
می دهد و می گوید: »تنوع بخشی به جامعه مشتریان شرکت می تواند ارزش افزوده قابل 

توجهی برای پاس ایجاد کند.«

  مهاجرت، تورم و رگوالتوری 

1401، سال پرفرازونشــیبی برای کســب وکارهای اقتصاد دیجیتال کشــور بود. آقابابایی 
چالش های این ســال را به ســه دســته کلی تقســیم می کنــد و می گویــد: »اولین چالش 
شرکت های پی اس پی در سال سختی که گذشت، درآمدزایی بود. شرکت های پی اس پی 
از طریــق اجاره دســتگاه های کارت خــوان و کارمــزد تراکنش های شــاپرکی کســب درآمد 
می کنند و در وضعیتی که نظام کارمزدی کنونی قریب شــش سال است که مورد انتقاد 
همگان بوده و اصالح نشده، عمالً نظام درآمدزایی شرکت ها با اختالل جدی روبه رو شده 
است. این در حالی است که هزینه های ما دالری و درآمدمان ریالی است. دومین چالش 
به جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص برمی گردد؛ شرکت های پی اس پی توان 
پرداخت دستمزدهای باال را ندارند و این موضوع جذب نیرو را سخت می کند. از طرفی 
فضای اجتماعی چند ماه گذشــته به واسطه تبلیغات مسموم رسانه های بیگانه باعث 
افزایش میل به مهاجرت نیروی متخصص در حوزه فناوری اطالعات شده و عمالً تناسب 
حقوق و دستمزد با هزینه ها چالش برانگیز شده است؛ بنابراین نیروی متخصص ترجیح 
می دهد به شکل فریلنسری کار کند و بخشی از کســر درآمد خود را با درآمدهای دالری 
جبران کند تا شکاف بین درآمدها و هزینه های خود را پر کند. نداشتن نظام جبران خدمات 

کارآمدی کــه نیازهای افــراد را تأمیــن کند نیــز از دیگر علل 
مهاجرت آنها و ترک کشور است. ما برای کاهش روند ریزش 
سرمایه انسانی، اقداماتی مانند آموزش همکاران و ایجاد 
محرک های انگیزشی را که شامل نظام های جبران خدمات 

نقدی و غیرنقدی می شود، انجام داده ایم.«
او می افزاید: »در هر صورت امیدواریم با تالش مســئوالن 
دولت ساختارهای اقتصادی-اجتماعی کشور بهبود یابد 
و ان شــاءهللا شــاهد ثبات در بخش های مختلف باشــیم. 
چالــش بعــدی مربوط بــه عــدم هماهنگــی برخــی فعاالن 
صنعت و نامتناسب ســازی فضای رقابت است؛ بنابراین 
با اتحاد بیشــتر و پیگیری ها از طریق فعالیت های صنفی  
امیدواریــم وحــدت رویــه در بیــن ارکان صنعــت پرداخت 

ایجاد شود.«

  مشتریان وفادار، سرمایه اند

بنا بر صحبت های آقابابایی، پرداخت الکترونیک سپهر 
در ســال 140۲ تــالش می کنــد تــا بــا ارتقــای ســطح کیفــی 
محصوالت و خدمات خود، تجربه بهتری را برای مشتریان 
رقم بزند. عالوه بر این قرار اســت پایانه های فــروش خود را 
بهسازی و نوسازی کند تا بتواند سهم بازارش را ارتقا دهد. 
او امیدوار است که در سال 140۲ دولت محترم با مهار تورم 
بتواند تهدیدات مربوط به بقای کسب وکارها را به حداقل 

برساند و معتقد است این کار شدنی است.
آقابابایی می گوید: »تورم ماهیانه ای که با آن روبه رو هستیم، 
پیش بینی های مالی و برنامه ریزی های مــا را دچار انحراف 
و برنامه ریــزی بلندمــدت را ســخت می کنــد. افــق اصلــی 
ما، جــذب تراکنش هــای مؤثــر، ارتقــای بهــره وری و ارتقای 
شــاخص هایی اســت کــه پی اس پی هــا بر اســاس آنهــا در 
رتبه بندی شاپرک ســنجیده می شــوند. عالوه بر این برای 
بورسی شــدن برنامه هایی داریم و تالش می کنیم در حوزه 
ابزارهای پذیرش رشد کنیم و برنامه توسعه ای خود را پیش 
ببریــم.« او به وضعیــت کنونی تیــم مســتقر در پرداخت 
الکترونیک ســپهر خوش بین اســت و می گوید اگر بســتر 
جامعه اجازه دهد، در آینده شــاهد پیشــرفت این شرکت 
خواهیم بود. او معتقد اســت یک شــرکت پی اس پی باید 
بتواند رضایت مشــتریان خــود را جلب کند تــا در نهایت 

صاحب گنجینه ارزشمندی به نام مشتریان وفادار شود.

  لزوم فعالیت در فضای رقابتی

آقابابایی با بیان اینکه ترجیح شان بر این است که انحصار 
هیچ صنفی را برای خود رقم نزنند، درباره فعالیت در فضای 
رقابتی می گوید: »بانک صادرات ایران، بانک بزرگی است 
که توان اجرای طرح های حاکمیتی را دارد، اما ترجیح ما بر 
این اســت که در فضایی رقابتــی فعالیت کنیــم و انحصار 
هیــچ صنفــی را بــرای خودمان رقــم نزنیــم؛ فضــای رقابتی 
موجب شــفافیت دائمــی و تالش شــرکت ها بــرای ارتقای 
سطح خدمات آن سازمان می شــود. در نتیجه به طور کلی 
بنده با انحصارطلبی در صنعت پرداخت موافق نیســتم. 
تاکنون اجرای طرح های انحصاری ضربه خاصی به سهم 
بازار مــا وارد نکــرده، زیــرا دســتگاه های کارت خــوان زیادی 
در آن حوزه ها نداشــتیم، ولی بــا این وجود بر ایــن باورم که 
شــرکت های پی اس پی بایــد در فضــای رقابتی و بر اســاس 

مزیت های رقابتی که دارند فعالیت کنند.« 
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فناور ی های مالی ایران

  بانک پالس؛ اپلیکیشن جدید بانک ملت

به گفته علیرضا بیجار نرم افزار موبایلی بانک پالس که ترکیبی از نرم افزار بانکی و پیام رسان 
است، یکی از مهم ترین پروژه های نرم افزاری بانکی شرکت مهندسی نرم افزار شقایق است که 
اوایل نیمه دوم سال 1401 بعد از دو سال و نیم فعالیت مستمر با حضور وزیر محترم اقتصاد و 
مدیرعامل محترم بانک ملت از آن رونمایی شد: »بانک پالس اپلیکیشنی است که خدمات 
بانکی را بر بستر شبکه اجتماعی ارائه می دهد و تقریباً هر آنچه را که کاربر از یک پیام رسان 
می خواهد، در خود جای  داده است. بانک پالس در دو نسخه اندروید و آی اواس عرضه شده و 
تا اواخر سال جاری نسخه تحت وب آن نیز در اختیار کاربران قرار می گیرد. این محصول اوایل 
پاییز رونمایی شد و از آن زمان با وجود تبلیغات محدود نزدیک به 700 هزار نفر اپلیکیشن را 
نصب  کرده اند که این موضوع نشان دهنده تمایل مشتریان به محصوالت بانک ملت است.«
بر اساس گفته های بیجار درباره مزیت های رقابتی بانک پالس، این اپلیکیشن بر پایه آخرین 

اســتانداردهای امنیتی ابالغی از ســمت نهادهای ناظر 
طراحــی، پیاده ســازی و تولید شــده و هــر الــزام امنیتی و 
ارتباطی هم در آن رعایت شده اســت. عالوه بر این برای 
طراحی تمام بخش های بانک پالس از نظرات کاربران سایر 
محصوالت بانک و مستندات توصیفی ریسک استفاده 
شده است. او در توضیح این موارد می گوید: »به عبارتی 
دیگر برای ریسک های احتمالی سمت بانک یا مشتری، 
بر اســاس ایــن مســتندات راهکار مناســب اندیشــیده 

می شود.«
بیجار در واکنش به این ســؤال که آیا می توان پیام رسان 
بلــه را رقیبی برای بانک پالس دانســت،  پاســخ می دهد: 

علیرضا بیجار، مدیرعامل شرکت مهندسی نرم افزار شقایق از تمرکز این شرکت بر بانکداری مبتنی بر 
شبکه های اجتماعی می گوید

بانک پالس؛ به دنبال 
تجربه ای متمایز

شرکت مهندسی نرم افزار شقایق یکی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ بهسازان فرداست که در سال ۱۳۸۲ با هدف ارائه 
خدمات نرم افزاری به اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس شد. این مجموعه در زمینه های مختلف اعم از تولید نرم افزار، فروش، 
نصب، پشتیبانی و خدمات پس از فروش فعالیت می کند و در سال ۱4۰۱ عمده تمرکز آن در حوزه بانکداری مبتنی بر شبکه های 
اجتماعی و راه اندازی اپلیکیشــن بانک پالس بود؛ اپلیکیشــنی که خدمات بانکی را با زیرساخت پیام رســانی به کاربران ارائه 
می دهد. در گفت وگویی که با علیرضا بیجار، مدیرعامل شرکت مهندسی نرم افزار شقایق داشتیم؛ بر مهم ترین اقدامات و چالش هایشان در 
سال جاری و برنامه هایشان برای سال ۱4۰۲ پرداختیم. به گفته او، تمرکز اصلی شقایق در سال ۱4۰۲ بر توسعه و ارتقای اپلیکیشن بانک پالس 

خواهد بود تا بتوانند آن را به اپلیکیشن مرجع بانکی و پیام رسانی کشور تبدیل کنند.

عکس: پریا امیرحاجلو
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سال ششم
شماره شصت وهفتم

کسبوکار

»بانک ها برای سامان دهی اپلیکیشن های خود رویکرد 
و اهداف متفاوتی دارند. شاید در زمینه  هایی مانند ارائه 
ســرویس خدمــات بانکی و پیام رســان مشــابه باشــیم، 
اما بانک ملت با توجه به سیاســت خود ســعی کــرده از 
خدمــات جدیدی نیز در این اپلیکیشــن اســتفاده کند. 
برای مثــال با تعیین حســاب های مبدأ و مقصــد در این 
اپلیکیشــن کاربــران همزمــان و هنــگام چــت می توانند 
از/بــرای یکدیگر پــول درخواســت/واریز کننــد و بدون 
خروج از صفحه و بدون نیاز به ورود اطالعات کارت مبدأ 
و مقصد تراکنــش را انجام دهند. یکی دیگــر از خدمات 
متمایز این اپلیکیشن این است که برای ایام خاص امکان 
ارائه بازی وارهای متفاوتی فراهم شــده است. برای مثال 
همزمان با برگزاری جام  جهانی امکان پیش بینی و اطالع 
از نتایج بازی ها در بانک پالس فراهم شد. اخیراً نیز لیگ 
حرفه ای خلیج  فارس به این بخش اضافه شده است. در 
آینده نیز با هدف ایجاد ارتباط تنگاتنگ با کاربران، تعداد 
رویدادهــای ورزشــی و فرهنگــی بانک پــالس را افزایــش 

خواهیم داد.«
بیجار سپس توضیح می دهد که بانک ملت و به تبع آن 
شرکت شقایق تاکنون برنامه ای برای ورود تخصصی به 
حــوزه نئوبانک نداشــته اند، اما اپلیکیشــن بانک پالس 
اقدام نوآورانه ای از ســوی بانک ملت است. او سپس به 
خدمات این اپلیکیشن اشاره می کند: »سرویس مدیریت 
مالی رویدادها یکی دیگر از خدمات بانک پالس است که 
با نام دُنگی برای گروه ها و رویدادها تعریف شده است.«  
به گفته بیجار، در سرویس دُنگی کاربران می توانند مبلغ 
یک صورت حســاب را بین چند نفر به صــورت پرداخت 
اشتراکی یا دُنگی تقسیم کنند. در حقیقت، این سرویس 
بــه کاربر اجــازه می دهد یک گــروه از دوســتان خــود را به 
یک فهرســت مالی تبدیل، تا یک مبلغ مشــخص را در 
میان آنان بر اساس نســبت  سهم معین شده، تسهیم 
کند. همچنین این قابلیت ایجاد شده تا هر کاربر بتواند 
مجموعه تبادالت مالی خود با یک فرد مشخص را با یک 

کلیک مشاهده کند. «
او اضافه می کند که مشتری در بخش قبوض بانک پالس 
می تواند از آخرین وضعیت قبــوض خود در بخش های 
متفــاوت خدمــات شــهری مطلــع شــود و به صــورت 
خودکار آنهــا را پرداخت کند. ســایت اینترنتی باشــگاه 
مشــتریان هم در راســتای افزایــش وفاداری مشــتری به 
اپلیکیشــن بانک پالس اضافه شــده اســت. بــه عبارت 
دیگر، بانک پالس امکان ارائه خدمات باشگاه مشتریان 
بانک ملــت و برنامه هــای وفــاداری مرتبط بــا آن را فراهم 

کرده است.
به گفتــه بیجــار، محصــوالت مهــم شــرکت شــقایق به 
بانک پــالس خالصــه نمی شــود و »محــب« )ســامانه 
مدیریت حساب های بانکی( یکی دیگر از محصوالت این 
شرکت اســت که سال هاست جهت مدیریت عملیات 
حساب های مشــتریان بزرگ در اختیار بانک ملت قرار 
گرفته است. سامانه »نماچک« نیز در کنار مرکز تماس 
ملت )1۵۵6(، باشگاه مشتریان ملت، کارت های اعتباری 
بانک ملت، شرکای تجاری، سامانه سهیم و اپلیکیشن 
منابع انسانی بانک ملت، محصوالت و خدماتی هستند 
که شرکت شــقایق آنها را پشــتیبانی و برای توسعه آنان 

تالش می کند.
طبق گفته  های بیجار، شرکت شقایق در سال 1401 با توجه  به اهمیت یافتن موضوع امنیت، 
بر امن سازی سیستم های نرم افزاری و سرورها تمرکز بیشتری کرد تا توان ایستادگی در مقابل 
حمالت سایبری را داشته باشد. او می گوید: »شرکت شقایق در سال 1401 توانست با اتکا بر 
دانش متخصصان توانمند خود در بحبوحه حمالت سایبری در امان بماند و میان شرکت های 
هلدینگ بانک ملت به عنوان شرکتی امن مورد توجه قرار گیرد. همچنین در سال 1401 عالوه 
بر توجه به موضوعات زیرساختی، مانیتورینگ نرم افزار موبایلی بانک پالس را به عنوان مسیر 
اصلی خود تعیین کردیم تا مشتریان بانک بدون وقفه به صورت 7×۲4 از آن استفاده کنند. 

البته تعداد زیاد متقاضیان نصب و راه اندازی نرم افزار محب نیز پروژه ای پرکار برای ما بود.«

  ورود به حوزه لندتک

یکی از برنامه های مهم شرکت مهندسی نرم افزار شقایق ورود به حوزه لندتک و هم افزایی با 
فعاالن و کسب وکارهای این حوزه در سال 140۲ است. به گفته بیجار، شرکت شقایق در سال 
1401 برای پیشبرد این برنامه در سال آینده برنامه ریزی خاصی کرده است. در واقع این شرکت 
قصد دارد با ورود به الیه میانی، شرایطی را ایجاد کند که  فروشندگان، کاال و خدمات شان را 
به صورت اقساطی به کاربران بفروشند. او در این خصوص توضیح می دهد: »در فاز اول این 
پروژه، بانک ملت متولی تأمین مالی پروژه است و این شرکت وظیفه استعالم اعتبارسنجی 
جهت تخصیص اعتبار را بر عهده دارد. شقایق در راستای تکمیل خدمات حوزه تسهیالتی 
خود به دنبال جذب سرمایه گذار )بانک ملت یا هر تأمین کننده دیگری( و همچنین به دنبال 

همکاری با استارتاپ ها و کسب   وکارهای متقاضی، برای ورود به حوزه BNPL است.

  چالش های سالی که گذشت 

علیرضا بیجار حمالت سایبری و الزام ارتقای زیرساخت ها و نگهداشت نیروهای انسانی را 
به عنوان دو چالش عمده  شرکت های فناوری محور در سال 1401 معرفی می کند. به اعتقاد 
او، ضرورت ارتقای امنیت در سالی که گذشت، شرکت ها را متحمل هزینه های هنگفت مالی 
و معنوی کرد و باعث شــد اقدامــات ناقص و مقطعی تمام این ســال ها، در ســال پرچالش و 
متفاوت 1401 تکمیل شود. بیجار با اشاره به چالش نگهداشت نیروهای انسانی نیز می گوید: 
»در کنار شرایط و تنگناهای اقتصادی، تمایل نیروی انسانی به  مهاجرت یا فعالیت به عنوان 
برنامه نویس یا متخصص آزاد )فریلنسر( به دلیل اختالف ارزش حقوق ریالی با دالر، تمرکز 
کارکنان خبره یا نیمه خبره را بر هم زده و آنها را به ســمت همکاری با شــرکت های خارجی یا 
شرکت های داخلی با بنیه مالی بهتر سوق داده است. به سبب این اتفاقات هزینه نگهداشت 
نیروهای انسانی افزایش پیدا کرده و از آنجایی که بانک ملت سفارش دهنده محصوالت به 
شرکت مهندسی نرم افزار شقایق است، دشواری مواجهه شــرکت با این چالش دوچندان 

می شود؛ چراکه نمی توانیم بی محابا برای نگهداشت نیروی انسانی هزینه  کنیم.«
بیجار عنوان می کند که احتماالً در سال 140۲ شدت چالش های مذکور بیشتر و مواجهه با 
آن دشوارتر خواهد شد: »مجموعه های تولیدکننده محصوالت نرم افزاری با موج وسیعی از 
چالش ها روبه رو هستند. تمام چالش های امسال اعم از نگهداشت نیروی انسانی، حقوق 
و دستمزد، نوسانات ارز،  ریسک مسائل امنیتی و تورم،  پایداری سرویس و تأمین تجهیزات 
را در سال آینده نیز خواهیم داشــت که باید با مدیریت اقتصادی و توجه به تولیدات و توان 

متخصصان خودمان این چالش ها را پشت سر بگذاریم.«

  متمرکز بر توسعه خدمات

بر اساس گفته های بیجار، در سال 1401 شرکت شقایق توانست مسیر تولید فاز اول اپلیکیشن 
بانک پالس را به انتها برساند و به عنوان تولیدکننده نرم افزار موبایلی وارد بازار شود و جایگاه 
خود را تثبیت کند. پیشــبرد همیــن رویکرد، مهم تریــن برنامه این شــرکت در ســال 140۲ و 
تبدیل شدن به شــرکتی قابل  اتکا برای بانک ملت و بازار خدمات موبایلی است. به گفته او، 
این مهم با همکاری و حمایــت مدیرعامل و  اعضای هیئت مدیره هلدینگ بهســازان فردا، 
هیئت  مدیره شرکت و در سایه توجهات خاص و توسعه  طلبانه مدیران ارشد بانک به خصوص 

حوزه فناوری اطالعات و کسب وکار بانک محقق خواهد شد.
بیجار می گوید تمرکز اصلی شقایق در سال 140۲ بر توسعه و ارتقای اپلیکیشن بانک پالس 
خواهد بود: »در سال آینده با توجه به درخواســت بانک امکان تماس صوتی و تصویری در 
بانک پالس به بهره برداری خواهد رسید و امیدوارم بتوانیم با کار جمعی و تعامل سازنده این 

اپلیکیشن را به اپلیکیشن مرجع بانکی و پیام رسانی کشور تبدیل کنیم.« 
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فناور ی های مالی ایران

در
 در گفت وگو با محمد فرجود،  مدیرعامل هلدینگ فناوری و نوآوری بانک تجارت

درباره مأموریت این شرکت مطرح شد

 همراه بانک تجارت
مسیر دیجیتالی شدن

هلدینگ فناوری و نوآوری بانک تجارت )تفتا( از سال ۱۳۹۳ با هدف برنامه ریزی، مدیریت و نظارت بر شرکت های تابعه در 
مسیر ارزش آفرینی و هم افزایی در ارائه خدمات بانکی به بانک تجارت و کمک به ارتقای زیست بوم مالی کشور  تأسیس شد. 
مدیرعامل این هلدینگ وظیفه اصلی آن را کمک به بانک تجارت در مسیر تحول دیجیتال و توسعه پارادایم بانکداری باز 
می داند و معتقد است هلدینگ های فناوری اطالعات بانک ها نقش مهمی در تکمیل حلقه های زنجیره محصوالت و خلق 
ارزش برای مشتریان آنها دارند و این مهم از طریق ایجاد تعامل بین بانک و سایر بازیگران مالی کشور محقق می شود. او باور دارد که جذب 
و نگهداشت نیروی انسانی متخصص دشوار شده و به همین منظور مدرسه ای مهارت محور تأسیس کرده اند تا نیروی مورد نظرشان را تربیت 
و تأمین کنند. او ۱4۰۲ را سال ترقی بانک تجارت در حوزه خدمات و زیرساخت های دیجیتال می داند و می گوید ۱4۰۱ سال تغییرات اساسی 
ساختاری، مدیریتی و فرایندی در این بانک بوده است. در گفت وگو با محمد فرجود، مدیرعامل هلدینگ فناوری و نوآوری بانک تجارت درباره 

عملکرد، چالش ها و چشم انداز این شرکت صحبت کردیم. در ادامه گفت وگوی عصر تراکنش را با او می خوانید.

  ۱4۰۱؛ سال پوست اندازی

بنا بر صحبت های محمد فرجود، مدیرعامل هلدینگ فناوری اطالعات بانک تجارت بیشترین 
تمرکز آنها در سال 1401 بر بُعد راهبردی بوده است. او در این باره می گوید: »در سالی که گذشت 
تمرکزمان بر این بود که بتوانیم بانک تجارت را به سیستم نوآوری کشور متصل کنیم و آن را 
به سمت تبدیل شدن به یک بانک دیجیتال راهبری کنیم. در همین راستا زیرمجموعه های 
هلدینگ، محصوالت و سرویس های مختلفی را طراحی و تولید کردند تا زنجیره خدمات بانک 
به مشتریانش تکمیل شــود.« او توضیح می دهد که در ســال 1401 هلدینگ تفتا تغییرات 
اساسی کرده و رویکرد مدیریتی، ساختارها، مأموریت ها و اولویت های آن دگرگون شده است. 
او معتقد است 1401، سال بسیار سختی برای بازیگران اقتصادی ایران بود و فضای عمومی 
کسب وکارها تنش و ابهام زیادی را تحمل کرده است. او می گوید: »این چالش ها در نیمه دوم 

ســال افزایش یافتــه و بســیاری از کســب وکارهایی را که 
به نوعی به اینترنت وابسته بوده اند، متضرر کرده است. 
»تفتا« نیز از این قاعده مستثنی نبود و گرچه شرکت های 
زیرمجموعــه »تفتا« رشــد قابــل توجهــی در این ســال 
داشــته اند، اما اگر وضعیت عادی بــود، عملکرد بهتری 

نشان می دادند.«

  مدرسه علوم و مهارت های دیجیتال

مهاجــرت و دورکاری نیــروی انســانی متخصــص بــرای 
کشورهای دیگر به کمبود نیروی انسانی منجر شده و این 

عکس: حامد کریم زاده
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کسبوکار

مسئله بسیاری از کسب وکارهای حوزه فناوری اطالعات را با چالش جذب و نگهداشت 
نیروی انسانی مواجه کرده است. فرجود در این باره توضیح می دهد: »ما نیز در هلدینگ 
»تفتا« با مشــکل جذب و نگهداشــت نیروی انســانی دســت وپنجه نرم می کنیــم و این 
مسئله به مهم ترین معضل همه کسب وکارهای دیجیتال تبدیل شده است. ما برای حل 
این مسئله مدرسه علوم و مهارت های دیجیتال را تأسیس کردیم تا نیروی مورد نیازمان را 
خودمان پرورش دهیم. با این وجود هیچ تضمینی وجود ندارد که این افراد پس از رسیدن 

به مهارت های کافی به فکر خروج از شرکت نیفتند.«
او یکی از چالش های سال گذشته را افزایش مأموریت ها و حجم کارهای شرکت های تابعه 
»تفتا« می داند و می گوید که مدیریت چنین تغییری کار آســانی نبوده است. او معتقد 
است برای بانک تجارت مقوله تحول دیجیتال امر نسبتاً جدیدی بوده که مانند دو تغییرات 

اساسی دیگر، دشواری های خودش را داشته است.

  دستاوردها

فرجود مهم ترین دستاورد تفتا در سال 1401 را کمک به بانک تجارت برای قرار گرفتن در 
مســیر تحول دیجیتال می داند: »حضور پررنگ ما در ســال 1401 در اکوسیستم نوآوری 
کشور باعث شد که بانک به ما اعتماد کند و این اعتماد برای هلدینگ امر خوشایندی بود و 
به ما برای فعالیت حداکثری در راستای ارتقای زیرساخت ها و بستر دیجیتالی شدن بانک 
انگیزه می داد. در حال حاضر بانک تجارت برای بسیاری از امور خود روی »تفتا« حساب 
می کند و این هم برای مــا و هم برای بانک اتفاق مبارکی اســت؛ هم اکنــون بانک می تواند 
به برنامه های بلندپروازانه تری فکر کرده و نقشــه های بزرگ تری ترسیم کند و به فکر ارائه 

سرویس های نوآورانه تری به مردم باشد.«
او تعامل تفتا با دیگر بازیگران بانکی و فین تکی کشور را دیگر دستاورد مهم این هلدینگ 
معرفی و بیان می کند که در حال حاضر بســیاری از این بازیگران به دلیل مشارکت بانک 
تجارت در طرح ها و سرمایه گذاری  این بانک روی کسب وکارها، جایگاه قابل توجهی برای 
بانک تجارت قائل هستند که نتیجه حضور پررنگ این هلدینگ در اکوسیستم نوآوری 
بانکی کشور بوده است. فرجود با اشاره به این مســئله درباره فعالیت هایشان می گوید: 
»در شــرکت ایران کیش متولی پروژه کاالبرگ بودیم، در شــرکت ســیمرغ تجارت نرم افزار 
»باجت« را راه اندازی کردیم که درگاه دیجیتال خدمات بانک تجارت است. گفتنی است 
سرویس های باجت در حال توسعه است و یکی از این سرویس ها ارائه وام ازدواج به صورت 
کامالً غیرحضوری است. همچنین شرکت سیمرغ تجارت هم طبق برنامه بانک تجارت 
خدمات جدیدی را در حوزه اعتبار خرد و BNPL در دست توسعه دارد. سکوی بانکداری باز 
بانک تجارت با نام تجاری »آرک« نیز خدمت دیگر شرکت سیمرغ است که عمالً فعالیت 

آن در سال 1401 به طور جدی آغاز شد.«
 )SCF( او می افزاید: »شرکت شایان تجارت نیز محصول مدیریت تأمین مالی زنجیره تأمین
را ارائه داده که »اکوتام« نام دارد که در حوزه خود یکی از پلتفرم های برتر کشــور است. در 
حوزه پشتیبانی مشتریان و شعب بانک نیز شرکت چابک تجارت امسال دو مرکز تماس 
جدید ایجاد کرد که »مهتاب« و »خورشید« نام دارند. مدیریت پروژه »مهاجرت هسته 
اصلی بانک تجارت« نیز به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای ســال 1401 است که توسط 
شرکت »تاتا« انجام می شود و فاز اول آن در 1401 انجام شد و فازهای بعدی آن در سال 140۲ 
انجام می شود. همچنین در شرکت زیرســاخت فناوری تجارت ایرانیان )زفتا( توانستیم 
مرکز داده بحران بانک را در زنجان راه اندازی کنیم که تغییرات اساسی در حوزه زیرساخت 
و امنیت بانک تجارت ایجاد شد. عالوه بر این به وسیله شرکت تکنوتجارت روی دیجی پی 

و آوان اطمینان سرمایه گذاری کردیم.«

  دستیابی به اهداف؛ آری یا خیر؟

بنا بر صحبت های فرجود، اصلی ترین چالش آنها در سال 140۲ این است که هدف شان را 
رشد حداکثری شرکت های تابعه هلدینگ تعریف  کرده اند، اما وضعیت پرچالش اقتصادی 
کشور و بانک ها، ممکن است آنها را از اهداف و برنامه هایشان دور کند. او در این باره توضیح 
می دهد: »کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال کشور در سال آینده با مشکالت مالی روبه رو 
خواهند شد، زیرا هزینه حفظ و توسعه کسب وکارها روزبه روز افزایش می یابد و این در حالی 
است که تالش برای پیدا کردن منابع درآمدی جدید و متنوع نیز زمان بر و سخت است و 
ممکن است برای تأمین منابع مالی سرمایه گذاری هایشان با مشکل مواجه شوند. عالوه بر 
این محدودیت  دسترسی به اینترنت و افزایش نرخ مهاجرت نیز از جمله مشکالت پیش 

روی ما در سال جدید خواهد بود.«

  چشم انداز 

نقشه راه شرکت های تابعه »تفتا« برای سال 140۲، نقشه 
مفصلی اســت. فرجود با اشــاره به این موضــوع می گوید: 
»ما در حوزه اعتبار خرد به کمک بانک تجارت به فکر ارائه 
محصوالت بسیاری هستیم که عمده آنها در قالب نرم افزار 
»باجت« رونمایی خواهد شد. همچنین برای کسب وکارهای 
کوچــک، متوســط و اصناف نیــز ســرویس های تخصصی 
طراحی کرده ایم که انجام امور بانکی آنها را تسهیل می کند. 
مجموعه ایران کیش نیز به عنوان شرکت پرداخت ذیل بانک، 
سبد محصوالت و خدمات خود را ارائه خواهد داد و شبکه 
پذیرندگی اش را توســعه می دهــد. یک شــرکت جدید نیز 
تأسیس شده که »داتا« نام دارد که وظیفه آن ارائه خدمات 
تحلیل داده و هــوش مصنوعی به بانک اســت. همچنین 
»اکوتام« تغییرات اساسی می کند و در دو بُعد سرویس دهی 
و تعداد مشتری به یکی از اصلی ترین بازیگران تأمین مالی 
زنجیره تأمین کشور تبدیل می شود. فازهای بعدیِ مهاجرت 

هسته بانک نیز در سال 140۲ رقم می خورد.«
او هدف اصلــی »تفتا« را کمــک به دیجیتالی شــدن بانک 
تجارت و دستیابی به جایگاه پیشرو در حوزه فین تک کشور 
می دانــد و توضیــح می دهد: »بانــک تجارت تمایــل زیادی 
به حضور در اکوسیســتم فین تک ایران و همکاری با دیگر 
بازیگــران این حــوزه دارد و می کوشــد با برداشــتن قدم های 
هوشــمندانه به ســمت بانکداری بــاز حرکت کنــد؛ چراکه 
معتقدیم دوره بانکداری متمرکز و همراه بانک ها رو به پایان 
اســت. در همین راســتا هلدینــگ »تفتا« وظیفــه تکمیل 
زنجیره خدمات و محصوالت بانک و ارتقای زیرساخت های 
دیجیتال آن را بر عهده دارد. البته بسیاری از حلقه های این 
زنجیره باید در تعامل با اکوسیستم ایجاد شود؛ در نتیجه 

تعامل ما با دیگران ضرورتی انکارنشدنی است.«

  نقش هلدینگ های فناوری اطالعات بانک ها 

هلدینگ هــای فنــاوری اطالعــات بانک ها بــازوی فنــاوری و 
نــوآوری آنها هســتند و بــا کمک بــه دیجیتالی شــدن آنها، 
توسعه سیستم بانکداری کشور و تسهیل امور مالی مردم 
را رقــم می زننــد. فرجــود با اشــاره به ایــن مســئله می گوید: 
»سرمایه گذاری های خطرپذیر در کشور در حوزه فناوری های 
مالــی کندتر شــده و علــت اصلی آن عــدم ثبــات وضعیت 
اقتصادی کشور است. این حوزه پتانسیل زیادی دارد، اما 
بازیگــران آن، چنان کــه انتظار مــی رود، فعال نیســتند. در 
این فضا هلدینگ های فناوری اطالعات بانک ها می توانند 
نقش هایی داشته باشند. فضای کنونی بانک ها به شدت 
تحت تأثیر قوانین و ضوابط اداری هستند و چهارچوب های 
مشخص و قوانین بعضاً ســخت گیرانه ای دارند، در حالی 
کــه حرکــت آن بــه ســمت بانکــداری بــاز می توانــد آنهــا را 
چابک، نوآور و منعطف  کند. وظیفه هلدینگ های فناوری 
اطالعات بانک ها تحقق این گذار پارادایمی است. در واقع 
آنها با شناســایی نیازهای مشــتریان و اکوسیستم بانکی، 
محصوالت و خدماتی را طراحی می کنند که موجب توسعه 
اقتصاد کشور می شود. بانک ها بازار بزرگی دارند و این بازار 
می تواند توسط هلدینگ ها در اختیار کسب وکارهای دیگر 

قرار بگیرد.« 
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رسول قربانی، مدیرعامل شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی از برنامه های این شرکت دانش بنیان می گوید

در پی بومی سازی برخی 
تجهیزات غیر های تک

شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی از شرکت های زیرمجموعه گروه فناوران هوشمند بهسازان فردا و بانک ملت 
است که به عنوان بخش تخصصی زیرساخت های شبکه، امنیت و مراکز داده، فعالیت خود را در بدنه بانک ملت در 
سال ۱۳۹۰ آغاز کرد و بعد از چند ســال فعالیت، سیاســت های کاری اش را تغییر داد و قرار شد عالوه بر بانک ملت، به 
مشــتریان بیرونی نیز در زمینه طراحی، اجرا و پشــتیبانی شــبکه های ارتباطی و زیرســاخت های مراکــز داده و امنیت، 
سرویس  ارائه دهد. به گفته مدیرعامل این شرکت، دریافت اولین گواهینامه افتای ریاست جمهوری در زمینه راه اندازی SOC هم جزء 
افتخاراتی است که این شــرکت آن را به نام خودش ثبت کرده است. در گفت وگویی که با رســول قربانی، مدیرعامل شرکت زیرساخت 

امن خدمات تراکنشی داشتیم، به فعالیت های این شرکت و برنامه هایشان پرداختیم.

   درباره شرکت

رسول قربانی در ابتدای صحبت های خود اهداف تأسیس شرکت زیرساخت امن خدمات 
تراکنشی را تشریح می کند. به گفته او، با مصوبه هیئت مدیره بانک ملت، شرکت زیرساخت 
امن خدمات تراکنشی به صورت شرکت سهامی خاص در تاریخ 1۳90/7/۲4 در اداره ثبت 
شرکت ها ثبت شد و در همان سال فعالیت خود را آغاز کرد. از آنجا که سال 1۳90 اولین سال 
فعالیت شرکت بوده، یکسری پروژه ها از سمت بانک به شرکت محول شد که این پروژه ها 
شامل نگهداری زیرســاخت ها و شــبکه بانک ملت با حدود بیش از 1۵00 شعبه است. او 
در این خصوص می گوید: »البته، در ســال 1۳90، مســئولیت راهبری، نگهداری و توســعه 
مراکز داده بانک ملت نیز به این شــرکت محول شــد. در ابتدای تأســیس شرکت با حدود 
۳0 نفر نیروی انســانی شــروع به فعالیت کردیم و با گذر زمان هر ســال پروژه های بیشتری 

دریافت کردیــم و به  تبع ایــن موضوع تعــداد نیروهای 
ما نیز  افزایش یافت و به ۲74 نفر رسیدیم. قراردادهای 
کاری شــرکت در ابتدای امر دو تا سه مورد بود و بیشتر 
در زمینه مراکز داده و شبکه فعالیت می کردیم، اما طی 
چند ســال اخیر، توســعه های زیــادی در راســتای ارائه 

خدمات و سرویس های جدید  رخ  داده است.« 
او در ادامه صحبت هایش محورهای اصلی فعالیت های 
ایــن شــرکت را توســعه و راهبــری مراکــز داده، امنیت، 
راه انــدازی کلیه ســرورها و ارائه ماشــین های مجازی به 
ســرویس های بانکی و غیربانکی اعــالم و در این  رابطه 

عکس: نسیم اعتمادی
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بیــان می کنــد: »در حــال حاضــر، فعالیــت شــرکت به 
حوزه هایی چون توســعه و راهبری شــبکه و مراکز داده، 
ارائه سرویس های امنیتی، ســاخت مراکز داده جدید، 
راه انــدازی کلیه منابع پردازشــی و ذخیره ســازی جهت 
ارائــه ماشــین های مجــازی بــه ســرویس های بانکــی و 
غیربانکی مربوط می شود. پروژه های امینتی بانک ملت 
نیز در این شرکت انجام می شود و بزرگ ترین پروژه آنها 

راه اندازی مرکز SOC برای بانک ملت بوده است.« 

  راه اندازی مرکز داده و مرکز عملیات امنیت

به گفته قربانی، عالوه بر بانک ملت، راهبری مراکز داده 
و ایجــاد مرکز عملیــات امنیت بــرای برخــی بانک های 
خصوصی و شرکت ها و سازمان ها نیز از دیگر پروژه های 
ایــن شــرکت اســت. او در این بــاره می گویــد: »در قالب 
حدود ۵0 قــرارداد با بانک ملــت و بیش از 10 قــرارداد با 
سایر بانک ها و ســازمان ها در ســال 1401 ارائه خدمات 

شرکت انجام پذیرفته است.«
مدیرعامل شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی با 
بیان اینکه در تمام زمینه های زیرساخت، شبکه، مراکز 
داده  و امنیت رتبه اول شورای عالی انفورماتیک را دارند، 
می گوید: »شــرکت زیرســاخت امن عالوه بــر رتبه اول 
شورای عالی انفورماتیک در تمامی حوزه ها، گواهی نامه 
صالحیــت ارائــه خدمــات در حــوزه پدافند ســایبری و 
همچنین راه اندازی مرکز عملیات امنیت و تیم پاسخ به 

رخداد را نیز دارد.«
شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی عالوه بر بانک 
ملت به سایر بانک ها نیز خدمات ارائه می دهد. قربانی 
در درباره اعتماد سایر مجموعه ها به شرکت زیرساخت 
امن خدمات تراکنشی که متعلق به بانک ملت است، 
می گوید: »پذیرش این موضوع توسط سایر بانک ها که 
بخواهند پروژه های خود را به مــا که زیرمجموعه بانک 
ملــت بودیــم، بســپارند، در ســال های اولیــه راه اندازی 
شرکت با مقاومت هایی روبه رو بود. آنها از این  جهت که 
این شرکت زیرمجموعه بانک رقیب بوده و ممکن است 
اطالعات آن بانــک را در اختیار فــرد دیگری قــرار دهد، 
اطمینان نمی کردند. به  مرور زمان با توسعه سرویس ها و 
قرارداد منع افشا بین مشتریان و شرکت اعتماد کردند و 
در برخی بانک ها پروژه  راه اندازی مرکز عملیات امنیت را 
گرفتیم و بر اساس عملکرد حرفه ای شرکت، امسال هم 
دوباره قرارداد تمدید شد. این اعتماد به مرور در صنعت 
بانکی کشــور به وجود آمــد و اکنــون با ســایر بانک ها و 

مجموعه ها نیز همکاری می کنیم.«
او معتقد اســت متقاضیان خدمات این شــرکت برای 
همــکاری در حوزه هایــی که بــه اطالعــات و داده مربوط 
می شود، نگرانی های زیادی دارند و در این خصوص بیان 
می کند: »با توسعه قراردادهای شرکت زیرساخت امن 
در خارج از بانک ملت و رضایت کارفرمایان و نیز امضای 
قرارداد عدم افشا، این تغییر نگاه یافت و اکنون نسبت 
به روزهای ابتدایی اطمینان بیشتری در خصوص عقد 

قرارداد با شرکت حاصل شده است.«
قربانی با توجــه  به اینکــه در ســال 1401 بیشــتر درآمد 
ناخالص شــرکت زیرســاخت امــن خدمات تراکنشــی 
از پروژه هــای بانک ملــت و  درصد کمتــری از این درآمد 

مربوط بــه پروژه های بانک های دیگــر بوده، دربــاره جزئیات این موضــوع توضیح می دهد: 
»عمده این پروژه ها مربوط به توسعه زیرساخت ها، ایجاد مراکز داده و نگهداری از آنها بوده 
اســت. با توجه  به اینکه در بانک ها موضوعات امنیتی از اهمیت باالیی برخوردار است و 
شرکت زیرســاخت  دارای نیروهای متخصص زیادی در این حوزه است، پروژه های جدید 
امنیتی همچون مراکز پایش امنیتی تعریف شده و این سرویس ها را به مشتری های خود 

ارائه می دهیم.« 
رســول قربانی که از ســال 1۳99 تا انتهای 1400 عضو هیئت مدیره شرکت زیرساخت امن 
خدمات تراکنشی بوده و از پایان سال 1400 تاکنون به عنوان مدیرعامل شرکت فعالیت خود 
را آغاز کرده، درباره تغییر مســئولیت خود می گوید: »از آنجا کــه پیش از انتخاب به عنوان 
مدیرعامل شرکت، عضو هیئت مدیره شرکت زیرساخت امن  بودم، تقریباً با ساختارها، 
فرایندها و سیاســت های کالن شــرکت آشــنایی داشــتم. از زمانی که مدیرعامل شدم، در 
کنار حفظ و ارتقای وضعیت موجود، رویکرد توســعه کســب وکار و تقویت نیروی انسانی 
متخصص به منظور افزایش سطح کیفی خدمات را در پیش گرفتم تا مشتریان و سهم از 
بازار شــرکت را حفظ کنیم و بتوانیم در حوزه های دارای مزیت رقابتی پروژه های جدیدی را 

تعریف کرده و انجام دهیم.«

  افزایش نرخ ارز و چالش تأمین تجهیزات 

با افزایش تورم و تغییرات نرخ ارز تأمین تجهیزات و حفظ نیروی انسانی بیش  از پیش سخت 
شده است. مدیرعامل شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی این موارد را از مهم ترین 
چالش های این شــرکت می داند و در این باره توضیح می دهد: »با توجه به ضرورت تأمین 
تجهیزات در برخی پروژه ها و از طرفی  وجود  تحریم ها در کشور، در شرکت زیرساخت امن 
با مالحظه بیشتری وارد مناقصات می شویم و از آنجا که بخش عمده تجهیزات مورد نیاز 
ما خارجی هستند، تحت  تأثیر افزایش قیمت ارز گاهی با چالش هایی در تأمین تجهیزات 

مواجه می شویم.« 
مهاجرت حدود 10 نفر از نیروهای باتجربه از جمله چالش هایی اســت که قربانی در سال 
جاری است با آن مواجه شده است. او در این باره می گوید: »سعی کردیم با جانشین پروری 
و آموزش های تخصصی الزم به نیروهای جدید کم وبیش این چالــش را رفع کنیم تا از این 
حوزه آسیبی نبینیم. البته حوزه نیروی انسانی، چالش های دیگری همچون افزایش حقوق 
را نیز برای شرکت ایجاد کرد که سعی کردیم بیشترین همکاری را با نیروهای انسانی داشته 
باشیم؛ زیرا شرکت ما یک شرکت خدماتی است و سرمایه انسانی بزرگ ترین دارایی ما و 

حفظ آن جزء اولویت های اصلی ماست.« 
به گفته او، درآمدهای شرکت های فناوری اطالعات در سال جاری به نسبت نرخ تورم و درصد 
افزایش حقوق کارکنان افزایش نیافته و این موضوع برای شرکت های صنعت چالش ایجاد 
کرده؛ زیرا باید حقوق باالیی برای حفظ نیروی انســانی متخصص پرداخت کنند و این در 

صورتی است که درآمدهای شرکت متناسب با هزینه ها افزایش نیافته است.

  دردسری به نام حمله سایبری 

قربانی افزایش حمالت سایبری را از دیگر چالش های این شرکت در سال جاری می داند و 
می گوید این اتفاق زمان زیادی از متخصصان آنها در سال 1401 گرفت و فشار کاری زیادی 

را به آنها تحمیل کرد؛ در حالی  که در سال قبل این گونه نبود.
مدیرعامل شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی، تأمین تجهیزات و نیروی انسانی را 
از جمله چالش هایی می داند که همچنان در سال 140۲ نیز وجود خواهند داشت و در این 
زمینه توضیح می دهد: »امیدواریم ســازمان ها و کارفرمایان در زمان عقد قــرارداد افزایش 
تورم را لحاظ کنند تا بتوانیم از منابعی که از قراردادها عاید شرکت می شود، نیروی انسانی را 
حفظ کنیم و انگیزه هایی ایجاد کنیم تا در سال 140۲ نیروهای خود را از دست ندهیم. عالوه 
بر این احتمال اینکه مجدداً در سال آینده به دلیل افزایش تورم و نرخ ارز، در تأمین تجهیزات 

با چالش مواجه شویم، وجود دارد.«
بومی سازی برخی تجهیزات غیرهای تک یکی از اهداف اصلی این شرکت برای سال آینده 
است که قربانی در این  رابطه می گوید: »از آنجا که یک شرکت دانش بنیان هستیم، یکی از 
استراتژی های ما این است که برخی  فناوری هایی را که دارای پیچیدگی فنی باالیی نبوده و 
پیش از این  از خارج کشور تأمین می شد، از طریق توان داخلی تأمین کنیم. در این زمینه، 
سرمایه گذاری کرده و تیم تشکیل داده ایم و امیدواریم در سال 140۲ به نتیجه خوبی در این 

زمینه برسیم.«
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  تالش برای ارائه خدمات جامع

سپ از ســال 1۳9۵ تاکنون کوشــیده محصوالت و خدمات خود را بر اســاس نیازهای 
بازار ارائه دهد. احسان ترکمن، مدیرعامل جدید شرکت پرداخت الکترونیک سامان 
در این باره می گوید: »از سال 1۳9۵ که برنامه استراتژیک شرکت تدوین شد، اولویت 
ما ارائه خدمات جامعی بود که تمام نیازهای پذیرندگان را برطرف کند و در واقع هدف 
فرعی ما کسب رتبه نخست در گزارش های اقتصادی شاپرک بود. البته طی سال های 
گذشته توانسته ایم در برخی موارد اول و در برخی موارد دیگر در رده های ابتدایی قرار 
بگیریم. خدمات،  راهکارها و محصوالت ما باید آن قدر چابک، آســان و امن باشد که 

میزان وفاداری مشتریان را در حوزه کارت خوان به حداکثر برساند.
او با اشــاره به وضعیت مناســب و ســودآور ســپ در چند سال گذشــته بیان  می کند: 
»من شــرکت را در اوج موفقیت آن که کسب رتبه ســیزدهم جهان و اول ایران در بین 
شــرکت های صنعت پرداخت در ســال ۲0۲1 بود، تحویــل گرفتم. تیم کنونی ســپ از 
گذشــته تاکنون تغییــر چندانــی نکــرده و نخواهد کــرد، زیــرا نیروهای انســانی خوبی 
داریم که به توسعه ما کمک می کنند. شرکت برای ســودآوری بیشتر باید امکان های 
موجود در بازار را بررسی کند و متناسب با اهدافی که تبیین کرده، ریسک های فعلی 

را مدیریت کند.«
ســپ در آخرین گزارش نیلســون ریپورت موفق به کسب رتبه ســیزدهم جهان و رتبه 
نخســت خاورمیانه در بین شــرکت های صنعت پرداخت در ســال ۲0۲1 شد. ترکمن 
درباره این دســتاورد می گوید: »این نشــریه جهانی شــرکت های پرداختی جهان را بر 
اساس عملکرد و شــاخص های جهانی بررســی می کند و طبیعتاً قرار گرفتن نام سپ 
در آن افتخار بزرگی است، چراکه عالوه بر اینکه نشــان دهنده عملکرد موفق ما بوده، 
باعث مورد توجه قرار گرفتن بیش از پیش برند ســپ نیز می شــود. بــا توجه به بهبود 
هرســاله رتبه ما در این نشــریه، هدف مان این اســت که در ســال های پیش رو جایگاه 
هفتم این رتبه بندی را به خودمان اختصاص دهیم و هفتمین شرکت پرداختی جهان 
شویم. به همین منظور در وهله نخست باید روی افزایش تعداد و مبلغ تراکنش ها با 

حفظ سودآوری، سهم بازار و رضایت مشتری تمرکز کنیم.«

  نظام کارمزد؛ علت اصلی تقابل کسب وکارها

پرداخت الکترونیک سامان در گزارش های اقتصادی دی ماه و بهمن ماه 1401 جایگاه 

احسان ترکمن، مدیرعامل جدید شرکت پرداخت الکترونیک سامان درباره چشم انداز این شرکت می گوید

رتبه هفتم جهان 
خواهیم شد

وقتی از نوآوری در صنعت پرداخت کشور صحبت می کنیم، یکی از نام هایی که حتماً از گوشه ذهن مان عبور می کند، شرکت 
پرداخت الکترونیک سامان )سپ( است؛ شرکتی که نخستین ارائه دهنده بسیاری از خدماتی بوده که به  نوبه خود خدمات 
تأثیرگذاری در صنعت پرداخت کشور بودند و همین موضوع نیز باعث شده سپ، نقش بسیار مهمی در توسعه فناوری های 
پرداخت در ایران داشــته باشــد. اوایل بهمن ماه ســال جاری مدیرعامل این شــرکت تغییر کرد و احســان ترکمــن از این پس 
مدیرعاملی این شرکت را بر عهده دارد. همین موضوع دلیلی شد تا در گفت وگویی با وی از برنامه هایش برای این شرکت بپرسیم. سپ در آخرین 
گزارش نیلسون ریپورت موفق به کسب رتبه سیزدهم جهان و رتبه نخست خاورمیانه در بین شرکت های صنعت پرداخت در سال ۲۰۲۱ شد و 
به گفته ترکمن در تالش هستند تا در سال های پیش رو جایگاه هفتم این رتبه بندی را به خود اختصاص دهند. او اصالح نظام کارمزد را امری 
مهم و ضروری برای صنعت پرداخت کشور قلمداد می کند که می تواند شرکت های پرداخت را از حالت تقابلی با یکدیگر و نیز با بانک ها خارج 
کند. او همچنین افزایش ضریب تأثیرگذاری موبایل و توجه به نیازهای نسل زد را دو عامل مهم برای پررنگ شدن اهمیت بازاندیشی در خدمات 

اپلیکیشن ۷۲4 و بهبود آن می داند و بیان می کند که این مهم را در دستور کار سال ۱4۰۲ خود قرار داده اند.

نخست خود در بین پی اس پی های کشور را از دست 
داد و بــه جایــگاه دوم نــزول کــرد. مدیرعامــل جدید 
ایــن شــرکت در این بــاره می گویــد: »مــدل کارمــزدی 
کنونی که در سال 1۳94 توسط بانک مرکزی تعریف 
شده، کســب وکارها و بانک ها را مقابل یکدیگر قرار 
می دهــد؛ بــرای بانــک مبلــغ تراکنــش و رســوب پول 
اولویــت دارد و بــرای شــرکت های پرداخــت تعــداد 
تراکنــش. در نتیجــه درآمــد پی اس پی هــا به دلیــل 
جمــع آوری بســیاری از دســتگاه هایی کــه بــه لحــاظ 
میــزان مبلــغ دریافتــی، مقرون به صرفــه نبوده انــد، 
کاهــش یافته اســت. این در حالی اســت که کســب 
جایــگاه نخســت و کســب بــازار در کنــار ســودآوری 

ارزشمند است.«
ترکمــن اضافــه می کنــد کــه ســپ در روزهایــی کــه 
پرداخــت از طریــق USSD در اپراتورهــا توســعه 
چندانی پیدا نکرده بود، نخستین شرکت پرداختی 
ارائه دهنــده USSD بــود و ایــن خدمــت را از طریــق 
 TKC انعقــاد قرارداد انحصاری پنج ســاله با شــرکت
ارائه داده بود. او به پرسود نبودن درآمدهای حاصل 
از نرم افــزار 7۲4 نســبت بــه دســتگاه کارت خــوان 
اشــاره می کند و می گوید: »ضریب نفــوذ موبایل در 
سال های گذشــته افزایش یافته و نســل زد خواهان 
دیجیتالی شدن همه چیز است؛ در نتیجه باید روی 
ارتقــای اپلیکیشــن 7۲4 کار کنیــم تــا از طریــق ایــن 

نرم افزار بتوانیم سهم خود از بازار را بگیریم.«

  چالش ها 

1401 بــرای کســب وکارهای اقتصاد دیجیتــال ایران،  
ســال ســختی بود. ترکمن دربــاره دشــواری های این 
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کسبوکار
سال می گوید: »از سال 1۳96 تاکنون شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت دالر و باال 
رفتن هزینه زیرساخت  ها و تجهیزات هستیم؛ سالیانه 40 درصد به هزینه ها و ۲0 
درصد به درآمدها اضافه می شود و این عدم توازن بین هزینه  ها و درآمدها به کاهش 
حاشیه سود شرکت ها منجر شده است. بازار صنعت پرداخت به اقیانوس قرمزی 
تبدیل شده که رقابت سخت و کشنده میان سازمان ها را می طلبد. افزایش قیمت 
دالر، تورم و تحریم های ظالمانه و عدم افزایش درآمدها متناسب با رشد هزینه ها، 
در کنار کمبود منابع و نیروی انسانی، توسعه کســب وکار در سال های آتی و انجام 

مقررات اعالمی از طرف نهادهای ناظر را با مشکل و کُندی مواجه کرده است.« 
هم اکنــون جــذب و نگهداشــت نیــروی انســانی بــه چالشــی عمومــی بــرای همــه 
کسب وکارها تبدیل شده و وضعیت ســخت اقتصادی نیز باعث مهاجرت و حتی 
دورکاری متخصصان ایرانی برای کارفرمای خارجی می شود. ترکمن با اشاره به این 
مسئله می گوید: »نیروی انســانی متخصص سرمایه هر سازمانی است و ما از این 
جهت بسیار خوش شانس و حرفه ای بوده ایم که طی 1۵ سال گذشته، توانسته ایم 

تیم خود را حفظ کنیم.«

  همسو با فناوری های جدید

اواســط تیرمــاه 1401 هویت بصری ســپ بازطراحی شــد. ســپ در آســتانه ورود به 
سومین دهه فعالیتش تصمیم گرفت با ســرعت فناوری و نیازهای مشتریان نسل 
جدیدش همســو شــده و هویت بصری، مأموریت، رویکرد و اســتراتژی های خود را 
به روز رسانی کند. ترکمن معتقد است این شرکت سرعت تغییرات فناوری در جهان 
را به درســتی درک کــرده و به همین  منظــور اقدام بــه ری برندینــگ )بازطراحی برند( 
کرده اســت. او درباره ایــن تصمیم می گویــد: »مأموریت اصلی ســپ ارزش آفرینی 
برای مشــتریان اســت. هر راهکاری که بــه افزایش ســودآوری مشــتریان هدف مان 
منجر شــود، در دامنه فعالیت سپ یا شرکای تجاری ســپ قرار خواهد گرفت. این 
ری برندینگ پیش نیاز تحقق استراتژی های بازاریابی شرکت است که فقط به تغییر 
محتوای بصری منتهی نشــده و تا همسویی خدمات با ســلیقه نسل جدید پیش 

رفته و ارزش پیشنهادی جذابی به مخاطبان سپ ارائه می دهد.«
به گفته ترکمن، ایجاد ارتباط تعاملی و دوســویه، انتقال حس اعتماد به مخاطب، 

چابکی و پیشــرو بودن، ارائه شــخصیتی پویا در بستر 
فنــاوری و افزایــش ســرعت برآورده کــردن نیازهــای 
مشــتریان، از جمله اهــداف اصلی ری برندینگ ســپ 
هستند. او در این باره توضیح می دهد: »در سپ تالش 
داریــم به روزترین و کامل تریــن راهکارهــای پرداخت با 
ترکیب فناوری و تجارت را ارائه دهیم. در همین راســتا 
در سال جاری عالوه بر ری برندینگ، با هدف گسترش 
خدمات پرداخت و ســهولت کاربری، از نســخه جدید 
اپلیکیشــن 7۲4 رونمایی شــد. از دیگر اســتراتژی های 
شرکت برای این اپلیکیشن تعامل 7×۲4 با کاربر است 
تا در هفت روز هفته و ۲4 ساعت شبانه روز پاسخگوی 

کاربران باشیم.«

  برنامه ریزی پنج ساله؛ غیرممکن

بنا بر صحبت های مدیرعامل سپ، پیشرفت و تغییرات 
فناوری در جهــان و تأثیر آن بــر کســب وکارهای مرتبط، 
امــکان برنامه ریزی بلندمدت را ســلب کــرده و صاحبان 
مشــاغل بایســتی بــه رصــد روزانــه وضعیــت و شــرایط 
پیشــرفت بپردازنــد تا بــرای ارتقــای جایگاه خــود تالش 
کننــد. او توضیــح می دهــد کــه ســپ نیــز ماننــد تمامی 
کســب وکارها، اهداف کوتاه مــدت و بلندمدتــی دارد که 
برای دســتیابی به آنهــا برنامه ریزی می کنــد، اما ممکن 
اســت به دلیل ســرعت رشــد فناوری تغییراتــی حاصل 
شــود. ترکمن بیان می کنــد که در ســال 140۲ بــر ارتقای 
کمی و کیفی نرم افزار 7۲4، افزایش تراکنش های دستگاه 
کارت خــوان و مطالبه گــری بــرای اصــالح نظــام کارمــزد 
متمرکز می شوند؛ البته برای دستیابی به اهداف شان به 

کمک مالی گروه مالی سامان نیاز دارند 
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  محصولی به روز و رو به آینده 

انقــالب دیجیتــال در دهــه 19۵0 رخ داد و تولیــد اولیــن 
کامپیوترهای قابل برنامه نویسی و سیر نفوذ آن در زندگی 

روزمره سال ها به طول انجامید. شــاید برای نفوذ کامل بالکچین در زندگی روزمره زود 
باشــد، ولی رمزینکس با دانش بالکچینی از ابتدای راه اندازی تاکنون مسیر توسعه را 
جهت تسهیل تبادل امن و مدیریت دارایی برای معامله گران ایرانی فراهم کرده و در واقع 

رمزینکس چگونه پنج سال حضور مستمر داشت؟

از 1396 تابه امروز
»ماهیت بیت کوین به گونه ای است که پس از انتشار اولین نسخه اش، دیگر تا انتهای عمرش نمی توان طراحی مرکزی اش را تغییر 
داد.« ساتوشی ناکاموتو با این رویکرد و با آرمان آزادی و رهایی بشر بیت کوین را اختراع کرد. از اولین ایمیل ساتوشی ناکاموتو در 
اولین روز نوامبر ۲۰۰۸ تا اولین معامله آن در اکتبــر ۲۰۰۹ یا خرید تاریخی دو پیتزا در ۲۲ می ۲۰۱۰ یا حتی اولین رشــد تاریخی 
بیت کوین در نوامبر ۲۰۱۷، این جادوی فناوری از یک بازی آنالین به یک فناوری معتبر بدل شد و به نوعی به عنوان پول دیجیتال 
قابل اعتماد شناخته شد. به ادعای فعاالن این صنعت، بیت کوین پولی در کنترل صاحبش است و در بلند مدت ارزش خود را حفظ خواهد کرد تا 
روزی که به یک واحد پولی رایج تبدیل شود. دستاورد بیت کوین و رمزارزها ایجاد یک فضای اقتصادی عادالنه برای جهانیان است، اما نگاه بسیاری 
از سرمایه گذاران ایرانی به  بازار رمزارزها و محبوبیت آن در داخل کشور احتماالً به روزهای اول پیدایش بیت کوین بازنمی گردد و یکی از دالیل آن 
محدودیت ورود کاربران به سایت ها و صرافی های رمزارز بین المللی بوده است. تحریم و اتفاقاتی مشابه صرافی بیترکس در سال ۲۰۱۷ و بلوکه شدن 
دارایی ایرانیان برای جمعی از فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف کافی بود تا به فکر تسهیل معامالت رمزارز در ایران باشند و کاربران ایرانی 
را از جهات مختلف از صرافی های خارجی بی نیاز کنند. این ایده در سال ۱۳۹۶ بر اثر تحقیقات و پژوهش های متعدد در زمینه بالکچین، باعث 
شکل گیری نطفه اولیه صرافی رمزارز رمزینکس شد که اکنون به عنوان یک پلتفرم معامالتی همتابه همتا )P2P( فعال است. کاربران ایرانی از سال 
۱۳۹۶ توانســتند در یک بســتر امن با یکدیگر وارد معامله خرید یا فروش شــوند. رمزینکس با تکیه بر بازار معامالتی بزرگ خود، از نظر حجم 
معامالتی، یک بستر دارای کاربری ساده، سریع، حرفه ای و در عین حال با رعایت جدیدترین پروتکل های امنیتی را در دسترس کاربران ایرانی خود 
قرار داده است. پلتفرم تبادل رمزارز رمزینکس به عنوان یک صرافی ایرانی بستری را در اختیار کاربران قرار داده که در آن به انواع فعاالن بازار از یک 
معامله گر حرفه ای گرفته تا یک سرمایه گذار بلندمدت خدمات متناسبی ارائه می شود و در هر صورت خریدوفروش رمزارز با امکاناتی نظیر حد 

سود و ضرر و صدالبته مدیریت کامل سبد سرمایه گذاری با امکان رصد لحظه ای سود و زیان در رمزینکس صورت می پذیرد.
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دستیار بالکچینی و مالی بوده است.
اگر بخواهیم به روند توسعه محصولی در رمزینکس اشــاره کنیم، ابتدا باید بگوییم 
که ســیر این تحوالت مثبت و رو به آینده و حتی در مواردی پیشــگام نیز بوده است. 
تیم فنی و محصول رمزینکس با بررســی فرصت های توسعه محصوالت و آگاهی از 
رخدادها و روندهای روز این صنعت و بالکچین ســعی کــرده تا بهترین تصمیمات را 
جهت برآورده کردن اصلی ترین نیاز کاربران و توسعه محصوالت جدید اتخاذ کنند و 
همچنین محصوالت و ابزارهای متنوع مالی ارائه دهند که تجربه  بهتری را برای کاربران 
این حوزه رقم  زند و مسیر سرمایه گذاری در این بازار را برای هموطنان خود هموار  کنند.

  ایجاد بستری بی واسطه

اولین اقدام رمزینکس ایجاد یک کانال تلگرامی بود که مشابه صرافی های فیات هر چند 
دقیقه یک بار قیمت رمزارزهای مختلف در آن به کاربران اعالم می شد. اگر سری به کانال 
تلگرام رمزینکس بزنید، احتماالً قیمت خریدوفروش بیت کوین در آن روزها را که حدود 
۳0 میلیون تومان بود، مشــاهده خواهید کرد. پس از آن یک وب سایت خریدوفروش 
ایجاد شد که کاربران امکان ثبت ســفارش و خرید ارز دیجیتال به صورت مستقیم از 

رمزینکس را داشتند.
وب سایت تعاملی OTC پیچیدگی فنی خاصی نداشت و در ساعات فعالیتش، رمزارزها 
را قیمت گذاری می کرد تا فرایند خریدوفروش در آن انجام شود. همچنین در ابتدا امکان 
معامله حدود 10 تا 1۲ رمزارز را داشــت، اما پس از آن به سمت پلتفرم P2P روی آورد تا 
مشتریان فعال OTC بتوانند بی واسطه در این محیط فعالیت کنند و رمزینکس فقط 
 P2P فرایند مدیریت سفارش ها را بر عهده بگیرد. اواخر سال 1۳97، اپلیکیشن اندروید
ارائه و به موازات آن )اوایل سال 1۳9۸(، اپلیکیشن P2P برای نسخه آی اواس نیز راه اندازی 
شد. همچنین رمزینکس به سمت عرضه نسخه وب اپلیکیشــن روی آورد. تمام این 

اقدامات در تالش برای فراهم کردن کانال های ارتباطی بیشتر بود.

  توسعه بازارهای معامالتی

بعد از تنوع کانال های ارتباطی و بهبود محصول، در ســال 1۳99 رمزینکس به ســمت 
توسعه بازارهای معامالتی حرکت کرد. به این معنی که بر اساس تقاضا و نیاز مشتریان، 
تعداد ارزهای مختلف قابل  معامله و بازارها را افزایش داد؛ به طوری که تا انتهای ســال 

1۳99، حدود 100 ارز و 1۳۵ بازار به بستر معامالتی رمزینکس افزوده شد.

  تنوع ارزی و شبکه های واریز و برداشت

رمزینکس عالوه بر افزایش تعداد رمزارزها و بازارها، در سال 1۳99 با کار روی شبکه های 
مختلف واریز و برداشــت رمزارز تالش کرد تــا محصول خود را کامل کنــد. امروزه تنوع 
شبکه های مختلف ارزی باعث شده هزینه انتقال و زمان تراکنش ها کمتر شود. از طرف 
دیگر، رمزینکس در پلتفرم P2P خود تنوع باالیی از رمزارزها را پوشش می دهد که هر 
روز نیز به تعداد آنها اضافه می شود. گفتنی است خریدوفروش در این مجموعه هم با 

ریال و هم تتر امکان پذیر است.

  توسعه ابزارهای معامالتی

یکی دیگر از مزیت های رمزینکس، اســتفاده از ابزارهای معامالتی اســت که به کاربر 
در تسهیل امور کمک می کند؛ به طوری که دیگر نیازی نیســت کاربران مانند گذشته 
نگران ریــزش یا صعود شــدید قیمــت باشــند. در واقع بــا توســعه این ابزارها ریســک 
 معامالت کاهش می یابد. رمزینکس به  کمک ابزارهای معامالتی مانند تعیین حد ضرر 
)Stop Loss(، حد سود )Take Profit( و معامالت شرطی )OCO( امکان انجام معامالت 
را به صورت خودکار و همگام با صرافی های بین المللی ارائه می دهد. به  عبارت دیگر، الزم 
نیست معامله گران به صورت پیوسته و مستمر بازار را رصد کنند؛ زیرا معامالت به طور 

خودکار باز و بسته می شوند.

  رمز گیفت

کارت هدیه رمزینکس یک هدیه مدرن و همگام با رشد فناوری دیجیتال در دنیاست 
که با استفاده از آن می توانید به کسانی که دوست شان دارید ارز دیجیتال محبوب تان 
را هدیه دهید. این کارت هدیه هم به صورت فیزیکی و هم به صورت مجازی قابل انتقال 

است.

  رمزباکس؛ محصولی نوآورانه

گاهی رفتار معامله گــران در بــازار رمزارز هیجانی اســت و 
منطق خاصی را به همراه ندارد. رمزینکس برای آن دسته 
از کاربرانی که می خواهند کنترل شده تر و با مدیریت مالی 
کم ریســک رفتار کنند و در بازار صعودی و ریزشــی کمتر 
تحت تأثیر قرار گیرند، سبد شاخصی رمزباکس به عنوان 
یک محصول نوآورانــه در بازار رمــزارز ایــران را عرضه کرد 
که از ابتدای عرضه )مرداد 1401( تاکنــون بازدهی بیش از 
۵0درصدی را بــرای ســرمایه گذاران خود به ارمغــان آورده 
است. این سبد که در صرافی رمزینکس برای تمام کاربران 
قابل معامله است، شامل 10 رمزارز برتر بازار است که به 

نسبت ارزش بازارشان وزن دهی شده اند.
این ارزها بر اساس ارزش بازارشان درون این سبد وزن دهی 
شده اند؛ به عنوان مثال اگر40 درصد از ارزش بازار 10 رمزارز 
برتر جهانی را بیت کوین تشکیل دهد، وزن بیت کوین در 
هر واحد از رمزباکس نیز 40 درصد خواهد بود؛ در حقیقت 
ارزها به نســبت تســلط )دامیننــس( خــود در رمزباکس 
وزن دهی شده اند. شما با خرید نماد معامالتی رمزباکس، 
یک سبد سرمایه گذاری با ریسک پایین از 10 ارز برتر بازار 
برای خود ایجاد کرده  اید و دیگر نیازی به خرید و نگهداری 
تک تک رمزارزها نخواهید داشــت. برخــی از ویژگی های 

رمزباکس به شرح زیر هستند:
 بازتنظیــم )ریباالنــس(: با توجه بــه نوســانات لحظه ای 
قیمت رمزارزها، همان طور که قیمت ارزها تغییر می کند، 
تســلط )دامیننــس( آنهــا نیــز دچــار تغییــرات لحظه ای 
می شود؛ به عنوان مثال، اگر امروز تسلط اتریوم 1۸ درصد 
باشد، ممکن اســت با تغییرات قیمت، تســلط آن در روز 
بعدی به 19 درصد برســد. ربات های تنظیم گر رمزباکس 
به صورت روزانه وظیفه بازتنظیــم وزن دارایی ها را دارند تا 
به کاربران این اطمینان را بدهند که وزن دارایی ها در هر روز 

مطابق تسلط دارایی در بازار رمزارز خواهد بود.
 بازارگردانی: با توجه به اهمیت نقدشوندگی دارایی ها 
در دنیای مالــی، ربات هــای بازارگردانــی رمزباکس در هر 
لحظه با ثبت ســفارش های متنــوع وظیفــه بازارگردانی 
رمزباکس را بــر عهده دارند، تــا هر کاربر بــدون نگرانی از 
امکان نقدشــدن واحدهای رمزباکس بتواند این سبد را 

خریداری کند.
 مقایسه بازدهی رمزباکس با چند دارایی دیگر: رمزباکس 
ابتــدای مردادمــاه 1401 معرفــی شــد و در بــازه بیــش از  
شش ماهه تا 1۵ بهمن 1401 بازدهی ۵4درصدی را به ثبت 
رســاند. این در حالی اســت که بازدهــی دالر در این مدت 

حدود 41 درصد بوده است.

  تکیه بر تیم متخصص و جوان

تمام این مســیر به همت تیم جوان رمزینکس طی شده 
است. هسته اولیه شکل گیری رمزینکس کمتر از 10 نفر 
از فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف بود و در سال 
1400 با پیشرفت و گسترش محصوالت و کیفیت خدمات 
در راســتای اهــداف رمزینکــس تعــداد پرســنل افزایــش 
چشــم گیری پیدا کرد و به دنبال آن تیم منابع  انسانی در 
اواخر مــرداد 1400 گســترش یافــت و به صــورت یک تیم 
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منسجم شروع به فعالیت کرد.
پس از گذشت یک ســال و اندی از گســترش این تیم، در 
کنار بهبود بســیاری از فرایندهای داخلی ســازمان، رشد 
بیش از ۳۵0درصدی تعداد پرسنل را شاهد بودیم و طبق 
این گزارش، بیش از ۵0 درصد جذب پرسنل در سال 1401 
صورت پذیرفته است. یکی دیگر از کارهای انجام شده در 
تیم منابع انسانی رمزینکس آموزش پرسنل برای افزایش 
توانمندی آنهاست. همچنین حفظ منابع انسانی اهمیت 
ویژه ای دارد و سعی شده با استفاده از برنامه های متفاوت 
این اهــداف در تیم منابع انســانی انجام شــود. میانگین 
ســنی پرســنل در رمزینکس ۲6 ســال اســت و این نکته 
نشــان دهنده سیاست جوان گرایی شــرکت در خصوص 

منابع انسانی است.

  پشتیبانی با هدف رضایت کاربران

یکی از این تیم های جوان، تیم پشتیبانی است که همزمان 
با آغاز فعالیت رمزینکس کار خود را شروع کرد و تابه امروز 
این تیم۵0 نیروی پشتیبان دارد. طی این سال ها »کاهش 
زمان انتظار کاربــران«، »افزایش رضایت«، »تجربه بهتر 
کاربــری« و »کاهــش تعداد ســؤاالت بی پاســخ« از جمله 

نتایج این تیم بوده است.
طبق رویه این پنج سال، با وقوع نوســانات در بازار رمزارز، 
تیم پشتیبانی نیز روزهای پرفشاری را تجربه می کند. در 
این مسیر بازار معامالتی رمزینکس یک بازار ۲4ساعته 
و فعال اســت کــه همــه روزه و در هر ســاعتی از شــبانه روز 
دسترســی بــه آن از طریــق وب ســایت، اپلیکیشــن یــا 
به صورت تلفنی، پیام و... امکان پذیر است. تیم پشتیبانی 
رمزینکس نیز به صورت ۲4ساعته در چت آنالین در حال 
خدمات رسانی به کاربران است. همچنین تیم پشتیبانی 
تماس از ســاعت 9 تا ۲4 پاســخگوی کاربــران رمزینکس 
به صورت تلفنی هستند. در تمام این مدت، آموزش های 
الزم برای ارتقای توانمندی و حرفه ای تر شدن همکاران تیم 
پشتیبانی انجام می شود تا به دلیل ماهیت این بازار و نیاز 
به آموزش مداوم به صورت حرفه ای خدمت رسانی انجام 
شود تا هدف نهایی رمزینکس که افزایش رضایت کاربران 

است، تحقق یابد.
افتخار رمزینکس این است که در طول پنج سال گذشته، 
1۵۲ هزار و 769 تماس مســتقیم با پشــتیبانی را با میزان 
رضایت 91 درصد پاســخ داده اســت. پس از اضافه شدن 
امکان چــت آنالین از ســال 1۳99 نیز یک میلیــون و ۸۵9 
هزار و ۳۲۵ ارتباط مستقیم با کاربر از طریق چت آنالین با 

میزان رضایت ۸9درصدی داشته است. 
بررســی اطالعات در خصوص پشتیبانی نشان می دهد 
که بیشترین سؤال به برداشت کریپتو اختصاص داشته 
و شلوغ ترین ســاعت مراجعه به پشتیبانی ســاعت 11 و 

۲0 است.

  اعداد و ارقام در خصوص رمزینکس چه می گویند؟

برای ارائه تصویر بهتر از رمزینکس شاید اعداد شاهد 
مناسب تری باشــند. رمزینکس هم اکنون بیش از یک 
میلیــون کاربــر دارد که رونــد افزایــش کاربــران از بهمن 
1۳99 آغاز شده است. به طوری که در این مقطع زمانی 
بیش از هزار نفر در صف احراز هویت قرار  گرفتند. تنها 

در فروردین و اردیبهشت 1400 بیش از ۲۲0 هزار نفر به جمع رمزینکسی ها اضافه 
شــدند. با توجه به تعداد کاربران، اســتان های تهران، خراســان رضــوی، آذربایجان 
شرقی، اصفهان و خوزستان به ترتیب در صدر استان های دارای معامله گر رمزارزی 

قرار دارند.
در همین راستا جهت ایجاد فضای معامله برای کاربران به تعداد رمزارزها اضافه شده؛ 
به طوری که هم اکنــون بیش از 14۵ ارز توســط رمزینکس پشــتیبانی می شــود؛ تعداد 
رمزارزها در اسفند 1۳99 تقریباً ۲0 رمزارز بود که در شــهریور 1400 به حدود 100 رمزارز 

رسید و اکنون به بیش از 14۵ رمزارز رسیده است.
در این میــان، در پنج ســال گذشــته محبوبیــت رمزارزها در میــان کاربــران رمزینکس 
متفاوت بوده است؛ به طوری که در سال 1۳97، یعنی سال اول فعالیت رمزینکس اتریوم 
محبوب ترین ارز در رمزینکس بوده اســت. در حالی که در ســال 1۳9۸ این محبوبیت 
به بیت کوین اعطا شــده که در ســال 1۳99 نیز این محبوبیت ادامه داشــته اســت. در 

تعداد کاربران فعال در رمزینکس در سال 1400 همزمان با افزایش توجه افراد جامعه به این حوزه از سرمایه گذاری بیش از 400 درصد 
افزایش داشته است. این افزایش در ماه های فروردین و اردیبهشت شتاب بیشتری داشته است. در سال 1401 با ادامه همین روندها 

تعداد کاربران رمزینکس به بیش از یک میلیون رسید.

برای سهولت معامالت در سامانه معامالتی همتابه همتای رمزینکس، دو بازار ریالی و تتری در اختیار کاربران قرار دارد. داده های آماری 
نشان می دهد که در بازار ریالی در سال 1۳97 رمزارز اتریوم، در سال های 1۳9۸ و 1۳99 بیت کوین، در سال 1400 رمزارز شیبا و در سال 
1401 استیبل کوین تتر باالترین ارزش معامالت ساالنه را به خود اختصاص داده  اند. همچنین در بازار تتری در طول پنج سال فعالیت 

رمزینکس، بیت کوین و اتریوم بیشتر از سایر رمزارزها مورد توجه قرار گرفته اند.
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سال 1400 اما محبوبیت به میم کوین ها رسید؛ به طوری شــیبا محبوب ترین رمزارز در 
رمزینکس شد. اما شرایط اجتماعی و اقتصادی در ایران این روند را تغییر داده؛ چراکه 
در سال 1401 تتر به عنوان استیبل کوین با پشتوانه دالر مورد معامله کاربران رمزینکس 

قرار گرفته است.
بررســی ها در آمار و ارقام نشــان می دهد که تتر در مجموع پنج ســال با بیش از 16 هزار 
میلیارد تومان معامله، شیبا )100تایی( و دوج کوین رتبه های اول تا سوم را در میزان اقبال 
کاربران از نظر ارزش معامالت به دســت آورده اند. در همین حال، بررسی در بازار تتری 
نشان می دهد که بیت کوین، اتریوم، کاردانو، سوالنا و بایننس کوین پنج ارز برتر از نظر 

ارزش معامالت در بین رمزینکسی ها بوده اند.

  رمزینکس و حسن اعتماد کاربران

بنا بــر یــک اصــل حرفــه ای و کاری رمزینکس، کســانی کــه کاربــر پلتفرم هســتند و در 

رمزینکــس معاملــه می کننــد، قطعــاً آخریــن کســانی 
هستند که متضرر خواهند شــد؛ چراکه بنا بر تجربیات 
گذشته، رمزینکس با پشــتیبانی از کاربرانش و استفاده 
از ترفندهایــی تــالش می کنــد کاربرانش متضــرر کمتر را 
متحمل شــوند. در این مســیر از تمامی امکانــات مالی و 
فنی رمزینکس استفاده می شــود تا به اعتماد و سرمایه 
افراد کمترین آســیب ها وارد شــود؛ هرچنــد این صنعت 
نوپا، بسیاری از رویدادهای جهانی را برای اولین بار تجربه 
می کند و زمینه های ذهنی و رویه ای از پیش تعیین شده ای 
در خصوص آنها وجــود نــدارد. البته این قانون نانوشــته 
دنیای رمزارزهاست که تمامی افراد که در این حوزه فعالیت 
می کنند، شخصاً مسئول محافظت از پول و دارایی خود 

هستند.
تجربــه لونــا و گاال در یــک ســال گذشــته نمونــه ای از این 
اتفاقــات در بــازار رمزارزهــا بوده اســت. در خصــوص این 
دو رویــداد جهانــی، رمزینکس تــالش کرد هزینــه مالی و 
حقوقی کمتری به کاربران تحمیل شود. تخصیص لونا ۲ 
مطابق فرایند های جهانی یکی از آن مواردی است که در 
رمزینکس اتفاق افتاد. پس از شوک بزرگی که به واسطه 
ریزش بیــش از 99درصدی لونا به بازار رمزارزها وارد شــد، 
طرح احیای اکوسیستم ترا و ایجاد شبکه جدیدی به نام 
ترا ۲ شکل گرفت تا بخشی از ضرر واردشده به دارندگان 
لونا را جبران کند. در پی این اتفاق شبکه قدیمی ترا به »ترا 
کالســیک« تغییر نام داد و نــام لونا نیز به لونا کالســیک 

تغییر کرد.
کوین لونا به عنوان کوین اصلی شبکه ترا ۲ از طریق ایردراپ 
به کاربران تخصیــص داده شــد. بســیاری از صرافی های 
معتبر بین المللی نیز از آن پشتیبانی کردند و رمزینکس 
به عنوان یکی از صرافی های ایرانی طبق فرایندهای جهانی 
و منطق محاسباتی لونا ایردراپ اقدام به تخصیص لونا ۲ 
به کاربران خود کرد. طبق این فرایند ۳1 هــزار و ۲۸4 نفر از 
کاربران معادل 400 هزار دالر ایردراپ لونا دریافت کردند. 
همچنین مراحل بعدی ایردراپ لونا، در صورت تخصیص 
در شبکه، مطابق رویه قبلی رمزینکس بین کاربران توزیع 

خواهد شد.
در ماجرای گاال نیز با وجود اینکــه با تجربه لونا متفاوت 
بــود، امــا رویــه محافظــت از دارایــی کاربــران از ســوی 
رمزینکس حفظ شد و صندوق جبران خسارت کاربران 
به همیــن دلیــل ایجــاد شــد. رمزینکس اقــدام بــه ارائه 
مــدل بازخریــد کــرد کــه بخشــی از دارایــی آن از محــل 
بازپس گیری وجوه حاصل از فروش توکن های pGala بر 
بســتر bsc  دریافت شــد. به طوری که حدود 10 میلیارد 
تومان پی گاال در رمزینکس به جای گاال فروخته شد که 
حدود 70 درصد آن بــا پیگیری های انجام شــده باز پس 
گرفته شــد و ۳0 درصــد آن در حــال پیگیری اســت. این 
در حالی اســت که گاال تقریباً نصف این مقــدار را توکن 
جدید به رمزینکس ایردراپ کرده و باقی توکن ها از سوی 

رمزینکس تهیه شده است.
نگاه رمزینکس به آینده این اســت که عالوه بر ادامه راه و 
تحقق اهدافی که در گذشته داشته، در راستای آسایش 
و رضایت بیشتر کاربران و همچنین توســعه این فناوری 
همگام با ســیر تحول آن در دنیا و کمک به تحقق اهداف 

اقتصاد دیجیتال کشور قدم بردارد 

روند افزایش تعداد ارزها در طول پنج سال 

پراکندگی کاربران در شهرستان های مختلف تهران

نیاز به بازار متنوع برای معامله رمزارزها، یکی از دالیلی بود که رمزینکس اقدام به افزایش تعداد ارزهای قابل معامله در سامانه 
معامالتی خود کرد؛ به طوری که از ابتدای سال 1400 تاکنون تعداد ارزهای قابل معامله در صرافی رمزینکس بیش از 700 درصد رشد 

داشته است.

نقشه پراکندگی کاربران در ایران نشان می دهد که تهران بیشترین و ایالم کمترین تعداد کاربران رمزینکسی را دارد. بعد از تهرانی ها، 
عالقه مندان به رمزارزها در استان های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و اصفهان استقبال بیشتری از سامانه معامالتی رمزینکس 

داشته اند.
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  نقش اقتصاد دیجیتال در سبک زندگی

طبق صحبت های سیدامین جوادی، مدیرعامل مؤسسه 
اعتبــاری ملــل، دیجیتالی شــدن خدمــات باعــث شــده 
بسیاری از مشکالت مردم برطرف شود و برای دسترسی 
به خدمات، مســیر آســان تری را طی کنند. خصوصاً در 
حوزه شــهری و ترافیک شــهری وجــود خدمــات آنالین 

بســیار مثمرثمر بوده، ضمن اینکــه به  ســرعت کار هم کمک کــرده اســت. او در این 
خصوص می گوید: »اما به  نظر بنده هنوز این حوزه در کشور فراگیر نشده و نوع معرفی 
و عرضه این حوزه بیشتر برای متخصصان و آشنایان به این حوزه بوده؛ در صورتی که 
باید این آشناسازی به صورت عمومی تری انجام شود. یکی از اهداف بزرگ فعاالن این 
صنعت باید عرضه دانش این حوزه به عموم مردم باشد و محدود به یک عده خاص 
نباشد. از جمله اینکه باید نمایشگاه هایی مانند نمایشــگاه بانکداری الکترونیک و 

در گفت وگو با مدیرعامل مؤسسه اعتباری ملل و مدیران شرکت تجارت الکترونیک و فناوری اطالعات ملل 
درباره اپلیکیشن فام مطرح شد

هدف اصلی؛ تبدیل  
فام به یک مگااپ

تشکیل و تأسیس شرکت تجارت الکترونیک و فناوری اطالعات ملل با نام اختصاری فام در راستای توسعه و گسترش حوزه 
خدمات بانکی و افزایش تنوع محصوالت بانکی بود. این شرکت در زمینه محصوالت بانکی و فناوری  های مالی فعالیت می کند 
و محصوالت و خدمات متعددی را ارائه می دهد که شامل نرم افزار فام، سامانه پرداخت یاری، سامانه متابانک )نئوبانک(، سامانه 
مبارزه با پول شویی، سامانه نوبت دهی بهنما، همراه بانک ملل، اینترنت بانک ملل، سامانه استعالمات حاکمیتی فام، سامانه 
سوئیچ پرداخت، سامانه متمرکز اداری، سامانه Core Banking دیتامیت و خدمات دیتاسنتر است. در گفت وگوهایی که با سیدامین جوادی، 
مدیرعامل مؤسسه اعتباری ملل؛ سیدمرتضی بکاء، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فام و مهدی طالب، رئیس اداره فناوری  های نوین شرکت 
فام داشتیم، به اپلیکیشن فام و خدمات جدید آن و سامانه متابانک پرداختیم. به گفته آنها، هدف اصلی فام به   عنوان یک اپلیکیشن فعال در 
حوزه خدمات پرداخت و بانکی، تبدیل شدن به یک مگااپ است و مبتنی بر هوش مصنوعی بودن، ویژگی منحصربه فرد این اپلیکیشن است 

که آن را از سایر اپلیکیشن های فعال در حوزه خدمات بانکی کشور متمایز می  کند.

از راست به چپ: سیدامین جوادی 
سیدمرتضی بکاء و مهدی طالب
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نظام های پرداخت در شهرســتان ها نیز برگزار شود و 
امکان حضور عموم در این نمایشگاه ها فراهم شود.«
او ســپس در خصــوص فعالیــت مؤسســه اعتبــاری 
ملل در حــوزه بانکداری دیجیتــال صحبت می کند و 
می گوید که در این راســتا از اپلیکیشــن فــام رونمایی 
کرده اند که اپلیکیشــن بســیار ســودمندی اســت. او 
در این خصوص توضیح می دهد: »فام اپلیکیشــنی 
مبتنی بر هوش مصنوعی اســت؛ این موضوع عالوه 
بر سهولت در استفاده، روی امنیت کاربران نیز بسیار 
تأثیر دارد. بحث امنیت یکی  از مهم ترین موضوعات 
در عرصه دیجیتالی شدن خدمات اســت. وظیفه ما 
حفظ امنیت دارایی ها و سرمایه مردم است؛ بنابراین 
انجام فعالیت هایی در حوزه هوش مصنوعی و فناوری 
اطالعات، در ادامه همان وظیفه بانکی مان قرار دارد. 
به شدت همکاران من در حال تالش هستند که برای 
سال آینده این حوزه را توســعه دهند و برآوردمان این 
است که 10 الی 1۵ میلیون تراکنش توسط اپلیکیشن 

فام در سال آینده انجام شود.«
بــه گفتــه جــوادی، اولیــن نســخه از اپلیکیشــن فــام 
اردیبهشت 1۳9۸ فعال شد که ابتدا رمزساز مؤسسه 
اعتباری ملل )پویانگار ملل( بود و به  مرور زمان ســایر 
امکانات پرداختی از جمله کارت به کارت، خرید شارژ 
و بســته اینترنتی، پرداخــت قبوض و… بــه آن اضافه 
شــد. اما در حــال حاضــر امکانــات متنوعــی؛ از ثبت 
چک صیــادی گرفته تا صــدور انواع بیمه نامــه در فام 

وجود دارد.

  استفاده از هوش مصنوعی؛ مزیت رقابتی

خدمــت دیگــری کــه در فــام ارائه می شــود ســرویس 
متابانک اســت. متابانک ســامانه نئوبانک مؤسسه 
اعتباری ملل است که به زودی امکانات بسیاری به آن 

اضافه خواهد شد. 
ســیدمرتضی بکاء، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
فام ســپس درباره اقدامات این مؤسســه در راســتای 
دیجیتالی شــدن، به محصول متابانک این مؤسسه 
اشاره می کند و می گوید: »شرکت تجارت الکترونیک 
و فنــاوری اطالعــات ملــل کــه به اختصــار فــام نامیده 
می شــود، با تکیه بر تجربــه و توان نیــروی متخصص 
خــود تــالش می کنــد ضمــن تحکیــم جایگاهــش در 
صنعت فناوری اطالعات، یاریگر بزرگ ترین مؤسسه 
اعتباری کشور، مؤسســه ملل، در ارائه سرویس های 
الکترونیکی به اقشــار مختلف جامعه باشد. یکی از 
خدماتی که به تازگی ارائه داده ایم، سرویس متابانک 
است. متابانک ســامانه نئوبانک مؤسســه اعتباری 
ملل اســت که به زودی امکانات بسیاری به آن اضافه 

خواهد شد.«
به گفتــه بکاء، در حــال حاضــر در این ســامانه، احراز 
هویــت غیرحضــوری و افتتاح حســاب آنالیــن وجود 
دارد که رونــد آن به این صورت اســت که پــس از وارد 
کردن اطالعات هویتــی متقاضی از کد ملــی گرفته تا 
شــماره موبایل و تأییــد این اطالعــات، با درخواســت 
اپلیکیشن از مشــتری مبنی بر ارسال عکس و ویدئو 
از خود، تصویر او با کارت ملی و سایر مدارک مبتنی بر 

هوش مصنوعی مطابقت داده می شــود که در صورت تأیید نهایی، حساب بانکی برای 
این افراد افتتاح خواهد شد. بکاء توضیح می دهد: »متابانک در دو فاز اجرایی شده و در 
زمینه تسهیالت دهی به سمت مسیر جدیدی پیش رفتیم. در این زمینه رگوالتور نیز با 
ما همکاری داشته و در زمینه احراز هویت دیجیتال دغدغه های زیادی داشت که ما هم 
توانستیم این دغدغه ها را رفع کنیم؛ چراکه معتقدیم قوانین رگوالتوری می تواند کمک 

شایانی به تأمین امنیت مردم در نئوبانک ها کند.«
او در خصوص کارکرد پرداخت ســازها و رقبای خود در بازار نیز صحبت می کند: »ما در 
کنار سایر رقبا در بازار می خواهیم حضور پررنگی داشته باشیم و رویکرد ما عام است. در 
واقع محصوالت ما برای بانک خاصی نوشته نشده است. مزیت رقابتی ما در استفاده 
از فناوری هوش مصنوعی است که می تواند ما را متمایز کند. ما هم در حوزه نئوبانک و 

هم پرداخت می توانیم در کنار بانک ها حضور داشته باشیم.«
به عقیده بکاء، آنچــه در حال حاضــر در صنعت فناوری های مالی کشــور مهم اســت، 
بحث اصالح نظام کارمزد اســت که می تواند به توســعه حوزه فین تک در کشــور کمک 
کند. او می گوید: »هرچند امســال قرار بــود اصالح نظام کارمزد انجام شــود، اما این امر 
اتفاق نیفتاد. امیدواریم سال آینده این اصالح صورت گیرد و تحولی در حوزه پرداخت 

در کشور به وجود آید.«

  فام؛ یک مگااپ

مهدی طالــب، رئیــس اداره فناوری  های نوین شــرکت فام نیــز به مهم تریــن ویژگی های 
فام اشــاره می کند و می گوید کــه در حال حاضر کاربــران می توانند امکانــات متنوعی از 
کارت به کارت و خرید شارژ گرفته تا ثبت چک صیادی و صدور انواع بیمه  نامه را در فام 
انجام دهند: »البته کلیه تراکنش  های بانکی نیز در این اپلیکیشن انجام می  شود و در این 
زمینه انحصاری نداریم، بلکه با ۲۵ بانک برای انتقال وجه از مبدأ قرارداد داریم. ثبت نام 
در ســجام، اســتعالم ســهام عدالت، دریافت شــماره شــبا و خدمات خودرویی از دیگر 
خدماتی است که فام به کاربران خود ارائه می  دهد. خدمات خودرویی در اپلیکیشن فام 
نیز به زودی تکمیل می  شود و به آن خدمات پرداخت جرایم و عوارض آزادراهی و... اضافه 
خواهد شد. سالمت بدون مرز نیز از دیگر خدماتی اســت که در فام ارائه می شود که از 
طریق آن، امکان ویزیت و دریافت نوبت از پزشک برای کاربر فراهم می  شود. عالوه بر این، 
در فام پیام اعالن کلیه تراکنش های حساب های مؤسسه اعتباری ملل نیز برای مشتریان 
ارسال می شود. در واقع فام یک داشبورد کامل از ارائه خدمات، پرداخت سازی، نئوبانک 
و کلیه سرویس های قابل ارائه بورس و بیمه به کاربران است که کلیه نیاز های مردم در این 
حوزه را برآورده می کند و از این رو فام را یک مگااپ می نامیم. الزم به ذکر است که در فام 
توسط هوش مصنوعی، جذابیت و سهولت در استفاده را برای کاربران فراهم کرده ایم. 
همچنین در راستای عمل به مســئولیت اجتماعی کلیه قسمت های این اپلیکیشن از 

استاندارد دسترس پذیری برای نابینایان پشتیبانی می کند.«
طالب درباره خدمات جدیدی که قرار است به فام اضافه شود، این گونه توضیح می دهد: 
»در این اپلیکیشن سعی کردیم ترکیبی از خدمات متنوع مالی؛ از بانک، بیمه، بورس و… 
را ارائه دهیم. همچنین به  زودی امکان دریافت آنالین تسهیالت از طریق سامانه متابانک 
در این اپلیکیشن فراهم می  شود و متقاضیان می توانند با تکمیل مدارک الزم از جمله 
سفته الکترونیکی و امضای دیجیتال، وام خود را به صورت غیرحضوری دریافت کنند.«

سپس طالب درباره اپلیکیشن فام صحبت می کند و آن را مگااپ این شرکت توصیف 
می کند: »مبتنی بر هوش مصنوعی بودن ویژگی منحصربه فرد فام است که آن را از سایر 
اپلیکیشن  های فعال در حوزه خدمات بانکی متمایز می کند، زیرا فام اولین اپلیکیشن 
پرداخت مبتنی بر هوش مصنوعی اســت که به صورت صوتی و دوطرفه به ســؤال  های 
روزمره )از هواشناســی گرفته تا مســائل بانکی( با هر نــوع ادبیاتی که کاربر بــا آن راحت 
باشد، پاسخ می  دهد. یکی از کارکردهای این اپلیکیشن در حوزه پرداخت سازی است و 
کاربران ما می توانند تمامی امور مربوط به انتقال وجه، خرید شارژ، پرداخت قبوض و... 

را از طریق این اپلیکیشن انجام دهند. 
این اپلیکیشن عالوه بر پرداخت ساز بودن، امکانات نئوبانک و استعالمات متفاوت را نیز 
دارد. در واقع یک پکیج کامل از پرداخت سازی و نئوبانک است. همچنین در بستر فام 
رفتار مشتری را آنالیز کرده و مورد بررسی قرار می دهیم و امنیت کاربران را بر پایه هوش 
مصنوعی کامالً تأمین می کنیم. ما سه نسخه اندروید، آی اواس و وب اپلیکیشن داریم 

و در این سه نسخه فام را عرضه کرده ایم.« 
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به
حسن زادمهر، مدیرعامل شرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی درباره برنامه های این شرکت در سال ۱۴۰۱ می گوید

 KYC و حرکت
سمت بانکداری نسل 4

سال ۱4۰۱ برای کسب وکارها ســال عجیب و ســختی بود؛ از قطعی و نوســانات مکرر اینترنت تا رکود اقتصادی همگی 
مســیر متفاوتی از پیش بینی ها را برای کســب وکارها رقم زد. شــرکت مهندســی صنایع یاس ارغوانی نیز از این قاعده 
مســتثنی نبود، اما به گفته حســن زادمهر، مدیرعامل این شــرکت با وجود تمام ســختی ها در بحث KYC مهندســی 
صنایع یاس ارغوانی قدم های بســیار خوبی برداشــته و کانون تمرکز این شرکت در ســال ۱4۰۱ روی موضوع KYC بوده 
اســت. به گفته زادمهر، در بانکداری نســل 4 بانک ها باید معماری کســب وکار و معماری فناوری اطالعات خود را تغییر دهند؛ چراکه 
دیگر با معماری قدیم و روش سنتی نمی توان به درخواست های مشتریان پاسخ داد؛ در سالی که گذشت شرکت مهندسی صنایع یاس 
ارغوانی روی  تجربه مشتری تمرکز کرده بود و اینکه چگونه بانک سرویس گرا باشد و مشتری خود را بشناسد. در ادامه گفت وگوی عصر 

تراکنش را با حسن زادمهر می خوانید.

   فعالیت های شرکت

حسن زادمهر، مدیرعامل شرکت صنایع یاس ارغوانی ابتدا درباره فعالیت و خدمات این 
شــرکت صحبت می کند و در این باره می گوید که کار اصلی شرکت مهندسی صنایع یاس 
ارغوانی در حوزه تحلیل داده است: »ما فعالیت خود را قبل از ســال 1۳۸۲ آغاز کردیم و در 
این سال به مجموعه هلدینگ فن آوران هوشمند بهسازان فردا ملحق شدیم. این شرکت 
دانش بنیان با ایجاد پلتفرمی متشــکل از متخصصان، ابزارهای الزم و فرایندهای چابک، 
مشتریان خود را برای حل مسائل آنها توانمندتر می کند. در واقع مهندسان و دانشمندان 
داده با اســتفاده از فناوری های حوزه هوش مصنوعی و اســتفاده از حجم عظیــم داده های 
موجود، سامانه هایی هوشمند با قابلیت تصمیم گیری جهت بهینه سازی منابع، مدیریت 

ریسک و مدیریت هزینه  و پیش بینی رفتار مشتریان 
طراحی و پیاده سازی می کنند.«

به گفته زادمهر، حدود ۸0 درصد مشتریان این شرکت 
از ادارات کل بانک ملت هستند. همچنین در سازمان 
فنــاوری اطالعــات پــروژه داشــته اند و در حــال حاضر با 
ســازمان ثبت اســناد کشــور پروژه دارند و با شــهرداری 
تهــران نیز همــکاری داشــته اند. او در این بــاره می گوید: 
»عمدتاً ســامانه هایی ایجاد می کنیم که داده خام را به 
اطالعات تبدیل می کند تا مدیران بتوانند بر اساس آن  

عکس: پریا امیرحاجلو
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تصمیم بگیرند. نرم افزار مدیریت خدمات و سه سامانه 
ســمت، ســامانه جامع فروش و بازاریابی و سامانه نما، 
سامانه هایی هستند که ما راه اندازی کرده  و توانسته ایم 
در کشور زیرساخت جمع آوری و تحلیل بیگ دیتا ایجاد 
کنیم. البته برخی شاید به صورت آزمایشگاهی این کار 
را انجــام داده باشــند، اما به صورت صنعتی مــا نفر اول 

هستیم که زیرساخت مربوطه را ایجاد کردیم.«

  تمرکز بر KYC در ۱4۰۱

بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت مهندســی صنایــع یاس 
ارغوانی، در ســال 1401 تمرکز این شــرکت روی موضوع 
KYC بوده است. محور اصلی این موضوع نیز پرداختن 
بــه این اســت کــه کســب وکار چطور مشــتریان خــود را 
بهتر بشناسد. او درباره فعالیت هایشــان در این زمینه 
می گوید: »سه کار اصلی که در این زمینه انجام دادیم؛ 
یکی تهیه یک پروفایل عملیاتی و مدیریتی از مشتری 
برای بانک است که بانک به صورت کامل مشتری خود 
را به لحــاظ رفتارهــای نامتعارف یــا رفتارهای تراکنشــی 
و گردش مالی بشناســد. بخــش دیگر کار مــا مربوط به 
بخش  بنــدی مشــتری اســت. ســال های قبــل بانک ها 
مبتنــی بــر مانــده حســاب مشــتریان را دســته بندی 
می کردنــد، ولی مــا این معیــار را بســط دادیم. بــا خط و 
مرزهای جدید و ویژگی هایی عالوه بر مانده حساب مانند 
کارمزد، احتمال افزایش منابع، نوع کسب  وکار و صنف 
و سایر موارد مرتبط را نیز اضافه کردیم. سومین کاری که 
انجام دادیم، روی سالیق مشتری بود؛ اینکه مشتریان 
چه سالیق مصرفی دارند و چه محصوالتی از بانک را به 

چه نوع از مشتریان بفروشیم.«
حســن زادمهر مهم ترین دســتاورد ســال 1401 شرکت 
مهندسی صنایع یاس ارغوانی را در حوزه KYC معرفی 
می کند که برای هر کسب وکاری قابل پیاده سازی است. 
او در این باره توضیح می دهد: »بانکداری نسل 4 یعنی 
اینکه بانک هــا معماری کســب وکار و معمــاری فناوری 
اطالعات خود را تغییر دهند. این به معنای آن نیست که 
معماری کسب وکار و معماری فناوری اطالعات هرکدام 
به صورت منفک انجام داده شــود، بلکه هــر دوی اینها 
باید در ارتبــاط با یکدیگر شــکل بگیــرد؛ درهم تنیدگی 
این دو یک بانکــداری جدیــد را ایجاد می کنــد. با توجه 
به مشــکالت و محدودیت ها و همچنین امکانات باید 
به بهینه ترین الگو در این زمینه رســید. دیجیتال کردن 
بانک ها به ایــن دلیــل در حال رخ دادن اســت کــه دیگر 
نمی توان با روش ســنتی به درخواســت مشتری پاسخ 
داد؛ بنابراین تغییر و تحول نیز باید به گونه ای باشد  که 
پاسخگوی نیازهای جدید مشتری باشد و تجربه خوبی 
برای مشتری رقم بخورد تا مشتری بانک را به سایر رقبا 
ترجیح دهد. در این مسیر ریسک ها نیز باید مدیریت 
شود و همه اینها به یک معماری جدید نیاز دارد. ما در 
سالی که گذشت روی تجربه مشتری کار کردیم؛ اینکه 
بانک چگونه سرویس گرا باشد و مشــتری و نیاز خود را 

بشناسد.«
زادمهر تأکید می کند که معماری از شــناخت مشتری 
آغاز می شود و اینکه سالیق و انتظارات او را بشناسیم: 
»در راســتای تحول دیجیتال نســل 4، الزم اســت همه 

بانک ها بتوانند رضایت مشــتری را جلب کننــد و در بازار 
رقابت، مشــتری در تعامل با آن بانک باقی بماند، پس در 
راستای درخواست مشــتری معماری سازمانی بانک باید 

انجام شود.«

  بحران موکول کردن تغییرات به فردا

مدیرعامــل شــرکت مهندســی صنایــع یــاس ارغوانی در 
خصوص مشکالت و چالش های این شرکت نیز صحبت 
می کنــد: »مــا یکســری چالــش درون خودمــان داریــم و 
یکســری چالــش نیز بــا مشــتری داریــم. تمام شــرکت ها 
در حوزه فنــاوری اطالعات چالــش کمبود نیروی انســانی 
متخصص دارند؛ به خصوص شرکت هایی که در حوزه های  
جدید کار می کنند. در دنیا نیز تعداد این افراد متخصص 
کم است و در ایران در خصوص این موضوع بحران وجود 
دارد، جــذب متخصصانی هــم که در کشــور وجــود دارد، 
ســخت بــود و از آن طــرف نگهداشــت نیــروی متخصص 
برای شرکت هایی مانند ما دشــوار بوده و هست؛ بنابراین 
اولیــن چالش مــا منابــع انســانی اســت. دومیــن چالش 
داخلی که داشــتیم، تورم و تحریم اســت که در کل کشور 
اتفاق افتاد و روی ما هم تأثیر داشــت؛ قیمت ها به شــدت 
باال رفت، ولی دســتمزد و قراردادهای مــا آنچنان تغییری 
نکرد. ســقف هزینه هایمان گاهی تا صد درصــد افزایش 
یافت، اما سقف درآمدی مان ثابت بود. از طرف دیگر بازار 
ســفارش کار به واســطه اینکه دولت دچار کسری بودجه 
شد، محدود شــد و کار در کشور کم شــد. پروژه هایی که با 
سازمان فناوری یا سازمان ثبت اسناد و دیگر شرکت های 
دولتی و شبه دولتی داشتیم، متوقف شد و با تغییر دولت و 
مشکالت اقتصادی کارهایی که می خواستیم انجام دهیم، 
انجام نشد. به تبع همه اینها کارهای تحقیق و توسعه ما 

به حداقل رسید.«
به گفته زادمهر در سمت مشــتری بزرگ ترین چالش این 
است که سطح بلوغ پایین است. او در این خصوص توضیح 
می دهد: »اکثر کســب وکارهای ما ســطح بلوغ یک دارند، 
ولی برای تحول دیجیتال درک و پیاده سازی سطح بلوغ دو 
و سه الزم است. نتیجه این می شود که ما در تحویل دادن 
کار به مشــتری دچار مشکل می شویم و شــرکت مربوطه 
نمی توانــد کار را اجــرا و پیاده ســازی کنــد. ایــن چالــش در 
جاانداختن فرهنگ و عملیاتی کــردن تحول دیجیتال هم 
وجود دارد. دومین چالش ما این است که اکثر مشتریان در 
انجام کارهای معماری و تغییرات عمده که برای بقای آتی 
الزم است، دچار مشکل هســتند. اکثر مدیران بانک ها و 
سازمان ها به شدت در بخش اجرایی روزمره گیر افتاده اند 
و بــه کارهــای جدیــد از جنس معمــاری و تحول رســیدگی 
نمی کنند و آن را به فردا موکول می کننــد؛ فردایی که هرگز 
نمی آیــد. چالش ســوم این اســت کــه الیــه کارشناســی یا 
تصمیم سازی در سازمان ها بسیار ضعیف شده و این امر 

باعث افزایش هزینه پروژه ها می شود.«
زادمهــر در پایــان با اشــاره بــه چشــم انداز شــرکت صنایع 
یــاس ارغوانــی بــرای ســال 140۲ می گویــد: »مــا عمدتــاً به 
مشــتری کمک می کنیم تا چشــم انداز خــودش را محقق 
کند؛ بنابراین چشم انداز ما این است که در مباحثی مانند 
تحول دیجیتال، بهترین شرکت مشاور برای تحقق اهداف  

سازمان ها در برنامه ریزی هایشان باشیم.« 

بانکداری نسل 
4 یعنی اینکه 
بانک ها معماری 
کسب وکار و 
معماری فناوری 
اطالعات خود را 
تغییر دهند. این به 
معنای آن نیست که 
معماری کسب وکار 
و معماری فناوری 
اطالعات هرکدام 
به صورت منفک 
انجام داده شود، 
بلکه هر دوی 
اینها باید در 
ارتباط با یکدیگر 
شکل بگیرد؛ 
درهم تنیدگی این 
دو یک بانکداری 
جدید را ایجاد 
می کند
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فناور ی های مالی ایران

  روزهای سخت اقتصاد دیجیتال ایران

اقتصــاد دیجیتــال ایــران در ســال 1401 روزهــای ســختی 
را ســپری کــرد. نیمــه دوم ســال به دلیــل محدودیت های 
اعمال شــده بر اینترنــت، تحمیل  کننده ضــرر و زیان های 
مالی بســیاری بود و بسیاری از کســب وکارهای این حوزه 
را از برنامه هایشــان عقب انداخت. عــالوه بر این، فضای 

عمومی حاکم بر جامعه نیز به لحاظ اجتماعی-سیاسی آشفته بود و دست ودل افراد 
به کار کردن نمی رفت. سعید قدوســی نژاد، مدیرعامل فینوتک با اشاره به این مسئله 
می گویــد: »با وجود مشــکالت فراوانــی که حادث شــد، ما تمــام تالش مــان را کردیم تا 
ســرویس هایمان را تنوع ببخشــیم و عالوه بر ارائه خدمات متنوع به دیگران، به لحاظ 
کسب وکاری نیز به یک گروه خاص از مشتریان وابسته نباشیم. همین اقدام ما باعث 
شــد که با ســقوط برخی بخش های بازار، ســر پا بمانیم و حتی در برخــی بخش ها نیز 

سعید قدوسی نژاد،  مدیرعامل فینوتک در خصوص برنامه های این شرکت در سال جدید می گوید

به دنبال جذب سرمایه گذار 
استراتژیک هستیم

فینوتک که یکی از بال های نوآوری باز ارتباط  فرداست، فعالیت خود را از ســال ۱۳۹۵ با ارائه ۱۲ وب سرویس بانکی آغاز کرد و 
اکنون بیش از ۲۰۰ وب سرویس بانکی و غیربانکی به کسب وکارها ارائه می دهد. سعید قدوسی نژاد، مدیرعامل فینوتک می گوید 
که سال ۱4۰۱ برای کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال ایران، سال سختی بوده و بسیاری از آنها در نیمه دوم سال متضرر شده اند. 
با این حال فینوتک بــا تمرکز بر بهبــود کیفیت ارائه خدمات، متنوع ســازی ســبد محصــوالت، ارائه  ســرویس های پیامکی، 
پشتیبانی، دایرکت دبیت و تعمیم منطق احراز هویت دیجیتال به سایر حوزه ها سر پا مانده  است. او فضای حاکم بر کشور را بی ثبات و آشفته 
می داند و معتقد است در چنین وضعیتی افراد و شرکت ها انگیزه خود را از دست می دهند و نه تنها بازیگران جدیدی به بازار اضافه نمی شوند، 
بلکه بازیگران کنونی نیز برای بقای کسب وکارشان با مشکل تأمین نیروی انسانی،  تأمین مالی و همچنین ابهام در رگوالتوری روبه رو می شوند. 
او مزیت رقابتی فینوتک را مشتری محوری اش می داند و بیان می کند که مالک داده های بانکی، کاربران نهایی هستند و کسب وکارها نباید بدون 
اخذ اجازه از آنها استفاده کنند. قدوسی نژاد اولویت اصلی فینوتک در سال جدید را حفظ حیات آن می داند و می گوید که در سال جدید به دنبال 

جذب سرمایه گذار استراتژیک هستند. در ادامه گزارشی از گفت وگوی عصر تراکنش با او را می خوانید.

عکس: نسیم اعتمادی
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سال ششم
شماره شصت وهفتم

کسبوکار

رشد بیشتری نسبت به قبل داشتیم. اما اگر شرایط محیطی فراهم بود، عملکردمان 
بهتر می شد و از پتانسیل های بالقوه بازار فین تک ایران استفاده بیشتری می کردیم.«

فینوتک در ســالی که گذشــت، ارائه دهنــده چند ســرویس جزئی و بزرگ بوده اســت. 
قدوسی نژاد درباره این سرویس ها توضیح می دهد: »ســرویس های بزرگ دردسرهای 
بیشــتری دارنــد و برخــی از آنهــا هنوز بــه بــازار نرســیده اند. ســرویس افتتاح حســاب 
غیرحضوری یکــی از ســرویس هایی اســت که وقــت زیادی صــرف آن کردیم. فلســفه 
وجودی این ســرویس این اســت کــه بانک ها بتواننــد روی اپ یا ســایتی کــه متعلق به 
خودشــان نیســت، جــذب کاربــر و افتتــاح حســاب داشــته باشــند. در واقع مشــتری 
این سرویس بانک ها و شــرکت های ثالث هســتند. همچنین روی ســرویس پیامک و 
اضافه کردن بانک ها نیز وقت گذاشــتیم و یکســری اقدامات داخلی نیز انجام دادیم؛ 
برای مثال بهبود مستندهای فنی و مانیتورینگ. عالوه بر این، بخش جدیدی به بخش 
پشتیبانی اضافه کردیم که در صورت نیاز مشتریان، پرسنل ما بتوانند به سیستم آنها 
متصل شوند و خدمت مورد نیاز را دریافت کنند. عالوه بر این پنلی را ایجاد کرده ایم که 
مشتریانی که توسعه دهنده ندارند، بتوانند از سرویس های عمومی ما استفاده کنند. 
این پنل برای کارگزاری های بورس، شرکت های بیمه و لیزینگ ها طراحی شده و دیگران 
هم می توانند از آن اســتفاده کنند. روی ســرویس های مربوط به چک نیز کار کرده ایم 
و در حال حاضر فروشــگاه هایی که فروش اقســاطی دارند، می توانند از ســرویس های 
صیاد استفاده کنند. همچنین با شرکت های OMS بورس، مانند رایان هم  افزا و صحرا 
قرارداد بســته ایم و هم اکنون صندوق های بورس می توانند تسویه هایشان را روی پنل 

رایان  هم افزا انجام دهند.«

  مالک اصلی دیتا؛ کاربر نهایی

سیســتم احراز هویت دیجیتال یکی از ســرویس های اصلی اســت کــه فینوتک وقت 
زیادی را برای طراحی و بهبود آن صرف کرده است. بنا بر صحبت های قدوسی نژاد، این 
سیستم ســه ویژگی کلیدی دارد که شــامل عدم دخالت صد درصدی انسان، قابلیت 
ارائه در بســتر شــرکت های ثالث و پاســخگویی آنی می شــود. به نظر او، ارائه  سیستم 
احراز هویت دیجیتال در بســتر اپ ها و ســایت های ثالث، ویژگی بســیار مهمی است 
که هــر جایی را که کاربر حضور داشــته باشــد، به شــعبه بانــک تبدیل می کنــد و دیگر 
الزم نیســت بانک ها از مشــتریان خود بخواهند که عضو باشگاه مشــتریان شوند، از 
وب سایت و نرم افزارهای آنها استفاده کرده یا به صورت حضوری به بانک مراجعه کنند. 
این ســرویس برای بانک های کوچکی که توان افزایش شــعب فیزیکی خــود را ندارند، 

کارآمد است.
قدوسی نژاد درباره تعمیم منطق این سرویس به حوزه های دیگر می گوید: »همین منطق 
را می توان به سایر حوزه ها نیز تعمیم داد؛ سرویس اعتبار یا وام در محل دقیقاً از همین 
منطق پیروی می کند و به فرد این امکان را می دهد که در همان محلی که خرید خود را 
انجام می دهد، وام بگیــرد. از این منطق برای بهبود روندهــای هلث تک ها نیز می توان 
بهره برد؛ می توان همین کاری را که با دیتابیس های بانک انجام می دهیم، با داده های 
دیگر نیز انجام داد و با اخذ اجازه از کاربران برای به اشــتراک گذاشــتن اطالعات شــان 
با کســب وکارها، به خلق ارزش های جدید دســت زد. اگر این اتفاق بیفتــد، می توان از 
مفاهیمی مانند دیتای سالمت افراد، دیتای اعتباری افراد و امثالهم صحبت کرد. کاربر 
نهایی، مالک داده است و هر کسی که بخواهد این اطالعات را در اختیار داشته باشد، 
باید از کاربر نهایی اجــازه بگیرد و این اخذ اجازه، هســته اصلی فینوتک اســت. مثال 
آن دایرکت دبیت اســت، به ایــن معنی که اگر فــردی بخواهد به صورت تکرارشــونده از 
حساب بانکی اش به یک کسب وکار مشخص پول واریز کند، مالک اصلی دسترسی 

به حساب، خودش است و باید اجازه بدهد.«

  قانون بد؛ بدتر از بی قانونی

رگوالتــوری، جــذب و نگهداشــت نیــروی انســانی، وضعیــت بی ثبــات اقتصــادی و 
نارضایتی های اجتماعی از جمله مسائلی است که اقتصاد ایران را با چالش روبه رو کرده 
است. مدیرعامل فینوتک به این موارد اشاره می کند و توضیح می دهد که رگوالتورهای 
اروپایی رویکرد توسعه محور دارند و معموالً استانداردهای کارآمدی وضع می کنند. در 
واقع ناظر و بسترساز هستند، اما رگوالتورهای ایرانی معموالً سلیقه ای و با نگاهِ بخشی 
رفتار می کنند. عالوه بر این، به جای اینکه به توسعه کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال 

ایران کمک کنند، معموالً در نهایت مانع پیشــرفت آنها 
می شــوند و بــا تصویــب قوانیــن محدودکننــده، انگیــزه 

بازیگران حوزه های مختلف آن را کاهش می دهند.
او اضافــه می کنــد که از بیــن رفتــن انگیزه باعــث افزایش 
نــرخ مهاجــرت متخصصــان می شــود و شــرکت ها بــرای 
تأمیــن نیــروی کار خــود بــه مشــکل برمی خورنــد: »در 
چنین وضعیتــی افــرادی که قصــد ورود بــه بــازار را دارند 
نیز ریسک نمی کنند و رقابت شکل نمی گیرد. در نتیجه 
کسب وکارهای فعال برای بهبود روندها و محصوالت خود 

تالش مضاعف نمی کنند.«
قدوسی نژاد وضعیت کنونی کشور را نابسامان می داند و 
معتقد اســت با چنین وضعیتی تنها می توان به بقا فکر 
کرد و برنامه ریزی برای آینده بســیار دشوار است و اگر در 
روی همین پاشــنه بچرخــد، بســیاری از کســب وکارهای 
B2B ورشکست می شــوند، زیرا وقتی مشتریان شان کار 
نکنند، آنها نیز امکان کســب درآمد و پیشــرفت ندارند. 
او می گوید: »قانون بد، بدتر از بی قانونی اســت و موجب 

ترویج قانون گریزی می شود.«

  مشتری محوری؛ مزیت رقابتی فینوتک

مدیرعامل فینوتک بر این باور است که صنعت بانکداری 
باز در ایران به بلوغ نرســیده و جای رشــد زیــادی دارد. به 
همیــن علــت آن فضای رقابتــی که بایــد، شــکل نگرفته و 
نمی تــوان در چنین فضایــی از مزیت رقابتــی فینوتک در 
مقایســه با دیگران و همچنین ســهم آن از بازار صحبت 
کــرد. او بیــان می کنــد: »تصــور مــا این اســت کــه روحیه 
مشــتری محوری به ما کمــک می کند تا با شــناخت بهتر 
نیازهای مشــتریان خدمات خود را گسترش دهیم و بین 
افزایش تعداد مشــتریان و ارتقای کیفیــت خدمات مان، 

گزینه دوم را انتخاب کنیم.«

  اولویت با بقاست

اولویت اصلی ما در ســال 140۲ بقا و پایداری کســب وکار 
اســت. این جمله ای اســت که مدیرعامــل فینوتک بر آن 
تأکید می کند و می گوید: »به نظر می رسد سال جدید نیز 
ســال ســختی خواهد بود و در چنین وضعیتی اثرگذاری 
و خلق ارزش دشــوار می شــود. اولویت اصلی ما در ســال 
140۲ تــالش برای حفظ داشــته هایمان اســت تــا حداقل 
بتوانیم به حیــات خود ادامه دهیم. باید چابک تر شــویم 
و با پیوســتن به بازارهای جدیدی که وابستگی کمتری به 
شرایط محیطی دارند، دامنه فعالیت های خود را گسترش 
دهیم. فینوتک در سال گذشــته عملکرد خوبی داشته و 

سود ده بوده است.
ما بــرای آنچــه امروز هســتیم تالش هــای زیــادی کرده ایم 
و دل مان می خواهد اســتقالل مالــی و عملکــردی خود را 
حفــظ کنیم. یکــی از اقدامــات ما در ســال جدیــد، تالش 
برای جذب سرمایه گذار استراتژیک خواهد بود تا بتوانیم 
زمینه های فعالیت جدیدی فراهم کنیم و اهداف بزرگ تری 
را برای آینده در نظر بگیریم. عالوه بر این بر آنیم از طریق 
تعامل با نهادهای حکومتــی، داده های بزرگ حکومتی را 
هم باز کنیم و دامنه خدمات فینوتک را گســترش دهیم. 
ایــن کار می تواند زمینه  توســعه  کســب وکارهای زیادی را 

فراهم کند.« 
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فناور ی های مالی ایران

  گذر از گلــوگاه تأمین مالی و تالش بــرای خلق ارزش 
بیشتر

قســطا کســب وکار نوپایــی اســت کــه در پنجمیــن ســال 
فعالیت خــود، بــه یکــی از چالش برانگیزترین ســال های 
دهه گذشته برخورده اســت. امیر مهرابی، مدیر توسعه 
کســب وکار قســطا با بیان این موضوع می گویــد: »1401،  
بــرای تمــام بازیگــران اقتصــاد ایران ســال ســختی بــود و 
قســطا نیز چالش برانگیزترین ســال کاری خــود را تجربه 
کــرد. تأمیــن مالــی، اصلی ترین عامــل پایداری و توســعه 
کســب وکارهای لندتکــی اســت و مــا بعــد از یک ســال و 
نیم مذاکره فشــرده بــا ســرمایه گذاران و نهادهــای مالی، 
باالخــره در ســال 1401 در ســایه همــکاری با بانــک آینده 
توانســتیم از گلــوگاه تأمیــن مالی عبــور کنیم. بــه همین 
منظور در سالی که گذشت، طی جلسات متعددی که در 
الیه های مدیریتی و عملیاتی برگزار شد، موفق به طراحی و 
پیاده سازی روندهای جدید ارائه تسهیالت در چهارچوب 
مقررات بانکی به مشــتریان خود شــدیم. در نتیجه پس 
از اجرای پایلوت طــرح در مردادمــاه 1401، آن را به صورت 
عمومی در شهریورماه همین سال ارائه دادیم. ماحصل 
این همکاری، تجربــه نرخ رشــد چهاررقمــی و مواجهه با 
چالش های متأثر از آن بود که خوشــبختانه تیم قسطا با 

موفقیت از پس آن برآمد.«
او بزرگ تریــن ســرمایه ایــن شــرکت را تیــم چابــک و 
همدلــی اعضــای آن می داند که احســاس مســئولیت 
بی نظیری دارند و برای پیشــرفت قســطا کــه آن را خانه 
خود می داننــد، هر کاری که در توان شــان باشــد، انجام 

می دهند.
مهرابــی مهم تریــن برنامــه این شــرکت در ســال جدید 
را بهینه ســازی فراینــد اعتباردهی و کاهش زمــان آن به 
یک دوم آنچه اکنون هســت،  معرفی می کند و می گوید 
که در سال آینده چند محصول جدید طراحی خواهند 
کرد و از یک محصول متفاوت در حوزه BNPL رونمایی 
می کنند که مزیت رقابتی آن در مقایسه با همتایانش، 

آزادی و حــق انتخــاب مشــتری در خریــد اســت. 
همچنیــن مزیت هایــی بــرای فروشــندگان در نظــر 

گرفته اند تا بتوانند ارزش بیشتری خلق کنند.

  همزمانی چالش ها در تیم فنی 

بنا بر صحبت های احسان برهان، مدیر فنی قسطا، 
1401 سال چالش برانگیزی برای تیم فنی این شرکت 
بوده است. او با اشاره به همزمانی برآمدن چالش ها 
می گوید: »چالش ها و مســائل به طور همزمان پدید 
آمدند و ما تاکنون تجربه چنین اتفاقی را نداشته ایم. 
به دنبــال انعقــاد قراردادهــای جدید کســب وکاری با 
تأمین کننده مالی جدید، نیاز شــرکت بــه تغییرات و 
توســعه فنی نرم افزاری-ســخت افزاری بیشتر شد و 
درســت زمانی که فاز اول این تغییر و توســعه را آغاز 
کردیم، شــرایط اجتماعی و سیاسی کشور به سمتی 
رفــت کــه بــا توجــه بــه اختــالالت و محدودیت هــای 
اعمال شــده در شــبکه های زیرســاختی اینترنــت و 
شبکه بین المللی بی سابقه بود. ما تا آن زمان به خاطر 
حفظ کیفیت و پایداری بیشــتر زیرساخت هایمان، 
از ســرویس دهنده های خارجی اســتفاده می کردیم، 
امــا به ناچــار مجبور شــدیم بــه خدمات زیرســاختی 
داخلــی روی بیاوریــم و ســرورهایمان را انتقال دهیم 
کــه ناپایــداری ســرویس دهنده داخلــی موجــب 
مهاجرت ما به نمونه داخلی دیگری شــد. همچنین 
در فناوری هــای مــورد اســتفاده از جمله پایــگاه داده 
قسطا تجدیدنظر کردیم و آن را ارتقا دادیم و می توان 
گفت از چالش های پیش روی خود نهایت استفاده 
را بردیم تا زیرســاخت های خود را بــرای مقیاس پذیر 

شدن مهیا کنیم.«
او دیگــر چالــش آنهــا در ســال 1401 را تحریم کشــور 
از ســمت جوامع نرم افــزاری از جمله داکــر می داند و 
در این بــاره می گویــد: »تحریم ها همیشــه بــوده، اما 
تفاوت آن بــا ســال های قبل در ایــن بود کــه ابزارهای 

در گفت وگو با مدیران شرکت قسطا در مورد عملکرد این شرکت مطرح شد

 در مسیر رشد انفجاری
قسطا یکی از شــرکت های فعال در حوزه لندتک در کشور است که از سال ۱۳۹۷ شــروع به فعالیت کرده و با توجه به مشکالت 
اقتصادی جامعه، شرایطی را برای خرید اقساطی منصفانه فراهم آورده است. کاربران قسطا می توانند با اعتباری که در قالب یک 
کارت اعتباری عضو شتاب، به نام قسطاکارت دریافت می کنند، از فروشگاه های سراسر کشور حتی فروشگاه های اینترنتی، خرید 
اقساطی داشته باشند و برای دریافت این اعتبار نیازی به ضامن نیست و بر اساس اعتبارسنجی از سفته یا چک استفاده می شود. 
عالوه بر این، قسطا با اعطای امتیاز به صاحبان کسب وکارها و مشتریان، در شهرها و روستاهای گوناگون شرایطی را فراهم آورده تا مشتریان بتوانند 
بازپرداخت خود را به صورت اقساطی انجام دهند. بنا بر صحبت های مدیران این شرکت، ۱4۰۱ سال همزمانی چالش ها، بستن قرارداد تأمین مالی 
با بانک آینده و همچنین برندسازی برای آنها بوده است. احسان برهان، مدیر فنی این شرکت، محدودیت های اعمال شده بر اینترنت و دسترسی 
به سرورهای خارجی را چالش بزرگ سال ۱4۰۱ می داند و می گوید از پس این مسئله برآمده اند. در این شماره از ماهنامه عصر تراکنش در گفت وگو 
با امیر مهرابی، مدیر توسعه کسب وکار؛ احسان برهان، مدیر فنی؛ علیرضا اختری، مدیر عملیات و فروش و مهدی حاجی، مدیر مارکتینگ قسطا 

درباره عملکرد و چالش های آنها در سالی که گذشت، صحبت کردیم. در ادامه گفت وگوی عصر تراکنش با آنها را می خوانید.

۱4۰۱،  برای تمام 
بازیگران اقتصاد 
ایران سال سختی 
بود و قسطا نیز 
چالش برانگیزترین 
سال کاری خود 
را تجربه کرد. 
تأمین مالی، 
اصلی ترین عامل 
پایداری و توسعه 
کسب وکارهای 
لندتکی است و ما 
بعد از یک سال و 
نیم مذاکره فشرده 
با سرمایه گذاران 
و نهادهای مالی، 
باالخره در سال 
۱4۰۱ در سایه 
همکاری با بانک 
آینده توانستیم از 
گلوگاه تأمین مالی 
عبور کنیم
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شماره شصت وهفتم

کسبوکار

رفع این تحریم ها از سمت نهادهای داخلی محدود و 
بالاستفاده شدند و این مسئله صدمات قابل توجهی 
را به ما و برنامه هایی که داشتیم، وارد کرد. با این حال 
هنوز سر پا و امیدواریم و برای حفظ حیات و توسعه 
قســطا تالش می کنیم تا روزی که وضعیــت برای ما و 

سایر بازیگران اقتصاد کشور بهتر شود.«

  استقبال مردم از قسطاکارت

همکاری قســطا با بانک آینده در ســال 1401، تجربه 
خوبــی را بــرای ایــن شــرکت رقــم زده اســت. علیرضا 
اختــری، مدیــر عملیــات و فــروش ایــن شــرکت در 
این باره توضیــح می دهد: »اســتقبال خوب مــردم از 
ما باعث شد تا ظرفیت پشــتیبانی و عملیات خود را 
پنج برابر کنیم تا بتوانیم با افزایش زمان پاســخگویی 
به مشــتریان، حجــم بــاالی صــدور و ارســال کارت را 
پشتیبانی کرده و آن را در اسرع وقت به دست مردم 
برســانیم. در جلسه ای که با شــرکت پست داشتیم، 
اشــاره کردنــد کــه حجم مرســوالت پســتی قســطا از 
برخی نئوبانک های مطرح کشــور پیشی گرفته و این 
خود گویای حجم باالی عملیات فروشی است که ما 
هم اکنون در حــال تجربه آن هســتیم. تمــام تالش و 
تمرکز ما جا نماندن از این تغییر در مقیاس و رساندن 
کیفیت خدمــات به حــدی از مطلوبیت اســت که در 

شأن مشتریان مان باشد.«
او بــه صــدور آنــی قســطاکارت نیــز اشــاره می کنــد و 
می گوید: »موضوع دیگری که در چند ماه آخر ســال 
پیگیــر آن بودیم، بحث صــدور آنی قســطاکارت بود؛ 
این موضوع در زمــان دریافت اعتبار مشــتری نقش 
بســزایی دارد که در نهایت از بهمن ماه موفق شــدیم 

این کار را عملیاتی کنیم.«
بنا بر صحبت های اختری، یکی از مهم ترین اقدامات 
آنها در سال 1401، به وصول مطالبات معوق مشتریان 
برمی گردد. او بیــان می کند: »ما این موضــوع را در دو 

بخــش دنبــال می کنیــم؛ یکســری از پیگیری ها توســط 
شرکت و از طریق تماس تلفنی و پیامک انجام می شود. 
در واقــع بنــای مــا در وصــول مطالبــات، بــر همراهــی بــا 
مشتریان اســت. اگر مشــتریانی که دارای قسط معوق 
هســتند به تماس هــای ما پاســخگو باشــند، معمــوالً با 
یکی، دو ماه جابه جایی مشکل آنها حل می شود، اما کار 
مشــتریانی که تعداد اقســاط معوق آنها زیاد است و ما 
امکانی برای برقراری تماس با آنها نداریم، از طریق وکالی 

شرکت و شرکت های وصول مطالبات انجام می گیرد.«

  متمرکز بر برندآگاهی

طبــق صحبت هــای مهــدی حاجــی، مدیــر مارکتینــگ 
قســطا، ایــن شــرکت در چنــد ســال گذشــته، یکــی از 
بازیگران اصلــی صنعت اعتباردهی خرد در کشــور بوده 
و در حال حاضر تمرکز اصلی تیــم مارکتینگ بر افزایش 
برندآگاهی این شرکت است. او در این باره بیان می کند: 
»ما قصد داریم در صنعت لندتک برند خــود را در میان 
 کاربــران تثبیــت کــرده و در تالشــیم بــه زودی برندمــان
 Top of Mind Awareness کاربــران در حــوزه وام دهــی 
آنالین شود. قسطا در مسیر رشد انفجاری است و با توجه 
به اینکه در حال حاضر فرایند اعتباردهی به مشــتریان 
تماماً آنالین انجام می شــود، پراکندگی مشتریان مان از 
خزر تا خلیج فارس است و هم اکنون از بیش از 90 درصد 
نقاط ایران، ثبت ســفارش داریــم که این امــر در انتخاب 

کانال های بازاریابی ما تأثیر بسزایی گذاشته است.«
او رضایــت کاربران قســطا را بزرگ ترین نقطــه قوت این 
شــرکت می دانــد و می گویــد کــه در آخرین نظرســنجی 
 NPS صورت گرفتــه، قســطا نمــره ۸.۵۸ را در شــاخص
به دست آورده است. این رضایت ســبب شده تا خیل 
عظیمی از مشــتریانی که از قسطا راضی هستند، آن را 
به دیگران معرفی کنند. حاجی در نهایت اذعان داشت، 
امیدواریم با رشــد و بالندگی برند قســطا، به پیشــرفت 

صنعت لندتک و رفع نیازهای مردم کمک کنیم 

مهدی حاجی: 
قسطا در مسیر 
رشد انفجاری است 
و با توجه به اینکه 
در حال حاضر 
فرایند اعتباردهی 
به مشتریان تماماً 
آنالین انجام 
می شود، پراکندگی 
مشتریان مان از 
خزر تا خلیج فارس 
است و هم اکنون از 
بیش از 9۰ درصد 
نقاط ایران، ثبت 
سفارش داریم که 
این امر در انتخاب 
کانال های بازاریابی 
ما تأثیر بسزایی 
گذاشته است

از راست به چپ: مهدی حاجی، 
علیرضا اختری، احسان برهان و 

امیر مهرابی



252
ماهنامه اختصاصی مدیران

فناور ی های مالی ایران

  ۱4۰۱؛ متمرکز بر نوآوری

طبق صحبت های موسوی، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، به عنوان قدیمی ترین  
پی اس پی کشــور همیشــه کوشــیده تا نــوآور باشــد و بــا راه اندازی اســتارتاپ اســتودیو 
تاپ پالس اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده اند. او می گوید: »تاپ پالس به عنوان 

یــک ســرمایه گذار در حوزه هــای نوآورانــه مرتبــط بــا 
صنعت پرداخت  فعالیت می کنــد و اولین محصول 
خود را تحت عنوان وامینه به مشتریان ارائه می دهد. 
هدف ما این اســت که با تمرکز بر  حوزه هــای نوآورانه 

در گفت وگو با علی موسوی، عضو هیئت مدیره تجارت الکترونیک پارسیان 
به چشم انداز این شرکت پرداخته شد

خروج از اقیانوس 
قرمز پرداخت در 1402

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان )تاپ( یکی از شرکت های پی اس پی کشور است که در سال ۱۳۷۹ تأسیس شده و در حال 
 حاضر شبکه پرداخت فروشگاهی آن با نزدیک به یک میلیون دستگاه کارت خوان فروشگاهی در بالغ  بر ۱۰۹۱ شهر کشور فعال 
بوده و خدمات پشــتیبانی مورد نیاز از طریق 4۸ نمایندگی در تمامی اســتان های کشــور را ارائه می دهد. علی موسوی، عضو 
هیئت مدیره شرکت تجارت الکترونیک پارســیان نوسان نرخ ارز، جذب و نگهداشــت نیروی انسانی و وضعیت کنونی نظام 
کارمزدی کشور را از بزرگ ترین چالش های صنعت پرداخت می داند و معتقد است برای ورود به اقیانوس آبی باید با سرمایه گذاری روی حوزه های 
نوآورانه دامنه فعالیت هایشان را به حوزه های دیگری نیز گســترش دهند. او اختصاص یک صنعت خاص به یک پی اس پی را انحصارگرایی 
می نامد و معتقد است این اقدام موجب کاهش سهم بازار سایر پی اس پی ها می شود. در گفت وگو با علی موسوی، عضو هیئت مدیره تجارت 

الکترونیک پارسیان به چالش ها و چشم انداز این شرکت پرداختیم.

عکس: نسیم اعتمادی
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و جدیدی کــه می توانند موجب توســعه و گســترش 
دامنه فعالیت های پرداختی شوند، بتوانیم همچنان 

یکی از پیشتازان صنعت پرداخت باشیم.« 
او 1401 را یکــی از ســخت ترین ســال های اقتصــادی 
دهه گذشته در کشور می نامد و در این باره می گوید: 
»اتفاقــات پیاپــی ســال 1401 موجــب عقب  مانــدن 
بســیاری از کســب و کارها از برنامه هــا و اهدافی شــد 
که ابتدای ســال برای خود تعریف کــرده بودند. یکی 
از مســائلی کــه مــا را با مشــکل روبــه رو کرد، مســئله 
مالیات هــا و دســتگاه های کارت خوانــی بــود کــه بــه 
سیســتم مالیاتــی کشــور متصــل نبودنــد؛ تجــارت 
الکترونیک پارســیان به عنوان یکی از پی اس پی های 
کشور دستگاه های کارت خوانی داشت که به سیستم 
مالیاتی متصل نبودنــد و همین امر باعث از دســت 
رفتــن موقتــی ســهم بــازار مــا شــد. همچنیــن طــرح 
هوشمندســازی یارانه نان بــه انحصــار تراکنش های 
مربوط به این حوزه منجر شــد و بازار نان را در اختیار 
یک پی اس پی خاص قرار داد و سایر پی اس پی ها بازار 

خود را در این صنف از دست دادند.«
او بیــان می کند که بحث هــای مالیاتی در ســال 1401 
به رونق گرفتن مجدد کارت  به کارت، اســتفاده از وجه 
نقد و حساب به حساب کردن منجر شد و برخی برای 
پرداخت مالیات کمتر، دستگاه های کارت خوان خود 

را بالاستفاده کردند.
موســوی نوســان نــرخ دالر در ایــران را یکــی دیگــر از 
عوامــل آســیب زا در ســال 1401 معرفــی می کنــد و 
توضیــح می دهد: »تجهیــز و تأمین زیرســاخت های 
بانکی و پرداخت کشــور نیازمند منابع مالی است و 
وقتی مجبوریم به دالر خرج و به ریال کسب کنیم، در 

بلندمدت شکننده و کم توان می شویم.«

  جایگاه تاپ در رتبه بندی های شاپرک

بــر اســاس گــزارش اقتصــادی شــاپرک در بهمن مــاه 
1401، شــرکت تجــارت الکترونیک پارســیان جایگاه 
اول را در معیــار کمترین خطای پذیرندگی به دســت 
آورده است. موسوی دستیابی به چنین جایگاهی را 
به داشتن تیم فنی متخصص در این شرکت نسبت 
می دهد و می گوید که برای اصالح سوئیچ پرداخت ها 
وقت زیادی گذاشــته اند که به موفق شدن حداکثری 

تراکنش ها منجر شده است.
در گزارش شاپرک آمده که شرکت تجارت الکترونیک 
پارسیان جایگاه پنجم ســهم بازار از مبلغ تراکنش را 
به دست آورده است. او در این باره توضیح می دهد: 
»ما بر حسب تعداد تراکنش جایگاه ســوم را داریم، 
ولی از لحــاظ مبلغ تراکنــش پنجم هســتیم. حضور 
کارت خوان ها در مراکزی که تراکنش خرد دارند، باعث 

این تفاوت رتبه شده است.«
او اصالح نشدن نظام کارمزدهای شاپرکی را بزرگ ترین 
مســئله صنعــت پرداخت کشــور می دانــد و معتقد 
اســت اگر نظام کارمزد اصالح شــود، ســهم درآمدی 
تراکنش ها معیار درست تری برای سنجش عملکرد 
پی اس پی ها خواهد بود: »اگر از جایگاه یک سهام دار 
به این مســئله نگاه کنیم، آنچه بــرای او اهمیت دارد 

کسب سود بیشتر است، نه تعداد تراکنش.«

  تخصصی شدن و انحصار

برخی بازیگــران صنعت پرداخت بر ایــن باورند که اختصاص صنایــع مختلف به یک 
پی اس پی باعث تخصصی شدن، عمیق شدن و دیجیتالی شــدن آن صنعت می شود. 
عضو هیئت مدیره تجارت الکترونیک پارسیان درباره این مسئله می گوید: »استفاده 
از دیتا برای تحلیل الگوی رفتاری مشتریان و حاکمیت داده اتفاقی است که به توسعه 
کســب وکارها و سیاســت گذاری ها کمک می کنــد، اما اختصاص یــک صنعت به یک 
پی اس پــی موجب انحصار می شــود و این اتفاق نامبارکی اســت. تحلیل دیتــا نیز باید 
درســت باشــد. به عنوان مثال اتفاقی که در صنعت نــان رخ داده، این گونه اســت؛ اگر 
فرض کنیم که هر نان سنگک پنج  هزار تومان باشد و فرد نان دورو کنجد بگیرد، باید 10 
هزار تومان برای یک نان بپردازد. در واقع هزینه کنجد را می دهد و این هزینه را به پای 
آرد می نویسد و در سیستم این طور ثبت می شود که آن فرد دو عدد نان خریده است. 
در نتیجه هنوز هم امکان قاچاق آرد وجود دارد و تحلیل دیتاها نتوانسته این مسئله را 
حل کند. عالوه بر این، ما پی اس پی های زیادی داریم که می توانند با مشارکت یکدیگر 
عهده دار طراحی و اجــرای طرح های اختصاصی در یک صنعت شــوند و اکوسیســتم 

پرداختی ایران را درگیر رقابت کنند.«

  بحران جذب و نگهداشت نیروی انسانی

موســوی مانند ســایر بازیگران اقتصاد ایران معتقد اســت جذب و نگهداشــت نیروی 
انسانی متخصص به بحرانی همه گیر برای کسب وکارها تبدیل شده و در این باره توضیح 
می دهد: »وضعیت درآمدی در کشور موجب از دست رفتن انگیزه و امید برخی جوانان 
شده و در نتیجه آنهایی که می توانند، مهاجرت می کنند و آنهایی که می مانند، ترجیح 
می دهند به صورت ریموت برای شرکت های خارجی کار کنند تا شکاف بین دستمزد و 
هزینه ها را پر کنند. در نتیجه جذب و نگهداشت نیروی انسانی چالش بزرگی است که 

در سال های پیش رو به مشکالت جدی منجر خواهد شد.« 
او بیان می کند که پی اس پی ها نمی توانند مانند برخی کسب وکارهای دیجیتال دیگر، 
دســتمزدهای باالیی به تیم های خود بدهند و همین مســئله چالش نیروی انســانی را 

برای آنها پررنگ تر می کند.

  چالش های سال ۱4۰۲

موسوی معتقد اســت رگوالتوری در ایران و اصالح نشــدن نظام کارمزدها بستر تخلف 
از قانون را فراهم می  کند. عالوه بر این در ســال جدید با مشکل تأمین مالی برای به روز 
کردن تجهیزات و زیرساخت ها نیز مواجه خواهند شد. او حرکت به سمت حوزه های 
جدید را راه حل افزایش منابع درآمدی پی اس پی ها می داند و در این باره می گوید: »اگر 
صنعت پرداخت را به خدمات کارتی تقلیل ندهیــم و به آن اجازه دهیم وارد حوزه های 
فین تکی متنوعی شود، می تواند حجم درآمدهای خود را افزایش دهد. برای مثال ورود 
پی اس پی ها به حوزه های جدید مانند حوزه اعتباری و سرویس های باشگاه مشتریان 
می توانــد مفیــد واقــع شــود. یکــی از دغدغه هــای پی اس پی هــا این اســت کــه بتوانند 
پذیرندگان خود را حفظ کنند؛ چراکه ارائه خدمت به حوزه های خاص به افزایش سهم 

بازار آنها کمک می کند.«

  چشم انداز

بنا بر صحبت های او، یکی از دستاوردهای شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در سال 
1401 خدمت وامینه بوده اســت. همچنین ارائه ســرویس های متنوع در نرم افزار تاپ، 
مانند خدمات مربوط به خودرو، ســفر، بیمه، سالمت و امثالهم سهم بازار بیشتری را 
برای آنها رقم زده اســت. او بیان می کند که چشم انداز آنها برای ســال 140۲ این است 
که بتوانند با سرمایه گذاری در حوزه های فین تکی مختلف از اقیانوس قرمز فعلی خارج 
شــوند. او همچنین معتقد اســت ســهام داری تجارت الکترونیــک پارســیان در اولین 
شرکت معتمد مالیاتی )TSP( می تواند به حضور این شرکت در حوزه های جدید منجر 
شود. موســوی آینده تجارت الکترونیک پارسیان را روشــن می بیند و توضیح می دهد 
که در سال های پیش رو نیز جزء پی اس پی های برتر کشور خواهد بود و با پی اس پی های 

دیگر برای افزایش سهم بازار خود همکاری می کند 
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  فلسفه شکل گیری 

Vie که در زبان فرانسه به معنای زندگی و در زبان انگلیسی 
به معنای رقابت برای بهتر بودن است، نام نئوبانکی است 
که در پاییز 1401 آغاز به کار کرده است. پوریا یغمایی درباره 
شکل گیری این نئوبانک می گوید: »شکل گیری وی بانک 
از حدود یک ســال پیــش آغاز شــد؛ زمانی که مــا به دنبال 
یک راه حل مناســب بــرای ارائــه ســرویس های پرداختی و 
بانکی در بســتر هوش مصنوعــی بودیم. بعد از جلســات 
متعددی که با بانک ها و نهادهای نظارتی داشتیم که بیش 
از یک سال طول کشید، متوجه شدیم نیازمندی این پروژه 
چتری بزرگ تر به اسم نئوبانک است و تصمیم بر آن شد 
که نئوبانک Vie را با تمرکز روی هوش مصنوعی )AI( و بازار 
بین المللی خلق کنیم. این محصول با بهره گیری از یادگیری 
ماشین و هوش مصنوعی به مشتریان خود خدمات بانکی 
و پرداختــی یکپارچه و هوشــمند ارائه می دهــد و می تواند 
ارائه دهنده کارت اعتباری و ساختار رتبه بندی اعتباری به 

اشخاص حقیقی و حقوقی داخل کشور نیز باشد.«
یکــی از نقدهــای وارده بــر نئوبانک هــای موجــود در ایران،  
وابستگی شــان به بانک هاســت. یغمایــی با اشــاره به این 
مســئله می گوید: »امروزه بالغ بر ۳00 نئوبانک در سراسر 
دنیا در حال فعالیت هستند که بیش از 60 درصد آنها در 
اروپا و آمریکا و فقط تعداد محــدودی از آنها در خاورمیانه 
و آفریقا )MENA( هســتند. در ایران نیز بیش از پنج سال 
است که بانک های سنتی به کمک شرکت های زیرمجموعه 
خود وارد بانکداری دیجیتال شده اند و سرویس های اصلی 
بانکی و پرداختی را در بستر اپلیکیشن موبایل در اختیار 
مشتری قرار می دهند،  اما متأسفانه هنوز در ایران نئوبانک 

به معنای واقعی کلمه )صد درصد بانکداری در بستر موبایل و بدون ارتباط با بانک های 
سنتی( شکل نگرفته و آنچه نئوبانک نامیده می شود، همان همراه بانک هایی است که 
خدمات بانکی و پرداخت ارائه می دهند و به بانک خاصی وابســته هســتند. در نتیجه 
وی بانک قصــد دارد به عنوان مجموعه ای مســتقل، این مــدل از بانکــداری را در ایران به 

وجود آورد.«

  ضرورت ایجاد راهکارهایی فرای اکوسیستم فعلی

یغمایی سپس در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه در کشور مجوز راه اندازی نئوبانک 
وجود ندارد، چطور می خواهند یک نئوبانک مستقل باشند، می گوید: »این چالش نیز 
مانند بســیاری از چالش های دیگری که در حوزه فین تک وجود داشــته اند، مسیر خود 
را پیدا خواهد کرد؛ چالش هایی که در طول مســیر رشد کســب وکارها به فرصت تبدیل 
شــده و پس از آنکه رگوالتــوری آنهــا را به کمک مدیران کســب وکارهای هــر حوزه تبیین 
و ابهام زدایــی کرده، به یــک مجوز، آیین نامــه یا پروتکل تبدیل شــده اند؛ مــواردی مانند 
مجوزهای پرداخت یاری، پرداخت ســازی و... . از دید رگوالتوری، ما در مســئله نئوبانک 
هنوز در مرحله تنظیم آیین نامه هستیم! و نئوبانک در ایران در ابتدای شکل گیری مسیر 
قانونی خود قرار دارد، با این وجود بسیاری از سرویس دهندگان این حوزه با پرچم نئوبانک 
به پشتوانه یک بانک سنتی صرفاً در حال حرکت در مسیر بانکداری دیجیتال هستند! 
طبیعتاً ما هم در مسیر رشد خود با این چالش روبه رو هستیم، ولی قصد داریم با رویکرد 
متفاوتی این چالش را به فرصت تبدیل کنیم. در کل می توان این گونه با این مسئله مواجه 
شد که وی بانک قصد دارد به صورت کامالً رسمی یک سامانه مالی اینترنتی راه اندازی کرده 
و در این راستا همگام با آخرین اتفاقات رگوالتوری حرکت کند و این ایده را ابتدا به عنوان 
یک اپلیکیشــن مالی پیش برده و در ادامه برای راه اندازی یک نئوبانک در کنار یک تیم 
متخصص و خالق بتواند برنامه های نوآورانه و جذابی برای اپلیکیشن ارائه دهد. همچنین 
جهت جلب اعتماد مشتریان باید مجموعه ای از قوانین و مقررات را برای کسب وکار خود 

ایجاد کنیم که امنیت و حریم خصوصی اطالعات مشتریان را نیز تأمین کند.«
او سپس توضیح می دهد: »باید به یاد داشته باشیم که این کار به تنهایی زمان بر و مملو از 
پیچیدگی های خاص خود خواهد بود و باید برای موفقیت در این زمینه و به منظور بهبود 

در گفت وگو با پوریا یغمایی،  هم بنیان گذار و مدیرعامل وی بانک مطرح شد

ما نوآوران زندگی 
هوشمند هستیم

نوآوران زندگی هوشمند با نام تجاری Vie Bank فعالیت خود در حوزه مالی و بانکی را در پاییز سال ۱4۰۱ آغاز کرد. این شرکت 
به منظور ارائه خدمات به نســل زد، بــا به کارگیری فناوری های نویــن مالی و اســتفاده از فناوری های یادگیری ماشــین و هوش 
مصنوعی، قدم های خود را جهت تبدیل شدن به یک نئوبانک مستقل در کشور برداشــته است. پوریا یغمایی، مدیرعامل 
وی بانک با اشاره به این مسئله توضیح می دهد که نئوبانک های موجود در ایران، نئوبانک های واقعی نیستند و خصلتی وابسته 
به بانک های سنتی دارند که این ماهیت با نیازهای نسل جدید کاربران هماهنگ نیست و باید دگرگون شود. او مهم ترین چالش های حضور در 
اکوسیستم بانکی و پرداختی ایران را عدم اصالح نظام کارمزد، جذب و نگهداشت نیروی انسانی و تورم می داند و معتقد است اگر به این موارد 
رسیدگی نشود، در سال های آینده شاهد توقف فعالیت بسیاری از کسب وکارها خواهیم بود. او ۱4۰۱ را برای کسب وکارهای حوزه فناوری های 
مالی، سال تیم سازی و ترسیم نقشه راه شان می داند و وعده می دهد که در آینده با دست پر می آیند و با حضور در حوزه های فین تکی و بازارهای 
بین المللی اتفاقات جدیدی را برای کشور رقم می زنند. در گفت وگو با پوریا یغمایی، هم بنیان گذار و مدیرعامل وی بانک درباره فلسفه شکل گیری 

این نئوبانک و چشم انداز آینده آنها صحبت کردیم.
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کسبوکار عملکرد خود و افزایــش کیفیت خدمــات، راهکارهایی 
فرای اکوسیستم فعلی ایجاد کنیم و به منظور نیل به این 
اهداف وی بانــک از همکاری و همراهی کلیــه بازیگران و 

فعاالن این حوزه استقبال خواهد کرد.«

  سه قدم با وی بانک

زندگــی مــا در وی بانک به ســه بخش مختلف تقســیم 
می شــود. یغمایی با بیان این موضوع درباره بخش های 
سه گانه و اصلی این اپلیکیشــن می گوید: »در قدم اول، 
با توســعه یک محصول در حوزه پرداخــت، قصد داریم 
تجربــه ای امن، ســریع و همیشــه در دســترس را جهت 
برآوردن نیازهــای معمول و روزمــره کاربران خــود رقم زده 
و تعامل خود با اســتفاده کنندگان از خدمات هوشمند 
مالی را افزایش دهیــم. محصــول Vie Pay بدین منظور 
طراحی شده و با تمرکز روی سرویس های بین المللی کار 
می کند. در قدم دوم، محصــول Vie Lend را داریم که با 
توجه به نیاز کاربران به شیوه ها و مدل های جدید پرداخت 
اقساطی و با حداقل نرخ بهره و طیف گسترده ای از کاال و 
خدمات طراحی شده و ارائه دهنده سرویس های لندتک 
وBNPL  با تمرکز بر رفتار اعتباری فرد اســت. در نهایت، 
به جهت یکپارچه سازی تمام خدمات و محصوالت مالی 
و بانکی نئوبانکی خواهیم داشت که ارائه دهنده تمامی 
ســرویس های بانکداری مانند افتتاح حســاب،  دریافت 

کارت،  انتقال پول و امثالهم خواهد بود.«
او بــا اشــاره بــه اینکــه ســال 1401 بــرای وی بانــک ســال 
تیم سازی و تعیین استراتژی کالن بوده، توضیح می دهد 
که اجرای پروژه هایشان در سال 140۲ رقم می خورد و بعد 

از نسخه بتای وی بانک که در اسفند 1401 رونمایی شده، از نسخه اولیه آن در اردیبهشت ماه 
سال آتی رونمایی می کنند تا در اختیار عموم قرار بگیرد.

  چالش ها

بنا بر صحبت های یغمایی، بزرگ ترین چالش امروز شرکت های فین تک کشور به سه موضوع 
نیروی انسانی،  رگوالتوری و تورم برمی گردد. او معتقد است کارمزدهای بانکی کنونی، هیچ 
نسبتی با واقعیت جامعه ندارد و بر اساس مناسبات یک دهه قبل به وجود آمده است. این 
در حالی است که تورم افسارگسیخته کنونی و افزایش حقوق ۲0درصدی نیروی انسانی این 
نیاز را ایجاد می کند که الگوی نظام کارمزد در ایران اصالح شود. او در این خصوص می گوید: 
»سال آینده نیز همین پارامترهای عنوان شده می تواند بسیاری از شرکت ها را زمین بزند و 
با کند و محدود شدن اینترنت و نیز شرایط اقتصادی کشور، حتی حفظ نیروهای انسانی 
متخصص را سخت تر کند. ما در وی بانک سعی کردیم با ایجاد شرایط و محیط حرفه ای و پویا 
وضعیت بهتری را برای نیروهای خودمان ایجاد کنیم و با ایجاد تسهیالت بانکی در سال آتی 
کمی از نگرانی های آنها بکاهیم، اما برخی عوامل ناامیدی و بی انگیزه شدن آنها برای ماندن 
در ایران خارج از توان ماســت و اگر به لحاظ اجتماعی-اقتصادی گشایشی حاصل نشود، 
در سال های آینده شاهد افزایش نرخ مهاجرت و کمبود نیروی متخصص برای شرکت های 

آی تی خواهیم بود.«

  آینده وی بانک

تأسیس کسب وکاری جدید در سپهر اقتصاد دیجیتال ایران، آن هم در سالی که بسیاری از 
کسب وکارها متضرر شده اند، امید و جسارت می خواهد. یغمایی در این باره می گوید: »ما 
تصمیم گرفتیم در ایران بمانیم و با وجود تمام مشکالت و موانع برای ساختن آینده تالش 
کنیم. در نتیجه برای آنچه قرار است در سال آینده اتفاق بیفتد، هیجان زده ایم؛ شروع پروژه 
در ایران و همچنین در حوزه MENA و فعالیت در بازارهای ترکیه و امارات.« او اضافه می کند که 
در سال آینده سرویس های فین تکی و بین المللی خواهند داشت که بر بستر هوش مصنوعی 
پیاده می شــود و نیازهای نســل جدید کاربران را که خواهان زندگی ای هوشمند و دیجیتال 

هستند، برطرف می کند 
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  از پشتیبانی و تعمیر تا خدمات پرداخت یاری

محمدمهدی تقی پور ابتدا در خصوص خدمات اصلی و حوزه فعالیت شــرکت مهندســی 
سیستم یاس ارغوانی توضیح می دهد: »پروژه هایی که در حال حاضر در دست داریم، شامل 
پشتیبانی از 9۵0 هزار پایانه فروشگاهی شرکت به پرداخت، پشتیبانی از پایانه های خودپرداز 
بانک ملــت، پشــتیبانی از پایانه های پرداخــت جایگاه های ســوخت، تعمیر دســتگاه های 
کارت خوان و تعمیر پایانه های پرداخت جایگاه های ســوخت می شــود. عالوه بــر این موارد، 
یکســری ســرویس جدید نیز در حوزه پرداخت یاری ارائه می دهیم که البتــه برخی الزامات 

رگوالتوری حوزه پرداخت یاری، کسب وکار ما را هم تحت 
تأثیر قرار داده است.«

او در این خصوص توضیح می دهد:  »ما حدوداً ۳0 هزار 
پایانه پرداخت یاری داشتیم که اکثر این پایانه ها به دلیل 
الزامــات مربوط بــه اینمادی که شــاپرک به شــرکت های 
پرداخت یاری ابالغ کرده بود، بســته شــدند. البته ما به 
این شــرکت ها کمک می کنیم کــه اینماد بگیرنــد، اما با 

محمدمهدی تقی پور، مدیرعامل شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی از خدمات جدید این شرکت در سال ۱۴۰۲ می گوید

ارائه سرویس های اعتباری 
به پذیرندگان بانک ملت

شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی در سال ۱۳۷۶ تأسیس شد و در زمینه انفورماتیک، مدیریت و علوم سیستم 
فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت پس از اینکه توسط بانک ملت خریداری شد، به شرکت های فناوری اطالعات این 
بانک پیوســت و در حال حاضر به ارائه خدماتی نظیر پشــتیبانی پروژه های بانکی، نرم افزاری، شــبکه های کامپیوتری، 
مشــاوره انفورماتیــک و... می پــردازد. محمدمهدی تقی پور، مدیرعامل شــرکت مهندســی سیســتم یــاس ارغوانی در 
گفت وگویی با عصر تراکنش از اقدامات، دستاوردها و چالش های این شرکت در سال ۱4۰۱ و برنامه های آتی این شرکت می گوید. طبق 
توضیحات تقی پور، الزامات مربوط به اینماد، اجرای طرح کاالبرگ و طرح هوشمندسازی یارانه نان، شرکت های هدایت تراکنشی و رقابت 
خارج از انتظار بازار از چالش های شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی در ســال ۱4۰۱ بوده است. به گفته تقی پور این شرکت قصد 

دارد در آینده با ارائه یک سرویس شبهِ BNPL به پذیرندگان بانک ملت برای تأمین سرمایه در گردش این کسب وکارها کمک کند.
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توجه به الزامات جدید، برخی از این کســب وکارها از فعالیت انصراف دادند و تمایلی به 
ادامه همکاری نداشتند.« به گفته او، یکی از مهم ترین دستاوردهای این شرکت در سال 
1401 بازگشت شرکت به پرداخت ملت به رتبه اول از نظر تعداد تراکنش در بازار پرداخت 
بود. او می گوید: »شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی بازوی اصلی شرکت به پرداخت 
ملت است و تمام مسئولیت های شبکه پذیرندگان شانه به شانه به پرداخت ملت بر عهده 

شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی است.«
مدیرعامل شــرکت مهندســی سیســتم یاس ارغوانی در خصوص این دستاورد توضیح 
می دهد: »ما با پیاده سازی یک برنامه فشرده در سه ماهه پاییز توانستیم شرکت های رقیب 
را پشت سر بگذاریم و اختالف سهم بازار خود را با این شرکت ها کاهش داده و در آذرماه رتبه 

اول شاپرک را از لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش به صورت همزمان از آن خود کنیم.«
به عقیده تقی پور، ســال 1401 بازار پرداخت بســیار رقابتی بود و عالوه بــر آن چالش های 
دیگری نیز وجود داشــت. طبیعتاً در این شــرایط مجموعه ای از ابتکار عمل های شرکت 
مهندسی سیستم یاس ارغوانی نظیر تغییر روش های بازاریابی و مدل های کاری در کسب 
این رتبه تأثیرگذار بود. او در این باره می گوید: »یکی از برنامه های ما پیاده سازی یک نصب 
فشرده بود که به کسب برخی رکوردها برای ما منجر شد؛ به عنوان مثال ما توانستیم در 
آبان ماه رکورد نصب دستگاه کارت خوان را در یک ماه به نام خود ثبت کنیم که رکورد خوبی 

از خود بر جای گذاشتیم.«
به گفته مدیرعامل شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی، این شرکت در سال 1401 با 
تغییر و اجرای برخی روش های بازاریابی توانسته حدود ۳00 پذیرنده پرتراکنش را جذب 
کند. تقی پور با بیان اینکه این شرکت به غیر از موضوعات مربوط به بازاریابی، در سال 1401 
برنامه هایی را در خصوص توسعه ابزار تراکنشی نیز پیاده سازی کرده، می گوید: »انعقاد 
قرارداد با انواع نرم افزارهای صنوف مختلف از جمله اقدامات ما برای توسعه ابزار تراکنشی 
بود. ما تقریباً با تمام شرکت ها و اپلیکیشن هایی که نرم افزارشان به نحوی در نهایت به امور 
پرداختی ختم می شد، قرارداد بستیم. این اقدام باعث شد دستگاه کارت خوانی که نصب 
می کنیم به راحتی با نرم افزار ســازمان مورد نظر تطبیق یابد و این مسئله ســرعت ما را در 

توسعه بازار افزایش داد.«

  اصالحات درون سازمانی

شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی عالوه بر پروژه هایی که در خصوص توسعه بازار 
و بازاریابی در سال 1401 اجرا کرد، دست به برخی اصالحات سازمانی نیز زده است. او در 
این خصوص می گوید: »ما در سال 1401 چارت سازمانی شرکت را اصالح کردیم؛ به عالوه 
پروژه پرداخت دستمزد پرسنل بر اساس عملکرد چه در حوزه تعمیر و چه در حوزه شبکه 

عملیاتی، چالش های جدیدی برای شرکت ایجاد کرد.«
به گفته او توانمندسازی و آموزش مدیران و برگزاری همایش های مختلف، شناسایی نقاط 
قوت و ضعف مدیران و ســرمایه گذاری روی مدیرانی با ظرفیت بیشــتر و شخصی ســازی 
کالس های آموزشــی از جمله اقدامات درون ســازمانی شــرکت مهندســی سیستم یاس 
ارغوانی در راســتای بهبود عملکرد در ســال 1401 بوده اســت. او ادامه می دهد: »در حوزه 
تعمیر نیز ما انباشت زیادی در پایانه داشتیم که امسال موفق شدیم صف تعمیرها را به روز 
کنیم؛ به این معنا که در حال حاضر ورودی و خروجی تعمیرگاه های شرکت دارای انطباق 

کامل است.«
به گفته تقی پور، اقدام دیگر شرکت در سال 1401 در خصوص تعمیرات قطعات پایانه های 
جایگاه های ســوخت بود: »قطعات این ایســتگاه های پرداخــت کامالً وارداتی هســتند؛ 
بنابراین یکی از چالش های ما در سال 1401 مسائل مربوط به واردات این قطعات با توجه به 
تحریم هاست. این چالش ما را به این فکر واداشت که بتوانیم این قطعات را تعمیر کنیم که 
در این خصوص نیز موفقیت های خوبی کسب کردیم. عالوه بر این توانستیم برخی کابل ها 

و تجهیزات مربوط به پایانه های کارت خوان را تولید کنیم.«
به گفته تقی پور، دستاورد دیگر شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی صفر کردن زیان 
عملیاتی در سال 1401 بود. او می گوید: »ما امسال موفق شدیم زیان عملیاتی را به صفر 

برسانیم و مجمع شرکت را با سودی اندک برگزار کنیم.«

  رشد در شرایط رقابتی خارج از انتظار

تقی پور در خصوص چالش هایی که شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی در سال 1401 
با آن مواجه شده، به شرایط رقابتی خارج از انتظار بازار اشاره می کند و می گوید: »عالوه بر 

رقابت شدید بازار که از انتظار ما خارج بود، کارت خوان های 
مالیاتی نیز شــوک بزرگــی به شــبکه پرداخــت وارد کردند. 
در این خصوص حــدود یک میلیــون کارت خــوان فاقد کد 
مالیاتی غیرفعال شدند که سهم ما از این تعداد حدود ۲00 
هزار پایانه بــود؛ بنابراین حدود یک چهــارم از پایانه های ما 
غیرفعال شد که ما باید در زمان کمی آن را احیا می کردیم و 

پذیرندگان مان را برمی گرداندیم.«
او طرح کاالبرگ و یارانه آرد را که انحصار زیادی در بازار ایجاد 
کرد، چالش بعدی این شرکت می داند: »طی اجرای این طرح 
بازار نانوایی ها به انحصار یک پی اس پی درآمد. قبل از اجرای 
این طرح حدود 1.۲ از ســهم بازار ما در نانوایی ها بود که آن 
را از دســت دادیم و هنوز هم هیچ راه ورودی برای نانوایی ها 
توسط بانک مرکزی باز نشده و بازار در انحصار همان یک 

پی اس پی است.«

  در جست وجوی منابع درآمدی جدید

کمتــر شــرکتی را می تــوان یافــت کــه در خصوص ســرمایه 
انســانی در ابعــاد مختلف با چالش مواجه نشــده باشــد. 
شرکت مهندســی سیســتم یاس ارغوانی نیز از این قاعده 
مستثنی نیست. مدیرعامل این شرکت می گوید: »امسال 
نیز با توجه به مصوبــه دولت و افزایش حــدود 60 درصدی 
پایــه حقــوق کارکنان شــوک زیــادی به مــا وارد شــد؛ چراکه 
بازار ما از لحاظ کارمزد تراکنشی رشدی نداشت و از لحاظ 
تعداد تراکنشی نیز  نهایتاً 10 الی 1۵ درصد رشد داشتیم که 
پاسخگوی افزایش سطح درآمد کارکنان نبود. این مشکالت 
ما را بر آن داشت که به دنبال منابع درآمدی جدید باشیم؛ 
زیرا در بــازاری کــه در حال کوچک شــدن اســت، پیداکردن 

منابع درآمدی جدید با چالش هایی مواجه است.«
به گفته او، شرکت های هدایت تراکنشی و کارت خوان هایی 
که از مبادی غیرقانونی وارد کشور شدند نیز به شدت بازار 
را تحت تأثیر قرار دادنــد: »طبق آماری که کســب کرده ایم 
حدود ۲00 شرکت هدایت تراکنشی وارد بازار شده و بالطبع 
به رقبای ما تبدیل شــده اند و ســهم گیری از بــازار را برای ما 

دشوار کرده اند.«

  سال نو و خدمات و محصوالت نو 

این شرکت بنا دارد در ســال آینده برنامه فروش خدمات و 
محصوالت جدیدی را در شبکه پذیرندگی خود اجرا کند. 
تقی پور می گویــد: »در حــال حاضر با برخــی فین تک های 
مطرح بازار جلساتی را برگزار کرده و قصد داریم محصوالت 
و خدمات مالی جدیدی را به شبکه پذیرندگی خود اضافه 
کنیم؛ به همین دلیل امسال فروش دستگاه های کارت خوان 
را آغاز کردیم. تاکنون فروش کارت خوان در دستور کار بانک 
ملت و شرکت به پرداخت نبوده و ما در حال آغاز اجرای این 

برنامه با چند برند مختلف هستیم.«
او به راه اندازی ســرویس های اعتباری جدید به عنوان یکی 
دیگر از برنامه های شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی 
تحت عنــوان یک طرح شــبهِ BNPL در ســال آینده اشــاره 
می کند و می گوید: »ما قصد داریم در سال آینده این برنامه را 
در قالب ارائه سرویس های اعتباری به پذیرندگان بانک ملت 
پیاده سازی و اجرا کنیم. پذیرندگان از این طریق می توانند 
سرمایه در گردش کسب وکار خود را از طریق کسب اعتبار 

از شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی تأمین کنند.« 
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فناور ی های مالی ایران

آرش بابایی، مدیرعامل جدید شرکت توسن درباره نحوه عبور از بحران جذب و نگهداشت نیروی انسانی می گوید

باید به چیزی بیش از سودآوری 
خود بیندیشیم

شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین یا همان توسن، از نام های شناخته شده صنعت نرم افزار بانکی ایران است که در 
طول سال های فعالیتش همواره به عنوان یکی از شرکت های پیشرو و نوآور در این صنعت از آن یاد شده است؛ شرکتی که 
در ۲4 شــهریورماه ۱4۰۰ روی تابلوی بــورس عرضه اولیه شــد و به گفته مدیرعامل آن، در ســال مالی ۱4۰۱ توانســت رشــد 
۳۷درصدی را در درآمد خود تجربه کند. آرش بابایی که در آبان ماه ۱4۰۱ به سمت مدیرعاملی شرکت توسن منصوب شده، 
در گفت وگویی که با عصر تراکنش داشت، از مهم ترین چالش این روزهای کسب وکارها یعنی جذب و نگهداشت نیروی انسانی صحبت 
می کند. بابایی، جذب و نگهداشت نیروی انســانی را مسئله ای چندوجهی می داند که برآمدی از مســائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
گوناگون است که حل برخی از آنها خارج از حیطه امکان های کسب وکارهاست و به مهاجرت روزافزون نیروی انسانی متخصص دامن می زند. 
به عقیده او، اکنون زمان آن است که اعضای اکوسیستم بانکی کشور دست  به  دست هم دهند تا با همفکری و همدلی، ضمن کمک به تداوم 

کسب وکارها، قدمی کوچک در راستای جذب و نگهداشت افراد متخصص بردارند.

  کمبود نیروی انسانی متخصص در کشور

وضعیــت اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی کشــور و 
نامشــخص بودن چشــم انداز آینــده، نــرخ مهاجــرت از 
کشــور را افزایــش داده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
خروج نیروی انســانی متخصــص از کشــور و پرهزینه و 

زمان بر بودن جایگزینی آن برای توسعه ایران پیامدهای ناگواری خواهد داشت. آرش 
بابایی،  مدیرعامل شرکت توســن با اشاره به این مســئله درباره نقش نیروی انسانی 
متخصص در توسعه و پیشرفت کشور می گوید: »مهاجرت پدیده ای است که با حال 
و روز این روزهای ما بی ارتباط نیســت. روندی که ادامه دار بودنش می تواند به شدت 
خطرناک باشد. در چند سال اخیر، مســائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و ابهام 

عکس: نسیم اعتمادی
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در چشــم انداز وضعیــت آینــده، معــادالت را طــوری 
رقــم زده کــه متأســفانه هــر روز افــراد بیشــتری رفتن 
را بــه ماندن ترجیــح می دهنــد. بــا توجه بــه داده های 
رســمی منتشرشــده، ارزش اقتصــاد دیجیتــال ملــی 
در ســال 1400 حدود 4۵ میلیارد دالر بــوده و افزایش 
سهم اقتصاد دیجیتال به 10 درصد از تولید ناخالص 
داخلــی، هــدف ســه ســال آتــی کشــور اســت. بــرای 
حفظ رشد سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص 
داخلی، نقش صنعت فناوری اطالعات و کارشناسان 
و متخصصــان ایــن حــوزه به عنــوان ســرمایه اصلــی 
شرکت های فناوری انکارناپذیر است، اما از طرف دیگر 
کمبود نیروهــای ماهر حوزه های فنــاوری اطالعات، از 
جمله توســعه و مهندســی نرم افــزار، برنامه نویســی، 
شــبکه، امنیت ســایبری و... نقــش محدودکننده ای 
در توســعه اقتصاد دیجیتال دارد. بعــد از همه گیری 
کرونا، بسیاری از نیروهای ماهری که به صورت فیزیکی 
مهاجرت نکرده انــد، در قالب دورکاری یــا کار پروژه ای 
بــا مبالــغ دالری در داخــل کشــور مشــغول فعالیــت 
شده اند که این موضوع نیز به مســائل کمبود نیروی 
ماهر می افزاید. این موضــوع چالش های پرهزینه ای 
را جهــت ایجاد تــوازن و حفظ تــوان رقابــت در جذب 
نیــرو و تأمین حقــوق و دســتمزد شــرکت های داخلی 

در پی دارد.«
به گفتــه بابایــی، هرچند آمــار و اطالعــات دقیقی از 
تعداد مهاجران حوزه  فناوری اطالعات و کشــورهای 
مقصد در دست نیست، ولی مشهود است که این 
روند با افزایش مشکالت اقتصادی و وضعیت تورم، 
تشدید شده و برای بسیاری از شرکت های نرم افزاری، 
به ویژه شرکت های متوســط و کوچک، ایجاد بحران 
کرده اســت. فشــار تقاضــا باعــث شــده جابه جایی 
نیروی انســانی در شــرکت های داخلی نیز به شــکل 

بی سابقه ای افزایش یابد.
بــه عقیــده او، زمانــی کــه رشــد درآمــد شــرکت های 
ارائه دهنــده خدمــات در ســالیان گذشــته نســبت 
به رشــد نرخ ارز یا حتــی در برخــی موارد نســبت به 
تورم ساالنه از شــیب بســیار کمتری برخوردار بوده، 
رقابت در حفظ و نگهداشــت نیرو برای شرکت های 
خدمات محــور ســخت تر نیــز شــده اســت. او در 
این خصــوص ادامــه می دهــد: »به عنــوان نمونه در 
شــرکت های کامودیتی محــور و در صنایــع نفتــی و 
پاالیشــگاهی، پتروشــیمی و شــیمیایی و فلزهــای 
اساســی و... عموماً رشــد درآمــدی متناســب تری را 
شاهد بوده ایم. شرکت های سخت افزاری که عمدتاً 
گردش سرمایه آنها مبنای ارزی دارد نیز توانسته اند 
ارزش محصــوالت و به نوعــی حاشــیه سودشــان را 
حفظ کننــد. در حالــی  که شــرکت ها و ســازمان های 
ارائه دهنــد گان  به خصــوص  خدمات محــور، 
ســرویس های نرم افــزاری کــه عمدتــاً تولیدکنندگان 
دارایی های نامشــهود و دانش بنیان بومی هســتند، 
به شــدت از این تورم آســیب دیده اند. ایــن در حالی 
است که می بایست به منظور تداوم سطح سرویس، 
عالوه بر رقابت متعارف با پرداختی های شرکت های 
خارجی به منظور نگهداشــت پرسنل، سخت افزار و 

تجهیزات و زیرســاخت های مورد نیاز خود را نیز باالتر 
از تــورم رســمی اعالمــی و بــر مبنــای قیمت هــای ارزی 

خریداری کنیم.«
طبق صحبت های مدیرعامل توسن، هرچند سازمان ها 
درصددند تا حد توان از همکاران خــود حمایت کنند، 
امــا متأســفانه پوشــش کامــل جبــران خدمــات نیروی 
انسانی و همچنین هزینه های شرکت داری و گاهی عدم 
وجود نیــروی متخصص مســیر صعب العبــوری پیش 
روی کســب وکارهای فناوری اطالعات قرار داده اســت. 
او می گوید: »از آنجایی که تعداد زیادی از متخصصان 
برتر فناوری اطالعات، کشــور را طی چند سال گذشته 
تــرک کرده انــد، تقاضا بــرای افــراد حرفــه ای باقی مانده 
بســیار زیاد اســت؛ بنابراین تنهــا شــرکت های بزرگ و 
معــدودی می توانند حقوقــی رقابتی پرداخــت کنند یا 
هزینه های ســنگین جایگزین ســازی و جانشین پروری 
خــروج نخبــگان را بپردازنــد که ایــن امر ســرویس دهی 
شرکت های فناوری را به معنای واقعی کلمه تحت تأثیر 
قرار داده اســت، اما پیامدهای این ماجرا بیش از اینها 

و چندعاملی است.«
بابایــی کاهش نیــروی انســانی متخصص در کشــور را 
آســیب بزرگــی بــرای امنیــت و توســعه کشــور قلمداد 
می کند و توضیح می دهد که صنایع و زیرســاخت های 
ملــی در نبــود نیروهــای متخصصی کــه سیســتم ها را 
ارتقــا دهند، دچار مشــکالت فنــی، امنیتی و ســایبری 
می شوند و این عالوه بر هزینه تراشی برای آنها، موجب 
کاهــش بهــره وری و اعتمــاد مــردم نیــز می شــود. او در 
این خصــوص توضیــح می دهــد: »آســیب پذیری های 
ســایبری فزاینــده در کســب  وکارها، صنایــع مختلف و 
زیرساخت های ملی، هم از نظر زیان اقتصادی و هم از 
نظر ناامنی برای کشور هزینه زاست. ایران در سال های 
اخیر هدف حمالت سایبری متعددی قرار گرفته است؛ 
حمالت سایبری علیه سیستم راه آهن ایران، سیستم 
ملی توزیع سوخت کشــور، شــرکت های فوالدی بزرگ 
و وب ســایت شــهرداری تهران تنهــا چند نمونــه از این 
حمالت هستند. از طرفی موضوع صرفاً بحث حقوق و 
دستمزد نیست و ریسک های سیستماتیک خارج از 
اختیار ســازمان ها نقش پررنگی در تصمیم گیری افراد 

کلیدی آنها در این خصوص دارد.«
او با اشــاره به حساســیت برخی صنایع می گوید: »در 
این بین سرویس های بانکی و پرداخت از حساس ترین 
بخش هــای نرم افــزاری کشــورمان به شــمار می آینــد 
کــه طبــق تعریــف ســازمان پدافنــد غیرعامــل، جــزء 
زیرســاخت های حیاتــی کشــور محســوب می شــوند و 
تحت هیچ شــرایطی نمی توانند بــا نوســانات تورمی از 
کیفیت ســرویس خــود در حوزه هــای امنیــت و کارایی 
بکاهنــد. به دلیل اهمیــت دقت، ســرعت و امنیت این 
سیستم ها، از دست رفتن سرمایه انسانی شرکت های 
فنــاوری اطالعــات، به خصــوص شــرکت های فعــال در 
سیستم های بانکی و پرداخت، ممکن است پیامدهای 
گســترده و ناگــواری را در پــی داشــته باشــد. در نتیجه 
شــرکت های پیمانکار، به منظور تداوم ســطح سرویس 
قابل ارائه، متحمل هزینه های بیشتری از جمله جذب  

نیروهای جایگزین و آموزش آنها می شوند.«

بابایی:  هرچند 
آمار و اطالعات 
دقیقی از تعداد 
مهاجران حوزه  
فناوری اطالعات و 
کشورهای مقصد 
در دست نیست، 
ولی مشهود است 
که این روند با 
افزایش مشکالت 
اقتصادی و 
وضعیت تورم، 
تشدید شده و 
برای بسیاری 
از شرکت های 
نرم افزاری، به ویژه 
شرکت های متوسط 
و کوچک، ایجاد 
بحران کرده است. 
فشار تقاضا باعث 
شده جابه جایی 
نیروی انسانی 
در شرکت های 
داخلی نیز به 
شکل بی سابقه ای 
افزایش یابد
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  کاهش نوآوری در شرکت های نرم افزاری

بنا بر صحبت های بابایی، در ســال های اخیر بسیاری 
از دســتگاه های دولتی و شــرکت های تابعه و همچنین 
بانک هــا به  دلیــل محدودیت هــای بودجه ای و شــرایط 
اقتصادی خویش، ســقف های غیرواقعی بــرای انعقاد 
قراردادهــای پشــتیبانی ســامانه ها و ســرویس های 
خودشان وضع کرده اند؛ در نتیجه تداوم سرویس دهی 
پیمانکاران حــوزه خدمــات آنها نیــز با مشــکل مواجه 
شــده اســت. او در توضیــح ایــن موضــوع می گویــد: 
»باید تبعــات فاجعه بار این وضعیــت را برای نهادهای 
سیاســت گذار دولت تبییــن کنیم، در غیــر این صورت 
بی شــک تأمیــن نیــروی فنــی و همچنیــن پوشــش 
هزینه های جاری، چالش دو، سه ســال آینده بسیاری 
از شــرکت های حــوزه فنــاوری اطالعــات خواهــد بــود. 
شرکت ها مجبور به کاهش سطح سرویس یا به تعویق 
انداختــن راه انــدازی خدمــات و محصــوالت جدیــد 
می شــوند و ســرانجام، بــا عــدم تعــادل درآمــد و هزینه 
مواجه می شــوند که یــا به زیان دهــی و نهایتــاً تعطیلی 
بنگاه هــا می انجامد، یا به کاهش حاشــیه ســود منجر 
می شود که در نهایت انگیزه های اقتصادی فعالیت ها، 
به ویــژه نــوآوری در شــرکت های نرم افــزاری را کاهــش 

می دهد.«

  نحوه  مواجهه با بحران

به عقیــده مدیرعامل توســن، بحران ســرمایه   انســانی 
شــرکت ها را نمی توان صرفاً از منظر اقتصادی تفســیر 
کــرد. بحران هــای اقتصــادی زمینه ســاز بحران هــای 
اجتماعی ای نظیر ناامیدی نسبت به آینده و احساس 
بی ثباتی می شــود؛ به طوری که افراد چشــم انداز پیش 
 روی خــود را مطلــوب نخواهنــد دانســت. او می گویــد: 
»بحران های اقتصادی با وجود اینکه جزء آشــکارترین 
و بنیادی تریــن معضــالت جامعــه مــا هســتند، امــا 
بــا بحران هــای اجتماعــی و سیاســی بســیاری در هــم 
تنیده انــد کــه شــاید ناملمــوس باشــند، امــا در بطــن 
جامعه حضــور دارند؛ بنابراین به نظر می رســد تحلیل 
وضعیت ســرمایه  انســانی در ایــران با تأکیــد صرف بر 
سطح سازمانی راهگشا نیست و ضرورت توجه به رابطه  
بحران هــای اقتصادی، اجتماعی و سیاســی با مســئله  
مهاجرت و پیچیدگی های آن احساس می شود. از طرف 
دیگر آمار کمّی و حتی داده های کیفی چندانی در مورد 
منابع انســانی در ایران وجود ندارد و لزوم پرداختن به 
آن بیش از پیش احساس می شود. همچنین با وجود 
اهمیــت مهاجــرت مجــازی و دورکاری، آمــاری در مورد 
میل به آن و میزان آن وجود ندارد و امید است این خأل 
در آینده پر شــود، البتــه مانند باقی مســائل اقتصادی 
و اجتماعــی پیچیــده و چندعاملــی، در مقابلــه بــا این 

وضعیت هم نمی توان یک راه حل ساده پیدا کرد.«
او بر ایــن باور اســت که بــرای عبــور از چنیــن وضعیت 
بحــران زده ای کــه نتیجــه در هم تنیدگــی مســائل 
سیاســی،  اقتصادی و اجتماعی پیچیده  است، راه حل 
ســاده ای وجــود نــدارد. در واقــع آنچــه مشــکل اصلی 
کسب وکارهای کنونی اســت، تورم مهارنشده ای  است 
که قصد توقف ندارد و ارزش نهایی خدمات شرکت های 

نرم افزاری را افزایش می دهد. 
به گفته او، بعضی از عوامل، برون  سازمانی و ناشی از 
محیط کسب  وکار است و بعضی هم درون  سازمانی 
بوده و ناشی از تصمیمات مدیران کسب  وکارهاست. 
در نتیجــه ایــن شــرکت ها بــرای ادامه حیــات خود و 
محصوالت شــان راهــی جــز بازنگــری در قیمت هــا 
ندارنــد و ایــن یعنــی مشــتری بایــد هزینه بیشــتری 
برای دریافت یک خدمت پرداخت کند. او می گوید: 
»البتــه بیش از پیش مشــهود اســت که در شــرایط 
تورمی کنونی ارزش نهایی خدمات ارائه شده توسط 
شــرکت های نرم افــزاری و نیــز نظــام قیمت گــذاری 
خدمات و محصوالت  آنها به بازنگری های اساســی 
نیــاز دارد؛ بنابراین به منظــور ادامه ســرویس دهی و 
حفظ نوآوری شرکت های این حوزه، ضروری است که 
ارزش خالص فعلی تولید نرم افزارها با در نظر گرفتن 
تــورم و هزینه هــای تولیدی فعلــی مجدداً محاســبه 
شــود، همچنین جهت حفظ تداوم سطح سرویس 
ارائه شــده، هزینه  خدمات پشــتیبانی و سرویس ها 

باید بر مبنای قیمت های جدید تعیین شود.«

  از اتحــاد و همکاری تــا بهبود وضعیــت و امید به 
آینده

بابایــی گــذر از وضعیــت کنونــی را در گــرو اتحــاد 
و همــکاری کل اکوسیســتم می دانــد و می گویــد: 
»اکنون زمــان آن فرارســیده که اکوسیســتم بانکی و 
زیست بوم فناوری اطالعات کشور به چیزی بیش از 
سودآوری خودش بیندیشد. الزم است اعضای این 
اکوسیستم دست  به  دست هم دهند تا با همفکری 
و همدلــی ، ضمــن کمــک بــه تــداوم کســب وکارها، 
قدمی کوچک در راســتای جذب و نگهداشــت افراد 
متخصص بردارند تا بتوانیم بــا حمایت کارفرمایان 
و حامیان صنعت فناوری اطالعات کشــور به منظور 
ایجــاد انگیزه و حمایــت از شــرکت های دانش بنیان 
بومــی، از بحــران پیــش رو جلوگیــری کنیــم. نظــام 
حکمرانی و بانک های دریافت کننده خدمات  باید از 
مجموعه های دانش بنیانی که با تالش زائدالوصفی 
در جبهه مقــدم فضای فناوری کشــور بــرای حفظ و 
ارتقای برند ایران و ایرانی می جنگند، حمایت کنند 

تا بتوانیم به سالمت از بحران پیش رو گذر کنیم.«
بــه گفتــه او، شــرکت توســن ضمــن جدی گرفتــن 
کارکرد مدیریت منابع انسانی و اســتفاده از نظرات 
متخصصان حرفــه  ای در طراحــی نظام های جذب و 
نگهداشــت، به دنبال مدل هــای همــکاری متنوع  تر 
و منعطف تــر و همگام بــا روندهای روز دنیــا و بهبود 
تجربه کارکنان شــرکت و توســعه زیرساخت فضای 

کاری دیجیتال است. 
او در ایــن خصــوص می گویــد: »تا به امــروز تمــام 
ســعی و تالش مان مصون نگه داشــتن سیستم های 
حیاتی بانکی و پرداخت بر بســتر بومی و مستقل و 
ایجاد رفاه و امنیــت مالی سیســتم های بانکی برای 
هموطنان بــوده و امیدواریم به اندازه ســهم خود در 
برآورده کــردن چشــم انداز آینــده اقتصــاد دیجیتال 

کشور ایفای نقش کنیم.«

اکنون زمان 
آن فرارسیده که 
اکوسیستم بانکی و 
زیست بوم فناوری 
اطالعات کشور 
به چیزی بیش از 
سودآوری خودش 
بیندیشد. الزم 
است اعضای این 
اکوسیستم دست 
 به  دست هم دهند 
تا با همفکری و 
همدلی ، ضمن 
کمک به تداوم 
کسب وکارها، 
قدمی کوچک در 
راستای جذب و 
نگهداشت افراد 
متخصص بردارند
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پروفایل
کیوان جامه بزرگ

تاریخ تولد: ۱۳۶۰ در همدان

شماره۵۷

کیوان جامه بزرگ از آن دســت مدیران جوان موفقــی در حوزه فناوری 
اطالعات کشور اســت که با عالقه بسیار از رشــته مهندسی پزشکی 
وارد ایــن صنعــت شــده و می گویــد چندرشــته ای بودن حــوزه فناوری 
اطالعات باعث شــد که با دوری از مهندســی پزشــکی احساس خالء 
زیادی نداشــته باشــد. به عقیده جامه بــزرگ حوزه فنــاوری اطالعات 
به تنهایی ارزش محدودی دارد، ولی در کنار صنایع مختلف می تواند 
ارزش افزوده بسزایی به وجود آورد؛ به همین خاطر بر این عقیده است 
که چندرشته ای بودن و اشراف چندوجهی به مسائل می تواند به افراد 
در حوزه فناوری اطالعات کمک زیادی کند. جامه بزرگ را می توان یکی 
از نقش آفرینان فعال و تأثیرگذار حوزه فناوری اطالعات کشور دانست 
که در طول چند سال گذشته به عنوان معاون توسعه راهبردی و امور 
شــرکت های فناپ، این هلدینگ را بیش از گذشــته به ســمت رشد و 
توســعه هدایت کرده اســت. از شــهریورماه 1۳96 تا پایان آن سال، با 
هدایت و حمایت شــهاب جوانمردی به عنــوان مدیرعامل هلدینگ، 
کل 1۸ شــرکت فنــاپ را ادغــام کــرد و ســپس مشــغول بــه بازطراحــی 
ساختار هیئت مدیره ها و کسب وکارهای فناپ شد و به دنبال استقرار 
حاکمیت شرکتی در فناپ رفت تا در سال 1۳9۸ ساختار فعلی فناپ 
شکل گرفت. او می گوید: »اکنون شاید سن من از اوج جوانی و انرژی 
کاری فاصلــه گرفته باشــد، ولــی معتقــدم هنــوز راه زیادی بــرای رفتن 
دارم؛ این طور نیســت که بعد از بیست وچند سال ســابقه کار به فکر 

بازنشستگی و کنار کشیدن از تالش و پشتکار باشم.«

مروری بر زندگی شخصی و حرفه ای هشت مدیر صنایع مالی کشور 
که در سال ۱۴۰۱ از زندگی شخصی و حرفه ای آنها گفتیم

نقش آفرینان مالی
در طول شش سال فعالیت ماهنامه عصر تراکنش همیشه سعی کرده ایم روایتگر زندگی شخصی و حرفه ای پیشکسوتان و 
متخصصان صنعت فناوری های مالی کشور باشیم. در بسیاری از شماره های عصر تراکنش می توانید چنین مطالبی را که درباره 
زندگی شخصی و حرفه ای متخصصان این صنعت است، بخوانید، اما از شماره پنجاه ویکم این ماهنامه، به صورت مشخص 
بخشی را به این کار اختصاص دادیم؛ تحت عنوان »پروفایل«. جایی که در آن، هر شماره به سراغ یکی از این مدیران می رویم و 
از زندگی او و مسیری که آمده، می نویسیم. افرادی که به دلیل تخصص و تجربه چندین ساله ارزشمندشان، شنیدن از زندگی و مسیری که طی 
کرده اند، نه تنها می تواند جذاب باشد، بلکه می تواند برای بسیاری در پیمودن مسیر حرفه ای شان کمک کننده باشد. ما در این بخش به سراغ 
طیف وســیعی از مدیران می رویم؛ از پیشکســوتان گرفته تا جوان ترها! ولی آنچه در تمرکز انتخاب هایمان پررنگ است، نقش آفرینی فعال و 
تأثیرگذار آنها در صنعت فناوری های مالی کشور است و لزوماً بزرگی و کوچکی کسب وکارشان در بسیاری از مواقع اولویت اول ما برای انتخاب 

نیست. در این مطلب سعی کردیم مروری کوتاه بر این هشت پروفایل داشته باشیم.

مظاهر مرجانی
تاریخ تولد: ۱۳۵۸ در زرنجان 

۵8 شماره

مظاهــر مرجانــی را می تــوان از آن دســت مدیرانــی در کشــور دانســت 
کــه دغدغــه رفــع نیازهــا و توســعه کســب وکارها را از دوران جوانی خود 
در ســر داشــته؛ دغدغه ای کــه شــاید در کمتر کســی دیــده  شــود که در 
خانواده اش یک کسب وکار خانوادگی موفق داشته باشد و حاضر  شود 
عطای کســب وکار خانوادگی را به لقایش ببخشــد و وارد دنیای سخت 
کارآفرینی شود. برادران مرجانی چندین و چند سال است که در صنف 
لوازم بهداشتی ســاختمان فعالیت می کنند و او در دوران دبیرستانش 
به واسطه آشنایی با نرم افزار ساده حسابداری و چالش هایی که برادرانش 
با کارمند حسابدارشان در آن زمان داشــتند، این ایده در ذهنش شکل 
می گیرد که در آینده یک نرم افزار حســابداری بنویســد که هم کار با آن 
ساده و هم مطابق اصول حسابداری باشــد؛ از آن به بعد، مرجانی همه 
فکر و ذکر خود را معطوف به این ایده می کند تا در نهایت در سال 1۳۸۳ 
بنیان پارمیس شــکل می گیرد و طراحی و ســاخت نرم افزار حسابداری 
که مظاهــر مرجانــی رؤیــای آن را از دوران دبیرســتان در ســر می پروراند، 
به واقعیت تبدیل می شــود؛ شــرکتی که اکنــون در حــوزه PFM  که کمتر 
کســب وکار موفقی را در این حوزه در کشور می بینیم، حرفی برای گفتن 
دارد. او می گوید از مسیری که آمده رضایت دارد، ولی شاید اگر به عقب 
برگردد، سرعت رشد کسب وکارش را بیشــتر کند؛ چراکه معتقد است 
بعضی مشتریان شــان را دیر شــناخته و برخــی محصوالت شــان را دیر 
توسعه داده  است. این روزها اما مرجانی به رفتن از کشور هم فکر می کند، 

البته نه به قصد مهاجرت، بلکه به توسعه بازار پارمیس می اندیشد.
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سیدعلیرضا رادمنش
تاریخ تولد: ۱۳۶۹ در مشهد

۵9 شماره

ســیدعلیرضا رادمنــش، بنیان گــذار صرافــی رمزینکــس و هم بنیان گــذار 
قسطاست؛ فردی که تمایالت و روحیاتش به سمت رشته مهندسی مکانیک 
بود، ولی به  خاطر عالقه زیادش به دانشگاه شریف، انتخاب می کند رشته 
پایین تری را دنبــال کنــد و در نهایت مهندســی صنایــع را نه تنهــا در دوران 
کارشناسی خود در دانشگاه شریف بخواند که این رشته را تا دکتری در این 
دانشگاه ادامه دهد؛ رشته ای که اکنون می گوید در مسیر حرفه ای خود بسیار 
به آن مدیون است. او در مدت تحصیل در این رشته چندین تجربه مهم و 
یکسری ایده های استارتاپی به دســت می آورد که در نهایت به شکل گیری 
استارتاپ استودیویی به نام آراد منجر می شود؛ ایجاد یک سایت اینترنتی و 
بازاریابی محصوالت کوادکوپتر اولین تجربه گروه آراد بود. اما رادمنش تقریباً 
از سال 1۳96 پس از آشنایی اش با مفهوم بالکچین و رمزارزها، مسیر زندگی 
خود را به ســمت بالکچین برد.  رادمنش می گوید همیشــه دوست داشته 
محصولی را تولید کند که باعث بهبود رفاه در ســطح زندگی مردم شود. در 
عین  حال از طریق محصولش برای افراد زیادی فرصت اشتغال فراهم آورد و 

حس مفید بودن داشته باشد. 

وحید والی
تاریخ تولد: ۱۳۶۵ در شیراز

۶۰ شماره

وحید والی، مدیرعامل هلدینگ نیک اندیش است؛ فردی که رؤیایش در 
دوران نوجوانی، تحصیل در رشته نرم افزار و تبدیل شدن به یک مهندس 
کارکشــته نرم افزار بــود، اما بــا ورودش بــه دانشــگاه متوجه می شــود که 
دانشگاه نمی تواند او را به فردی تبدیل کند که همیشه رؤیایش را در سر 
داشته؛ در نتیجه از سال 1۳۸۸ شروع به فعالیت در حوزه  کسب وکارهای 
آنالین می کنــد. تا قبــل از آن نیز در حوزه هــای مختلف دیگــری فعالیت 
می کرد؛ برای مدتی راننده تاکســی، نگهبان و کارگر ســاختمان بود. والی 
می گوید تا مدت ها دچار سردرگمی بود و دقیق نمی دانست که می خواهد 
در نهایت چه حوزه فعالیتی را انتخــاب کند و آن را ادامــه دهد؛ تا اینکه 
به تدریج با دنیای اینترنت و بعدتر با حوزه رمزارزها آشــنا می شود و پایه 
کســب وکار خــود را روی آنها بنــا می کند. یکــی از ویژگی های والــی که در 
صحبت هایش نیز بسیار روی آن تأکید دارد، این است که تابه حال در هر 
حوزه ای که فعالیت کرده، صددرصد توان خود را برای آن کار به خرج داده 
و همیشــه برایش خلق ارزش مهم ترین موضوع بوده اســت. او می گوید 

همیشه بیش از آنکه به گذشــته بیندیشــد، به این فکر می کند که از 
مشکالت و گرفتاری ها پلکانی برای جلو رفتن و ساختن آینده بسازد.

امیرمسعود اسکویی لر
تاریخ تولد:  ۱۳4۰ در تهران

۶۱ شماره

امیرمسعود اسکویی لر ۳7 سال است که مدیرعاملی شرکت ایران رایانه 
را بر عهــده دارد؛ فردی کــه نامش با نام این شــرکت گره خــورده و خودش 
می گوید هــر کاری کــه انجام می دهــد، بــه اســم ایران رایانه و هــر کاری که 
ایران رایانه انجام می دهد، به اســم او تمام می شود. در قیاس با تاریخچه 
صنعت نرم افزار در کشــور، ۳7 سال ســابقه ای طوالنی برای یک شرکت 
در این حوزه محســوب می شــود؛  شــرکتی که در این مــدت فعالیت های 
صــادرات نرم افزاری زیــادی انجــام داده و بــاال و پایین های زیــادی را دیده؛ 
با این حــال ایران رایانه به نســبت ســابقه طوالنی کــه دارد، خیلــی بزرگ 
نشده است؛ موضوعی که اسکویی لر بر این عقیده است که شرکت های 
بزرگ، از ابتدا بــزرگ به وجود می آیند و این طور نیســت که ابتدا کوچک 
باشــند، بعد متوســط و ســپس بــزرگ شــوند. در واقــع او بــر ایــن دیدگاه 
اســت که راه برای رشــد شــرکت های کوچک بســته نیســت، ولی بسیار 
تنگ است. امیرمسعود اســکویی لر متولد 1۳40 در تهران است و وقتی 
درباره زندگــی اش صحبت می کند، ابتدا و قبــل از هر چیز بــه ایران رایانه 
می پردازد؛ شرکتی که از سال 1۳64 در حوزه نرم افزار فعال است. او همیشه 
درس خواندن را دوست داشته و این موضوع را به خوبی می توان در مسیر 

تحصیلی که طی کرده، مشاهده کرد. 

علیرضا عابدی نژاد
تاریخ تولد: ۱۳۵۳ در شهر ری

۶2 شماره

علیرضا عابدی نژاد، مؤسس و رئیس گروه شرکت های دوران و مدیرعامل 
شــرکت داده پــردازان دوران اســت؛ فــردی کــه عالقــه شــدیدی بــه حــوزه 
برنامه نویســی دارد و با وجود اینکــه اکنون به عنوان مدیــر مجموعه ای از 
شرکت های کامپیوتری دغدغه های زیادی دارد، اما حداقل سالی دو ماه را 
به برنامه نویسی می گذراند و می گوید حیف است که با همه تجربیاتش 
در این حوزه، از برنامه نویسی فاصله بگیرد. او که دارای مدرک کارشناسی 
ارشــد گرایــش نرم افــزار از دانشــگاه صنعتــی شــریف اســت، در دوران 
کارشناسی در همان دانشگاه در گرایش سخت افزار تحصیل کرده و در 
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دوران کارشناسی ارشد تغییر گرایش می دهد و از سخت افزار به سمت 
نرم افزار می رود. از زمــان ورودش به مقطع کارشناســی عالقه زیادی به 
برنامه نویسی پیدا می کند و چون بیشــترین انرژی اش را در تمام مدت 
کارشناسی روی حوزه نرم افزار می گذارد، در دوران ارشد به نرم افزار تغییر 
مسیر می دهد. ترکیب دانش نرم افزار و سخت افزار در عابدی نژاد سبب 
شده که شناخت کامل و عمیقی روی کلیه تجهیزات و نرم افزارهای حوزه 

ICT داشته باشد.  

امیرحسین مردانی
تاریخ تولد: ۱۳۷۲ در کرج

۶4 شماره

امیرحســین مردانــی، مدیرعامــل صرافــی رمــزارز بیت پیــن اســت؛ 
کســب وکاری که همزمان با شــروع فعالیتش، همه گیری ویروس کرونا 
باعث شد وابستگی شان به مکان را از بین ببرند و فرهنگ کاری هیبرید 
را در جذب نیروهای خود به کار گیرند. مردانی که فارغ التحصیل دکتری 
در رشته فناوری اطالعات دانشگاه تربیت مدرس است، بر این عقیده 
است که برای نوآور بودن در فناوری باید فراتر از یک منطقه جغرافیایی 
فکر کــرد و لزوم فعالیــت در کســب وکارهای دیجیتال، داشــتن تفکری 
دیجیتالی است. مردانی که برای رسیدن به رؤیای مهاجرت به خارج از 
کشور، از گیالن به تهران آمده بود، در سال های پایانی دوره کارشناسی 
ارشد آن قدر درگیر کار و درس خواندن می شود که از مهاجرت منصرف 
می شــود. مردانی کــه خــود را فــردی تالشــگر و باپشــتکار می دانــد، به 
دیگران توصیه می کند که تا می توانند در مقاطع مختلف زندگی شــان 
مهارت های گوناگونــی را فراگیرند و ســعی کنند آدم پرمهارتی باشــند. 
او بر این عقیده اســت که در این زمانــه، هیچ چیز مهم تــر و حیاتی تر از 

سخت کوشی نیست.

مهدی عبادی
تاریخ تولد: ۱۳۵۷ در تهران

۶۵ شماره

مهدی عبادی، هم بنیان گذار و مدیرعامل وندار است که در زمستان 
1۳۵7 در تهران به دنیا آمده و اولین درآمدش را در 1۲ سالگی از طریق 
قصه گویــی به دســت آورده اســت. مدیرعامل ونــدار که اســترایپ را 
الگوی توسعه کسب وکار خود قرار داده، به دیگران نیز توصیه می کند 
کــه بــرای پیشــرفت بــه نمونه هــای مشــابه خارجی توجــه کننــد و در 

وضعیت کنونی کشــور به فکــر راه اندازی کســب وکار فین تکــی در ایران 
نباشند. او به اهمیت چندبعدی بودن در زندگی اشاره می کند و می گوید 
که عالوه بر فعالیت در حوزه فین تک، عقبه ای هنری نیز دارد و مخاطب 
جدی موسیقی جاز، تئاتر و رمان های احمد محمود است. او به مدرسه 
کارگاهی فیلم نامه نویسی که در ســازمان هنری تبلیغات اسالمی برگزار 
می شد و استادانی مانند ناصر تقوایی و بهرام بیضایی در آنجا تدریس 
می کردند نیز رفته است: »این امر باعث شد وارد حوزه سینما شوم و در 
ساخت فیلم های کوتاه داستانی و مستند فعالیت کنم، اما در دوره ای به 
این نتیجه رسیدم که هنر حوزه ای نیست که من بتوانم در آن موفقیت 
کسب کنم. تعریفی از موفقیت در ذهن داشــتم که برای تحقق آن باید 
وارد حوزه دیگری می شــدم. عنصر کلیدی این تعریف »اثرگذاری« بود. 
مثالً یکــی از رؤیاهای دنیــای کودکی من این بــود که بازی تولیــد کنم؛ به 
نظرم بازی می توانست اثرگذار باشد. به پول هم فکر می کردم. برای من 
مهم بــود که بتوانــم به لحــاظ اقتصادی تحرک صعودی داشــته باشــم، 
چون از خانــواده پولــداری نیامده بودم. دوســت نداشــتم آن روند ادامه 
پیدا کند و پول برایم مسئله شده بود. پس هنر را رها کردم و وارد دنیای 

آی تی شدم.«

محمدمهدی شریعتمدار
تاریخ تولد: ۱۳۶۲ در تهران

۶۶ شماره

 در اکوسیســتم فین تک کشــور محمدمهــدی شــریعتمدار را به دلیل 
فعالیت های صنفی گسترده و پیگیری های مداومش درباره چالش های 
کســب وکارهای این حوزه به عنوان یک چهره صنفی می شناســند. او 
که از ســال 1۳99 تا دی مــاه 1401 به عنوان رئیــس هیئت مدیره انجمن 
فین تک ایــران فعالیــت کرده، معتقد اســت توســعه کســب وکارها در 
گــرو توســعه کل اکوسیســتم فین تک اســت و بــه همین جهــت در دو 
ســال گذشــته تمرکز خود را بیشــتر از اینکــه روی کســب وکار خودش 
بگذارد، روی فعالیت های صنفی گذاشته است. او متولد 1۳6۲ است 
و به محض فارغ التحصیلی از دبیرســتان دســت از تحصیل می کشد 
و هشــت ســال بعــد از آن، تصمیم می گیــرد به دانشــگاه بــرود؛ زمانی 
که بــه گفته خــودش جهان بینــی اش تغییر کــرده و مســائل اجتماعی 
برایش مهم شده بود. در نتیجه رشته حقوق را انتخاب می کند. بعد از 
فارغ التحصیلی و زمانی که دغدغه های سازمانی و مدیریتی نیز برایش 
ایجاد می شــود، تصمیم می گیرد برای ادامه تحصیل رشــته مدیریت 
بخواند. شریعتمدار مؤسس شرکت تبلیغاتی »اثنا اثر نوآور«، مؤسس 
ســازمان مردم نهــاد »میــراث«، رئیــس ســابق هیئت مدیــره »انجمــن 
فین تک ایران« و مدیرعامل »جیبیت« اســت. او عالمه کرباسچیان، 
مؤسس مدرسه علوی را مهم ترین شخص مؤثر در زندگی اش می داند و 
معتقد است جهان بینی منحصر به فردی داشته؛ اینکه انسان می میرد 
و تنها اثر اوست که می ماند. شریعتمدار بر این باور است که وضعیت 
کنونی ایران برای رشــد و توسعه افراد و کســب وکارها بسیار نامناسب 
است و اگر به همین منوال باقی بماند، در آینده با بحران نیروی انسانی 

متخصص و وابستگی شدید روبه رو خواهیم شد 

پروفایل



کتابهای

فریلنسرششرقمی 
کسبوکارنوینمشاوره 
 راهنمایتصویریفریلنسری 
 با حمایت   گروه داده پردازی پارسیان، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

و اپلیکیشن تاپ منتشر شد

انتشارات



بررسی مسائل 
چالشی صنعت 

فین تک کشور

در بخش »تنظیم گری« ماهنامه عصر تراکنش هر ماه به سراغ یکی از حوزه های فین تک کشور 
می رویم و به مسائل و چالش های آن حوزه می پردازیم. با مدیران، فعاالن و متخصصان آن حوزه ها 
درباره چالش ها و راهکارهایشان صحبت می کنیم. در یکسال گذشته در این بخش از عصر تراکنش 
به موضوعات و حوزه های گوناگونی مانند »رمزریال«، »BNPL«، »اعتبارســنجی«، »ایران 
اکسس«، »پرداخت یاری«، »پی اس پی«، »صنعت بیمه«، »قطعی اینترنت« و »کارگروه اقتصاد 
دیجیتال« پرداختیم؛ حوزه ها و موضوعاتی که در کشور با چالش های متعددی روبه رو هستند. 
در این شماره از عصر تراکنش نیز بر آن شدیم تا نگاهی کوتاه به هر یک از این موضوعات داشته 
باشیم؛ موضوعاتی که در سال ۱۴۰۲ نیز همچنان پا برجا هستند و باید به مسائل و چالش هایشان 
پرداخت. عالوه بر این، در این بخش، میزگردی را که درباره وضعیت صنعت رمزارز برگزار کرده ایم 

را نیز می خوانید.

تنظیمگری
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فناور ی های مالی ایران

  تبعیض در تنظیم گری کُشنده است

مهــدی شــریعتمدار، مدیرعامــل جیبیت نیــز معتقد 
اســت: »اکنون پرداخت یاری صنعتی اســت که دیگر 
توجیه پذیــری نــدارد و هــر کــس حســاب وکتاب کنــد، 
می بیند ســرمایه گذاری در این حوزه در شرایط کنونی 
بــه نتیجــه نمی رســد و دلیــل صــد درصــدی آن نحــوه 

تنظیم گری است و هیچ دلیل دیگری ندارد.«
او تأکیــد می کند: »بــرای من اصــالً قابل  قبول نیســت 
که تصور کنــم رگوالتور متوجه مســئله نباشــد و نداند 
چه  کار می کند. قبــالً می گفتیــم »پی اس پی ها کارمزد 
صفــر دارند، ولی مــا می توانیــم بدون اینماد ســرویس 
ارائــه دهیــم«. ما بــه همین حــد راضــی بودیم و شــاید 
پی اس پی ها ناراضی بودند؛ ولی وقتی شــرایط را تغییر 
می دهید، بایــد باز هم تعــادل ایجــاد کنید. ایــن کار را 
اکنون انجام نداده اند. این طور نیست که ما در جلسات 
خودمان این نکات را هشــدار نداده باشیم. بچه هایی 
که حضور داشــتند، شــاهدند که در جلســات با بانک 
مرکزی اولین حرفی که بنده به عنوان مسئول می زدم، 
این بود کــه »تبعیــض در تنظیم گــری برای ما کُشــنده 
است«. بحث می شد که »چرا داد می زنید؟ چرا شلوغ 

می کنید؟« می گفتم »ما داریم می میرم؛ تبعیض را از 
بین ببرید؛ ما آرام خواهیم شــد و دیگر شلوغ 

نمی کنیم«.«

  اینجا پادگان نیست

مهــدی فاطمیــان، مدیرعامــل زیبــال 
نیــز بــا شــریعتمدار موافــق اســت و 

چرا رگوالتور در سال ۱۴۰۱ نیز همچنان با پرداخت یارها مهربان نبود؟

پرداخت یارها و چالش  
همیشگی تنظیم گری

از یازدهم شهریورماه ۱۳۹۷ که شــش شرکت طی مراسمی تفاهم نامه پرداخت یاری با شــاپرک و بانک مرکزی امضا کردند و 
به طور رسمی فعالیت پرداخت یارها آغاز شد، بیش از چهار سال می گذرد، اما هنوز تکلیف رگوالتوری که خودش پیش برنده 
این فعالیت بود، با این حوزه مشخص نیست. ماجرا در ســال ۱۳۹۷ این گونه بود که ۱۲ شرکت پی اس پی در شبکه پرداخت 
فعالیت می کردند و رگوالتور در واکنش به اینکه چرا مجوز پی اس پی جدیدی نمی دهند، تصمیم گرفت مجوز پرداخت یاری را 
به عنوان یک سوپاپ اطمینان یا فرصت تنفس ایجاد کند. بعد از این، شرکت های پی اس پی همان ۱۲ عدد باقی ماندند و در کنار آن ۱۳۰ شرکت 
پرداخت یار نیز اضافه شدند. پرداخت یارها از همان روزهای ابتدای شکل گیری با چالش های متعددی همراه بودند؛ از برخورد قهری رگوالتور با 
پرداخت یارها گرفته تا اجباری شدن اخذ اینماد و کد مالیاتی برای تمامی پذیرندگان. حاال در پایان سال ۱4۰۱ حکایت همان است و چالش ها 
همچنان باقی است. فعاالن حوزه پرداخت  یاری که بنا به وعده رگوالتور، امسال به اصالح نظام کارمزد امیدوار بودند، این اتفاق برایشان رقم 
نخورد و تبعیض میان پرداخت یار ها و پی اس پی ها از چالش های جدی شــبکه پرداخت است و همه فعاالن این حوزه متفق القول مهم ترین 

عامل به وجودآورنده این وضعیت را عدم تنظیم گری می دانند.

می گویــد: »هیچ وقت نمی تــوان یک علــت مطلق را 
برای رفتارهای یک انسان یا یک شرکت مطرح کرد؛ 
هر رفتاری برآیند مجموعه ای از علل اســت. یکی از 
دالیل، نبــود دانش کافی اســت. ما وقتی بــا مدیران 
ارشد صحبت می کنیم، درمی یابیم که اصالً متوجه 
نوع کســب وکار ما نیســتند. این شــبهه نیــز ایجاد 
می شــود که »پرداخت یارها به خالفکاران سرویس 
ارائه می دهند« که این امر از همین ناآگاهی نشئت 
گرفته است؛ البته سیاه نمایی و برچسب زنی عده ای 
خاص هــم بی تأثیر نبوده اســت. یــک بخش قضیه 
این بود که اصــالً کار ما را نمی شــناختند و زمانی که 
همدیگر را در جلسه می دیدیم، می گفتند »عجب، 
شما چنین سرویسی هم ارائه می دهید؟« برایشان 

عجیب بود که چه خدماتی را ارائه می دهیم.«
فاطمیــان بخشــی از عوامــل را بــه تضــاد منافــع 

مربــوط می دانــد و معتقــد اســت اگــر ســاختار 
هیئت مدیره های بانک مرکزی و بانک های دیگر 
و ارتباطات و سوابق آنها را چک کنیم، می بینیم 
تضــاد منافــع باعــث می شــود پی اس پــی را گل 

سرســبد بداننــد و پرداخت یار بــه »شــرکت بَده« 
تبدیــل شــود. از نظــر فاطمیــان عامــل 

دیگــری نیــز در کار اســت: »االن 
رویکرد تعاملی درستی در بانک 
مرکــزی وجــود نــدارد. بارهــا 
شده که به خاطر رفتار یک 
پرداخت یار، کل صنف 
را تحــت تأثیــر قــرار 

مهدی شریعتمدار
محمد مهدی فاطمیان

امید آقاجانی
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سال ششم
شماره شصت وهفتم

تنظیمگری

داده اند، در حالی  که همگــی می دانیم هیچ رگوالتور 
درســتی، به خاطر بد بودن یکــی از بچه های کالس، 

کل کالس را تنبیه نمی کند. اینجا پادگان نیست.«

  پرداخت یاری به یک بازار بســیار کوچک محدود 
شد

امیــد آقاجانــی، مدیــر بازاریابــی شــرکت تجــارت 
الکترونیکــی ارتبــاط فــردا از عــدم تعادل در شــبکه 
پرداخت می گوید: »از روز اول قرار بود پرداخت یارها 
با این هدف شــکل بگیرند کــه پی اس پی به فلســفه 
پی اس پی گری خودش برســد و توســعه زیرســاخت 
و ســرمایه گذاری انجــام دهــد و زیرســاخت های 
الکترونیکــی خــود را توســعه دهــد و از ســوی دیگــر 
کســب وکارها را پرداخت یارهــا شــکل بدهنــد، ولــی 
در عمــل پرداخت یــاری به یک بــازار بســیار کوچک 
محدود شــده که فقط حــدود 16۲ میلیــون تراکنش 
را دربــر می گیرد. تمام پی اس پی هــای دنیا همین کار 
را می کنند. در کجای دنیا دیده ایــد که پی اس پی کار 

پرداخت انجام دهد؟«

  ضــرورت  اصــالح روابــط بیــن پی اس پی هــا و 
پرداخت یارها

حمیدرضا ترابیــان، بنیان گذار و مدیرعامل شــرکت 
تجــارت الکترونیک رایبــد ایرانیــان نیز با مــروری بر 
آنچــه گذشــت، می گوید: »از ســال 1۳97 کــه تعداد 
محدودی شــرکت پرداخت یــار داشــتیم، تاکنون به 
1۳0 شــرکت پرداخت یار رســیده ایم. قبالً فضا بازتر 
بود و هرچه زمــان گذشــت، قوانیــن و محدودیت ها 
بیشتر و کار ســخت تر شــد. به نظرم اکنون به  جایی 
رســیده ایم که بازار قفل شــده و همه در تالش اند در 
این اتاق محبوس، سرشان را باال بگیرند تا کمی نفس 
بکشــند. اگر ایــن مــدل و ایــن اکوسیســتم اصالح و 
بازنگری نشود، بسیاری از شرکت های پرداخت یار، 
خصوصاً شــرکت هایی که کوچک تر بــوده و ماهیت 
اســتارتاپی دارنــد، تعطیــل می شــوند.« بــه گفته او 
اولین کاری که باید اتفاق بیفتد، این است که روابط 

بین پی اس پی ها و پرداخت یارها اصالح شود. 

  بانــک مرکــزی جلــوی اســتفاده گســترده و ارزان 
انتقال وجوه را بگیرد

وحیــد صیامــی، کارشــناس فناوری هــای مالی 
یکــی از مهم تریــن چالش هــا در شــبکه 
پرداخــت را مالیــات می دانــد و توضیــح 
می دهــد: »بهتــر اســت بانــک مرکــزی 
اســتفاده گســترده و ارزان از انتقال وجوه، 
به ویژه ســحاب با وضعیت و ســاختار فعلی 

را بســیار محــدود کنــد؛ چراکه در 
تراکنش هــای کارت خــوان 
»اطالعــات ]تراکنــش[ 
و  پرداخــت« 
»اطالعــات بابــت 
پرداخــت« که 
باید در دفاتر 

قانونی ثبت شوند یا در صورت حســاب رسمی صادره 
انعکاس یابنــد، به راحتی و در همان زمــان قابل تطبیق 
و متصل ســاختن بــه یکدیگــر هســتند. ولــی در مــورد 
تراکنش های انتقال وجوه بین دو کارت یا دو حســاب؛ 
اطالعات بابت پرداخــت، مورد عالقــه بانک ها نبوده و 
نیســت و مکانیســمی برای دریافت و ثبــت آن به نحو 
قابل اتکایی وجود ندارد. اگر هم کسی بحث شناسه را 
مطرح کند، از بی اطالعی اســت؛ چراکه همین شناسه 

به ابزاری برای فرار مالیاتی تبدیل می شود.«

  شــرایط اتصــال مســتقیم پرداخت یارها به ســوئیچ 
شاپرک

در پایان حسن اسالمی، عضو کمیسیون فین تک نظام 
صنفی رایانــه ای مهم تریــن چالــش پرداخت یاری ها را 
ناقص الخلقه بودن آن می داند و می گوید: »از میانه های 
ســال 1۳97 که سند رسمی شــکل گیری پرداخت یارها 
منتشر و نخستین قراردادها منعقد شد، امیدهایی در 
صنعت پرداخت کشــور شــکل گرفت؛ از تغییر فرایند 
خدمات دهی سنتی شرکت های انحصاری پرداخت و 
ایجاد فضای رقابتــی تا امکان تغییــرات در کارمزدهای 
نظام پرداخت. اما این امید نیز دیری نپایید و با شروع 
فعالیت های رسمی، تضاد منافع نمایان شد. نخستین 
تضاد منافــع زمانی خــود را نشــان داد که شــرکت های 
پرداخت یــار موظــف بــه انعقاد قــرارداد با شــرکت های 
انحصــاری پرداخــت بــرای اتصــال به ســوئیچ شــاپرک 
بودند؛ یعنی میزان درآمد و نحوه تسویه و حتی سطح 
خدمت این کسب وکارهای نوپا در اختیار رقبای سنتی 

و انحصاری آنها قرار گرفته بود.«
او ادامــه می دهــد: »بــه نظــر مهم تریــن و اصلی تریــن 
چالــش پرداخت یارهــا، ناقص الخلقه بودن آنهاســت، 
وگرنــه چالش هــای ســال گذشــته و ســال های آینــده، 
مواردی هستند که صنعت - در صورت تعریف درست 
و شــکل گیری بر بســتر متعــادل - امــکان برون رفت از 
آنهــا را دارد، امــا ســؤال اساســی اینجاســت کــه دلیل 
خلق این موجود ناقص  با تمامی این مشــکالت توسط 
بانــک مرکــزی چیســت!؟ عبــرت آینــدگان یــا آزمــون 
تــاب آوری صنعــت!؟ رگوالتوری یــک بار برای همیشــه 
باید تصمیم خــود را بگیرد؛ در صورتی کــه به بقای این 
حوزه تمایل دارد، باید فعالیت شــرکت های انحصاری 
پرداخت را بــه ارائه پلتفــرم محدود کرده و امــکان ارائه 
خدمات به مشــتری نهایــی، حداقل در حــوزه فعالیت 
پرداخت یارهــا از آنهــا گرفته شــود، یا باید با شکســت 
انحصــار، شــرایط اتصــال مســتقیم پرداخت یارهــا 
بــه ســوئیچ شــاپرک را فراهــم آورد تــا آنهــا نیــز به طــور 
مســتقل اقدام بــه تعریف خدمــات ارزش افــزوده برای 
ارائــه بــه پذیرنــدگان خــود و همچنیــن اخــذ کارمــزد با 

توجــه بــه خدمــت ارائه شــده کننــد. عــدم 
بازتعریف موجودیت پرداخت یارها در 
صنعت کشور در عمل باعث ایجاد 
نارضایتی، هدررفت منابع و برخی 
صنعــت  در  سوءاســتفاده ها 
می شــود که در این چند سال 

بارها شاهد آن بوده ایم.« 

به نظر 
مهم ترین و 
اصلی ترین چالش 
پرداخت یارها، 
ناقص الخلقه بودن 
آنهاست، وگرنه 
چالش های سال 
گذشته و سال های 
آینده، مواردی 
هستند که صنعت 
- در صورت تعریف 
درست و شکل گیری 
بر بستر متعادل 
- امکان برون رفت 
از آنها را دارد، اما 
سؤال اساسی 
اینجاست که دلیل 
خلق این موجود 
ناقص  با تمامی 
این مشکالت 
توسط بانک مرکزی 
چیست !؟

حمیدرضا ترابیان

وحید صیامی

حسن اسالمی
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فناور ی های مالی ایران

آیا پروژه رمزریال در سال ۱۴۰۱ توانست کارشناسان را قانع کند؟

بیم و امیدهای 
عرضه رمزریال

در ۲۰ فروردین ۱4۰۱ بانک مرکزی مقررات رمزریال را منتشر کرد و سال برای فعاالن حوزه بالکچین با این خبر آغاز شد. بر اساس 
این مقررات ، بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر میزان رمزریال انتشاریافته و تعیین حداکثر سقف مجاز رمزریال در گردش در 
کشور را بر عهده دارد و طبق این مقررات مجاز به عرضه بخشی از پول در قالب رمزریال به مؤسسه اعتباری است. البته اکنون 
و در روزهای پایانی سال ۱4۰۱ هنوز خبری از انتشــار عمومی رمزریال نیست، اما همچنان بحث آن داغ است. هرچند هنوز 
اطالعات کافی در خصوص ابعاد فنی و ماهیتی رمزریال موجود نیست، اما تا به اینجا چند ویژگی آن مشخص شده است؛ رمزریال در واقع 
ریال دیجیتال است، نه ارز دیجیتال. بانک مرکزی به عنوان واسط مستقیم با مشتریان عمل می کند. پشتوانه رمزریال اسکناس است. رمزریال 
فقط برای پرداخت می تواند استفاده شود و سرمایه گذاری در آن ممنوع است. همچنین رمزریال فقط در محدوده جغرافیایی ایران قابل مبادله 
است. اما این پروژه ابهامات زیادی دارد. اولین سؤال این است که اگر قرار است رمزریال ارز دیجیتال نباشد و فقط ریال دیجیتال است، پس 
قرار است چه ارزش افزوده ای نسبت به تبادالت با اسکناس یا کارت های بانکی داشته باشد؟ دومین پرسش اساسی در خصوص نقش قوی 
بانک مرکزی در ایــن پروژه و مدیریت آن و نادیده گرفتن نقش بانک هاســت. در حالی که در ذات و فلســفه وجــودی بالکچین حذف مرکزیت 
بانک های مرکزی دنبال می شود، آیا بانک مرکزی ایران به واسطه این بستر می خواهد بیش از قبل نقش اول تبادالت و عرضه و نگهداری پول را 
ایفا کند؟ در نهایت اگر محدوده استفاده از رمزریال داخل ایران است، پس چگونه قرار است با اسکناس رقابت کند؟ چه شکلی از فعالیت مالی 

را می توان با رمزریال انجام داد که با اسکناس و حساب بانکی نمی توان انجام داد؟

از راست به چپ: وحید والی 
احسان قاضی زاده، داود 
محمد بیگی، محمد قاسمی و 
محمدجواد صمدی راد
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 کریپتو ریال و هزارتوی تحریم ها

وحیــد والــی، مدیرعامــل هلدینــگ نیک اندیــش در مــورد ارزیابــی پــروژه رمزریال 
می گوید: »در وهله اول بهتر است نگاهی به تجربه جهانی داشته باشیم. با ظهور 
رمزارزها و غیرمتمرکز بودن آنها، بسیاری از بانک های مرکزی در جهان به این فکر 
افتادنــد که به نوعی بــر این پدیده نوظهور کنترلی داشــته باشــند. کریپتــو ملی هم 
تالشی از سوی بانک های مرکزی است تا بتوانند جریان رمزارزها را کنترل و نقشی 

برای خود پیدا کنند. 
در کشــور چین این برنامه با پیشــرفت قابل مالحظه ای همراه بوده و شــنیده ام که 
حتی در پمــپ بنزین ها نیــز از این ابــزار پرداخــت اســتفاده می شــود.« او راجع به 
معایب و مزایــای کریپتوریــال نیز می گویــد: »به عقیده مــن عمیق شــدن بازارهای 
صرافی داخلــی می توانــد به اقتصــاد ما کمک کنــد. یعنــی هرچقدر که مــا مردم را 
تشــویق کنیم که دارایی های دیجیتال خود را در صرافی های ایرانی انباشــت کنند، 
بســیار مثبت اســت؛ چراکه از این منظــر داده های مردم بســیار امــن خواهد بود و 

دشمنان به سختی می توانند نقل وانتقال های ما را ردیابی کنند.«
به گفته والی، ماهیت رمزریال هنوز به طور کامل آشکار نشده؛ به عبارت دیگر هنوز 
توضیح کامــل و واضحی از ســوی رگوالتور در ایــن زمینه نداریــم. او ادامه می دهد: 
»ولی از صحبت هایی که تاکنون شنیده شده، می توان فهمید که پیاده سازی آن به 
 لحاظ فنی پیچیدگی خاصی ندارد و مهم این است که بانک مرکزی از نظر ماهیتی 

به طور دقیق پروژه را توضیح دهد.«

 رمزریال مانند ریال نشود

احسان قاضی زاده، مدیرعامل سابق صرافی اکسیر بر خالف والی نگاه مثبتی به این 
پروژه ندارد و معتقد است برای تشریح و ارزیابی پروژه ای مانند رمزریال بسیار مهم 
است که اطالعات دقیق و روشنی از ماهیت و دستورالعمل فنی آن داشته باشیم. او 
در این باره توضیح می دهد: »حداقل بنده تا این لحظه به وایت پیپر رمزریال که قرار 
است توسط بانک مرکزی معرفی و ارائه شود، دسترســی پیدا نکرده ام تا بر اساس 
آن بتوانم قضاوت یا مقایســه روشنی در این خصوص داشــته باشم. اما شنیده ها 
حاکی از آن است که رمزریال در واقع یک نسخه دیجیتالی از ریال است که بر بستر 
فناوری بالکچین پیاده سازی شده، پشتوانه آن ریال اســت و کارکردی همانند پول 
نقد خواهد داشت. همچنین به نظر می رسد شبکه بالکچین آن امکان پیاده سازی 

قراردادهای هوشمند را نیز خواهد داشت.«
به گفته قاضی زاده، به فرض صحیح بودن گزاره های بــاال می توان گفت که رمزریال 
نیز می توانــد ماننــد CBDCهای دیگــر کشــورها طراحی و پیاده ســازی شــود. او در 
خصوص چالش ها و معایب احتمالی رمزریال توضیح می دهد: »شاید بیشترین 
دغدغه در خصوص ارزش ذاتی رمزریال باشد و با توجه به اینکه پشتوانه آن ریال 

است، دغدغه جدی این است که سرنوشت رمزریال مانند ریال نشود.«

 تنظیم یک پروژه بر مبنای باورهای غلط

محمدجواد صمدی راد، مدیرعامل ســابق شــرکت ققنــوس نیز از جملــه مخالفان 
رمزریال اســت و معتقد اســت این پروژه بر مبنای یکســری باور غلط تنظیم شــده 
اســت. او می گویــد: »از نظر من رمــزارز بانــک مرکزی یــا CBDC شــکل جدیدی از 
اســکناس یک کشور اســت. رمزریال در واقع شــکل جدید همان اســکناس ریالی 
ماســت. در هیچ کجای دنیا قرار نیســت به واســطه رمزارز بانک مرکــزی واحد پول 
جدیدی به شکل دیجیتال منتشر شود؛ همچنان که آمریکا به دنبال دالر دیجیتال 
رفت و یوروی دیجیتال و یوان دیجیتال هم از اتحادیه اروپا و کشور چین سربرآورد. 
بنابراین باورهای غلط دربــاره اینکه یک واحد پول جدید به عنــوان رمزریال داریم، 

از اساس غلط است.«
صمدی راد ادامه می دهــد: »نکته دوم درباره کارایی این پدیده اســت. رمزارز بانک 
مرکزی به دنبال این است که در اکوسیستم های دیجیتالی بتوان از واحد پول ملی 
که قابل برنامه ریزی اســت، اســتفاده کرد. حاال این پول دیجیتــال می تواند کاربرد 
پرداخت کالن داشــته باشــد، یا پرداخت خرد. به ایــن معنا که می تــوان از آن برای 
تســویه بین بانکی )کالن/عمده( اســتفاده کنیم یا به صورت خــرد یعنی در فضای 

دسترسی عمومی و به عنوان ابزار پرداخت.«

 رمزریال خود ریال است

داود محمدبیگی، مدیر سابق اداره نظام های پرداخت 
بانک مرکزی نیز معتقد اســت ریال پشــتوانه رمزریال 
نیســت؛ بلکــه رمزریــال خــود ریــال اســت. او در ایــن 
خصوص می گوید: »رمزریال پول رســمی کشور است 
که مشابه اسکناس از ســوی بانک مرکزی منتشر و به 
 واســطه بانک ها در جامعه توزیع می شود. پول رسمی 
کشــور ابــزار پرداخــت رســمی جامعــه اســت. افزایش 
قدرت تســعیر پول کشــور موضوعی مرتبط با اقتصاد 
کالن بــوده و بایــد در جــای خــود بــه چالش هــای ایــن 
موضوع پرداخت، ولی توســعه ابزارهای پرداخت خرد 
در جامعه، تسهیل پرداخت های خرد عمومی، کاهش 
هزینه هــای شــبکه پرداخــت کارتــی کشــور و مدیریت 
تــاب آوری شــبکه پرداخــت در مواقــع بــروز بحــران، 
مالحظاتی اســت که مجــزا از ارزش واحد پولــی، دلیل 

اصلی طراحی و اجرای رمزریال است.«
محمدبیگی می گوید واقعیت این اســت که با توجه  به 
به روز شــدن فناوری ها، حوزه های پولــی و بانکی نیز در 
تالش هستند که از منافع فناوری های جدید استفاده 
کنند: »قبل از ظهــور فناوری بالکچین، اگــر بانک های 
مرکزی می خواســتند ابــزار پرداختی غیر از اســکناس 

کاغذی به مردم بدهند، آیا راه حلی داشتند؟ 
شــاید یــک راه افتتــاح حســاب بــرای ایشــان در بانــک 
مرکزی بــود کــه عمــالً غیرممکــن اســت، آن هــم صرفاً 
به دلیــل ارائه ابــزار پرداخــت خــرد! بنابرایــن اکنون که 
این فنــاوری ظهــور کــرده، بانک هــای مرکــزی را بــه این 
فکــر انداختــه کــه اگــر بخواهنــد ابــزار پرداخــت کامالً 
الکترونیکی خــود را به مشــتریان ارائه بدهنــد، چطور 
می تواننــد از ایــن فنــاوری اســتفاده کننــد. انتشــار 
رمزریــال یــا همــان اســکناس الکترونیک، یکــی از این 

روش هاست.«

 تعامالت بهتر و تبادالت مالی با کشورهای دوست

محمد قاسمی، مدیرعامل صرافی مزدکس نیز رویکرد 
مثبتی به رمزریال دارد و معتقد اســت: »پول فیزیکی 
در ایــران با اشــکال مختلــف، هزینه هــای اضافــی را به 
بانک هــا و مــردم تحمیــل می کنــد و رمزریــال به خوبی  
می تواند این وزنه های اضافی را سبک کند. من معتقدم 
اقتصاد ما با توجه به حجم باالی گزارش های تخلفات 
مالــی در زمینــه پول شــویی، کالهبــرداری و فرارهــای 
مالیاتــی بــه چنیــن ابــزار کارآمدی بــرای ســالمت خود 
احتیــاج دارد؛ چراکــه نبــود شــفافیت و عدم نظــارت از 

بزرگ ترین آسیب های بدنه اقتصاد ایران هستند. 
رمزریال این پتانســیل را دارد که با رفع این مشــکالت 
قــدرت حاکمیــت بانــک مرکــزی را در سیســتم مالــی 
ایــران بســیار افزایش دهــد. یکــی دیگــر از مزیت های 
پیاده ســازی ایــن طــرح در ایــران، البتــه در صورتــی که 
اجرای موفقی داشته باشــد، تعامالت بهتر و تبادالت 
مالی با کشورهای دوست اســت. با وجود تحریم های 
چندســاله در ایــران، اســتفاده از رمزریــال می توانــد 
تبادالت بازرگانی را برای افراد و کسب و کارها - از ابعاد 
کوچــک گرفتــه تــا تجارت هــای ســنگین - با ســهولت 

بیشتری همراه کند.« 

تنظیمگری
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فناور ی های مالی ایران

کارشناسان و فعاالن  از چالش ها و راهکارهای اعتبارسنجی در کشور می گویند

خطر انحصار یا 
جزیره ای شدن اطالعات؟

موضوع اعتبارسنجی در سالی که گذشت با توسعه لندتک ها و پررنگ شدن سرویس BNPL بیش از قبل محل بحث و مجادله 
شد. در ایران به شکل سنتی اعتبارسنجی با معیار و مؤلفه های صرفاً بانکی انجام می شود و حاال فعاالن و کارشناسان بیش از قبل 
تأکید می کنند که این معیارها کافی نیست. تجربه جهانی در این زمینه به این صورت بوده که دفاتری برای اعتبارسنجی شکل 
گرفت که با ثبت اطالعات مالی و رفتار اعتباری اشخاص رتبه و امتیاز اعتباری هر فرد را محاسبه می کنند. برخی از این دفاتر لزوماً 
تحت  نظر رگوالتور نیستند؛ برخی از آنها توسط بخش خصوصی اداره می شود و  برخی از آنها از طرف خود بانک مرکزی راه اندازی شده اند. مأموریتی 
که این دفاتر دارند این است که اطالعات را از منابع مختلف مانند بانک ها، لیزینگ ها، بیمه ها و اپراتورهای تلفن جمع آوری می کنند و بر اساس 
چندین پارامتر و متغیر اعتبار مشتری را می سنجند و بازگشت پول را مدیریت می کنند. اما در ایران به صورت رسمی اعتبارسنجی در انحصار یک 

شرکت است و همین موضوع هم چالش هایی ایجاد کرده که در این گزارش از قول کارشناسان و فعاالن کسب وکاری به آنها پرداخته ایم.

 جزیره ای شدن اطالعات سردرگمی می آورد

وحیــد عبــاس زاده، مدیرعامــل پلتفــرم آیــس معتقــد 
اســت شــرکت رتبه بنــدی ایــران در حــال حاضــر فقــط 
دیتــای بانک ها و مؤسســات مالی را دریافــت نمی کند. 
این شــرکت جدیــداً از شــهرداری ها نیز اطالعــات مالی 
دریافت می کند و پرداخت به موقع صورت حساب های 
عوارض پسماند و نوســازی در این زمینه می تواند مؤثر 
باشــد. او می گوید: »منابع اطالعاتی شرکت رتبه بندی 
ایران در حــال حاضــر از 1۵0 منبع اطالعاتــی فراتر رفته 
و اینکــه بگوییم یــک شــرکت در ایــران نمی توانــد کافی 
باشد و باید تعداد شرکت های اعتبارسنجی را افزایش 
دهیــم، موضوعــی اســت کــه بایــد بــه آن توجــه کنیــم؛ 
چراکه جزیره ای شــدن اطالعات نیز خودش ســردرگمی 

می آورد.«
او تأکید می کنــد: »در مقوله اعتبارســنجی دو موضوع 
بااهمیت است؛ یکی بحث جمع آوری اطالعات و یکی 
هم بحث الگوریتم محاســبه اعتبار است. شرکت های 
خارجــی کــه در ایــن زمینــه فعــال هســتند، خودشــان 
اطالعــات را از یــک شــرکت اصلــی دریافــت می کننــد 
و در واقــع بیشــتر فعالیــت آنهــا در الگوریتــم اســت، 
هرچند مشــکلی که در اینجا به وجود آمده، این اســت 
کــه شــرکت های مختلــف، رتبه هــای اعتبــاری مختلف 
ارائــه می دهنــد، زیــرا الگوریتم شــان متفــاوت اســت. 
به دلیل وجــود همین چالش ها می بینیــم که ۵4 درصد 
از کشورهای دنیا فقط یک شرکت رتبه بندی دارند و ۳4 

درصد آنها دو شرکت رتبه بندی دارند.«

 هم افزایی باید جایگزین انحصار شود

بــر خــالف عبــاس زاده، ســعید ابراهیمــی، مدیــر ارشــد 
محصــول اعتبارســنجی و احــراز هویــت دیجی پی رفع 

انحصار را موهبتی برای توسعه اعتبارسنجی می داند 
و می گویــد: »مــا در کشــور بــا انحصــار در حوزه هــای 
مختلــف مواجــه هســتیم. در حــوزه اعتبارســنجی 
بانکی نیز شــرکت مشــاوره رتبه بندی اعتبــاری ایران 
تنهــا ارائه دهنــده دارای مجــوز این خدمــت از بانک 
مرکزی است و همین امر باعث شده رقابت در حوزه 
اعتبارســنجی نه تنهــا جذاب نباشــد، بلکــه به  جای 
توسعه دادن به دعوای احتماالً وقت گیری نیز تبدیل 
شــود. به همین دلیل اســت کــه تــالش می کنیم این 
انحصــار وجود نداشــته باشــد. دیجی پــی هم کمک 
می کند این انحصار وجود نداشــته باشد، اما چنین 
واکنش هایــی از ســوی رگوالتــور، صرفــاً عامــل ایجاد 
وقفه، به ویژه برای  ده ها )شاید صدها( استعداد جاری 
این مملکت اســت که با تخصص نرم افزار ســعی در 
به کارگیری فناوری در امور مالی روزمره افراد دارند. اما 
واقعیت این است که اطالعات دریافتی فعلی، نیاز ما 

روح هللا پرنیان، وحید عباس زاده
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و شرکت های زیادی را برطرف نمی کند، حتی اگر این 
نیاز را صرفاً در مدیریت نکول ببینیم.«

بــه گفتــه او، وقتــی اعتبارســنجی بانکــی جوابگــوی 
مــا نیســت و بخشــی از بــازار را از دســت می دهیــم، 
مجبوریم خودمان به دنبال راهکاری باشیم؛ بنابراین 
شروع می کنیم به تحلیل اطالعات محافظت شده با 
مدل خودمــان. او می گوید: »رگوالتور بــه  جای اینکه 
به انحصار کمک کند، باید کمک کند مردم راحت تر 
تســهیالت دریافــت کننــد. امــا به هرحــال متوجــه 
هســتیم کــه اگر هــر بنگاهــی به این ســمت بــرود که 
برای خــودش اعتبارســنجی انجــام دهــد، همان طور 
که انحصار نگران کننده است، نگرانی پراکندگی هم 
جدی اســت. تالش دیجی پی این بوده کــه هم افزایی 
ایجاد شــود و یــک امتیاز اعتبــاری قابــل  اطمینان به 

ای کامرس و فین تک ارائه دهد.«

 تغییر پارادایم واجب تر است

محمدصادق آزادانی، رئیس کمیسیون لندتک نصر 
تهران نیز بــا تغییر پارادایــم موافق اســت و می گوید: 
»ما در ایــران بحث ارزیابی نمــره اعتبــاری را صرفاً بر 
اســاس اطالعات تســهیالت بانکی توســعه داده ایم 
و نهادهایی که در کشــورهای توســعه یافته و در حال 
 توســعه به عنوان دفاتــر اعتبــاری فعالیــت می کنند، 
در ایران هیــچ مابه ازایی ندارنــد و در واقع دو موضوع 
گزارش های اعتباری و رتبه بندی اعتبــاری به نوعی از 
هم تفکیک نشده اند. با  توجه  به این موضوع و عدم 
شــکل دهی نهادی، طبعــاً این امکان فراهم نشــده تا 
افراد خودشــان گزارش هــای اعتباری شــان را ارزیابی 
کنند. در دنیــا در این حوزه قانونی وجــود دارد، مبنی 
بر اینکه هر فرد در ســال یک  بار این امــکان را دارد تا 
گزارش های اعتباری خود را بدون پرداخت هیچ گونه 
هزینه ای دریافت کرده و اگر مغایرتی با واقعیت دارد، 
آن را تصحیح کند. تحقق این قانون یک جنبه خیلی 
ساده و در عین  حال کارآمد دارد که بدون اینکه هزینه 
زیادی بــرای پاالیش اطالعــات انجام شــود، خود فرد 

می تواند این اطالعات را اصالح کند.«
او تأکید می کند: »در ایران شرکت مشاوره رتبه بندی 
اعتبــاری ایران کــه ســهام داران آن بانک ها هســتند، 
در ایــن زمینه شــکل  گرفتــه و هــر دو کارکــرد را در این 

زمینه بر عهده دارد. ما در حوزه اعتبارســنجی بیشــتر 
روی ســوابق تســهیالتی افــراد تمرکــز کرده ایــم و از ایــن 
زاویه می توان گفت بیشــتر رویکرد بانکی بــه این حوزه 
داشــته ایم. وضعیــت فعلــی را می تــوان شــروع خوبــی 
قلمداد کرد، ولی اگر به فکر اصالح و توسعه آن نباشیم 
و از ظرفیــت همــه بازیگــران )حتــی بازیگــران بالقــوه( 
به درستی استفاده نکنیم، جزیره ای شدن اطالعات در 
انتظار ما خواهد بود و از کارکرد اصلی اعتبارسنجی دور 
خواهیم شــد. به  زعم من مــا در حوزه اعتبارســنجی به 

یک تغییر پارادایم نیاز داریم.«

 در اعتبارسنجی باید رقابت ایجاد شود

روح هللا پرنیان، مدیرعامل والتا کافی نبودن مؤلفه های 
اعتبارســنجی را چالشــی جــدی می دانــد و در این بــاره 
می گوید: »شــرکت های اعتبارســنجی هم که از جانب 
بانک مرکزی به شــکل انحصــاری این ســرویس را ارائه 
می دهنــد، مشکل شــان ایــن اســت کــه تنهــا شــامل 
داده های بانکی می شوند و بر اساس تسهیالت معوقه 
و چک برگشــتی رتبه اعتباری را تعییــن می کنند و این 
مســئله در واقعیت معیار مناســبی بــرای تعییــن رتبه 
نیست و بســیاری از کاربران را از داشــتن رتبه اعتباری 
مناسب محروم می کند. شرکت های اعتبارسنجی نیز 
چون نمی توانند ریســک را قبول کنند، انگیزه مناسبی 
برای بهبود سیستم اعتبارسنجی شان ندارند؛ بنابراین 
تمام بار ریســک در این چرخه بر دوش لندتک هاست 
و کســب وکارهای ایــن حــوزه مجبورنــد یــک سیســتم 
اعتبارســنجی داخلــی بــرای خــود طراحــی کننــد تــا از 

ریسک ها بکاهند.«
به گفتــه او، اگــر قرار اســت بانــک مرکــزی این شــیوه را 
پیــاده کنــد، بایــد ریســک آن را نیــز بپذیــرد و شــرکت 
اعتبارســنجی بر اســاس ایــن انحصار باید مســئولیت 
ریســک کســب وکار را قبــول کند کــه البته ایــن رویکرد 
بدتریــن شــیوه اعتبارســنجی اســت. او می گویــد: 
»بــا تجمیــع داده هــای کســب وکارها و شــرکت های 
اعتبارسنجی به راحتی می توان یک مدل اعتبارسنجی 
معتبــر و همه جانبــه را پیاده ســازی کــرد. از طرفــی در 
وضعیت اعتبارسنجی باید رقابت ایجاد شود؛ زیرا وقتی 
انحصار وجود داشــته باشد، هیچ تالشــی برای کاهش 
ریسک، شناســایی و بهبود الگوریتم ها وجود نخواهد 
داشت، همچنین ریسکی متوجه شرکت اعتبارسنجی 

نمی شود؛ بنابراین اساساً رشدی هم اتفاق نمی افتد.«
او تأکیــد می کنــد: »ایــن شــیوه به جــد باعــث نگرانــی 
اکوسیســتم فنــاوری شــده و موجــب می شــود همیــن 
روند اعتبارســنجی کنونی نیــز از بین بــرود. نتیجه این 
وضعیــت، امــکان تعطیلــی کســب وکارهای ایــن حوزه 
به دلیل افزایش بدحســابی بســیار زیاد اســت؛ چراکه 
من به عنــوان یک کســب وکار اگر نتوانم اعتبارســنجی 
مناســبی انجــام بدهــم، بــا چــه مکانیســمی می توانــم 
ریسک کسب وکار را کنترل کنم و به کاربران تسهیالت 
ارائه دهم. از طرفی این شیوه کار به دلیل ریسک باالیی 
که دارد، باعث می شــود تأمین کننده مالی به این حوزه 
ورود نکنــد و ایــن مســائل در نهایت باعــث تعطیلی 

صنعت لندتک کشور خواهد شد.« 

ما در ایران 
بحث ارزیابی نمره 
اعتباری را صرفاً بر 
اساس اطالعات 
تسهیالت بانکی 
توسعه داده ایم 
و نهادهایی که 
در کشورهای 
توسعه یافته و 
در حال  توسعه 
به عنوان دفاتر 
اعتباری فعالیت 
می کنند، در ایران 
هیچ مابه ازایی 
ندارند و در واقع 
دو موضوع 
گزارش های اعتباری 
و رتبه بندی اعتباری 
به نوعی از هم 
تفکیک نشده اند

تنظیمگری

سعید ابراهیمی، محمدصادق آزادانی
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سرویس BNPL در سال ۱۴۰۱ چقدر توانست در تسهیالت دهی رشد کند؟

پیشروی در راهروهای 
تاریک و پرابهام

BNPL یا االن بخر، بعداً پرداخت کن، طی فقط دو سال چنان در ایران پروبال گرفت که روند روز صنعت فین تک کشور شد و 
حاال به یکی از سرویس های اصلی در بیشتر لندتک های کشور تبدیل شده است، اما این سرویس هرچه کاربر بیشتری پیدا 
می کند و توسعه پیدا می یابد، چالش ها و دغدغه های بیشتری را بر سر راه فعاالن این حوزه قرار می دهد. کنترل خلق پول، نرخ 
نکول، سنجش اهلیت اعتباری متقاضیان و مدیریت سقف توزیع اعتبارات از جمله این چالش هاست که برخی از آنها دغدغه 
جدی رگوالتور است و مواردی مانند کارمزد دغدغه خود کسب وکارها. برخی معتقدند تا زمانی که این تسهیالت کارمزد دارد، نام آن وام است، 
نه BNPL و فقط زمانی می توان نام این تسهیالت خرد را BNPL گذاشت که نرخ کارمزد آن صفر باشد. کارشناسان و فعاالن این حوزه چطور با 

این چالش ها سر می کنند و آینده این صنعت را چگونه می بینند؟

را از لحاظ اعتباری و پیشــینه بانکی مورد بررسی دقیق 
قرار می دهیم تا از ارائه اعتبار به افراد با پیشینه اعتباری 
بد یا بدون پیشــینه پرهیز کرده یا بااحتیاط باال برخورد 
کنیم. البته سرویس های خارجی نیز این اعتبارسنجی 
را انجام می دهنــد، اما برای ما کارکرد اعتبارســنجی این 
است که بتواند بازگشت اعتبار را تضمین کند. در مدل 
دیگر برای تضمین بازگشت اعتبار، از ضمانت نامه هایی 
مانند حقوق و دستمزد، چک، سفته یا دارایی متقاضی 
استفاده می شود؛ بنابراین اکنون BNPL در ایران متفاوت 

  تفاوت BNPL در ایران نسبت به جهان

سعید نوروزی، مدیر توسعه کسب وکار اعتبار BNPL دیجی پی معتقد است کاربرد BNPL در 
ایران با تعریف جهانی آن متفاوت است. او در این خصوص می گوید: »آنچه ارائه   دهندگانی 
مثل کالرنا، افیرم، افترپــی و... به عنــوان BNPL عرضه می کننــد، ارائه اعتبــار )عموماً بدون 
کارمزد( به نســل زد و متقاضیــان بداعتبار بــرای خرید محصوالت یا خدمات مشــخص از 
پذیرندگان طرف قرارداد سرویس دهنده BNPL است. هیچ یک از بازیگران اصلی این مدل 
کسب وکاری، تضمینی برای بازپرداخت اعتبار از مشتریان خود دریافت نمی کنند، اما آنچه 
ما در ایران انجام می دهیم )شاید( به دلیل تورم باال، رکود اقتصادی و  نرخ باالی تأمین مالی، 
ارائه اعتبار به متقاضیان بداعتبار پرریســک تلقی شــده و در اولین مواجهه متقاضی، وی 

از راست به چپ: 
سعید نوروزی 
مصطفی ابراهیم زاده
 محمد حسین کاشی
 محمدمهدی مؤمنی
محمدعلی بخشی زاده 
وحید شامخی
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از آنچه در جهان وجود دارد، در حال پیاده سازی است.«
به گفته او، شــرایط برای کســب وکارهای BNPL ایرانی 
متفــاوت از مشــابه بین المللــی اســت؛ از تأمیــن مالی 
بــا نــرخ غیرمعمــول 1۸ درصــد )در بهتریــن شــرایط 
ممکن( گرفته تا توافق در مورد کارمــزد ارائه خدمات با 
پذیرندگانی که برای کسب ســهم بازار با حاشیه سود 
پایین فعالیت می کنند و شرایط تورمی که امکان تسویه  
بلندمدت با پذیرنده را کاهش می دهد. او می گوید: »به 
همین دالیــل نرخ تمام شــده تأمین مالی برای توســعه 
این کسب وکارها بسیار باالست؛ با این  وجود معتقدم 
همچنــان احتمــال ارائه بــدون کارمــزد ایــن خدمت با 
مدل ســازی های خالقانه و مدیریت جریــان نقدینگی 

امکان پذیر خواهد بود.«

  فضای اعتبارسنجی در ایران کار را سخت می کند

در مقابــل محمدمهــدی مؤمنــی، مدیرعامــل ازکــی وام 
معتقد اســت هر چیزی که امروز بخری و بعــداً پولش را 
پرداخت کنی، BNPL اســت. او تأکید می کند: »نگرانی 
سمت ما بیشتر از جنبه نوســانات اقتصادی است. در 
حال حاضر ما ابتدای بازار هستیم و فضای اعتبارسنجی 
در ایران به  قدری پیچیده است که کار را سخت می کند. 
در نظام های بانکی پیشــرفته، اعتبارســنجی بسیار جا 
افتاده، اما در ایران وضعیت متفاوت است. حتی به لحاظ 
راستی آزمایی و صحت و دقت داده هم مسئله داریم. ولی 
به هرحال اکنون هر کدام از شــرکت های واردشده در این 
حوزه در حال جمع آوری دیتا هستند، اما این هم مسیر 
دشواری اســت و به زمان زیادی نیاز دارد. در کل روش ما 
پلکانی است، ضمانت و وثیقه هم وجود ندارد و معرفی 
از سوی یک سازمان برای ما مهم است. اما در مورد نکول 
اکنون نمی توانم با قاطعیت صحبت کنم. به نظرم حداقل 

پنج سال زمان نیاز دارد.«

  سیستم اعتبارسنجی سنتی ناکارآمد است

مصطفی ابراهیم زاده، مدیر توسعه کسب وکار آپسان نیز با اشاره به اینکه BNPL در خارج 
از ایران سوار بر سابقه چندین ساله اکوسیســتم اعتبار بوده، می گوید: »عمالً در ایران هیچ 
اکوسیستم اعتباری وجود ندارد که دلیل آن هم تضاد فرایندهای کارت اعتباری و رویه های 
رگوالتور بوده است. اگر اعتبار در اکوسیستم مالی و بانکداری کشور پیاده سازی شود و همه 
شرکت هایی که در این زمینه کار می کنند، از طریق داده های متنوع بتوانند رفتار مالی مشتری 
خود را تحلیل و پیش بینی کنند، شاهد عملکرد بهتری خواهیم بود. ما گروه مشتریانی داریم 
که با وجود بدحسابی بانکی به آنها اعتبار داده ایم. فردی که در بازگشت یک وام 100 میلیون 
 تومانی بانکی بدحســابی کرده، نمی تــوان گفت که قطعــاً در برابر یک تســهیالت خرد یک 
میلیون  تومانی هم همان رفتار مالی را خواهد داشت که این امر ناشی از ناکارآمدی سیستم 

اعتبارسنجی سنتی برای محصوالتی از قبیل BNPL است.«
او با تأکید بر موضوع کارمزد عنوان می کند: »درست است که نرخ تورم ۵0 درصد است، اما 
عمالً تأمین کننده مالی شــرکت های این حوزه، هزینه پــول خود را باید بر اســاس نرخ بانکی 
حساب کنند. از آنجا که تورم کسب سود پذیرندگان این صنعت را سخت کرده، هر کدام از 
شرکت های ارائه دهنده سرویس BNPL به مرور در تنگنا قرار خواهند گرفت، اما پذیرنده ها 
کسب سود و کارمزد خود را دارند و ما هم می توانیم از این محل حاشیه درآمد خود را تأمین 

کنیم که البته این موضوع به سطح قدرت چانه زنی ما بازمی گردد.«

  BNPLهایی با نرخ کارمزد صفر موفق هستند

وحید شامخی، معاون توسعه کسب وکار نوبیتکس در مورد نرخ نکول به گذشت زمان باور 
دارد و می گوید: »ما در کشور صنعت اعتباری به شکل کنونی نداشتیم و همواره ارائه وام به 
شکل سنتی با وثایق بسیار زیاد وجود داشته و ریسک خاصی در ارائه وام خرد وجود نداشته 
است. در حوزه اعتبار نیز که همه تازه وارد هستیم و دست مان هم  بسته بوده و سرویس های 
اعتباری نمی توانستند پا بگیرند. اگر طی دو سال اخیر این مسیر باز شده، به نظرم بیشتر 
به این دلیل بوده که BNPLهایی وارد کار شدند که نرخ کارمزد آنها صفر است. حاال در این 
جریان باید آزمون وخطا کنیم. فرضیه هایی داریم و بر اساس و مبنای اعتماد هم این جریان را 
دنبال خواهیم کرد. ما در مرحله جمع آوری اطالعات هستیم و فضای تاریکی است که ما به 
کمک چراغ قوه هایی نور می اندازیم تا کم کم برایمان روشن و روشن تر شود. خود تارا طی یک 
سال گذشته بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار به کسب وکارها تخصیص داده، اما فضای 
مشتری خرد داستان دیگری است. ما از همان ابتدا که کار را آغاز کردیم، حرکت به سمت 
B2C جزء اهداف مان بود؛ پس در ادامه داده های بیشتری برای مدیریت نرخ نکول خواهیم 

داشت.«

  روشی برای کاهش هزینه ها

محمدحســین کاشــی، مدیرعامل پرداخــت الکترونیک ســداد نیــز معتقد اســت در نبود 
زیرســاخت های الزم بــرای اعتبارســنجی و همچنیــن ضــرورت هماهنگــی بیشــتر در الیــه 
مقررات گذاری برای اعتبارســنجی، توجــه به اســتفاده از روش هایی ماننــد »االن بخر، بعداً 
پرداخت کن« در مورد مشتریان شرکتی که ریسک ارائه اعتبار به کارکنان آنان کمتر است، 
می تواند راه مناسبی برای بهره برداری از ظرفیت این روش تأمین مالی باشد. او تأکید می کند: 
»اقتباس از این رویکرد توسط ارائه دهندگان ایرانی خدمات »االن بخر، بعداً پرداخت کن« 
می تواند در حکم روشــی بــرای کاهــش هزینه ها و موانــع جهت ادامــه ارائه ایــن خدمت در 
کشورمان باشد، گرچه این انتظار هم از نهادهای قانون گذار و ناظر می رود که مقررات گذاری در 

این مورد را با تعامل فعاالن و ارائه دهندگان چنین خدمات نوآورانه ای پیش ببرند.«

  نهاد ناظر دستورالعمل تعریف کند

محمدعلی بخشی زاده، قائم مقام هلدینگ صاد حضور قوی رگوالتور در این حوزه را ضروری 
می دانــد و می گویــد: »در حالــی  که بســیاری از تالش هــا بــرای خودتنظیم گری شــرکت های 
ارائه دهنده این خدمت ستودنی است، اما برای حفاظت کامل از مصرف کننده ناکافی است. 
وضع مقررات BNPL به طور قطع ضروری است. اندازه و رشد سریع بازار BNPL و این واقعیت 
که BNPL هنوز چرخه بلوغ اعتباری را پشت سر نگذاشته، باعث ایجاد برخی ابهامات شده 
است؛ بنابراین به نظر می رسد تهیه دستورالعمل ها و وضع قوانین مشخص که دربرگیرنده 
حقوق مصرف کننده و ارائه دهنده خدمت باشد، توسط نهادهای ناظر و قانون گذار حوزه بانکی 

و مالی اجتناب ناپذیر است.« 

تنظیمگری
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و

  صنعت بیمه با فناوری بیگانه نیست

حمیدرضــا پــروازی، مدیــر کســب وکارهای نویــن بیمــه 
تجارت نــو فنــاوری را از صنعت بیمه کشــور چنــدان دور 
نمی بیند. بــه عقیــده او فنــاوری در بیمه وارد شــده، ولی 
شاید کُندتر از ســایر صنایع که البته این موضوع دالیل 
خاص خــودش را دارد: »امروز نمی توانیم مدعی شــویم 
که صنعت بیمه از اساس با فناوری بیگانه است. صنایع 
مالی دیگر مانند بورس و بانک، در رابطه با مسائل فناوری 
مقداری از بیمه جلوتر هســتند که دلیل آن را می توانیم 
ارتباط این صنایع با دنیای بیرون بدانیم، ولی باید بگویم 
که صنعت بیمه نیز در سه الی چهار سال گذشته گرایش 

مثبتی به سمت روندهای فناوری داشته است.« 
پروازی در رابطه با چالش های امروز دنیای کسب وکارهای 
نوپا در صنعــت بیمــه می گویــد:  »نخســتین موضوعی 
کــه به عنــوان چالش هــای امــروز اینشــورتک ها مطــرح 
می شــود، مســئله شــفاف نبودن قوانین اســت. در واقع 
مســئله این اســت که قانون گذاری رگوالتور حتماً باید با 
نظر کارشناســان و بازیگران مختلف ایــن عرصه صورت 
پذیــرد که اگــر این طور نباشــد، موضوعاتی مثل ســوئیچ 
مرکزی به وجود می آید که محل چالش بسیار و نیازمند 
اصالحاتی خواهد بــود تا بتوانــد به بهترین شــکل اجرا 
شــود.« به عقیــده او چالش فرهنگــی و عدم وجــود نگاه 
تحول گرا و تحول خواه در پیکره صنعت بیمه را می توان 

یکی از مهم ترین موانع توسعه اقدامات نوآورانه در 
شرکت های بیمه دانست.

علی اکبر گلشــنی تحول دیجیتال را مهم ترین 
محــرک بــرای تحــول در صنعــت بیمــه کشــور 
می داند کــه نیازمنــد تغییر نگرش هــا و تبدیل 
روندهای ســنتی به روندهای دیجیتال با ارائه 
راهکارهای خالقانه در مسیر کسب وکار است. 
به گفته او تمرکز روی فناوری های نوین، همچون 

تحلیل داده ها، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا 

می تواند در تحلیــل اطالعات مشــتریان و ارائه خدمت بیمه ای متناســب با نیاز آنها 
مفید بوده و اقدامی تحولی برای صنعت بیمه و اینشورتک ها باشد. به عقیده او آینده 
همه صنایع دیجیتالی اســت و صنعت بیمه کشــور مــا نیز از این موضوع مســتثنی 

نخواهد بود! 
»به روزرسانی و توسعه قوانین در نهاد ناظر«؛ این عبارتی است که مدیر کسب وکارهای 
نوین تجارت نو از آن به عنوان مهم ترین محرک تحول در صنعت بیمه کشور نام می برد. 
او توضیح می  دهد:  »وقتی بستر تحول آماده بوده و تسهیلگری مناسبی برای آن شکل 
گرفته باشــد، حتماً توســعه و تحرک در تمامی اکوسیســتم را شــاهد خواهیم بود. به 
همین سبب مسئله رگوالتوری و به روزرسانی موضوعاتی از جنس آیین نامه ها و قوانین 

می تواند بزرگ ترین محرک حرکات نوآورانه در کشور باشد.«

  ارکستر اینشورتک به یک رهبر نیاز دارد

حامد بهروز، مدیر امور مشتریان راهکارهای بیمه گری داتین ریشه عدم رغبت صنعت 
بیمه به استفاده از فناوری های روز را در سه بعد »سازمان«، »مشتری« و »زیرساخت 

صاحب نظران صنعت بیمه از دو ضرورت برای ورود فناوری های جدید به این صنعت می گویند

تفکر تحول خواه 
تحرک تحول گرا

تا پیش از این ســاختار ســنتی بیمه صرفاً بر پایه فروش و رســیدن به حجم باالیی از ســهم بازار بود، اما امروز به سبب 
حضور بازیگران جدید، قاعده بازی در صنعت بیمه تغییر کرده است. حاال فناوری ها و روندهای جدید بیمه گری مطرح 
هستند و رقابت ســاخت یک تجربه مشــتری خاص. امروز صنعت بیمه مانند صنایع مالی دیگر ناگزیر از تن دادن به 
روند برهم زننده فناوری است و شرکت هایی می توانند به ادامه روند فعالیت خود در سال های آینده امید داشته باشند 
که به ورود بازیگران جدید و شرایط نو باور داشته باشند و آنها را به عنوان عناصر مهم و سازنده اکوسیستم بیمه پذیرا باشند. چالش با 

رگوالتور داستان امروز و فردای صنعت بیمه است. 

حامد ولی پوری، حمیدرضا 
پروازی، محمدرضا برزگری
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سال ششم
شماره شصت وهفتم

فناوری« می داند که الزم است هر کدام از این رویکردها برای رسیدن به چرایی قضیه 
در جنبه هــای مختلف مورد بررســی قــرار بگیرد. به  عقیــده بهروز، جایــگاه واحدهای 
فناوری اطالعات در شرکت های بیمه و میزان سرمایه گذاری در این حوزه که تفاوت قابل 
توجهی با حوزه بانکی دارد، نشــان از عدم شکل گیری این دیدگاه در اکثر شرکت های 
بیمه دارد. او در این رابطه به مسئله فرهنگ ســازی و ضعف آن اشاره می کند، ولی در 
نهایت موضوع مهم را در موضوع فراگیری مالی و تعریف محصوالت بیمه ای قابل ارائه 

به آحاد افراد جامعه و مبتنی بر توان خرید آنها می داند.
به عقیده حامــد بهروز نهــاد ناظر هرچــه در این حــوزه از تصدی گری فاصلــه بگیرد و 
تمرکز خود را از حوزه اجرا به جنبه سیاســت گذاری و همسوســازی ارکان اکوسیستم 
بیمه کشور سوق دهد، به نتایج مطلوب تری دست خواهد یافت. او در این رابطه اضافه 
می کند:  »رگوالتــور باید از منظر تنظیم گری و هدایت صنعت، نســبت به شناســایی 
ظرفیت هــای موجــود اقــدام کــرده و ضمن تعییــن اســتراتژی و انجــام هدف گــذاری با 
مشارکت ارکان صنعت برای هر یک از این ارکان، تکالیف مشخصی در مسیر تحقق 
اهداف فناورانه صنعت تعریف و حرکت در مسیر دستیابی به اهداف تعریف شده را 
به صورت منظم پایش و کنترل کند.« او همچنین مهم ترین ضعف اینشورتک ها در 

فضای کنونی را عدم اقدام به خلق یک ارزش بنیادی در صنعت می داند.
 

  فناوری، زیرساخت و شرایط خاصی می طلبد

به عقیده مدیر تحول دیجیتال بیمه دی، زمانی کــه از موضوعاتی چون بیمه گری باز 
صحبت می کنیم، باید هم زیرساخت، فناوری و شرایط پیاده سازی وجود داشته باشد 
و هم از جنبه کسب وکاری مانعی برای اجرای آن وجود نداشته باشد:  »گاهی اوقات تا 
زمانی که این موانع رفع نشوند، نمی توانیم در خصوص فناوری صحبت کنیم. البته 
در بســیاری موارد راه شــرکت های بیمه گر برای ارائه خدمات نوآورانه بر بستر فناوری 
هموار بوده و این خود بیمه گران بوده اند که تمایلی به سرمایه گذاری و بهره مندی از این 

بسترها نداشته اند.«
گلشــنی با اشــاره به قوانین نهاد ناظر و نحــوه تعامل آن بــا اســتارتاپ های بیمه ای به 
چالش های آیین نامه 9۲/۲ اشــاره می کند: »امروز یکی از چالش های بزرگ صنعت 
بیمه برای اســتارتاپ ها قوانین نهاد ناظر اســت. اکثر اســتارتاپ ها بــه دریافت مجوز 
کارگزاری برخــط مطابق با آیین نامــه 9۲/۲ نیــاز دارند و این امر مســیر رشــد آنها را با 
چالش هایی روبــه رو کرده اســت.« بــه عقیده مدیــر تحول دیجیتــال بیمــه دی، برای 
رفع ایــن چالش ها نیــاز اســت نهادهــای باالدســتی چــون معاونــت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری، مرکز شــرکت های دانش بنیان یا شــتاب دهنده ها، با شناســایی و 
زمینه سازی سرمایه گذاری در استارتاپ هایی که دارای محصوالت یا ایده های جذاب 

هستند، قدم بردارند.
احســان حق بجانب، دبیر کمیســیون بیمه انجمن فین تک، ضمــن تأکید بر اهمیت 

سندباکس، یکی از چالش های بیمه گران را این می داند 
که از ســال ها قبــل تنهــا یک شــرکت، هســته بیمه گری 
آنها را طراحی و توسعه داده و به واسطه انحصاری بودن 
و سیاســت انقباضــی و کنــدی در طراحی و پیاده ســازی 
محصوالت منطبق بر نوآوری، تیم های اینشــورتکی نیز 
موفق به فعال کردن سرویس های خود نشدند و به ناچار 
به عنــوان آخریــن پناهــگاه مهــر تأییــد بــر پروژه ســوئیچ 
بیمه مرکــزی می زنند. در صورتی کــه در مدل های به روز، 
ایــن تیم هــا به مدت شــش مــاه یــا یــک ســال در محیط 
ســندباکس آزمایــش و در صــورت حصول نتیجــه مورد 

انتظار، به فعاالن آن حوزه معرفی می شوند.

  رگوالتور فقط حمایت کند، نه دخالت 

حامــد ولی پــوری، مدیرعامل شــرکت ازکــی در خصوص 
چرایــی عقب مانــدن صنعت بیمــه از قافلــه فنــاوری در 
مقایســه با صنعــت بــورس و بانک بــه دو ویژگــی خاص 
صنعت بیمه اشاره می کند: »در طول تاریخ صنعت بیمه 
کشور، همواره شــرکت هایی وجود داشتند که با داشتن 
پرتفــوی و دارایی بــاال، دنبــال بیمه کــردن آن بودند و حق 
بیمه قابل توجهی هم می پرداختنــد. در واقع بنگاه های 
صنعتــی و اقتصــادی بزرگــی بودنــد که حــق بیمــه قابل 
توجهی را روانه بازار بیمه می کردند، ولی زمانی به این فکر 
افتادند که خودشان دست به تأسیس شرکت بیمه بزنند 
و سرمایه کالنی را که به عنوان حق بیمه به خارج از شرکت 
می دادند، در محدوده خودشان نگه دارند. به این ترتیب 
هزینه ها دوباره به مجموعه برمی گشت و ما اینجا با این 
منطق، شاهد به وجود آمدن شرکت های بیمه ای هستیم 
که برای اینکه فروش بیشتری داشته باشند، نیاز به انجام 

کار خاصی ندارند.«
طبق گفته های او، اساســاً وقتی ورود رگوالتــور به فضای 
شرکت ها خیلی جدی شود، عمالً شرکت ها از کسب وکار 
اصلــی خودشــان بازمی ماننــد و کارشــان پاســخ دادن 
بــه درخواســت های رگوالتــور می شــود: »اگــر شــما بــه 
آیین نامه های بی شــمار صنعت بیمه نگاه کنید و میزان 
ورودشــان به الیه های کســب وکاری شــرکت های بیمه را 
ببینید، متوجه می شــوید که این آیین نامه ها با اســم 
حمایت از حقوق مصرف کننده و با خطوط بسیار 
پیچیده ای که در نهایت به نحوی آن را به حقوق 
مصرف کننــده متصل کرده اند، باعث شــده اند 

شرکت ها از کار اصلی خودشان دور بمانند.« 
محمدرضا برزگــری، مدیرعامــل کارگــزاری برخط 
همپاد کیان معتقد است نکته ای که مدیران ارشد 
رگوالتوری می بایست به آن توجه کنند 
این است که با محدود کردن نوآوری و 
کاهش سرعت تحوالت بازار، نه تنها 
تعارضــات   مدیریــت نمی شــوند، 
بلکــه هزینــه  نــوآوری مــدام بــاال 
و باالتــر مــی رود؛ تــا  جایــی کــه 
دیگــر صرفــه  اقتصــادی خود 
را از دســت می دهــد. او یکی 
از بزرگ تریــن مأموریت های 
رگوالتوری را ایجاد فضای امن 

برای سرمایه گذاری می داند 

تنظیمگری

 حامد بهروز، احسان 
حق بجانب، علی اکبر گلشنی 
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فناور ی های مالی ایران

  بانک و صنعت پرداخت مقابل همدیگر هستند

فرهاد بهمنی، عضو هیئت مدیره پست بانک در ابتدا 
دربــاره موضوع ســهام داری ۵1درصــدی بانک ها که در 
ضوابــط اجرایــی و تأســیس پی اس پی هــا به آن اشــاره 
شــده، صحبــت می کنــد و می گوید ایــن موضــوع برای 
بانک ها امری مثبت اســت، اما باید دید چــرا بانک ها 
به سمت این موضوع می روند. به گفته او، نظام کارمزد 
شــاپرکی هزینه زیادی را بر دوش بانک  ها می گذارد که 
موجب نگرانی بانک ها شده است. در نتیجه بانک ها 
تمام تالش خود را می کنند تا با سازوکارهایی در راستای 
کاهش هزینه های خود قدم بردارند؛ بنابراین به ســراغ 
ســهام داری در صنعت پرداخت می روند. عالوه بر این 
در نظــام کارمزدی موجــود، بانــک و صنعــت پرداخت 
مقابل همدیگر هســتند و با وجــود مدل های مختلفی 
که ارائه می شــود، هنوز نقطه بهینه ای وجــود ندارد که 

به نفع طرفین باشد.

  شرکت های کوچک و نوآور کجای بازی قرار دارند؟

به عقیده فرشید اردوانی، قائم مقام شرکت ارتباط فردا ایراد وارده بر ساختار کنونی 
بازار صنعت پرداخت این است که مسئله انحصار این صنعت در دست 1۲ شرکت 
پی اس پی اســت. او در این باره می گوید: »از بدو تأســیس شــرکت شــاپرک در سال 
1۳90 تاکنون فقط 1۲ شرکت مجوز پی اس پی داشته اند. طبق گفته شرکت شاپرک 
یکی از اهداف تأسیس این شرکت، مدیریت بازار و رانت زدایی از آن به عنوان بازوی 
بانک مرکزی بوده اســت؛ بنابراین باید دید که شــرط جدید سهام داری ۵1درصدی 
بانک ها و سرمایه ثبتی 1000 میلیارد تومانی برای اخذ مجوز و آغاز به کار در صنعت 
پرداخت، تا چه اندازه می تواند در راستای رانت زدایی از بازار و کاهش انحصارگرایی 

در این حوزه مؤثر باشد؟«
اردوانی می گویــد قاعدتاً بــا ضوابط جدیدی که گذاشــته شــده، تنها شــرکت هایی 
می توانند در این حوزه وارد شــوند که از توان مالی باالیی برخوردار باشــند که البته 
فاصله آنها با شــرکت های دارای مجوز در پایین فهرست شــاپرک بیشتر می شود. 
او ادامه می دهد: »این در حالی اســت که هیچ کدام از سه شرکت مستقر در باالی 
جدول با بیش از ۵4 درصد ســهم بازار تراکنش، چنین ســرمایه ثبتی را ندارند؛ در 

نتیجه این سؤال مطرح می شود که چطور شرکت های کوچک تر و همچنین آنها 
که می خواهند با تکیــه بر نوآوری و ایجاد تنــوع در صنعت پرداخت وارد 

این عرصه شوند، امکان ابراز وجود خواهند داشت؟«

  استارتاپ ها توان پرداخت سرمایه ثبتی را ندارند

احمدرضــا منصــوری، مدیرعامــل شــرکت پی پینــگ نیز معتقد اســت 
این گونه قانون گذاری ها باعث محدود شدن فضای استارتاپی و پرداخت 

در کشور می شود، زیرا اســتارتاپ ها توان پرداخت این سرمایه ثبتی 
را ندارنــد و در نتیجــه، فضا فقط بــرای چند بانک بــاز خواهد 

شــد تا در نهایت، تعــداد پی اس پی های موجــود از 1۲ به 1۵ 
مورد افزایــش پیدا کنــد. منصــوری توضیح می دهــد: »از 
طرفی مســئله واگذاری ۵1درصدی ســهام چیزی شــبیه 

به واگذاری کسب و کار اســت و این ضرر قابل توجهی 
به اســتارتاپ ها می زند. در این بیــن، نکته مهمی که 
باید به آن توجه شــود، اصــالح نظام کارمــزد بانکی 

شرکت های پی اس پی با اجرای ضوابط جدید بانک مرکزی در ۱۴۰۲ چه سرنوشتی خواهند داشت؟

تالش رگوالتور برای 
تثبیت قدرت بانک ها

نیمه ســال ۱4۰۱ برای فعاالن شــبکه پرداخت با تصویــب »ضوابط اجرایــی تأســیس، فعالیت و نظارت بر شــرکت های 
ارائه دهنده خدمات پرداخت« از ســوی بانک مرکزی همراه شــد. ۱۲ ســال از صدور آخرین مجوز تأســیس شرکت های 
پی اس پی می گذرد و حاال بانک مرکزی به قصد تسهیل و گسترش شرکت های پی اس پی این ضوابط را تنظیم کرده، اما 
متن ایــن ضوابط به  قدری ســخت گیرانه بــود که عمالً به جــز بانک ها باز هــم این حــوزه بازیگر دیگری نخواهد داشــت. 
اختصاص حداقل ۵۱ درصد از ســهام شــرکت به بانک ها و ســرمایه ثبتی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی از چالش برانگیزتریــن موارد این ضوابط 
هســتند. فعاالن صنعت پرداخت این ضوابط را در مجموع غیرمنطقی می دانند و معتقدند بانک مرکــزی این ضوابط را فقط برای رفع 
تکلیف و به نفع بانک ها و در جهت کاهش فشــار واردشــده بر قانون گذار تدوین کرده اســت. حاال شــرکت های پی اس پی بــا اجرای این 

ضوابط چه سرنوشتی خواهند داشت؟ آیا این ضوابط می تواند حرکت مؤثری در راستای شکستن انحصار صنعت پرداخت باشد؟

داود محمدبیگی، احمدرضا 
رضا قربانیمنصوری
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است. ماجرا از این قرار است که در نظام کارمزد فعلی، شرکت های پی اس پی هزینه 
خدمــات خــود را از بانک هــا دریافــت می کنند، نــه از کســب وکارهایی کــه خدمت 
پی اس پــی دریافــت می کننــد. ایــن وضعیــت بــه خلــق پــول بیشــتر می انجامد که 
وضعیت اقتصادی کشور را به خطر می اندازد، پس در فضای پرداخت نیز بهبودی 

حاصل نمی شود.«
به عقیده مدیرعامل پی پینگ، با وجود چنین نظام کارمزدی، پرداخت یارها امکان 
رقابت در بازار را ندارند؛ چراکه درســت بر خالف شــرکت های پی اس پــی، ناگزیرند 

هزینه خدمات خود را از کسب وکارها دریافت کنند.

  ۲۵ برابر شدن سرمایه ثبتی با چه منطقی؟

مصطفــی امیــری، بنیان گــذار زرین پــال نیــز می گویــد کــه در ضوابــط تأســیس 
پی اس پی هــا ســرمایه ثبتــی نســبت بــه 10 ســال قبــل ۲۵ برابر شــده اســت. امروز 
بانک مرکــزی حداقل ســرمایه ثبتــی را 1000 میلیارد تومــان، آن هــم از آورده نقدی 
تعیین کرده؛ آورده نقدی نیــز در تعریف قانونی یعنی آورده نباید از ســود ســهام و 
ســرمایه گذاری به  دست  آمده باشــد، در حالی  که سرمایه شرکت شــاپرک که ناظر 
بــر فعالیــت شــرکت های پی اس پی )کــه در آینده تعدادشــان بیشــتر خواهد شــد( 
است، ۲70 میلیارد تومان است. امیری در این باره می گوید: »سرمایه ثبتی شاپرک 
ابتدا 170 میلیارد بود و امســال با مطالبات حال شــده )نه با ســرمایه نقدی( به این 
عدد رسیده است. ســؤال من این اســت که آیا قانون گذاران شــرایط سایر کشورها 
را بررســی کرده اند، یا قیمتــی گذاشــته اند که هیچ گشایشــی اتفاق نیفتــد؟ مجوز 
مانی ســرویس بیزینس در اتحادیه اروپا بــا ۵00 هزار یورو قابل دریافت اســت، تازه 
این مجوز اجازه زیرساخت های نئوبانک را هم می دهد. آقایان در کارخانه چاپ پول 
نشسته اند و صفر اعداد برایشان بی ارزش شده است. ضوابط تأسیس پی اس پی ها 
طوری تدوین شــده که نهادهای خصولتی ماننــد بنیادها و مؤسســات نیز بتوانند 
مجوز پی اس پی کســب کنند؛ این طرز تفکر به از بین رفتــن فناوری های نوین مالی 

بدل می شود و اکوسیستم را به بیراهه می کشاند.«

  بانک مرکزی به بانک ها اعتماد دارد

داود محمدبیگی، مدیر ســابق اداره نظام هــای پرداخت بانک مرکــزی، تصمیمات 
رگوالتور را مثبت ارزیابی می کنــد و می گوید: »در مورد بحــث ۵1درصدی مالکیت 
بانک هــا در شــرکت های پرداخــت باید بگویــم بانک هــا در جمع آوری وجــوه موفق 
بوده انــد و بررســی ها نشــان می دهــد کاری کــه بانک هــا در تجمیــع وجــوه بــا ابــزار 
کارت خــوان انجام می دهند، هزینه  کمتری نســبت به ســایر ابزارهــا دارد؛ بنابراین 
اســتفاده از این ابزار جهت تأمیــن وجوه بــرای بانک ها به صرفه اســت. نکته دیگر 
اینکه اگــر بانک ها نباشــند، آیــا شــرکت ها می توانند هــزار میلیارد تومان ســرمایه 
بیاورند؟ ایرادی که به این ضوابط وارد می شــود، این است که چرا سهم مشخصی 
برای اشــخاص حقیقــی و حقوقــی در نظر گرفته نشــده اســت؟ مــا قبــل از تنظیم 
این ضوابط راجــع به همه اینها صحبت کردیم و قرار بود ســقفی برای ســهام داری 
بانک ها تعیین شود، اما به دلیل اعتمادی که بانک مرکزی به بانک ها دارد و مصوبه 
ســال 1۳96 کــه ایــن کار را یــک فعالیــت 
بانکــی قلمــداد می کــرد، تصمیــم بــر 
آن شــد کــه ایــن اختیــار بــه بانک هــا 
داده شــود که با اشــخاص حقیقی و 
حقوقی مشارکت کنند. البته با توجه 
بــه محدودیت هــای ســرمایه گذاری 
کــه  خوبــی  تجربیــات  و  بانک هــا 
شــرکت های غیربانکــی 
در زمینــه پرداخــت 
دارند، تخمین ما این 
اســت کــه بانک هــا 
حتمــاً ســراغ بخش 
خصوصی خواهند 

رفت.«

  بحران کژکارکردی بانک ها در شبکه پرداخت

رضا قربانی، رئیس کمیســیون فین تک ســازمان نصر 
نیز عنوان می کند: »صنعت پرداخت ایران در دهه ۸0 
در دل بانک پا گرفت و مســئله کارمزد بسیار دامنگیر 
همه شد. یک صنعت دچار مشکل شد و رسم کارمزد 
صفــر در شــبکه پرداخــت از ســوی بانک ها جــا افتاد. 
وقتــی به مــرور بزر گ تــر شــد، هزینه هــای زیرســاخت 
بــاال رفــت و هزینــه آن اکنــون بــرای بانــک زیاد اســت. 
مجموعه هایــی مانند ســداد کــه مســتقیماً در زنجیره 
بانــک تعریف شــده، با مشــکل مواجــه نشــده اند، اما 
آنهایــی کــه به طــور مســتقیم در ایــن زنجیــره حضــور 
ندارنــد، اکنــون دچــار کژکارکــردی شــده اند و مــا امروز 
بــا بحران هایــی ماننــد کارمزدخــواری مواجه هســتیم؛ 
بنابراین زمانی که بحــث پرداخت و بانک را جدا کنیم، 
شــفافیت بیشــتر خواهــد بــود و کارآمدی هــم تقویت 
می شــود. مــا زمانــی  کــه از ابتــدا می گوییــم ۵1 درصــد 
مالکیت باید با بانک باشــد، یعنی نوع شرکت را کامالً 
مشــخص کرده ایم که مثــالً باید شــرکتی مانند ســداد 

باشد.«

  نگاه بانک مرکزی صفر و یک است

مهدی عبادی، مدیرعامل وندار نیز با اشاره به رویکرد 
بانــک مرکــزی می گویــد: »مــن خیلــی ایــن جملــه را 
می شــنوم که مجوز بانک مرکــزی همه جــای دنیا گران 
اســت. بله، من هم ایــن جملــه را قبــول دارم، منتها در 
تمام دنیــا 90 درصــد از فعالیت های این حــوزه را بدون 
مجوز یــا بــا مجــوز ارزان می تــوان انجــام داد و بــرای 10 
درصد الزم است که مجوز گران بانک مرکزی را داشته 
باشــند، اما در ایران 90 درصد فعالیــت را باید با مجوز 
 IPG بانک مرکزی انجام داد. ما اینجــا نمی توانیم یک
بــا برند خودمــان داشــته باشــیم. ضمــن اینکــه از نظر 
ســرویس اکنون چنــدان نمی تــوان بانــک و پرداخت را 
تفکیک کرد، اما در دنیا این اتفاقات به شکل ارگانیک 
رخ می دهد. همچنیــن در تعیین مالکیــت ۵1درصدی 
بــرای بانک ها، به نظــر، نگاه بانــک مرکزی صفــر و یک 
اســت. جایی در این ضوابط می گوید سهام بانک باید 
کم باشد و جای دیگر می گوید سهام شان باید ۵1 درصد 
باشد. چرا اجازه نمی دهیم این اتفاقات به طور ارگانیک 

رخ دهد؟« 

تنظیمگری

فرشید اردوانی، فرهاد بهمنی

مهدی عبادی، مصطفی امیری
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نگاهی به وضعیت کسب وکارها در روزهای پرمحدودیت اینترنت

چاشنی دائمی اختالل 
روی اینترنت

شش ماه از شروع محدودیت و اختالل روی اینترنت به خاطر شروع اعتراض ها در ایران از شهریورماه می گذرد و هر روز این 
اختالل و محدودیت ها شکل جدید و پیچیده ای به خود گرفته اند. در این مدت نامه های مختلفی از سوی صنف  های فعال در 
حوزه آی تی و نمایندگان مجلس به رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات برای رفع این محدودیت ها منتشر شده، اما تاکنون برای 
هیچ کدام از این نامه ها نه پاسخی نوشته شده و نه اینترنت به شرایط عادی خود بازگشته است. در آخرین گام هم رئیس دفتر 
رئیس جمهوری در نامه ای به وزیر ارتباطات از او خواسته موضوع رفع محدودیت های اینترنت در کارگروه اقتصاد دیجیتال بررسی شود که تا 
لحظه انتشار این گزارش هنوز مشخص نشده این دستور در جلسه کارگروه اقتصاد دیجیتال مورد بحث قرار گرفته است یا نه. ادامه قطعی و 
اختالل و محدودیت روی اینترنت از بیش از شش ماه گذشته خسارات گوناگونی را به مردم و کسب وکارها زده است؛ کسب وکارهایی که در 
تنگنای تحریم و شرایط بد اقتصادی، سعی داشتند رشد اقتصادی کشور را تا حدی مثبت نگه دارند. در ادامه نگاهی به اتفاقات در این زمینه 

طی چند ماه گذشته داشته ایم.

 کسب وکارهایی که ورشکست شدند

در بیــش از شــش ماهــی کــه دسترســی بــه اینترنــت 
در ایــران از حالــت عــادی خــود خــارج شــده، آمارهــای 
مختلفی از خســارت و زیــان به مردم و کســب وکارهای 
بــزرگ و کوچــک منتشــر شــده اســت؛ آمــاری کــه 
مســئوالن دولتــی یــا آن را دروغ و بزرگ بینــی می دانند 
یا غیرکارشناســی. با این حال آمارهای خــود نهادهای 
حاکمیتی نشــان می دهد که با مسدود  شدن پلتفرمی 
مانند اینستاگرام چه بالیی فقط بر سر کسب وکارهای 

کوچک آمده است. 
اگرچــه در زمینه ارائه آمار از ســوی نهادهــای حاکمیتی و 
دولتی نیز یک آمار مشابه منتشــر نمی شود، با این حال 
همین آمار ضدونقیض به صورت شفاف نشان می دهد که 
در بیش از یک ماه گذشته محدودیت و فیلتر شبکه های 
پربازدید چه بالیی بر سر اقتصاد کشور آورده است. مرکز 
ملی فضای مجازی در گزارشی حجم بازار اینستاگرام در 
ایران را 70 هزار میلیارد تومان در ســال اعالم کرده و گفته 
حجم بازار اینســتاگرام نســبت به کل اقتصــاد دیجیتال 
کشور 7.۳ درصد اســت. این آمار در حالی از سوی مرکز 
ملی فضــای مجــازی اعالم شــده که پیــش از ایــن معاون 
وزیــر صمت بــا دروغ دانســتن خســارت کســب وکارها از 
محدودیــت اینترنــت، گفته بــود که ســهم فروشــندگان 
محصوالت اینستاگرامی فقط ســه درصد از کل اقتصاد 

دیجیتال ایران است.
فیلتــر اینســتاگرام حتــی اپراتورهــای اینترنتــی و تلفــن 
همراه را هم متحمل خســارت کرده است. سهم ترافیک 
اینســتاگرام از کل حجــم بــازار فــروش ترافیــک توســط 
اپراتورهای ثابت و ســیار ۵0 درصد بوده و معادل ۳0 هزار 
میلیارد تومان در سال جمع بندی شده است. همین آمار 

نشــان می دهد با فیلتر اینســتاگرام تاکنون ۵0 درصد 
ترافیک اپراتورهای ثابت و سیار کشور از دست رفته و 

این گروه متحمل چه خسارتی شده اند.
گــزارش میدانــی مــا از نتایــج فیلتــر اینســتاگرام هــم 
نشــان داد که در این بین زنان و روســتاییان بیشترین 
خســارت را دیده اند. طبق ایــن گزارش نزدیــک به 700 
هــزار کســب وکار خــرد، متوســط، اســتانی و بومــی از 
طریــق اینســتاگرام کســب درآمــد می کردنــد کــه حاال 
گمان آن مــی رود که ایــن میزان کســب وکار به ســمت 

دست فروشی در خیابان کشیده شوند.
در ادامــه ضرر فیلترینگ بــه کســب وکارهای فعال در 
اینستاگرام، پادرو، پلتفرم هوشمند پرداخت و ارسال 
ســفارش های اینترنتی هم اواســط مهرماه به ما اعالم 
کرده بود کــه از زمان شــروع محدودیت هــای اینترنتی 
مجمــوع فــروش 10 فروشــگاه اول اینســتاگرامی روی 
پادروشاپ )که کارش ایجاد زیرســاخت فروش آنالین 
برای فروشــندگان شــبکه های اجتماعی اســت( با ۸7 
درصد کاهش روبه رو بوده و هر یک از این فروشــگاه ها 
تنها طی یــک هفته دچار دســت کم ۵0 میلیون تومان 
خســارت مالــی شــده اند. کاهــش 97درصــدی بازدید 
از فروشــگاه های اینســتاگرامی و رســیدن فــروش 
آنهــا به صفــر از دیگر خســارت هایی اســت کــه ایجاد 

محدودیت های اخیر باعث آن شده است.
همچنین گزارش شــرکت ملی پســت نشــان داد که با 
اختالل در اینترنت و فیلترشدن اینستاگرام درآمدهای 
این شرکت دولتی یک سوم کاهش پیدا کرده است. در 
همین زمینه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران 
از طریق یــک نظرســنجی در میــان اعضایــش تصویر 
نســبتاً کلی از تأثیــر قطعــی و محدودیــت اینترنت بر 
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فعالیت کسب وکارها به نمایش گذاشت. 
طبق این گزارش بر اساس آمارهای شرکت ها، بیش از 
41 درصد شــرکت ها بین ۲۵ تا ۵0 درصد درآمد خود را 
در مدت قطع و اختالل در اینترنت از دست داده اند و 
حدود 47 درصد هم بیــش از ۵0 درصد کاهش فروش 
داشته اند. 11 درصد شرکت ها کسانی هستند که کمتر 
از ۲۵ درصــد درآمدشــان را از دســت داده انــد و ممکن 

است تحت تأثیر نوسان های کوتاه مدت باشند. 
همچنین بررســی ســازمان نصر تهــران نشــان داد که 
قطعــی اینترنــت و اعمــال محدودیت هــا، روزانــه بین 
۵0 تــا ۵00 میلیــون تومان به هر کســب وکار ضــرر وارد 
می کند؛ ضرری که تنها نشان دهنده اثرات کوتاه مدت 
ایــن محدودیت هاســت و همچنــان امــکان بــرآورد 
خســارت های بلندمــدت و احتمــاالً جبران ناپذیر آنها 
وجود ندارد. این نظرسنجی بین تاریخ  7 الی 10 مهرماه 

صورت گرفت.
همچنین رئیس کمیســیون اقتصــاد نــوآوری و تحول 
دیجیتال اتاق تهران گفته بود محدودیت اینترنت ۳۵ 
هزار میلیارد تومان به اقتصاد حوزه فناوری اطالعات و 
4۵ هزار میلیارد تومان به کسب وکارهای سایر حوزه ها 

خسارت وارد کرده است.
از ســوی دیگــر برخــی فعــاالن اقتصــادی معتقدند که 
قطعی اینترنت، فرایند تولید را در نیمی از بخش های 
اقتصادی کشــور محــدود کــرده و می تواند بــه کاهش 
چشــم گیر نرخ رشد اقتصادی هم منجر شــود. این در 
حالی اســت که در صورت ادامه شرایط فعلی، کاهش 
رشد اقتصادی تٲثیر منفی ای روی نرخ بیکاری خواهد 

داشت.
در همین رابطه یک کارشناس حوزه کار در گفت وگو با 
پایگاه خبری »اقتصاد ۲4« گفته بود: »طبق برآورد ها 
فقط طی یک ماه گذشته و دقیقاً پس از قطعی اینترنت 
و فیلتر شدن برخی شبکه های مجازی، حدود ۳۵0 هزار 
شغل آنالین تعطیل شــده  اســت. این در حالی است 
که با توجه به رویکرد جدید فعالیت های اقتصادی در 
دنیا، استفاده از بستر اینترنت و فضای مجازی یکی از 

فرصت های مناسب برای رونق اشتغال است.«

 از دست رفتن بازار تولید محتوا

یکــی از آثــار محدودیت اینترنــت و فیلتر اینســتاگرام 
کاهش درآمــد و به نوعی از بین رفتــن فعالیت در حوزه 
تبلیغات آنالین است. ۲4 مهرماه تپسل که یک پلتفرم 
تبلیغات آنالین است، گزارشی منتشــر کرد که نشان 
داد به دلیل بی اعتمادی کسب وکارها به فضای پرابهام 
اینترنت در هفته های اخیر، تعداد تبلیغ دهندگان ۳1 
درصد و تعداد کمپین های تبلیغاتی ۵۳ درصد کاهش 

پیدا کرده اند. 
از ســوی دیگــر ایــن گــزارش نشــان داد هزینــه 
تبلیغ کنندگان در کمپین های گــوگل ادز نیز 9۵ درصد 
کاهش یافته که دلیل اصلی آن فیلتر شــدن گوگل ادز 
اســت. همچنیــن هزینه کــرد تبلیغ کننــدگان بــرای 
تبلیغــات در جســت وجو در کافه بــازار 70 درصد افت 
کرده است. در همین زمینه »جریان«، پلتفرم تبلیغات 
در شبکه های اجتماعی، اعالم کرد اندازه بازار تبلیغات 

در اینســتاگرام در ســال 1401 بیش از چهار هــزار میلیارد 
تومان برآورد شــده بود که به دلیل فیلترینگ اینستاگرام، 
اندازه این بازار تاکنون بیــش از ۲۵0 میلیارد تومان کاهش 

یافته است.
از سوی دیگر تریبون، پلتفرم انتشار رپرتاژ آگهی نیز اعالم 
کرده با توجه به شرایط فعلی کشور، انتشــار رپرتاژ آگهی 
در وب ســایت های خبــری بــا کاهــش 49درصــدی مواجه 
شده اســت. کاهش تمایل کســب وکارها به انتشار رپرتاژ 
آگهی درآمد وب سایت ها از این کانال را بیش از ۵۵ درصد 

کاهش داده است.
فیلتر و اختــالل در اینترنت فقط باعــث کاهش تبلیغات 
نشده، بلکه کاهش تولید محتوا و بیکار شدن بسیاری از 
نیروهایی را نیز که به صورت فریلنس در این زمینه فعالیت 

می کرده اند، به دنبال داشته است. 
بــرای نمونــه، طبــق گــزارش پلتفــرم مدیریــت هوشــمند 
شبکه های اجتماعی نوین هاب، طی یک ماه گذشته سهم 
تولید محتوا در اینستاگرام 9۲ درصد کاهش یافته است. 
نوین هــاب کاهش تولید محتــوا در رســانه های دیگر را هم 
مورد بررســی قرار داده که طبق آن ســهم محتوا در توییتر 
6۳ درصد، تلگرام ۵4 درصــد، لینکدین 74 درصد، آپارات 
61 درصد،  ســروش 64 درصد، ایتا 74 درصد، یوتیوب ۵۵ 
درصد، بلــه ۳ درصــد، تامبلــر ۳۸ درصد و گــپ 40 درصد 

کاهش یافته اند.
آن طور که نوین هاب گزارش داده در حال حاضر 11 میلیون 
ایرانی از طریق شبکه های اجتماعی کسب  درآمد می کنند 
و درآمــد 9 میلیــون نفــر به طور مســتقیم بــه اینســتاگرام 

وابسته است.

 کسب وکارهای داخلی که خسارت دیده اند

از زمان شروع اختالل و محدودیت های اینترنتی برگ برنده 
عیســی زارع پور، وزیــر ارتباطــات این بوده که ســرویس ها 
و پلتفرم هــای داخلــی بــدون مشــکل کار کرده انــد. بــا این 
حال گزارش هایی که برخی ســرویس های داخلی منتشر 

کرده اند، خالف این نظر را نشان می دهد.
اگرچه در شرایط حاضر به دلیل جو امنیتی و فشارهایی که 
روی برخی مدیران اکوسیستم استارتاپی است، آنها حاضر 
نیستند به راحتی در مورد خســارتی که بابت محدودیت 
اینترنــت دیده انــد، اظهارنظــر کننــد، بــا ایــن حــال برخی 
مدیران شرکت های اینترنتی داخلی به طریقی از زیانی که 

دیده اند، گفته اند.
یکی از حوزه هایی که به دنبال قطعی و اختالل در اینترنت 
صدمــه دیــده، بخــش خدمــات پزشــکی آنالیــن اســت. 
آمارهــای پلتفــرم آنالین ســالمت بقــراط از تأثیــر اختالل 
اینترنت بر حوزه سالمت آنالین نشان می دهد که از زمان 
شروع اختالل در اینترنت صدور نسخه های الکترونیکی 
تأمین اجتماعی ۵.9۲ درصد و نسخه های بیمه سالمت 
1۵.۵۳ درصــد کاهــش یافتــه اســت. بیپ تونــز، پلتفــرم 
فعــال در حــوزه موســیقی اعــالم کــرده محدودیت هــای 
اخیــر اینترنتی، باعث کاهــش ۳0درصــدی بازدیدکننده، 
۳9درصــدی پرداخت های موفق و 4۵درصــدی فروش این 

فروشگاه اینترنتی موسیقی شده است.
آی قصه، استارتاپ فعال در حوزه کودکان هم آذرماه اعالم 
کرده که از زمان شروع اختالل و محدودیت های اینترنتی 

یکی از آثار 
محدودیت اینترنت 
و فیلتر اینستاگرام 
کاهش درآمد و 
به نوعی از بین 
رفتن فعالیت در 
حوزه تبلیغات 
آنالین است. ۲4 
مهرماه تپسل 
که یک پلتفرم 
تبلیغات آنالین 
است، گزارشی 
منتشر کرد که 
نشان داد به دلیل 
بی اعتمادی 
کسب وکارها به 
فضای پرابهام 
اینترنت در 
هفته های 
اخیر، تعداد 
تبلیغ دهندگان 
۳۱ درصد و تعداد 
کمپین های 
تبلیغاتی ۵۳ 
درصد کاهش پیدا 
کرده اند

تنظیمگری
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تاکنــون، در ارائــه ســرویس باکیفیــت بــه مخاطبانــش با 
مشکل مواجه بوده اســت. آی قصه اعالم کرده که پس از 
اختالل و فیلترینگ در اینترنت، نسبت به ماه گذشته با 

۵۲ درصد کاهش درآمد مواجه شده است.
مدیرعامل ترگمــان هم در توییتــی اعالم کرد کــه به دنبال 
اختالل و محدودیت اینترنت پلتفرم هــای خارجی دچار 
مشــکل نشــدند، امــا بســیاری از پلتفرم هــای داخلــی با 
چالش های زیادی مواجه شدند. به گفته مهران ضیابری 
در آبان مــاه، آنها عــالوه بر کاهــش فــروش 70درصدی در 
ســرویس ترجمیار، با افــت کیفیت ســرویس ترگمان نیز 

مواجه بوده اند.
همچنیــن مدیرعامــل فیدیبــو، فروشــگاه کتاب هــای 
الکترونیکی فارســی، در گفت وگو با فردای اقتصاد اعالم 
کرده که این کسب وکار محتوامحور در شرایط فیلترینگ 
و اختالل در اینترنت طی هفته های اخیر دچار افت ۲۵ تا 
۳0درصدی در عدد فروش و ورود کاربر شده است. از دیگر 
کســب وکارهایی که در این ایام با مشکل مواجه بوده اند، 
کســب وکارهای فعــال در حــوزه گردشــگری هســتند. در 
گزارشــی که ماهنامه پیوســت به نقل از رســانه قطب نما 
منتشر کرده، اعالم شده که به دنبال اختالل و محدودیت 
اینترنت تا 90 درصد از فروش اســتارتاپ های گردشگری 

کاسته شده است.

 سقوط تراکنش ها

وقتی فروشی نباشد، طبیعتاً تراکنشی هم برای جابه جایی 
پول صورت نمی گیرد. طبق بررســی های عصــر تراکنش، 
اختالل در دسترســی مردم به اینترنــت از اواخر مهرماه، 
تراکنش  شرکت های پرداخت یاری را به شکل متفاوتی بین 
۵0 تا ۸0 درصد کاهش داده است. گزارش مهرماه شاپرک 
نیز کاهــش میزان تراکنش هــا را به خوبی نشــان می دهد. 
طبق گزارش رسمی شاپرک، تعداد تراکنش به ازای هر ابزار 
اینترنتی پــس از آغاز اختــالل در اینترنــت 1۸.6۳ درصد 

کاهش یافت. 
طبق ایــن گزارش ســهم ابــزار پذیــرش اینترنتــی از تعداد 
تراکنش هــا در ایــن مــاه 4.44 درصــد بــوده و ایــن آمــار، 
کاهشــی 0.41درصدی را نسبت به شــهریور 1401 نشان 
می دهد. بر اساس آمارهای شهریور 1401 شاپرک، تعداد 
تراکنش به ازای هر ابزار اینترنتی در این ماه ۳6۳ تراکنش 
بوده که در مهرماه به ۲9۵ تراکنش رسیده و کاهشی 1۸.6۳ 
درصدی را تجربه کرده است. به طور کلی متوسط تراکنش 
هر ابــزار پذیرش شــاپرکی در مهرمــاه ۳۸9 تراکنش اعالم 
شده که این عدد نسبت به ماه قبل 7.۳0 درصد کاهش 

یافته است.
اختالل و محدودیت های اینترنتی به بازار صرافی رمزارزها 
نیز کشیده شده است. گزارش های عصر تراکنش نشان 
داده کــه صرافی هایــی رمــزارز کــه محــل تبــادل ارزهــای 
دیجیتال هستند، از زمان شروع اختالل و محدودیت های 
اینترنت بین ۵0 تــا 60 درصــد از حجم تراکنش هایشــان 

کاسته شده است.
برای نمونه تترلند، صرافی فعال در حوزه رمزارز اعالم کرده 
که حجم تراکنش های تترلند 60 درصد و تعداد تراکنش ها 
۵۵ درصد کاهش پیدا کرده و این کاهش روزانه ۸0 الی 1۳0 

میلیون تومان خسارت به آنها وارد کرده است.

 بسته حمایتی برای التیام زخم ها

بعــد از هفته هــا ایجــاد محدودیــت روی اینترنــت و 
خســارت های بی پایان به مردم و کســب وکارها و البته 
بعــد از انتقــاد بــه اظهــارات وزیــر ارتباطــات کــه گفته 
بــود کســب وکارهای ضرردیــده از قطعــی اینترنــت، 
خسارت شان را از »اغتشاشگران« بگیرند، در نهایت 
زارع پور بــه همــراه وزیر اقتصــاد اعالم کرد کــه به زودی 
بســته حمایتــی تعریف می شــود کــه در آن خســارت 
کســب وکارها بابــت محدودیــت اینترنــت جبــران 

می شود.
چند هفته بعــد از این اظهــارات هــم او به همــراه وزیر 
اقتصــاد و چنــد تــن از نماینــدگان مجلــس از بســته 
حمایتی برای کســب وکارها رونمایی کرد؛ بسته ای که 
نگاهی به بندهای مختلف آن نشان می داد فاقد برنامه 
مشخص برای جبران خسارت کسب وکارها از قطعی 
اینترنت است و بیشتر یک بسته حمایتی برای رشد 
پیام رســان ها و شــبکه های اجتماعــی داخلــی اســت. 
در همیــن زمینــه برخــی کارشناســان  اعــالم کردند که 
این بســته حمایتی یک آیین نامه کلی است که در آن 
راه  حلی برای جبران خسارت کسب وکارها بابت بیش 
از یک ماه محدودیت اینترنت دیده نشــده اســت. به 
باور این گــروه، رونمایی این آیین نامــه تنها یک هیاهو 
در شــرایط ســخت اقتصادی اســت که کمکی به زیان 
بسیاری از شرکت ها که این روزها ورشکست شده یا تا 

مرز نابودی پیش رفته اند، نمی کند.
این آیین نامه با نام حمایت از سکوها و کسب وکارهای 
اقتصاد دیجیتال در قالب 14 ماده، ۳0 شکل حمایتی 
برای کســب وکارهای فعال در حــوزه اقتصاد دیجیتال 
کشور در نظر گرفته است. استفاده از حساب کاربری 
به عنــوان وثیقــه وام، معافیــت مالیاتــی و تبلیغــات 
تخفیــف دار در صداوســیما و نیــز حمایت هــای 
زیرســاختی، خدمات پرداخت و تســهیل در دریافت 
مجوز برخــی از امتیــازات حمایتی ایــن آیین نامه برای 
کســب وکارها هســتند؛ هرچنــد تعلق گرفتــن تمــام 
این امتیــاز ات منوط بــه تدویــن آیین نامه هــای دیگر و 
مقررات گذاری از سوی نهادهای مختلف از جمله بانک 
مرکزی شده و به نظر می رسد با این شــرایط، استفاده 
از این بسته حمایتی به این زودی ها برای کسب وکارها 

فراهم نباشد.
همچنیــن در هفته هــای پایانی اســفند در پیگیــری از 
برخی شرکت ها که مشمول دریافت حمایت های این 
آیین نامه شــدند، بعضی از آنها از جمله شیپور اعالم 
کردند کــه به دلیل نبــود بودجــه، هنوز بعد از گذشــت 
چند ماه نتوانسته اند از حمایت های این طرح برخوردار 

شوند.
بــه بــاور فعــاالن و مدیــران حــوزه فنــاوری اطالعــات و 
ارتباطات تنها راهکار جلوگیری از وارد شدن خسارت 
بیشتر به کسب وکارها، برگرداندن وضعیت اینترنت به 
حالت عادی اســت؛ راه حلی که به نظر می رسد دولت 
و حاکمیت نسبت به اجرای آن چندان تمایلی ندارد و 
قصد دارد از هر طریقی شده استفاده از اینترنت بدون 
محدودیت  را برای مردم و کســب وکارها بــه یک آرزوی 

دست نیافتنی تبدیل کند 

به باور فعاالن 
و مدیران حوزه 
فناوری اطالعات 
و ارتباطات تنها 
راهکار جلوگیری 
از وارد شدن 
خسارت بیشتر 
به کسب وکارها، 
برگرداندن 
وضعیت اینترنت 
به حالت عادی 
است؛ راه حلی که 
به نظر می رسد 
دولت و حاکمیت 
نسبت به اجرای 
آن چندان تمایلی 
ندارد و قصد دارد 
از هر طریقی شده 
استفاده از اینترنت 
بدون محدودیت  
را برای مردم و 
کسب وکارها 
به یک آرزوی 
دست نیافتنی 
تبدیل کند
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سال ششم
شماره شصت وهفتم

 کارگروهی که بر اساس اهداف خود پیش نمی رود

بهناز آریا، رئیس کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، وجود کارگروه 
ویژه اقتصاد دیجیتال در کشور را ضروری می داند، اما اعالم می کند امروز کشور با چالشی 
به نام نامشخص بودن آینده اینترنت مواجه است که باعث شده مفهوم اقتصاد دیجیتال 
معنایی نداشته باشد و این حوزه دچار چالش شود. او در مورد اهداف اصلی شکل گیری 
این کارگروه می گوید: »مسئله و رسالت اصلی این کارگروه بحث ترسیم نقشه راه اقتصاد 
دیجیتال کشور بوده است. در نتیجه باید مشخص می شد در این کارگروه بر اساس چه 
مدلی باید حرکت شود. این نقشه راه باید با بررسی نقشه  راه های دنیا و کشورهای مختلف 
بر اساس شرایط ایران در نظر گرفته می شد تا بازیگران، نیازها، منابع  و برنامه ریزی هایش، 

تن پوش کشور ایران را مشخص می کرد.«
او ادامــه می دهد: »برای ایــن برنامه نیازهایی وجود داشــته؛ از جملــه اینکه چه قوانینی 
مصوب شود یا چه منابعی تأمین شود یا چه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی 
تعریف شــود. به نظر من وجود این کارگروه در آن زمان ضروری و رســالت مهمی داشــته 
است.« با این حال به باور آریا، این کارگروه بر اساس هدف و آن شأنیتی که برایش در نظر 

گرفته بودند، پیش نرفته و حتی به این اهداف نزدیک هم نشده است.

آریــا در این مــورد توضیــح می دهد: »مــا زمانــی می توانیم 
به آن اهداف نزدیک شــویم کــه اقتصاد دیجیتــال در یک 
کشور درست تعریف شود و جزء اولویت ها باشد و برایش 
برنامه ریــزی صــورت بگیــرد. در حــال حاضــر در کشــور 
پیش نیازهای اقتصاد دیجیتــال را نداریم. یک بخش این 
شرایط، به خاطر محدودیت های بسترهای دیجیتال و نیز 

وضعیت اقتصادی کلی کشور است.«

 از دست رفتن مفهوم اقتصاد دیجیتال

عطا خلیقی، رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان 
نظام صنفی رایانه ای تهران معتقد است کارگروه اقتصاد 
دیجیتال مکانی است که می تواند با مقررات گذاری مناسب 
بهترین تأثیر را روی حوزه اقتصاد دیجیتال بگذارد؛ مکانی 
که تا پیش از این در کشور وجود نداشته است، اما به باور او 
مشکالتی که از چند ماه پیش شروع شد و در سه ماه اخیر 

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات در هر رویدادی از تالش های وزارتخانه اش برای حمایت از اقتصاد دیجیتالی سخن گفته و اینکه 
تا افق سال ۱4۰4 سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی را به ۱۰ درصد می رساند. زارع پور برای اثبات رویکرد حمایت 
وزارتخانه  تحت مدیریتش و همچنین دولت از اقتصاد دیجیتالی، کارگروه اقتصاد دیجیتال را نیز شکل داده؛ کارگروهی که از آن 
به عنوان یک هیئت دولت کوچک در بخش دیجیتال کشور یاد می شود. با این حال قطع، اختالل و محدودیت اینترنت در شش 
ماه گذشته که هر روز هم بیشتر می شود، رشد اقتصاد دیجیتال و در گام بعدی فعالیت این کارگروه و رگوالتوری کردن برای این حوزه را در هاله ای از 
ابهام فرو برده است. حاال بسیاری از کارشناسان این سؤال را مطرح می کنند در شرایطی که اینترنت به عنوان پاشنه آشیل توسعه اقتصاد دیجیتال 

در کشور، سرنوشت نامشخصی دارد، چطور قرار است چنین کارگروهی برای رشد اقتصاد دیجیتال در کشور مقررات گذاری کند؟

اقتصاد دیجیتال در نبود اینترنت چگونه رشد می کند؟ 

تنظیمگریسرنوشتی نامشخص

از راست به چپ:  
محمدرضا قلعه نوی

عطا خلیقی
محمدجعفر نعناکار

 رضا باقری اصل
بهناز آریا
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شدت گرفت، عمالً باعث شــد اقتصاد دیجیتال در کشور 
معنی و مفهوم خود را از دست بدهد. 

خلیقی در این مورد می گویــد: »اتفاق های عجیبی از زمان 
شکل گیری این کارگروه در کشــور افتاده که این اتفاق ها در 
سه ماه اخیر بیشتر هم بوده و باعث شده اقتصاد دیجیتال 
معنی و مفهوم خود را از دست بدهد. شاید در شرایط عادی 
این کارگروه می توانست رشد بیشتری داشته باشد و کارها 

را سریع تر جلو ببرد.«
او ادامه می دهد: »اکنون شرایط به گونه ای است که تالش 
در این راستاســت که بخش خصوصی فاوا زنده بماند. در 
این شرایط چندان نمی توان از اقتصاد دیجیتال و اینکه آیا 
کارگروه به اهدافش رسیده یا خیر صحبت کرد. به اعتقاد 
من در بخش توسعه با توجه به شرایط فعلی، برنامه ای وجود 
ندارد و حتی برنامه یا مصوبات کارگروه هم به سختی قابل 
اجراست. همه دست نگه داشته اند تا ببینند چه اتفاقی 

قرار است رخ دهد.«
خلیقی مهم ترین خروجی کارگروه تاکنون را راه اندازی کمیته 
مشورتی کارگروه اقتصاد دیجیتال می  داند که اعضای آن را 
عموماً فعاالن بخش خصوصی تشکیل می دهند. او معتقد 
است کمیسیون هایی که ذیل این کارگروه تشکیل شده اند، 
بیشــتر فعال هســتند و تاکنــون تصمیمــات تأثیرگــذاری 

گرفته اند. 

 راه بسیار سخت و دشواری در پیش است

محمدرضا قلعه نوی، عضو هیئت مدیره سازمان نصر تهران 
نیز می گوید که طی چند ماه گذشته و با توجه به آنچه بر سر 
اکوسیستم فناوری و اقتصاد دیجیتال کشور آمد، می توان 
این گونه اشــاره کرد کــه بایــد بپذیریم راه بســیار ســخت و 
دشواری در پیش است و چه بسا در صورت ادامه این شرایط 
دیگر چیــزی از اقتصاد دیجیتــال باقی نمانــد. او می گوید: 
»البته شاید در ابتدا تعریف درســتی از اقتصاد دیجیتال 
در کشــور وجــود نداشــته اســت؛ زیــرا اقتصــاد دیجیتــال 
مفهومی نیست که به یکباره خلق شــده باشد، بلکه یک 
روند تکاملی آن را شکل داده است. اگر بخواهیم به برخی 
ویژگی های اقتصاد دیجیتال اشاره کنیم، می توان به رویکرد 
اکوسیستمی، داده محوری، عدم تمرکز، رویکرد پلتفرمی، 
اثرات شــبکه ای و در مهم ترین ویژگی به جهانی ســازی آن 
اشــاره کرد. بیایید همین ویژگــی جهانی ســازی را که عمالً 
به معنای از بین بردن مرزهای جغرافیایی اســت، بررســی 
کنیم؛ می بینیم که فاصله بسیاری با آنچه تصور می کنیم، 
وجود دارد. در نتیجه اگر بخواهیم به صورت شعاری به این 
مفهوم بنگریم، قاعدتاً از برکات و دستاوردهای آن بی بهره 

خواهیم بود.«
قلعه نوی ادامه می دهد: »با وجود تمامی دغدغه ها و موانع 
موجود تنها راه برون رفت از این فضا اعتماد به مبانی موج 
چهارم انقالب صنعتی و توجه بــه توصیه های موج پنجم 
در طراحــی نظام هــای اقتصــادی و اجتماعــی اســت؛ پس 
اگر اقتصــاد دیجیتــال را اقتصادی معرفی کنیــم که ایجاد 
ارزش در آن مبتنی بر فناوری های دیجیتال اســت، قاعدتاً 
ستون فقرات آن، وجود شــبکه و ارتباطات به منظور ایجاد 
اکوسیســتمی میــان افــراد، ســازمان ها و زیرســاخت های 
فناورانه خواهــد بود.« بــه عقیــده او، کارگروه ویــژه اقتصاد 
دیجیتال می تواند کمک شایانی در راستای چابکی و توسعه 

هرچه سریع تر اقتصاد دیجیتال کرده و با همراهی فعاالن اکوسیستم نوآوری و فناوری در 
کشور قدم های بزرگی در این راه بردارد.

 افول برای اقتصاد دیجیتال

محمدجعفر نعناکار، وکیل دادگستری و فعال حقوق فناوری، به عصر تراکنش می گوید 
که عمالً اقتصاد دیجیتال در ســال جاری به جای رشد و شکوفایی به خاطر تصمیمات 

دولتی رو به افول رفته است.
او در ایــن مــورد می گویــد: »دولت باید هــر طور کــه امکانش را داشــت، تــالش می کرد تا 
جلوی اتفاق های اخیر را بگیرد. در کنار آن کارگروه اقتصاد دیجیتال باید کسب وکارهای 
مختلف مانند رمزارزها و... را بررســی می کرد و طبق آن یک برنامه جامع ارائه می داد. از 
طرف دیگر باید کشورهای اطراف ایران و برنامه ریزی هایشان در این زمینه مورد توجه قرار 
می گرفت )مانند سرمایه گذاری های عظیمی که امارات، ترکیه، عمان و... در این زمینه روی 
کسب وکارهایشان انجام داده اند( تا در نهایت مطابق آن یک خط مشی مشخص برای 
اقتصاد دیجیتال کشور توسط این کارگروه ترسیم می شد؛ شاید در این شرایط به کارکرد 
کارگروه امیدی بود.« او تأکید می کند با سیاست هایی که تاکنون از دولت دیده شده، گویا 
آنها چشم شان را روی حوزه بین الملل و تأثیر آن بر اقتصاد دیجیتال بسته اند. نعناکار 
همچنین از جنبه حقوقی به کارکرد این کارگروه نگاه می کند و به عصر تراکنش توضیح 
می دهد: »درســت اســت که مصوبات این کارگروه، تأیید هیئت وزیران را به همراه دارد، 
اما قانون گذاری برای این کارگروه باید به نوعی صورت می گرفت که قابلیت پیگیری انجام 
مصوبات را به همراه می داشت. از سمت دیگر فراموش نکنید که در حقوق اصطالحی 
وجود دارد به نام مقبولیت و مشروعیت. شاید این کارگروه مشروعیت داشته باشد، اما 
مقبولیت ندارد.« نعناکار در ادامه در خصوص این اظهارات خود می گوید:  »کارگروه از 
نظر من مقبولیت ندارد و شــاید به خاطر مهر و امضای اعضای آن که از وزیران هستند 
و همچنین حکم رئیس جمهوری مشــروعیت داشــته باشــد، ولی باید دیــد که هنجار 

اجتماعی متکی بر اقتصاد دیجیتال کارگروه را به رسمیت می شناسند یا خیر.«
بــه بــاور او، داشــتن مقبولیــت از داشــتن مشــروعیت مهم تر اســت. وقتی اشــخاص و 
کسب وکارها به مصوبات این کارگروه توجه نکنند و راه هایی برای دور زدن انجام آن پیدا 
کنند و در نهایت هم راهی برای رصد انجام مصوبات وجود نداشته باشد، کارگروه صرفاً 

مجموعه مصوباتی را به تصویب می رساند که فقط در دولت می  چرخد. 
نعناکار می گوید برای سنجش مقبولیت کارگروه اقتصاد دیجیتال باید دید این کارگروه در 
یک سال گذشته چند مصوبه داشته و کدام یک از این مصوبات به صورت کامل یا نیمه 
به اجرا درآمده است. به گفته او، یکی از ضعف های کارگروه اقتصاد دیجیتال این است 

که هیچ نهادی روی مصوباتش نظارت ندارد تا ببیند مصوبات خوب یا بد اجرا شده اند.

 تالش برای جان گرفتن اقتصاد دیجیتال

با این حال رضــا باقری اصل، جانشــین رئیس کارگــروه ویژه اقتصــاد دیجیتال به عصر 
تراکنش اعالم می کند که کارگروه اقتصاد دیجیتال در تالش است تا این حوزه در کشور 
جان بگیرد. به گفته او تالش اعضای کارگروه این است که در کنار رعایت سیاست های 

ابالغی و قوانین مرتبط، نوآوری هایی نیز در حکمرانی داشته باشند. 
او به تقســیم کاری در کارگــروه اقتصاد دیجیتــال برای پیشــروی ســریع هدف گذاری ها 
اشاره می کند و می گوید: »یک تقسیم کاری است که در حوزه اقتصاد دیجیتال پیگیری 
می کنیم؛ اینکه ســه بازیگر اصلی یعنــی دولت )به عنــوان تنظیم گر یا حکمــران(، مردم 
)به عنوان ذی نفع خدمات( و کسب وکار آنالین )به عنوان ذی نفعان اقتصادی( در این حوزه 
بتوانند نقش آفرینی کنند و تالش شــده توازن بین این ســه بخش در مصوبات کارگروه 
اقتصاد دیجیتال برقرار شــود. ناگفته نماند فناوری های تنظیم گری نیز موضوع مهمی 
است که در برنامه کارگروه دنبال شده و امیدواریم با عنایت به سیاست های ابالغی شورای 
عالی فضای مجازی، نظارت بر کیفیت خدمات و رعایت ضوابط حاکمیتی از این طریق 

افزایش یابد.«
او ادامه می دهد: »در تالش هستیم با استفاده از ظرفیت های علمی که در پژوهشگاه ها 
و اندیشــکده ها در این حوزه وجود دارد و نیز توانمندی و مشــارکت متخصصان بخش 
غیردولتی در کنار ارتباط خوبی که با نهادهای صنفی این حوزه داریم، بتوانیم مصوباتی 
داشته باشیم که مسیر تحول دیجیتال کشور را در کنار ارتقای بهره وری کشور و توسعه 

مبتنی بر داده هموار سازد.« 
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در
ایران اکسس یعنی محدود کردن ترافیک به سمت یک آی پی خاص فقط برای کاربران داخل کشور. این اتفاق معموالً هنگامی 
که حمالت سایبری صورت می گیرد، اولین راه برای دفع حمالت و جلوگیری از تخریب بیشتر داخل شبکه به حساب می آید. 
پس از سلسله  حمالت ســایبری علیه ســامانه های ایران و تهدید شــدن های پی درپی زیرســاخت های صنعتی و مالی کشور، 
سیاست گذاران حوزه امنیت تصمیم گرفتند سامانه های مالی و غیرمالی کشور را با وجود تبعات جبران ناپذیرش ایران اکسس 
کنند و این در حالی است که فعاالن حوزه امنیت و صاحبان کسب وکارهایی که حیات شان به امنیت وابسته شده، بر ناکارآمدی ایران اکسس 
به  عنوان راهکاری امنیتی اتفاق  نظر دارند و معتقدند این راهکار عالوه بر اینکه به خودسانسوری در سطح بین الملل و نابودی اقتصاد دیجیتال 

کشور منجر می شود، محرک اصلی خروج سرمایه از کشور نیز هست.

بررسی پیامدهای ایران اکسس اجباری به عنوان یک راهکار امنیتی

راهکاری موقتی 
شرایط بحران

 داخلی بودن اکثر حمالت سایبری  

حامد سنجری، رئیس مرکز نظارت بر امنیت اطالعات بازار سرمایه صراحتاً می گوید که  
تنظیم ایران اکسس قطعاً نمی تواند به صورت کامل نفوذ یا حمله سایبری را از بین ببرد؛ 
چه بســا که اکثر حمالت ســایبری امروزه از داخل شــبکه های ســازمان ها و با آلوده سازی 
سیستم های داخلی با APT ها و بدافزار ها انجام می گیرد، اما این موضوع می تواند برخی 
حمالت سایبری را تا حدود زیادی کاهش دهد؛ حمالتی مانند  DDoS یا DOS. او می گوید: 
»اجرای ایران اکسس باید با بررسی نیاز ذی نفعان سامانه، تعداد ذی نفعان سامانه در خارج 

از کشور و دستاورد های ایران اکسس شدن برای آن سامانه صورت بگیرد.«
او اســتفاده همزمــان از ســرویس های شــبکه های اجتماعــی فیلترشــده و ســامانه های 
ایران اکسس شده را موضوعی می داند که برخی کاربران را از مسدود بودن دسترسی به یک 
سامانه آزرده خاطر کرده: »کاربر همزمان می خواهد هم به شبکه های اجتماعی دسترسی 
داشته باشد، هم در ســامانه یا وب ســایت مورد نظر خود فعالیت کند، اما به علت فیلتر 
بودن شبکه های اجتماعی از وی پی ان یا ابزارهایی برای دور زدن فیلتر استفاده می کند و به 
علت تغییر آدرس آی پی خود به یک کشــور خارجی دیگر، نمی تواند با سامانه مورد نظر 
خود کار کند. به نظر بنده، مبحث ایران اکسس برای سامانه ای که مشتری یا ذی نفع خارج 
از کشور ندارد، باید به صورت همیشگی وجود داشته باشد، اما در مورد حفظ امنیت برای 
سامانه  های دیگر قطعاً راهکار بلندمدتی به حساب نمی آید و این یک ضعف امنیتی برای 

یک شرکت یا سازمان به  حساب می آید.«
به اعتقاد ســنجری، متولیان ســامانه ها وظیفه دارند با برطرف ســازی مشکالت امنیتی 
سامانه ها در تمامی الیه ها و استفاده از ابزار های امنیتی با تنظیم مناسب و همچنین ارتقای 
امن زیرساخت ارتباطی، سامانه های خود را در دسترس تمامی ذی نفعان در دنیا قرار دهند.

 ایران اکسس و عدم امکان شناسایی آی پی هکر

از نظر فرشاد اسماعیلیان، مدیرعامل هاست ایران، ارتباط ایران اکسس با امنیت سایبری 
صرفاً به عنوان راحت ترین راه جلوگیری از حمالت DDoS )ممانعت از دسترسی( می تواند 
کاربرد داشته باشد؛ والغیر. آن هم در شرایطی که سرویس های DDoS Mitigate وجود 
دارد و در دسترس ما )دیتاسنترها( هستند و می توانیم در زمان حمالت از این سرویس ها 
استفاده کنیم. او می افزاید: »البته ناگفته نماند که این سرویس ها ممکن است کیفیت 
مدنظر را نداشته باشند یا به دلیل پیچیدگی های فنی، اصالً نخواهیم خودمان را وارد این 

موضوع کنیم که از این حجم حمــالت جلوگیری کنیم؛ در 
این حالت راحت ترین راه در این حمالت، ایران اکسس کردن 
است. اما در خصوص حمالتی  غیر از حمالت DDoS یا هک 
و نفوذ، این موضوع با ایران اکسس کردن برطرف نمی شود و 
هکر خیلی راحت می تواند به سامانه شما از طریق یکی از 
سرورهای داخل کشور نفوذ و حمله کند و طبیعتاً این روش 
مناسبی برای جلوگیری از حمالت هکری و برقراری امنیت 

نیست، ولی به اشتباه مرسوم شده است.«
به گفته او، ایران اکسس، امکان شناسایی آی پی اصلی هکر 
را یک مرحله دشوارتر می کند؛ زیرا نهایتاً به یک آی پی داخل 
کشور می رسیم که احتماالً همان آی پی مورد سوءاستفاده 
قرار گرفته و عمالً با این روش نمی شود جلوی حمله را گرفت.

 خودسانسوری با ایران اکسس 

محســن زادمهــر، مدیــر ارشــد بانکــداری دیجیتــال بانک 
خاورمیانــه ایران اکســس را فقــط در مواقــع بحرانــی و برای 
مجموعه هایــی کــه از ضعف هــای امنیتــی خــود آگاه اند و 
اطمینــان دارند تیــم امنیت شــان از پس حمالت ســایبری 
برنمی آیند، آن هم به صورت موقتی قابل  اجرا می داند. او در 
این باره می گویــد: »ارتقای الگ ها، ســرمایه گذاری روی تیم 
امنیت، افزایــش مانیتورینگ ها و... اقداماتی هســتند که 
امنیت را افزایش می دهنــد و می توانند بهترین جایگزین  
ایران اکسس باشند. با این راهکارها زیرساخت های امنیتی 
کســب وکارها تأمیــن می شــود و آنهــا می تواننــد در مواقع 
آیین نامه ای شدن ایران اکسس، با ارائه مستندات رگوالتور 
را در این باره توجیه کرده و میزان امنیت زیرساخت هایشان 
را اثبات کنند، اما سرمایه گذاری های حفظ امنیت از سمت 
کســب وکارها و ارگان هــا انجام نمی شــود و ایران اکســس تا 

شبکه بانکی کشور انشعاب یافته است.«

تنظیمگری
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او صراحتــاً می گویــد: »ایران اکســس شــاید در کوتاه مــدت 
امنیت را باال ببرد، اما هیچ مزیت دیگری ندارد و در نهایت 
به قطــع ارتبــاط با جامعــه بین الملل منجــر می شــود. ما با 
خودسانســوری، مفهــوم دنیــای دیجیتــال )دسترســی به 
زیرســاخت ها در هر زمــان و مــکان( را زیــر ســؤال می بریم. 
خودسانسوری برای سازمان ها و شرکت ها هزینه دارد و به نام 
امنیت، آنها را از دستیابی به فرصت ها و مزیت های دنیای 

دیجیتال محروم می کند.«

 محرومیت از مزایای درهم تنیدگی بین المللی

از نظر عباس آشتیانی، مدیرعامل انجمن بالکچین ایران نیز 
ایران اکسس یک راه حل تأثیرگذار برای حفظ امنیت سایبری 
اســت، امــا تبعاتــی دارد کــه مهم تریــن آن نابــودی اقتصاد 
دیجیتال کشــور اســت: »امروزه خدمات نرم افزاری داخلی 
پتانسیل و ظرفیت صادراتی باالیی دارند و ما با محدودکردن 
دسترسی ها این ظرفیت ها را در حصاری غیرفیزیکی زندانی 
کرده و کسب وکارها را از دیده شدن در سطح بین الملل محروم 
می کنیم و امکان فروش و ارزآوری را به دست خودمان از بین 
می بریم. در این شــرایط اقتصاد دیجیتال یــا همان اقتصاد 
بدون مرز تحت الشــعاع قرار می گیرد و ارتباط مــان با دنیای 
بین الملــل قطــع خواهد شــد. ایــن می شــود کــه درآمدزایی 
کسب وکارها در سراشــیبی قرار می گیرد و نیروهای انسانی 
به تدریج کشور را ترک می کنند. در واقع ایران اکسس چرخه 
بسته ای است که ایران را از مزایای درهم تنیدگی بین المللی 
برای این جنــس از دارایی ها محــروم می کنــد.« او می گوید: 
»تبعات ایران اکسس عالوه بر کسب وکارهای مقیم ایران، به 
ایرانیان ساکن کشورهای خارجی که تا حدودی با ایران تعامل 
دارند هم آسیب می زند و عالوه بر کاهش نرخ تولید ناخالص 
داخلی، از تولید ناخالص ملی هم می کاهد. ایران اکسس یک 
راهکار امنیتی اســت که معایبش از مزایایی که باید داشته 
باشد، بیشتر است. یکی دیگر از آسیب های ایران اکسس، 

نابودی سئوی سایت هاست. زمانی که دسترسی به سایت ها محدود شود، یقیناً موتورهای 
جست وجوی بین الملل که مهم ترین ابزار دسترسی به سرمایه خارج از کشور هستند، رتبه 

سایت را پایین می آورند و بار دیگر سدی می شویم برای پیشرفت و ارزآوری.«

 کوچک شدن بازار مالی ایران

از نگاه حمید حسن آبادی، مشاور ارشــد تحول دیجیتال و مدیر سابق فناوری اطالعات 
ســازمان بــورس، ایران اکســس یک راهــکار امنیتــی اســت، امــا نمی تــوان آن را بهترین و 
مناسب ترین راهکار دانست. او در این خصوص می گوید: »ارتقای زیرساخت های امنیتی 
سازمان ها، به کارگیری تجهیزات امنیتی مانند وب اپلیکیشــن فیلترها )WAF(، افزایش 
پهنای باند و پیاده سازی شــبکه ملی اطالعات، به روز نگه داشــتن زیرساخت ها و مجهز 
شدن به متدهای جلوگیری از حمالت خاص از جمله اقداماتی است که می تواند جایگزین 
ایران اکســس و تبعات آن شــود.« به گفته حســن آبادی، معضالت ایران اکسس به تمام 
شاخه های صنعت مالی آسیب وارد کرده و بخش بانکی را هم با معضالتی روبه رو ساخته، 
اما این آسیب با آســیب های واردشــده به کاربران بازار ســرمایه قابل مقایسه نیست. او 
می گوید: »سرمایه بخش قابل  توجهی از ایرانیان خارج از کشور هم در داخل کشور است و 
افراد مجبورند با فیلترشکن وارد سایت ها شوند که خود استفاده از فیلترشکن در کشور های 
اروپایی با مشکالت حقوقی روبه روست. در این شرایط آنها بازار مالی ایران را ترک می کنند 
و این بازار هر روز کوچک تر خواهد شد. این وضعیت نشانگر ضعف ماست و باعث خروج 
سرمایه  از کشورمان می شود.« پدافند غیرعامل، افتای ریاست جمهوری، مرکز ماهر و... 
ارگان هایی هستند که هر کدام به صورت مجزا تصمیم گیری و سیاست گذاری می کنند. او 
چندمرجعی بودن مسئله امنیت در ایران را یکی از بزرگ ترین چالش های این حوزه معرفی 
می کند و معتقد است تعدد این مراکز و مشخص نبودن اینکه کدام  یک مرجع اصلی است، 

سازمان ها را سردرگم و کار را برای فعاالن حوزه امنیت سخت کرده است.

 لزوم پیاده سازی امنیت در الیه های گوناگون

به عقیده مجید جعفریان، معــاون فناوری اطالعات بانک ســرمایه، ایران اکســس کردن 
سامانه ها کمک چندانی به امنیت آنها نمی کند، اما چنانچه منظور از امنیت، مقابله با 
نوع خاصی از حمله اینترنتی اســت، این راهکار می تواند به صورت کوتاه مدت در مقابله 
با حمالت منع گسترده ارائه سرویس از مبداء خارج از کشور مؤثر باشد: »راهکار قطعی 
جهت مقابله با حمالت DDoS در دنیا وجود ندارد و بهترین راهکار استفاده از تجهیزات 
DDoS Mitigation در زیرساخت های ارتباطی و در مرحله بعد استفاده از سرویس های 
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ابری و توزیع شده به عنوان یک روش کارآمد و تأثیرگذار است.«
جعفریان راهکار بلندمدت جلوگیری از حمالت سایبری را پیاده سازی امنیت در الیه های 
گوناگون هنگام ارائه سرویس و خدمات می داند و در این باره می گوید: »راهکار طوالنی مدت 
مقابله با این نوع تهدیدات، پیاده سازی سامانه های کاهش دهنده ترافیک های ناخواسته 
و مخرب در زیرســاخت ترافیک ورودی به داخل کشور اســت. در این  خصوص خدماتی 
توسط برخی شرکت ها ارائه می شــود که البته این خدمات در حال حاضر جوابگوی نیاز 
کسب وکارها نیست و نیازمند سیاســت گذاری به همراه ســرمایه گذاری و بهبود فنی در 

زمینه ارائه این خدمات است.«

 توهم امنیت

شاهین نورصالحی، مشاور و طراح سیستم های پیشرفته علم و فناوری نیز درباره مسئله 
حیاتی لزوم انتخابی بودن در ایران اکسس شدن توضیح می دهد: »ممکن است بخشی از 
شبکه بانکی به این نتیجه برسد که ایران اکسس شدن برایش بهتر است، اما بخشی دیگر، 
به خصوص فین تک ها که ریسک پذیری و البته دانش سایبری باالتری دارند، به توسعه و 
افزایش دسترس پذیر بودن ریال در سطح بین المللی تمایل داشته باشند؛ به  این  ترتیب با 

اجبار در امور، تیشه دیگری بر اقتصادمان می زنیم.«
ایران اکسس دسترسی افراد خارج از ایران را به حساب های بانکی و سرمایه ها محدود کرده، 
اما نورصالحی معتقد است ماجرا به قطع دسترسی ایرانیان خارج از کشور به حساب های 
بانکی و سرمایه ها محدود نمی شود؛ مقوله سرمایه گذاری صرفاً درباره پول نیست و شامل 
طیف وسیعی از منابع اعم از زمان، انرژی، نیروی کار، سالمت، استهالک تجهیزات فنی، 
نرخ ROI پایین تر نسبت به سایر کشورها و… نیز می شود. او می گوید: »از درس های بزرگی 
که باید تابه امروز از مشاهده و تحلیل سیر تکاملی رمزارزهایی مانند بیت کوین آموخته 
باشیم، همین مسئله ساده ارزشمند شدن به  شرط دسترس پذیر بودن است. اگر قرار بود 

بیت کوین فقط در استرالیا قابل  دسترس باشد، به چه دردی می خورد؟«
به اعتقاد نورصالحی،  سلسله اتفاقات ناگواری که بدعت »ایران اکسس« می تواند به صورت 
دومینووار رقم بزند، فراتر از عدم دسترســی به کدال و حســاب بانکی اســت. او می گوید: 
»حتی گاهی فکر می کنیم سرمایه ممکن است به دلیل عدم دسترسی از کشور خارج شود، 

اما بدتر از آن حالتی است که باعث می شود دیگر هیچ سرمایه ای به کشور وارد نشود.«

 واداشتن دولت به اجرای ایران اکسس

از نگاه امیرحســین جاللی فراهانی، پژوهشــگر حقوق ســایبری، ایران اکســس یک نگاه 

چندوجهی حقوقی دربر دارد که همگی در حکمرانی ملی 
ریشه دارند. او می گوید: »از نگاه شهروندی دیجیتال، نفوذ 
انکارناپذیر شبکه های اجتماعی در توسعه و ارتقای کمی و 
کیفی مناسبات شهروندان ایرانی، فصل نوینی از تعارفات 
و تعامــالت ایرانیــان را در پهنه جهانی به تصویر کشــیده و 
ظرفیت قابل  توجهی برای تحقق اهــداف و آرمان های نظام 
مردم ساالری دینی در پرتو اصول و ارزش های اسالمیـ  ایرانی 
فراهم آورده است. نیل به چنین دستاورد ارزشمندی در گرو 
تحکیم و تقویت روزافزون شبکه ها و شــریان های ارتباطی 
ایرانیان بــا خارجی ها خواهد بــود. برای نمونه، آنچــه امروز 
از آن با عنوان دیپلماســی ســایبری به  مثابه رکن سیاســت 
خارجی سایبری کشورها و همچنین کشورمان یاد می شود، 
بار اصلی اش به دوش شــهروندان آگاه و آماده برای حضور 
در عرصه های مختلف دیجیتال اســت که زیرســاخت ها، 
سازوکارها و سامانه های سخت افزاری و نرم افزاری آن باید از 

سوی نظام حاکمیت ملی فراهم آید.«
او می گویــد: »پیوند کاربــران ایرانی بــا همتایــان خارجی، از 
گســتره تعابیر سوءاســتفاده آمیزی همچون حق بر آزادی 
بیان و آزادی اطالعات فراتر رفته و به یک تکلیف ملی برای 
یکایک آنهایی تبدیل می شــود که می توانند در این زمینه 
نقش آفرینی کننــد؛ بنابرایــن باید برنامه ریــزی هدفمندی 
جهت تأثیرگذاری بیشــینه آنها صورت پذیرد. شــاید مکر 
دشــمنان این ملت بر این مــدار قــرار گرفته که با واداشــتن 
دولت بــه اجــرای تدابیــری همچــون ایران اکســس، فاجعه 
نات اکسس شــدن ایران را، آن  هم به دســت خــودش به بار 
آورد. رهایــی از این فتنه، در کنار مصون مانــدن از تهدیدها 
و تعرض های روزافــزون ســایبری، در گرو پایبنــدی تدابیر و 
تمهیدات کاربردی به اصول و موازین بنیادیـ  راهبردی نظام 
حکمرانی سایبری جمهوری اسالمی ایران است که با تبیین 
دقیق و درست آن، از اتخاذ و اجرای راهکارهای مخل و مخرب 

دارای تبعات فراملی جلوگیری می کند.« 

تنظیمگری

از راست به چپ:  
عباس آشتیانی

شاهین نورصالحی
محسن زادمهر
مجید جعفریان

امیرحسین جاللی فرهانی
حمید حسن آبادی

حامد سنجری
فرشاد اسماعیلیان
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میزگردی با حضور محمد قاسمی، سعید عبادتی و امید امین زاده درباره آنچه در سال ۱۴۰۱ 
بر اکوسیستم رمزارزی ایران گذشت

سال ابالغ های 
خلق الساعه

کسب و کار یا بیزینس؛ مارکت یا بازار و اکوسیستم یا زیست بوم؛ با محوریت رگولیشن یا همان تنظیم گری؛ این مهم ترین محور 
یک بحث ۸۰دقیقه ای با سه چهره کسب وکاری اکوسیستم رمزارزی در یک عصر سرد در اوایل اسفندماه بود. میزگردی که در 
آن سعید عبادتی، مدیرعامل »اکسبیتو«؛ امید امین زاده، معاون سرمایه گذاری و نوآوری »صرافی آبان تتر« و محمد قاسمی، 
مدیرعامل مزدکس درباره ســال ۱4۰۱ و دســتاوردها و البته چالش هایش برای اکوسیستم گفتند. سه فعال کسب وکاری که 
متفق القول بودند رویکرد رگوالتور به این حوزه با اشتباهات فاحش روبه روست و مهم ترین معضل هم نگاه نکردن به تجربه های جهانی و تشتت 
رگوالتورهای غیرپاسخگوست؛ رگوالتور هایی که برای حل مشکالت و معضالت دیگر بخش های اقتصاد که این روزها به باالترین سطح خود 
رسیده اند، دست به واکنش هایی می زنند که برای بخش های مختلفی از اکوسیستم های کسب وکاری عایدی ای جز تنش، رکود و ایستایی ندارد. 
از نگاه آنها اکوسیستم کسب وکاری رمزارزی اما در درون خود سالی را پشت سر گذاشته که به بلوغ آن کمک کرده است. سالی که تجربه های 
تلخ شکست و تعطیلی و اشتباهات بزرگ چهره ها و برندهای بزرگ جهانی می تواند برای نیفتادن در دام بحران های بزرگ داخلی چراغ راه باشد. 
رمزارز و اکوسیستم آن احتماالً )همان گونه که عبادتی، قاســمی و امین زاده تأکید دارند( سال آینده با سختی ها و چالش های بیشتری همراه 
باشند، اما چیزی که روشن است، یک اکوسیستم کسب وکاری در بخشی از اقتصاد دیجیتال کشور در سال ۱4۰۱ بیش از هر زمان دیگری ثابت 

کرد آمده است که بماند.

رضا جمیلی

عکس: پریا امیرحاجلو

ویدیوی این میزگرد را با اسکن این 
کیوآرکد می توانید مشاهده کنید
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آقای امین زاده احتماالً وقتی این میزگرد به چاپ می رسد آخرین روزهای 1401 را پشت سر 
می گذاریم. می خواهم بدانم 1401 برای اکوسیستم رمزارز ایران چه نوع سالی بود. کارنامه این 

سال را برای این بخش از اقتصاد دیجیتال کشور چطور جمع بندی می کنید؟
امید امین زاده: صنعت رمزارز سال 1401 با اتفاقات زیادی در فضای بین المللی همراه 
بوده؛ از اتفاقات ناگواری مثل ســقوط »لونا« که آســیب بزرگی به این اکوسیستم زد تا 
ورشکستگی برخی کسب وکارهای این حوزه مثل »بالکفای« و »صرافی اف تی ایکس«.

اتفاقات مذکور از جهاتی جنبه های خوبی داشــت و از جهاتی جنبه های بد. جنبه بد 
این است که بخشی از اعتماد کاربران و سرمایه گذاران از دست رفت، ولی جنبه خوب 
ماجرا این بود که در دوره صعود و نزول صنعت درس هایی گرفتیم و دانستیم که مشابه 
چنین اتفاقاتی می تواند باز هم رخ دهد. باید تأکید کرد از دل هر اتفاق تجربیاتی بیرون 
می آید که در بلندمدت به بلوغ اکوسیستم منجر می شود. این شاید خالصه کارنامه 
این فضا در ابعاد بین المللی باشــد. در ایران از این بازار استقبال شــد که یک دلیل آن 
رشد جهانی بازار و دلیل دیگر رشد فزاینده پایه پولی و تورم مزمن کشور بود. استقبال 

ایرانی ها از این حوزه دالیل متعددی دارد؛ ارز دیجیتال 
آزادترین و بازترین بازاری است که در ایران یافت می شود 
و نهادهای قانون گذار کمترین ورود را بــه آن دارند. نرخ 
کارمزد این اکوسیســتم قابل قیاس با بازارهای مشابه 
نیســت. در اکوسیســتم داخلــی، بــه خاطــر نــدارم که 
شاهد اتفاق ناخوشایندی بوده باشیم، ولی اتفاق های 
خوب زیاد بوده؛ این اکوسیستم بالغ تر شده و بازیگران 
توانســته اند خود را بازآفرینی کنند. بازیگران جدیدی 
قدم به عرصه گذاشته اند و این امر را اتفاقی خجسته 
می دانیم. بــه نظرم ســال آینده برای بــازار داخــل ایران 
سرنوشت ســاز خواهد بود؛ هم تهدیدهای بزرگ و هم 
فرصت هایی را پیش رو می بینم که در ادامه پیرامون آنها 

صحبت می کنم.

راجع به ســال 1402 حتماً صحبت خواهیم کرد. آقای 
قاسمی، آیا در سال 2022 اتفاق های خوبی در عرصه 
جهانی داشتیم؟ خبرهایی که از این حوزه می شنیدیم 
وحشتناک بود. شما سابقه پررنگی در بازارهای مالی 
دارید. چرخه هایی که آقای امین زاده به آن اشــاره 
داشتند، در کجا به تثبیت می رسند؟ آیا جزء ذات بازار 
مالی است که همیشه چنین فرازوفرودهایی را داشته 
باشد؟ ذهن کســانی که به عنوان کاربر وارد این بازار 
می شوند، چه آنهایی که سرمایه گذار هستند، چه کسانی 
که خریدوفروش می کنند؛ از یک جا به بعد باید با این گونه 
نوسانات خو بگیرد، یا بازار به مرور خطی تر می شود و 

فرازوفرودها به حداقل می رسد؟
محمد قاســمی: همان طور که اشــاره فرمودید، تقریباً 
دو دهه اســت که من درگیر فناوری های مالی هســتم. 
ذات بازار مالی در شــرکت های ســبدگردان، مشــاوران 
سرمایه گذاری و کارگزاری ها در تمام دنیا و حتی در امور 
بانکی همین همراه شــدن با نوسان اســت. بازار مالی، 
ترکیبی از بازار سرمایه، بازار پول و بازار بیمه است. این 
بازارها معموالً خیلی محتاط و بوروکرات هستند و هر 

کاری را با وسواس انجام می دهند.
شاید دیدگاه من متأثر از بازاری باشــد که در آن فعال بوده ام. در بازار فناوری، وضعیت 
معکوسی را می بینیم. من درگیر فین تک و شرکت های استارتاپی بوده ام. بازار فناوری 
رزونانس باالیــی دارد؛ دامنه نوســان در اینجا شــدید اســت؛ یک بازار ســاخت یافته و 
محتاط با چهارچوب های سخت و وسواس گونه به شمار نمی رود. ذات این بازار عملکرد 
صف شــکن اســت؛ می خواهد تغییر بدهد، نوآوری بیاورد و خراب کنــد تا چیز بهتری 
بسازد. این دو بازار خیلی متضاد هستند. ترکیبی از هر دو را می توان در عرصه کریپتو 

مشاهده کرد. به همین دلیل است که پیش بینی پذیری 
بازار دشوار به نظر می رسد؛ چون بازار کریپتو نه شبیه به آن 
بازار مالی و نه بازار فناوری است. در اینجا یک اپل یا گوگل 
یا دات کام نداریم که بدانیم به »آمازون« تبدیل می شوند؛ 
مشــابه بازارهــای مالــی کســب وکارهایی ماننــد »چارلــز 
شوآب« یا »رابین هود« نداریم؛ بازار رمزارز شبیه هیچ کدام 
نیست، ولی در عین حال ترکیبی از هر دو به شمار می رود.

اگر این بازار را بینابین تِــک )Tech( و فایننس بدانیم، به 
نظر می رسد در سال های اخیر بیشتر به سمت تِک رفته و 
ریسک ها و هیجان هایش نیز با همین »تِک بودن« توجیه 

می شده؛ این روند تا کجا ادامه خواهد داشت؟
ِــک می تــوان کار  قاســمی: دقیقــاً! تصــور این بــود که بــا ت
فایننــس را انجــام داد؛ ولی تجربــه لونا دقیقــاً عکس این 
قضیه را نشان داد؛ فهمیدند که فایننس هم قواعد خاص 
خــود را دارد و در امــور مالی بایــد دقت بیشــتری به خرج 
داد. تجربه اف تی ایکس نشان داد کنترل ریسک در امور 
مالــی اهمیــت فراوانــی دارد؛ یک صرافــی بزرگ رمــزارزی 
دنیا یک شبه منفجر شــد. به نظر من االن بازار از سمت 
تِک به ســمت قواعد فایننس می رود و قدری محتاط تر و 
متعادل تر می شود. در سال ۲0۲۳ قانون گذاری و رگولیشن 
در سطح دنیا برای بازار کریپتو جدی تر خواهد شد. همین 
چند روز پیش، ســازمان »بــورس و اوراق بهــادار آمریکا« 
)SEC(نسبت به استیبل کوین BUSD حساسیت هایی 
نشان داد و به نظر می رسد روی استیبل کوین های مبتنی 
بر دالر دارد حساس می شود و می خواهد نظارت بیشتری 

داشته باشد.
به خاطر ریســک هایی که برای مردم در ایــن بازارها پیش 
آمده، قانون گذاران دارند حساس می شوند. اتفاقاتی مثل 
ماجرای لونا یا اف تی ایکس عده زیادی را در بازارهای مالی 
و غیرمالی درگیر کــرد و دولت ها خــود را ناگزیــر از ورود به 
این عرصه می دیدند. همین نمونه را در ایــران در ماجرای 
BRG و کریپتولند دیدیم؛ دولت بخواهد یا نخواهد مجبور 
است درگیر شود، زیرا عده ای از مردم در آن بازارها متحمل 
آسیب شــده اند؛ پس دولت برای کاهش عوارض جانبی 

دنبال راهکار می گردد.
االن نگرانی آمریکا این است که مؤسسات مالی این کشور 
عطش فراوانــی بــرای ورود بــه این بــازار نشــان می دادند، 
ولی داستان اف تی ایکس نشان داد که حتی یک شرکت 
ســرمایه گذاری دارای مجــوز می توانــد دچار اشــتباهاتی 
شــود که چندصد میلیــارد دالر به ســهام داران زیــان وارد 
کند. بــه نظــرم ســال ۲0۲۳ ســالی بــرای قدم گذاشــتن به 
زمین محکم تری خواهد بود که همه چیز روی آن ساخته 
می شــود؛ زمینی که ترکیبی از قانون گذاری و فنــاوری را در 
خود خواهد داشــت. به مرور تِک ها می پذیرند که تعامل 

خود را با امور مالی و قانونی گسترش دهند.

پس معتقدید این بازار که تاکنون لبــاس فناوری به تن 
داشته، اگر بخواهد به ثبات برسد، باید لباس فایننس را 
نیز بپذیرند. خیلی ها معتقدند لباس فایننس، بیش از حد 
محافظه کارانه و یک لباس چندصدساله به شمار می رود که 
پروتکل های خاص خود را دارد و هیجان و ریسک پذیری را 
از این بازار جذاب حذف خواهد کرد؛ به نحوی که این بازار 

تصور این بود 
که با ِتک می توان 
کار فایننس را انجام 
داد؛ ولی تجربه 
لونا دقیقاً عکس 
این قضیه را نشان 
داد؛ فهمیدند که 
فایننس هم قواعد 
خاص خود را دارد 
و در امور مالی باید 
دقت بیشتری به 
خرج داد. تجربه 
اف تی ایکس نشان 
داد کنترل ریسک در 
امور مالی اهمیت 
فراوانی دارد؛ 
یک صرافی بزرگ 
رمزارزی دنیا یک شبه 
منفجر شد. به نظر 
من االن بازار از سمت 
ِتک به سمت قواعد 
فایننس می رود و 
قدری محتاط تر و 
متعادل تر می شود

میزگرد
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از هویتی که از روز اول ادعایش را داشته، فاصله می گیرد و 
دستخوش استحاله و تبدیل به چیز دیگری می شود. آقای 
عبادتی! راجع به وضعیت 1401 صنعت رمزارز کشور، شما 
هم بگویید. آقای امین زاده گفتند که بر خالف بازار جهانی، 
در داخل کشور امسال اتفاق ناخوشایندی نداشته ایم. نظر 

شما نیز همین است؟
ســعید عبادتــی: اتفاقــاً قصــد داشــتم اواســط حــرف 
دوست مان وارد شوم و بگویم که اتفاق های ناگوار زیادی را 
در سال جاری تجربه کرده ایم؛ شاید کاربران متوجه نشده 
،باشــند ولی ما انواع رخدادهــای ناگوار را تجربــه کردیم. 
اولین مسئله ای که تمامی شرکت های فناوری ایران را درگیر 
کرد، مشــکالت اینترنت بود که از شهریورماه به معضل 
گســترده ای تبدیل شــد. زیرساخت هایی که ســازمان ها 
توسعه داده بودند، ریموت بود و تیم ها به شکل دورکاری 
کار می کردند. ارتباطات درون سازمانی ما ناگهان با مشکل 
مواجه شد و سرعت اینترنت به یک معضل تبدیل شد. از 
تیرماه با بخشنامه بانک مرکزی، برداشت هایی که از طریق 
پرداخت یاری ها انجام می شــد، به ازای هر شماره شبا به 
100 میلیون تومان محدود شد که همین امر مستلزم تغییر 
زیرساخت از سمت پرداخت یاری و همچنین از سمت ما 
بود. تغییر زیرســاخت مهم نیســت، ولی ناگهان قانونی 
برای جلوگیری از یک اتفاق ناگوار می گذارند، در حالی که 
مثمرثمر نیســت. برای نمونه با قوانین اخیر، هیچ اتفاق 

مثبتی برای نرخ ارز نیفتاد.
دومین مشــکل مربوط بــه محدودیت واریــز ۲۵ میلیون 
تومــان در روز بــه هــر کد ملــی اســت کــه بــرای درگاه های 
صرافی رمزارز در کشور در نظر گرفته شــد. از آبان ماه این 
اتفــاق بی ســابقه در کشــور رخ داد کــه تمــام ســایت های 
اینترنتــی می توانســتند تا ســقف 100 میلیون تومــان در 
روز واریزی داشــته باشــند، ولی محدودیت ۲۵ میلیونی 
برای صرافی های رمزارز تغییری نکــرد؛ یعنی یک چهارم 
ورودی قبلی. این هم مسئله بزرگی شد که امکان خرید را 

از کاربران سلب کرد.
حوالی دی ماه، پلیس فتا خود را در جایگاه رگوالتور قرار داد 
و شــروع به رگوالتوری کرد. این هم اتفاق عجیب و غریبی 
بود که در گذشــته ســابقه نداشــت؛ نه در مجلس، نه در 
دولــت، نــه کمیته هــای اقتصــادی موجــود در نهادهــای 
حاکمیت و نه شــورای عالی فضای مجازی، هیچ کدام در 
این باره اظهارنظری نکردند. پلیس فتا یکسری الزامات ارائه 
داد که شرکت ها برای ادامه فعالیت در بازار، می بایست 
آنها را رعایت کننــد. در عین حــال، رعایت ایــن الزامات، 
تضمینی برای دریافت مجوز صرافی ها به شمار نمی رود! 
به ما می گویند »حتی اگر تمام این الزامات را رعایت کنید، 
فقط انجام داده اید و باز هم شما جزء فضای رگوله نشده به 

حساب می آیید«.

یعنی شما رگوله رگوله نشده هستید!
عبادتی: بلــه به نظرم همین درســت  اســت کــه بگوییم 
»رگولــه رگوله نشــده هســتیم« یعنــی بــه مــا می گویند 
»سازمان ها اگر این مسائل را رعایت کنند، می توانند به 
فعالیت خود در فضای خاکســتری ادامه دهنــد، اما در 
صورت عدم رعایت جلوی فعالیــت آن صرافی رمزارزی 

گرفته می شود«.

آیا الزامات پلیس فتا به اجرا درآمده است؟
عبادتــی: در حــال حاضــر در حالــت ابالغیــه و رعایــت استانداردســازی از ســمت 

سازمان هاست و به زودی به مرحله اجرایی خواهد رسید.

یعنی هنوز بر مبنای آن نظارتی نکرده اند؟
عبادتی: خیر فعــالً در حد ابالغیه اســت و به زودی اجرایی می شــود. بــه همین خاطر 
می گویم 1401 ســالی مملو از تغییر و تحــوالت در مارکت ایران بود. همان طــور که آقای 
مهندس قاسمی گفتند، تمام شرکت های فعال در این حوزه با فناوری دست و پنجه نرم 
می کنند. همه قبول دارند که این فناوری به صورت دســت اول به کشور ما آمده؛ یعنی 
این طور نبوده که ابتدا کل دنیا را بچرخد و سپس در همه جا چکش بخورد و تمیز شود تا 
به اینجا بیاید. فعاالن کشور فناوری را به شکل دست اول و با فاصله بسیار کمی نسبت 
به دنیا دریافت کرده اند. این فناوری در داخل کشور پیاده سازی شده، ولی عده ای دائم 
سنگ اندازی می کنند. حتماً یکسری تفکر پشــت قضیه وجود دارد، ولی چهار، پنج 
اتفاقی که در سال 1401 رخ داد، نوید خوبی برای سال 140۲ نمی دهد. احتماالً در 140۲ 

اکوسیستم رمزارز ایران سال سخت تری را تجربه می کند.

آقای امین زاده شما گفتید که 1402 سال بهتری خواهد بود؟
امین زاده: من گفتم تهدیدها و فرصت هایی پیش روی ماست که هر کدام در جای خود 

قابل تأمل هستند.
عبادتی: اما این رویکرد و نگاهی که حاکمیت ما بر مبنای آن جلو می رود، نوید خوبی را 

برای آینده نمی دهد.

خوب است از جنبه کسب وکار به قضیه نگاه کنیم. دنیا می خواهد در سال 2023 این بازار را 
رگوله کند. رگوالسیون همیشه با محدودیت، سخت گیری و جریمه همراه می شود. در تمام 
دنیا رگوالتور بیشترین تمرکز را بر جریمه می گذارد؛ حتی گوگل هم اگر مرتکب خطایی شود، 
برایش جرایم سنگینی در نظر می گیرند. در دنیا این طور نیست که بگویند »فعالً درگاه گوگل 
را می بندیم تا مدیرانشان بیایند و جواب پس بدهند، ببینیم هدف شان از این کار چه بوده«. 

االن کدام دغدغه حاکمیت در فضای کریپتو را بجا می دانید؟
عبادتی: از دید من، همه دغدغه ها بجا هستند؛ حداقل فرض کنیم که همه اینها بجا 
باشد، ولی فعاالن این حوزه برای هر دغدغه ای راهکار دارند. این حوزه را ابتدا باید به عنوان 
یک صنعت به رســمیت بشناسیم و ســپس دغدغه ها را بشناســیم و برایش راهکار 
بیاوریم. ما هم می خواهیم به رگوالسیون برسیم، ولی دغدغه کنترل نرخ ارز را نمی توان 

از طریق این بازار برطرف کرد.

آیا همین سقف 25 میلیون تومانی واقعاً یک دغدغه بجا بوده؟ آیا می تواند کمکی به کاهش 
تنش های بازار ارز کند؟

عبادتی: بگذارید پاسخ شما را با یک سؤال بدهم؛ هنگامی که سقف ۲۵ میلیون تومانی را 
گذاشتند، دالر ۳۵.۸00 تومان بود؛ در زمان برگزاری میزگرد دالر 47 هزار تومان است. این 
اقدام چه تأثیر مثبتی بر بازار گذاشت؟ می گویند مبلغ تراکنش کل رمزارزها در ایران در 
حدود ۸۵00 میلیارد تومان تخمین زده می شود؛ در حالی که این ارقام صحیح نیستند. 

تو
بی

س
ل اک

عام
دیر

ی، م
ادت

 عب
ید

سع



289
 اسفند 1401

سال ششم
شماره شصت وهفتم

حتی بر فرض که محدودیت ۲۵ میلیون تومانی را بگذاریم، هیچ خروجی مثبتی نداشته، 
اما در عوض چه دغدغه هایی را به وجود آورده؟ بســیاری از معامالت حالت زیرزمینی 
پیدا کرده اند. بسیاری از معامالت به صرافی ها و پلتفرم های خارجی انتقال یافته اند. االن 
کاربر ایرانی دنیا را رصد می کند. تا دیروز می توانست 100 میلیون تومان پرداخت انجام 
دهد و امروز ۲۵ میلیون تومان! فوراً برایش سؤال می شود که پشت صحنه چه اتفاقی در 
حال رخ دادن است؛ با شرکت ها تماس برقرار می کنند که »چه اتفاقی رخ داده؟« و دارایی 
خود را از صرافی های امن داخلی که در کشور در حال فعالیت اند و تحت نظارت رگوالتور 
هستند، به صرافی خارجی می برد. آیا این روش، ریسک ها را افزایش نمی دهد؟ واقعیت 
 را نمی توان نادیده گرفت. آیا امکان ریســک در صرافی های خارجی بیشــتر نیســت؟

قاسمی: در تکمیل صحبت های آقای عبادتی، می دانیم که حاکمیت دغدغه خروج ارز 
را مطرح می سازد. گفته شده که طی یک سال اخیر، در قیاس با کل دهه اخیر، بیشترین 
مقدار خــروج ارز از کشــور به وقوع پیوســته اســت. این یک اتفاق بســیار ناخوشــایند 
به شمار می رود. تمام کشورهای دنیا برای جذب سرمایه رقابت می کنند، ولی ما نه تنها 

جذب نداشته ایم، بلکه شــاهد حجم زیادی خروج ارز 
نیز بوده ایم. این امر باعث مستهلک شــدن سیســتم 
اقتصــادی می شــود. دالیــل مســئله را همــه مــا خوب 
می دانیــم، ولی دربــاره دالیل ســخن نمی گویم. شــاید 
دولت برای دشوار ساختن راه های خروج ارز تالش کند، 
ولی نتیجه چه خواهد بود؟ اگر تتر را معــادل ارز و دالر 
تلقی کنیــم، درمی یابیم که مشــکل اصلــی مربوط به 
خروج دالر فیزیکی اســت. قیمت دارایی های فیزیکی 
در ایران دارد رشد بیش از حدی پیدا می کند، زیرا توان 
تولید دارایی فیزیکی به سرعت رشد نقدینگی نیست. 
این فشــار به دارایی های فیزیکی وارد می شود، ولی به 
دارایی هــای مجازی ماننــد بورس کــه متکی بــه دارایی 
واقعی هستند، منتقل نمی شــود. بدین ترتیب، افراد 
سعی دارند دارایی های مشهود و مشخص را برای حفظ 
ســرمایه خود در برابر تورم به دســت آورنــد. به اعتقاد 
من، با این نگاه، دارایی های مجازی مثل »تتر« می تواند 
نقش »ضربه گیر« را در برابر خروج ارز ایفا کند؛ شاید 
به کاهش تورم منجر نشود، ولی سرعت تورم را تعدیل 
می کند. هر چقدر به سمت بازارهای مجازی برویم، به 

کاهش تورم کمک خواهیم کرد.
جریان ارزی کشور گرچه با خروج همراه است، اما ورود 
نیــز دارد. در هیچ کجــای دنیا بازارهــای مالی یک طرفه 
نیستند؛ از یک سو پول خارج می شود و از سوی دیگر 
به کشور می آید. پول فیزیکی نمی تواند به راحتی به بازار 
ایران بیاید و به ریال تبدیل شــود، ولی در بــازار مجازی 
جریان ورودی بدون محدودیت است. من نمی دانم که 
آیا سرجمع بازار ارز ما به سمت خروج است یا ورود، ولی 
می دانم که جریان دوطرفه است؛ پس اتفاقاً بازار مجازی 
می تواند به کمک بیاید و از فشار وارده بر بازار فیزیکی 

دالر و ارز بکاهد.
دومین مســئله مهم اینکه هنوز ابزارســازی مناســبی 

برای بازار کریپتو رخ نداده است. قبالً »آتی سکه« را در بورس داشتیم، ولی تعطیل شد، 
چون قیمت سکه را از قبل پیش بینی می کرد. آیا با تعطیلی این ابزار، قیمت دالر و سکه 
به سمت کاهش رفت؟ هرگز! ولی یکی از ضربه گیرهای بزرگ بازار را متوقف کردیم. چرا 
در بازار بورس آمریکا، اجازه فعالیت به ابزارهای فیوچر بیت کوین و کریپتو را می دهند، 
ولی ابزارهای اســپات )Spot( اجازه فعالیت ندارند؟ چــرا صندوق های آنجا فقط اجازه 
ســرمایه گذاری در فیوچــر را دارند، نه اســپات؟ مفهــوم »اســپات« یا »بــازار نقدی« به 
مثابه »خرید« یعنی »رشد« است، ولی فیوچر در کنار خرید، دارای ابزارهای فروش یا 
Short-Sell اســت؛ یعنی مجوز می دهند تا به ابزار فروش هم کمک شود. اگر عده ای 
تصور می کنند که آن بازار باید به زیر کشــیده شــود، راهکاری برای حفظ سرمایه خود 

می اندیشند، ولی در کشور ما که ابزار فیوچر متوقف مانده، 
همه می فهمند که فقط یک راهکار برای این موضوع وجود 
دارد؛ »بخر«. راه دیگری وجود ندارد. اتفاقاً از ابزارهای مالی 
استفاده درستی نمی کنیم. با انواع محدودیت می خواهیم 
جلوی آســیب را بگیریــم، در حالی که ایــن محدودیت ها 
تا به حال جواب نداده اند. تجربه دنیا ثابت کرده که چنین 
شــیوه هایی جواب نخواهد داد؛ بایــد در پی تغییر راهکار 

باشیم.

شما چقدر امیدوار هستید که تغییر راهکار اتفاق بیفتد؟ آیا 
نشانه هایی از تغییر را می بینید؟

قاسمی: خیر، نشانه خاصی نمی بینم.

وارد بحث رگوالتوری شده ایم که موضوع داغی است. 
مصادیق محدودیت زای رگوالتــوری را آقای عبادتی 
برشمردند و گفتند که در سال 1401 خطاهایی پیش آمده 
است. االن قانون اصالح بانکداری در مجلس مطرح است 
که رگوالتور صفر تا صد بازارهای مالی را بانک مرکزی 
می دانند. یکی از گرفتاری های این فضا، همین است که 
نوعی رگوالتور یا شبه رگوالتور، الزامات، ممنوعیت ها و 
محدودیت هایی می گذارد که همه کسب وکارها ملزم به 
اجرای آن هســتند، چون ابزار نظارتی در دست او قرار 
گرفته، ولی به محض اینکه کسب وکارها می خواهند خود 
را با قواعد جدید وفق دهند، می فهمند که آن مرجع اصاًل 
رگوالتور نبوده و کــس دیگری مقررات گذاری می کند. 
جمع بندی از وضعیت رگوالتوری در سال 1401 چیست؟ 
ادامه وضعیت کنونی چه چیزهایی را از اکوسیســتم، 

به خصوص در حوزه تبادل سلب می کند؟
امین زاده: ابتدا صحبت قبلی خــود را اصالح می کنم. ما 
نیز تحت همان فشارهایی بودیم که بر کل اکوسیستم وارد 
شده؛ وقتی گفتم »اتفاق ناگواری نیفتاده« منظورم اتفاقات 
مشــابه فضای بین الملل )لونا( بــود که ناشــی از عملکرد 
درونی اکوسیستم  هســتند. این اکوسیســتم از وقتی به 
وجود آمده، دائم تحت فشــارهای مختلف قرار داشــته و 
همه می توانند داستانی طوالنی از آن را بازگو کنند. تعدادی 
از پروژه های پانزی باعث آسیب به مشتریان شدند و ما نیز 
مدام می گفتیم که »در این پروژه ها مشارکت نکنید«، ولی 
نمی توانستیم جلوی حق انتخاب و آزادی آنها را بگیریم. 
ایرانی ها زیان زیادی از اتفاقات اکوسیستم متحمل شدند؛ 
از ســقوط لونا گرفته تا گاال که کاربــران و صرافی ها، هر دو 

متضرر شدند. 
اما درباره سؤال تان. نکته حائز اهمیت در مورد رگوالتور این 
است که هنوز نمی داند چه می خواهد و چه خواسته هایی 
از این اکوسیســتم منطقی هســتند؛ حتی نقش خود را 
در مقابل نفع عمومی و جامعه مشــخص نکرده اســت. 
در ایران، رگوالتور خود را در جایگاه پدری می بیند که باید 
صرفه و صالح فرزندانش را در نظر بگیرد و این کار را حتی 
به هزینــه ســلب آزادی انجــام می دهــد. بخش زیــادی از 
»اقتصاد دســتوری« در کشــور ما به دلیل همیــن رویکرد 
و دیدگاه اســت که »مــن تصمیم می گیــرم واقعیت ها به 
چه شــکل تفســیر شــوند«. در صنعت ما، مصــداق این 
قضیه همین محدودیت ۲۵ میلیونی اســت که ناشــی از 
تفسیر اشتباه بوده است. اساساً ماهیت و ذات رگوالتور 

نکته حائز 
اهمیت در مورد 
رگوالتور این است 
که هنوز نمی داند 
چه می خواهد و 
چه خواسته هایی 
از این اکوسیستم 
منطقی هستند؛ 
حتی نقش خود را در 
مقابل نفع عمومی 
و جامعه مشخص 
نکرده است. در 
ایران، رگوالتور 
خود را در جایگاه 
پدری می بیند که 
باید صرفه و صالح 
فرزندانش را در 
نظر بگیرد و این کار 
را حتی به هزینه 
سلب آزادی انجام 
می دهد

میزگرد
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با مداخله گر فرق دارد؛ تنظیم کننــده نباید مداخله  کند، 
اما مصداق عینی مداخله بــود. تا قبــل از محدودیت ۲۵ 
میلیون تومانی، هم ما و هــم همکاران مــان را بردند و نظر 
خواســتند و برخی مورد بازخواســت قــرار گرفتنــد. امروز 
افزایش تصاعدی قیمت ها از حذف آن بازیگران نیز نشئت 
می گیرد. چه در حوزه رمزارز و چه در سیاست های رسمی، 
هر گاه رگوالتور تعریف مشــخصی از رگولیشــن نداشته 
باشد، دست به مداخله می زند و ضمناً مداخالت را نیز به 

شکل صحیح تدبیر نمی کند.
بســیاری از دغدغه هــای تنظیم گــر بجا هســتند؛ قاعدتاً 
وضعیت این اکوسیســتم مالحظــات مهمــی را به دنبال 
دارد. ما هر سال با همکاران خود جمع بندی و برنامه ریزی 
اســتراتژیک برای ســال آینده انجام می دهیم. امسال به 
همکاران می گفتم »دعا کنید دولــت کاری انجام ندهد و 
مداخله ای نداشته باشد، چون مداخالت دولت همیشه 
همــراه بــا محدودســازی اســت و بــه بــازار آســیب جــدی 
می زند«. اقتصاد دستوری هرگز نتیجه بخش نبوده است! 
پلیس فتا هم جدیداً به خاطر ناکارآمدی نهادهای رسمی 
پا به عرصه قانون گذاری گذاشته است. نهادها هیچ یک 
کارکرد خود را ندارند، پلیس هم که باید مجری قانون باشد، 
تصمیم بــه قانون گــذاری یــا ضابطه گــذاری می گیــرد. در 
مواردی پلیس بعضاً حساب یا درگاه را بدون حکم قضایی 
می بندد. نمی دانم که آیا دیگر دوستان نیز تجارب مشابه 
داشته اند یا نه، ولی ما این مسائل را در اکوسیستم خود 
شــاهد بوده ایــم. امیدواریم در ســال آینــده دور هم جمع 

شویم و راهی برای گفت وگو با نهادهای تنظیم گر بیابیم.

راهکارها و راه حل هایی که می گویید خود اکوسیســتم 
می تواند ارائه دهد، چیست؟ باالخره باید دنبال چه چیزی 

باشید و روی چه راهکارهایی تأکید کنید؟
عبادتــی: در ادامه صحبت هــای آقای مهندس قاســمی 
می گویم که به نکته درســت و دقیقی اشــاره داشتند. در 
بــازار دالر )فیزیکی( امکان تأمین نداشــتند؛ مردم تأمین 
دالر را از طریــق تتر انجــام می دادند. تا جایــی که می دانم 
ما بــرای حواله ها هیچ مشــکلی نداریم، مشــکل فقط در 
تأمین اسکناس فیزیکی است. دالرِ تتر هم معموالً حواله 
می شود؛ جابه جایی پول نقد صورت نمی گیرد. مثالً کسی 
که می خواهد 10 هزار تتر بخرد، نمی رود 10 هزار اسکناس 
بپردازد. این مسیر به درستی پیش می رفت، »ولی مسیر 
درســت را عوض کردند«؛ کار از اســاس صحیح بــود. چرا 
راه درســت را چرا تغییر دادند؟ چه عنادی داشــتند؟ چه 
مســئله ای باعــث ایــن تصمیم شــد؟ دلیلــش را شــفاف 
نمی گوینــد. فقط بیان می شــود کــه »ما به خاطــر کنترل 
نــرخ ارز، محدودیت هایی اعمــال کردیــم«. خب، نتیجه 
چه شــد؟ چند درصد افزایش نــرخ ارز در همین ســه ماه 
اخیــر رخ داد؟ آیا ایــن کار نتیجه داشــت؟ حاال که نتیجه 
حاصل نشــد، چرا وضعیت را برنمی گردانند؟ سیســتم 
موجود دچار لَختی و سســتی اســت؛ همــه ما معتقدیم 
این سیســتم تنظیم گری دولتی به قدری لَخت است که 
هرگز به پای چابکی شرکت ها نمی رسد. حداقل خواسته 
شرکت ها این است که وضعیت را به روال سابق برگردانند. 
بر فرض که ما نمی دانیم؛ 10 نفر عاقل را کنار هم بنشانند که 
ببینند چنین تصمیمی چه عوارض و ضررهایی داشته و 

نرخ ارز چه اندازه رو به افزایش رفته است. منبع نرخ تتر از کجاست؟ تأمین آن از کجا رخ 
می دهد؟ چه اتفاقی برای تتر می افتد؟ به قول آقای قاسمی تتر فقط خارج نمی شود، ورود 
هم داریم. احتماالً دوستان در بانک مرکزی آمار و ارقام دقیقی از وضعیت موجود ندارند. 
تصمیم گیری هایشــان بر حسب عدد نیســت، بر حســب گفته و حدس است. مثالً 
می گویند »دالر دارد باال می رود؛ چه کار کنیم؟ رمزارز عامل خروج دالر است، رمزارزی ها 
دم دســت مان هســتند، قبل از همه آنهــا را می بندیــم«، در حالی کــه صرافی ها عامل 
نیستند؛ مبادالتی که از صرافی ها به معامالت زیرزمینی کشیده شده و چاپ بی رویه 
اسکناس بدون ایجاد زیرساخت عامل آن است. ولی توجه نمی کنند که تصمیمات شان 
روی کسب وکارها و در مرحله باالتر روی سرنوشت کشور چه تأثیری می گذارد. باالخره 
هر کدام از این شرکت ها حداقل 100 نیرو دارند؛ این 100 نیرو حقوق می خواهند، مالیات 

می پردازند، چنین روشی روی تمام شرکت ها و اقتصاد ایران تأثیر می گذارد.
امین زاده: یک نکته را هم من اضافه می کنم. هر کس اقتصاد خوانده باشــد، علت 
تورم را می فهمد. اولین مشکل آنجاست که تورم را  گرانی تعبیر می کنند؛ بعد دوربین 
را برمی دارند که از یک فروشــگاه فیلم بگیرند و بگویند »عامل گرانی را گرفتیم، این 
فروشــگاه جنس خود را گــران فروختــه، او را جریمــه می کنیــم، کاالی او را هم حراج 
کردیم«. در افزایش نرخ دالر، صرافی هم همان فروشــگاه است که می گویند »گران 
فروخت «؛ مسئله جای دیگر است. عامل اصلی سیاست گذار است. دولت بودجه را 
می بندد، بانک مرکزی منابع پولی را در اختیار دولت می گذارد و همین اتفاق می افتد 
که می بینیم. وقتی تــراز تجاری، تراز بین المللــی و عرضه و تقاضا، متعادل نباشــد، 
نتیجه اش افزایش قیمت دالر اســت. دالر که باال می رود، دنبــال یکی می گردند که 
دوربین را روی صورتش بگیرند و بگویند عامل گرانی پیدا شــد؛ ســپس صرافی ها را 
محدود می کنند و محدودیت ۲۵ میلیون تومانی می گذارند، اما باز هم مسئله حل 
نمی شــود. باز فردا رئیس جدید می آید و حــرف تازه ای می زند. ایــن چرخه اولین بار 
نیست که رخ می دهد. مثل روز نتیجه روشن است و تنظیم گر هم می داند که رمزارز 
عامــل گرانی دالر نیســت. بعضــاً خودشــان می گویند »چــاره ای نداریــم، نهادهای 

امنیتی به ما ایراد گرفته اند و ما مجبور بودیم اقدامی نمایشی بکنیم«.

پیشنهاد می دهید که رگوالتور نظر کسب وکار ها را بپرسد و از بن بست فعلی بیرون بیاید. 
اگر بخواهید از جانب اکوسیستم چند پیشنهاد برای سال 1402 ارائه بدهید، پیشنهادهای 

مصداقی و رویکردی شما کدام اند؟
امین زاده: چند نکته به ذهنم می رسد؛ اولین مسئله ای که رگوالتور باید به آن اهمیت 
بدهد، این اســت که مســتقل از فعالیت کاربر باید بداند آیا وجوهی که بــه امانت نزد 
صرافی هاست، امن هستند یا خیر؛ چون اگر برای یک صرافی از این باب اتفاقی بیفتد، 
همه صنعت دچار آسیب می شود. این نکته باید برای ما، برای کاربران و برای رگوالتور 
مهم باشد؛ اینکه امنیت دارایی کاربر را چطور تضمین کنند، البته راهکارهای مختلفی 
دارد. در پیش نویس مقررات قبلی نوشته بودند »همه وجوه را باید دست ما بدهید«. 
اینکه راه حل نیست! رگوالتور مسئله را تا حدی فهمیده، ولی نمی تواند راه حل مؤثری 

ارائه دهد.
دومین نکته اینکه سیاست گذار یک نهاد عمومی است؛ نهاد عمومی می تواند بگوید 
»من از محل فعالیت تو می خواهم انتفاع داشته باشم«. انتفاع رگوالتور از چه طریق 
اتفاق می افتد؟ از راه مالیات! در کل اقتصاد همین طور اســت که تا وقتی چرخ اقتصاد 
نچرخد، دولت هم درآمدی ندارد؛ البته منظورم اقتصاد سالم است. رگوالتور می تواند 
مالیات دریافت کند. البته این دغدغه بجاســت، ولی نســبت به راه  حل هایی که ارائه 
می دهند، نگران هستیم. نگرانیم که به این بهانه، سر چهار نفر را ببُرند و به همه آسیب 
بزنند. این مسائل را باید با اکوسیستم مطرح و سپس برطرف کنند. دغدغه پول شویی 

نیز به درستی مطرح شده و ما برایش راه حل داریم؛ کافی است با ما گفت وگو کنند.

آقای قاسمی نظر شما چیست؟ چه پیشنهادهایی از سمت اکوسیستم به رگوالتور می دهید؟
قاسمی: به نظرم هر جا از تجربیات جهانی کمک گرفته ایم، در نهایت تصمیمات مان 
اثر مثبت گذاشته و به تغییر کمتری احتیاج داشته است. هر جا دور هم نشسته ایم و 
تصمیمات سریع و آنی گرفته ایم، با درصد زیادی از شکست مواجه شده ایم. رگوالتوری 
حوزه رمــزارز نیز تجارب جهانــی دارد. نمی گویــم دنبال اروپــا، آمریکا و کشــورهای دور 
برویم؛ همین کنار دست مان امارات نیز سیاست گذاری انجام داده است. هفته گذشته 
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مجوز VARA یا Virtual Asset Regulatory را رونمایی کردند. من در چند روز گذشته 
مطالعه ای روی اســناد آن می کــردم و دیدم شــرایط را به صورت دقیــق تحلیل می کند و 
می گوید هر کس می خواهد صرافی بزند و در زمینه دارایی دیجیتال یا کریپتو کار کند، 
باید این نیروها و این زیرساخت را داشته باشد، این تست های فنی را فراهم سازد، این 
مبلغ را واریــز کند، قوانیــن KYC و KYT و AML را بــه اجرا درآورد و بعد هم درخواســت 
می دهد و چند مجوز می گیرد. یک نقشه راه کامالً مشخص گذاشته اند. این نقشه را از 
خودشان درنیاورده اند؛ دو، سه سال است که روی تجارب بین المللی کار می کنند، تعداد 
زیادی مشاور بین المللی داشته اند. متأسفانه در ایران بزرگ ترین مشکل این است که 
هیچ دسترسی به مشاوران و شرکت های بین المللی نداریم. تجارب بین المللی را فقط از 
چند جست وجوی سطحی در اینترنت می گیریم و نتیجه اش همین سیاست گذاری 
غلط در تمام حوزه ها می شــود. بنچ مارک های جهانی به راحتی قابل بررسی و استفاده 

برای اکوسیستم داخلی هستند.
اینکه چــه کســی را به عنــوان رگوالتــور بگذارند، محــل بحث به نظــر می رســد. در دنیا 
بعضی کشــورها مثل ایران هســتند و چند رگوالتورِ حوزه ای و بخشــی را برای بازارهای 
مالی می گذارند؛ بانک مرکزی، شورای پول، بیمه مرکزی و... همگی در جایگاه رگوالتور 
می نشینند و معموالً همه آنها با هم درگیر هستند و انرژی کسب وکارها در بازی بین آنها 
هدر می رود. بعضی کشورها هم رگوالتوری تجمیع شــده دارند و به او می گویند »شما 
که  داری سیاســت گذاری می کنی، این یکی را هم که جدید اســت، مدیریت کن«. کل 
بازار پول، بیمه و ســرمایه را به دست یک رگوالتور می سپارند تا کسب وکارها بین چند 
نهاد مختلف پاسکاری نشوند؛ این طور نیست که بگویند »این قسمت مرتبط با پول 
است و باید از یک رگوالتور دیگر مجوز بگیری، آن قسمتش مربوط به سرمایه است و 
از رگوالتور دیگر مجوز بگیر«. قطعاً بازار پول به تنهایی نمی تواند این حوزه را رگوالتوری 
کند؛ یعنی بانک مرکزی رگوالتور مناسب به شمار نمی رود، چون بانک مرکزی فقط پول را 
می شناسد. شاید درباره فلزات گران بها هم نظر بدهد، ولی پیرامون بازار دارایی نمی تواند 
نظری ارائه بدهد؛ کارکرد این بازار چیز دیگری است. بانک مرکزی فقط یک پیچ در دست 
دارد به نام »نرخ بهره« که با همان پیچ می خواهد تورم و تمام مسائل اقتصاد را کنترل 
کند. ابزار دیگری ندارد. بازار سرمایه، همان بازار دارایی است. در دنیا معموالً حوزه کریپتو 
را به دست همین رگوالتور دارایی ها می سپارند. به نظر من کارکرد کریپتو بیشتر جنبه 

سرمایه گذاری و کاربرد کاالیی دارد.

SEC هم این بازار را به عنوان کامودیتی )Commodity( می شناسد و تنظیم گری را بر همین 

اساس انجام می دهد؛ نه اینکه رمزارز را نوعی پول جدید در نظر بگیرد.
قاسمی: در تمام دنیا این  گونه است و در ایران که بانک مرکزی با نگاه کامالً محدودکننده 
]و محافظه کارانه[ عمل می کند، اوضاع بدتر است. بانک مرکزی می خواهد به هر قیمتی 
شــده فضا را تحت کنترل درآورد؛ پــس در چنین حوزه ای نــوآوری معنا ندارد. پارســال 
که نزد آقای صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی رفتیم، خیلی منت  گذاشــتند که این 
اولین جلسه رئیس کل بانک مرکزی با فین تک هاست، یعنی بانک مرکزی فین تک ها را 
به عنوان عضوی از اکوسیستم نمی شناسد تا با ایشان جلسه ای بگذارد. بعد هم تعامل 
خاصی اتفاق نیفتاد. با چنین رگوالتوری چطور می توان راجع به نوآوری های دیسراپتیو 

)disruptive( صحبت کرد که کل دنیا را به چالش کشیده است؟

عبادتی: بگذارید سؤالی بپرسم؛ در دنیا وقتی می خواهند 
یک پدیــده را رگوالتوری کنند، چند ارگان و چند ســازمان 
درگیر می شــوند؟ چند طرح بیرون می آید تا باالخره یکی 
از آنها انتخاب شود؟ از سال 1۳9۸ که نهادهای حاکمیتی 
به صــورت جــدی وارد عرصــه رگوالتــوری شــده اند؛ بنــده 
هفت یا هشت طرح پیشــنهادی دیده ام، ولی هر کدام از 
تنظیم گران می گویند »طرح بقیه را قبول نداریم، طرح ما 
درست است« و بعد هم نسخه های جدید ارائه می دهند؛ 
ابتدا نسخه ۲۲ را به دست ما می رسانند و بعد می روند تا 
نســخه ۳۵ بیاید که همه چیز در آن تغییر کرده است! در 
چنین شرایطی تنظیم گری امکان پذیر نیست. وقتی چند 
نهاد دور یک میز بنشینند، ولی نتوانند بر سر یک طرح 
به توافق برسند، نهایتاً »الزامات پلیس فتا« بیرون می آید 
و هنگامی کــه ما بــه الزامات پلیــس فتا انتقــاد می کنیم، 
می گویند همه نهادهای تصمیم گیر پشــت این الزامات 
بوده اند. پس طرح شــورای عالی فضای مجازی چه بوده؟ 
طــرح آقــای صدرآبادی چــه بــوده؟ طرحی کــه در مجلس 
پیگیری می شد، چه بود؟ همه آنها می گویند تمام نهادها 
در مورد طرح ما اتحاد دارنــد و آن را پذیرفته اند. اولین گام 
باید این باشد که یک متولی مشــخص برای تنظیم گری 
قرار دهیم؛ از قبل مشخص شده که قانون گذار این کشور 
مجلس شورای اسالمی است. رگوالتوری باید از مجلس 

شروع شود، نه جای دیگر.
اولیــن گام ایــن اســت کــه چــه کســی رگوالتــوری انجــام 
دهد و همه پشــت ســر او حرکــت کننــد. آقــای توانگر در 
مجلس صحبت خوبی کــرد و گفت مــا خودمان هــم ]از 
وضعیت کنونی[ خسته شده ایم؛ ]بهتر است[ با کمیته 
اقتصاد دیجیتــال دولت جلســه بگذاریم و هر چیــزی را 
که آنها بگویند، انجام دهیم. از بس که طرح بیرون آمده، 
مجلسی ها هم خسته شده اند؛ هیچ کدام از طرح ها هم به 

اجرا درنمی آید.
دومین مسئله مهم این است که تنظیم گران باید سؤالی 
را مطرح کنند تا ما راهکار بدهیم. در نسخه اول طرح آقای 
صدرآبادی، عبــارت »100 درصد دارایی کاربــران« را به کار 
بردند، ولی مدام نســخه ها آپدیــت و راهکارهایی از طرف 
کسب وکارها پیشنهاد می شد. در عرصه تنظیم گری سه 
نقش حائز اهمیــت وجــود دارد؛ اول کســب وکار ها، دوم 
حاکمیت، سوم مصرف کننده. طرح باید به گونه ای باشد 
که همه این ســه نقــش از نتیجه خوشــحال باشــند. این 
عرصه به طور کامــل، متمرکز بر فناوری اســت؛ در صورت 
برآورده نشــدن خواســته های کاربر ایرانی، بســیار راحت 
به ســمت صرافی ها و پلتفرم های خارجی ســوق می یابد 
و دارایی را از کشــور بیرون می فرســتد. این حساســیت را 
نمی توان نادیــده گرفت؛ باید برایــش راهــکار ارائه دهیم. 
شما یک مسئله کوچک را مطرح می کنید و ناگهان تمام 
کاربران به سمت پلتفرم ها و صرافی ها هجوم می آورند که 
»آیا این خبر واقعیت دارد؟« کافی اســت ساعت هشت 
شب یک نفر در مصاحبه بگوید »فالن اتفاق قرار است در 
حوزه رمزارزها بیفتد«. از فردا کال سنتر تمام صرافی ها از 
حجم تماس ها و پیغام ها منفجر می شود؛ مردم دائم زنگ 

می زنند و سؤال می پرسند.
طرح هــای ناپختــه و اتفاقــات عجیب وغریــب دائمــاً در 
کشــور شــکل می گیرد، به نحوی که ما تعجــب می کنیم 
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و نمی فهمیم اینها در کدام اتاق فکر شــکل گرفته است. 
قبل از هر چیز حتماً باید مشــخص باشــد که چه کســی 
تصمیم می گیــرد و تمــام حاکمیت به او مشــورت بدهند 
و کارشناســان و کســب وکار ها همگی زیرمجموعه همان 
تصمیم گیر باشند. اولین گام همین است که تمام نهادها 
درگیر تنظیم گری نشوند. دوم اینکه اگر بخواهیم به سمت 
مجوزدهی برویم که همین هم معایب فراوانی دارد، باید در 
دست یک نهاد مشخص باشد و اگر بخواهیم به سمت 
بــازار آزاد برویم، بــاز هم باید نقشــه راه مشــخصی وجود 
داشته باشد تا طی مدت معین به خروجی برسیم. همه 
کشورهای اطراف مان تجارب مشخصی دارند. به نظر من 
بهتر اســت از آنها الگو بگیریم، بهتر است کپی کنیم، نه 
اینکه چرخ را از نو اختراع کنیم؛ آنها قبل از ما راه را رفته اند. 

یک سؤال دیگر هم از شما می پرسم تا بحث رگوالتور را 
ببندیم و به اکوسیستم بپردازیم. یکی از دوستان اشاره 
فرمودند که در ســال 2022 اتفاقات بسیار ناخوشایندی 
در دنیا افتاد که در داخل مشــابه آن پیش نیامد. ماجرای 
اف تی ایکس و لونا تأثیرات منفی شدیدی بر اکوسیستم 
جهانی گذاشــت. احتمال وقوع اینها در اکوسیســتم 
داخل کشور چقدر اســت؟ آیا ماجرای کریپتولند مشابه 
همان قضیه نبوده که در کشــور خودمان زودتر از بقیه 
رخ داده اســت؟ آیا وضعیت کنونی، نشانگر بلوغی است 
که خودنظارتی کسب وکارها را نشــان می دهد و اینکه 
کسب وکارهای ما از برخی اشتباهات استراتژیک که به کل 
زیست بوم آسیب می زند، پرهیز می کنند؟ یا این خطرات 

شتری است که به اکوسیستم ما هم راه می یابد؟ 
عبادتی: باالخره این بازار با ریسک همراه است؛ ابتدا باید 
ریسک را بپذیریم، سپس درصد ریسک را بشناسیم و بر 
اساس درصد، ریسِک کسب وکار ها را تشخیص دهیم؛ 
آن وقــت اگر از حــد اعتدال باالتــر بود، ریســک را کاهش 
دهیم. همان طــور که آقــای امیــن زاده گفتند، بــه نظر من 
نیز، در بازار داخلی، صرافی ها تا حدی ضرر مردم را جبران 
کردند، نگذاشتند که اتفاق ناگواری بیفتد. داستان گاال و 
لونا اتفاقات عجیب وغریبی در دنیا به شمار می رفت، ولی 
صرافی های ایران توانستند بخشی از قضیه را جبران کنند. 
همه صرافی ها می دانستند که این اکوسیستم هنوز بالغ 

نشده و جای زیادی برای رشد و بلوغ دارد.
اتفاقات مشــابه  بــاز هــم در کشــور و در دنیــا رخ می دهد، 
ولی باید از حاال به فکر پیشگیری باشــیم. شاید رگوالتور 
نتواند همه خطرات را متوقف سازد، ولی باالخره ریسک 
را کاهــش می دهد. یــک رگوالتوری درســت از ریســک ها 
می کاهد. اف تی ایکس هم در بورس بود؛ درست می گویم، 

آقای قاسمی؟
قاسمی: نه، اف تی ایکس در بورس نبود، فقط کوین بیس 

در بورس حضور داشت.
عبادتی: بله، کوین بیس در بورس بود، اما اف تی ایکس هم 

یک صرافی شناخته شده به شمار می ر فت.
امین زاده: در آمریکا کاربران بسیار زیادی داشت.

عبادتی: بلــه، یوزربیــس قــوی ای در آمریکا داشــت. آنها 
هــم حتمــاً ایــن ریســک ها را از قبــل شناســایی کرده اند، 
ولی باالخــره اتفاق افتاد؛ ایــن احتماالت وجــود دارد، ولی 

ریسک ها را باید کاهش داد.

پس شما معتقدید که خطرات مشابه می تواند ناگهان کل اکوسیستم را تکان دهد و حتی 
به رگوالتور بهانه بدهد که »ببینید، من گفته بودم«. بعد از ماجرای اف تی ایکس شخصی 
مثل »گری گنسلر« آمد و همه جا گفت »همان اتفاقاتی که گفته بودم، رخ داد«. از ابتدا او 
را با برچسب سخت گیری می شناختند، ولی حاال دستش پر شد و بهانه در دست داشت. 
تازه در آنجا به خاطر اقتصاد آزاد، منافع کسب و کار را در اولویت قرار می دهند. به نظر شما 

کسب و کارها چه احتماالتی را باید مدنظر قرار دهند؟
قاســمی: به نظر من صرافی های ایرانی به بلوغ خوبی رســیده اند و ریسک های خود را 
می شناسند. اکثر آنها تا حد زیادی ریسک ها را مدیریت می کنند. همین دو سال قبل 
بود که در ترکیه دو صرافی مبلغ زیادی را کالهبرداری کردند و رفتند، ولی در ایران چنین 
اتفاقی در میان صرافی های مطرح رخ نداده است. کریپتولند از ابتدا هم مشخص بود 

که مشکل دارد؛ معلوم بود که برای کار سالم نیامده است.

آن ماجرا تقریباً پیش از شــکل گیری اکوسیســتم کنونی بود؛ هنوز کســب و کارهای 
شناسنامه دار در اینجا شکل نگرفته بودند.

قاســمی: وقتی یک نهــاد تصمیم گیــر با ســاختار مشــخص نداریم، همه آســیب را 
می بینند. ســپس یکی مانند کریپتولند می آید و همه را بدنام می کند. حتی کســی 
که بخواهــد کار درســت انجام دهد، بــه او برچســب های منفی می زنند. بــه نظر من 
اکوسیستم ایران ریسک بزرگی در داخل خودش ندارد؛ مگر دولت به او ریسک هایی 

وارد کند.
امین زاده: من هم موافقم، فقط چند نکته را اضافه می کنم تا از زاویه دیگری به موضوع 
بنگریم. پرسیدید که چقدر احتمال اتفاقات مشابه وجود دارد؟ احتمال هر اتفاقی 
وجود دارد؛ مگر ماجرای مؤسسات اعتباری را ندیده ایم؟ آنها نتوانستند وجوه مردم 
را برگردانند و نهایتاً دولت پول چاپ کرد و در اختیارشان گذاشت تا بدهی های خود 
را بپردازند. مگر ماجرای آنها با ماجرای صنعت کریپتو تفاوت داشت؟ همان اتفاقات 
ناگوار صنعت کریپتو در صنعت پولی نیز پیش آمد. فروپاشی بازار مسکن در سال 
۲00۸ ناشی از همین ایرادات سیستم سنتی فایننس بود، ولی امروز اگر چنین اتفاقی 
در صنعت رمــزارز رخ می دهد، سیاســت گذار ســریع می گوید که »مــن از قبل گفته 
بودم؛ حاال باید ســخت گیری را بیشتر کنیم«. همیشــه باید مدنظر داشت که نظام 
غیرمتمرکز رمزارز قرار است جایگزین نظام مالی متمرکز باشد؛ پس طبیعتاً مسیری 
را طی می کند که سیستم سنتی طی صدها سال به آن رسیده است. طبیعتاً در مسیر 
اتفاقات ناگواری هم رخ می دهد و در آینده نیز پیش می آید، اما باید ببینیم افرادی که 
در این باره حرف می زنند، چه انگیزه ای دارند. باید دید با حذف این اکوسیســتم چه 
کسی برنده نهایی خواهد بود. اکنون دولت ها به ســمت CBDC رفته اند؛ این پدیده 
یکســری ابزارهای فناورانــه را در اختیــار بانک های مرکزی قــرار می دهــد. در یوتیوب 
مناظره ها و بحث های خوبی راجع به آن وجود دارد؛ درمی یابید که دولت ها نسبت به 

فراگیر شدن صنعت رمزارز احساس خطر می کنند.
مجمع جهانــی اقتصــاد شــعارش »The Great Reset« اســت؛ می گویند سیســتم 
اقتصاد بین المللی با این حجم از بدهی نمی تواند استمرار یابد. در سال ۲009 بیت کوین 
ظهور کرد و در اولین بلوک )Genesis Block( آن، یک جمله از روزنامه تایمز با مفهوم 
شکســت سیســتم مالی جهان وجود داشــت. بیت کوین اساســاً ظهور کــرد تا نقش 
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جایگزین را ایفا کند. نظام پولی جهان پذیرفته  که باید به ســمت Great Reset برود، 
ولی آنها همزمــان به دنبال راه های کنتــرل می گردند. مسئله شــان با بیت کوین همین 
است که کنترل ندارند؛ پس هرگز مسیرش با دولت یکی نمی شود. رگوالتورها همیشه 
در پی نظارت و کنترل و تمرکز هســتند؛ پس ما هم باید مرزها را روشــن ســازیم. هدف 

سیاست گذار باید حفظ منافع عمومی باشد، نه منافع دولت!

آقای قاسمی، شما با کسب وکار های بزرگ بازار سرمایه در ارتباط هستید. در سال 1401 چقدر 
تغییر و تحول در نگاه سرمایه گذاران نهادی رخ داد؟ آیا سرمایه گذاران نهادی نیز به حوزه 
رمزارز آمدند؟ اکوسیستم رمزارز ایران کالً خیلی تبادل محور و صرافی محور است؛ بخشی 
از تالش کسب وکار شما همین بود که این هژمونی شکسته شود و به سمت متنوع سازی 
سرویس و خدمات در فضای کسب وکار بروید؛ پیشران این متنوع سازی می توانست ورود 
»نهادی ها« باشد تا بخشی از سرمایه به سمت شکل های جدید سرمایه گذاری برود. کارنامه 

این اکوسیستم نوپا در سال 1401 چطور بوده است؟
قاسمی: ســؤال بســیار خوبی است؛ یک ســؤال مهم 
می تواند همین باشــد که رگولیشــن در کنــار ایمنی ای 
کــه بــرای کســب وکار ها فراهم می کنــد، چطــور امکان 
ورود کســب وکار های بزرگ را به عرصه فراهم می آورد. 
در تمام دنیــا و در ایــران وقتی از ســرمایه گذاران نهادی 
حرف می زنیم، می دانیم که برای خودشان صورت های 
مالی و حسابرس دارند؛ پس نمی توانند در هیچ کاری 
که با اساسنامه و موضوع فعالیت شان انطباق نداشته 
باشــد و مــورد تأیید نهــاد ناظــر قرار نگیــرد، یــک ریال 
هم ســرمایه گذاری کنند. شــاید به صورت غیررســمی 
بعضی کارها را بنا به عالیق شخصی انجام دهند، ولی 
در قالب شــرکتی نمی توانند مبالغ هنگفتــی را صرف 
ســرمایه گذاری در ایــن صنعــت کننــد. قانون گــذاری 
می تواند راه را برای چنین نهادهایی باز کند. آنها چقدر 
بــه ســرمایه گذاری در اینجــا تمایــل نشــان داده اند؟ با 
اتفاقاتی که در سال 1401 رخ داد، نهادهای مالی بزرگ 
همگی با این حوزه آشنا شدند و چند تا از آنها شروع به 
تحقیق وتوسعه یا توسعه فناوری و زیرساخت هایی در 
این عرصه کردند. وقتی آنهــا با چنین عرصه ای همراه 
شوند، طبیعتاً فشار می آورند تا قوانین را نیز روی روال 
بیندازند. امیدوارم در سال 140۲ نهادهای مالی بزرگ 
بتوانند با قانون گذار تعامل کنند و به نتایج مثبتی برسند 
تا قسمتی از پورتفوی خود و مشتریان شان را به این بازار 
اختصاص دهند؛ در آن شرایط قطعاً بازار جان می گیرد. 
در حــال حاضــر در دنیا نهادهــای ریتیل توانســته اند 
بخشــی از Market Cap را به خــود اختصاص دهند، 
 AUM ولی در ایران صندوق هایی را می بینیم که حداقل
هر کدام از آنها به چند همت می رســد. اگــر بازار کمی 
رگوله شود، به سرعت می توانند بخشی از سرمایه خود 
را بیاورند و مارکت را گسترش دهند. در دنیا ظرفیت های 

بسیار بیشتری وجود دارد. رگولیشن در این صنعت صرفاً جنبه منفی ندارد، می تواند 
به رشد صنعت کمک کند.

آقای عبادتی! شما در حوزه صرافی و تبادل فعال هستید؛ بخش بزرگی از بازار را این نوع 
کسب وکارها شکل داده اند؛ شاید الزمه شکل گیری اکوسیستم همین باشد که صرافی ها 
نقش زیرساخت را برای توسعه دیگر بخش ها ایفا کنند. آنها از توکنیزاسیون تا شکل گیری 
کسب وکارهای فناوری در حوزه بالکچین را که خدمات کاربردی ارائه می دهند، پشتیبانی 
می کنند. به نظرتان کسب وکارها چقدر امکان و فرصت دارند که در حوزه تبادل به سمت 
متنوع سازی خدمات و حتی جریان های درآمدی خود بروند؟ یعنی فراتر از کارمزد تراکنش، 
درآمد آنها می تواند از دیگر حوزه ها نیز حاصل شود، به نحوی که هم ثبات ایشان باال برود و هم 

زیست بوم را بزرگ تر کنند؛ هم بازیگران متنوع تری بیاورند 
و هم اشتغال زایی و جذب سرمایه داشته باشند.

عبادتی: تمام کســب وکارهای ایــن حوزه قطعاً بــا رویکرد 
نوآوری جلو می آیند. تمام مراحلی که ذکر کردید، از طریق 
نوآوری قابل حصول هستند، ولی صورت مسئله مهم در 
این عرصه آن است که باید چرخ اول کسب وکار بچرخد 
تا ســایر چرخ هــا را نیز به دنبــال خــود بچرخاند. اگــر بازار 
بالکچین ایران را تقســیم بندی کنیم، حوزه تبادل از همه 
پررنگ تر اســت. قبالً ماینرها خیلــی فعال بودنــد، ولی با 
بخشــنامه های دولت و رگوالتوری، ماینرها قــادر به ادامه 
فعالیت جدی نخواهند بود؛ چراکه با تعرفه هایی که برای 
آنها تعیین شــده، فعالیت شــان دیگــر صرفــه اقتصادی 
ندارد. در بعضی از فصل های ســال هم کل فعالیت شان 

قطع می شود.
االن بــازار تبادل بالکچیــن بســیار پررنگ تر اســت. آقای 
قاسمی در زمینه توکن ها استاد هستند و در بازار سرمایه 
کار می کننــد، ولــی متأســفانه زیرســاخت ایــن حــوزه در 
داخل کشور بســیار ضعیف است و کســب وکارها هنوز 
نمی توانند به این قسمت وارد شوند. بالکچین قرار است 
به تجاری ســازی دیگــر حیطه ها نیــز کمک کنــد. تا وقتی 
که راه برای نوآوری بسته باشــد، ما با بن بست های بزرگی 
مواجهیم؛ زیرا به کسب وکاری که می خواهد نوآورانه کار 
کند، اجازه شــکل گیری نمی دهند. باید بــا موانع داخلی 
فراوانی بجنگد و سدهای زیادی را پشت سر بگذارد تا اولین 
محصول خــود را به بــازار ارائه دهد، ولی بــه خاطر دیدگاه 
منفی ای که نسبت به بازار ایجاد شده، محصوالت جدید 
هم بعضاً پذیرفته نمی شوند. عده ای می گویند »صرافی ها 
تا به حال وجود داشته اند و فعالیت می کرده اند. حاال شما 
یک محصول جدید آورده اید که از صرافی ها هم فراتر رفته؛ 

به هیچ وجه قابل قبول نیست«.
امین زاده: اجازه می خواهم ابتدا به سؤالی برگردم که چند 
لحظه پیش پرسیدید. ما برای یکی از بانک ها در خصوص 
رمزریــال مطالعاتــی انجــام می دادیــم؛ عالقه منــد بودیم 
بدانیم بانک های دنیــا در این صنعت چه کارهایی انجام 
می دهند. در سال ۲0۲۲ سرجمع سرمایه گذاری نهادها در 
این بازار صعودی و مثبت بوده؛ بر خالف روند نزولی بازار، 
نهادها به مرور وارد شده اند و مجموع سرمایه گذاری آنها 
بیش از سال ۲0۲1 بوده، یعنی ضمن اینکه سرمایه گذاری 
نهادها در کریپتو نســبت به ابتدای ســال افزایش یافته، 

نسبت به سال گذشته نیز افزایش داشته است.
دومین خبر جالب توجــه، ورود بانک ها به فضای کریپتو 
است. همان طور که آقای مهندس اشاره کردند، رگولیشن 
می تواند راه را برای ورود سازمان ها باز کند. تا به حال از 100 
بانک برتر دنیا، 61 بانک شروع به سرمایه گذاری مستقیم 
یا غیرمستقیم در صنعت کریپتو کرده اند. برخی در پلتفرم 
و زیرســاخت های صنعــت ورود کرده و برخی مســتقیماً 
سرمایه گذاری هایی را صورت داده اند. فکر می کنم شرایط 
سال آینده صنعت کریپتو ایران تابع این است که رمزریال 
موفق شــود یا خیر. ما امیدوار نیســتیم که پــروژه موفقی 
بشــود، زیرا در طــرح، سیاســت ها و واقعیت هــای پولی را 
نادیده گرفته اند و مسئله را فقط از جنس فناوری می دانند، 
ولی اگــر رمزریــال تجربه خوبی باشــد، حتمــاً بــازار آماده 
پذیرش کاربردهای جدیدتر و سرویس های مالی می شود.

اگر بازار بالکچین 
ایران را تقسیم بندی 
کنیم، حوزه تبادل از 
همه پررنگ تر است. 
ً ماینرها خیلی  قبال
فعال بودند، ولی 
با بخشنامه های 
دولت و رگوالتوری، 
ماینرها قادر به 
ادامه فعالیت 
جدی نخواهند 
بود؛ چراکه با 
تعرفه هایی که برای 
آنها تعیین شده، 
فعالیت شان دیگر 
صرفه اقتصادی 
ندارد. در بعضی از 
فصل های سال هم 
کل فعالیت شان 
قطع می شود

میزگرد
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شاید بپرسید بازار ایران تا چه حد آماده پذیرش سرویس 
بازارهــای مشــتقه ماننــد Staking اســت؛ در این بــاره 
نمی توانم پیش بینی مشخصی ارائه دهم. به عنوان مثال 
»بازار آتی سکه« در کشور شکل گرفت؛ بسیاری از ابزارها 
می توانند به کنترل بازار کمک کنند. همان طور که اشاره 
کردند، فروش تعهدی یا Short-Sell می توانست جلوی 
آن رشــد عجیب بازار بورس را بگیرد. االن در بــازار بورس، 
تنها راه رســیدن به ســود، »خریــدن« اســت؛ وقتی همه 
بخرند، حبــاب ایجــاد می شــود. اگر بــازار بــورس دوطرفه 
بود، امکان مشارکت همه در مسیر نزولی وجود داشت و 
محدود به فروش عده ای که خیلی زودتر وارد شده بودند، 

نبود. 
در این بــاره ]شــکل گیری ابزارهــای جدیــد مالــی در بــازار 
کریپتوی ایران[ نمی توان پیش بینی مشخصی ارائه داد. 
اخیراً یکی از همکاران قصد دارد ابــزار Short-Selling را 
اجرا کند. ما هم نظاره گر و آماده ارائه سرویس های مشابه 
هســتیم. همیشــه افراد شــجاعی پیدا خواهند شــد که 
سرویس جدید بیاورند. ما تاکنون محدودیتی برای ثبت نام 
اتباع خارجــی در صرافی ها نداشــته ایم. مــا در مجموعه 
خودمان این محدودیت را برداشته ایم. همیشه به اتباع 
افغانی خدمت داده ایم. زمانی که رصد می کنیم، می بینیم 
اکثر آنها جهت ارسال پول به خانواده هایشان از این ابزار 
اســتفاده می کنند. این نوع ســرویس های خرد که تحت 
عنوان رمیتنس پیمنت شناخته می شــوند، می تواند در 
منطقه ارزش  زیادی خلق کند؛ به خصوص برای ایرانی ها یا 
خارجی هایی که دانشجویی را به کشور دیگر می فرستند 

یا در کشور دیگر کار می کنند.
در کنــار کاربــرد توکنایزکــردن حوزه هــای مختلــف، 
ســرویس های مالــی مبتنی بر رمــزارز نیــز در ســال آینده 
می تواند کمک مؤثــری به شــمار رود؛ امیدواریم بازیگران 

جدیدی در این عرصه ظاهر شوند.

آقای قاســمی، کار شما نســبت به دیگر صرافی ها یک 
تفاوت عمده دارد؛ اینکه در عرصه Token-Economy وارد 
شده اید؛ یعنی به سراغ توکنیزاسیون دارایی ها رفته اید. آیا 
در سال 1401 توانستید حرکتی در این زمینه انجام دهید؟ 
آیا توانستید چیزی را توکنایز کنید؟ می خواهیم بدانیم 
چه فرصت های جدید برای همکاری شــما با صرافی ها و 

صندوق ها وجود دارد.
قاســمی: برای کار ما 1401 از چند جهت سال خوبی بود؛ 
اول اینکه توانستیم با چند صندوق صحبت کنیم که به 
ســمت توکن ســازی بیایند؛ ما ETFها را کلید زدیم و پنج 
ETF را شکل دادیم. االن هم با چند صندوق دیگر توافق 
کرده ایم که به عرصه بیایند. البته حجم کارمان را چندان 
باال نبرده ایم تا رگوالتور احساس خطر نکند؛ بیش از ۸ یا 
9 ماه است که مشغول مذاکره با رگوالتور هستیم تا کارها 

پیش بروند.
در عرصه بین المللی هم اتفاق خوبی که افتاد، این بود که 
بورس »سیکس« سوئیس، به عنوان سومین بورس بزرگ 
اروپا بعد از بورس لندن در انگلیس و بورس فرانکفورت در 
آلمان، از چند هفته قبل، یک بازار سهام جدید با عنوان 
»Digital Exchange« راه انــدازی کــرد کــه دارایی هــای 
موجــود در بــازار ســرمایه را توکنایــز و فهرســت می کند و 

سپس با مکانیسم معین در اختیار بانک ها می گذارد. اکنون اوراق بهادار، یعنی اوراق 
بدهی شهرداری ها را توکنایز می کنند و در اختیار مشتریان بانک ها قرار می دهند. همان 
مســیری که ما طبق روندهای دنیا پیگیری می کردیم، دارد نمود می یابــد؛ اخیراً اولین 
 Fully-Regulated بورس دیجیتال دنیا شــکل گرفته اســت. می دانید که بازار بورس
است؛ خیلی سخت گیرانه عمل می کند. آن اتفاق کمک کرد مفاهیمی که ما در ایران 
نتوانستیم به شکل جدی شکل دهیم، در اروپا عملیاتی شود. توکنایز کردن دارایی ها 
به عنــوان روال آینــده بازارهای مالی شــناخته می شــود. ایــن پدیده، با فضــای اقتصاد 
دیجیتال کامالً هم خوان است و می تواند دارایی ها را دیجیتال کند. دیجیتال سازی دارایی 
با الکترونیک کردن فرایندها خیلی فرق دارد؛ فرایند الکترونیکی فقط در یک دیتابیس 
می نشیند و به تنهایی در اختیار بانک یا کارگزار خواهد بود، اما دیجیتال سازی یعنی 
اینکه ارزش را در توکن قرار می دهیم و می تواند به صورت مســتقل نقل و انتقال یابد یا 
می تواند به شکل مستقل به عنوان وثیقه استفاده شود. برخی معتقدند به دلیل مسائل 
اقتصادی ایران، سال آینده در کشور ما ســال BNPLها خواهد بود. یکی از وثیقه های 
اینها می تواند همین دارایی های دیجیتال باشد، ولی االن چنین امکانی برایشان فراهم 
نیست. نمی خواهم واژه »مولدسازی« را به کار ببرم، ولی با شکل گیری بورس دیجیتال 

دارایی های فیزیکی می تواند به گردش درآید؛ چون unlock می شوند.

آیا تا به حال تجربه ای در ایران وجود داشته که یک Physical Based Asset را توکنایز کنیم؟
قاسمی: اگر منظورتان غیر از بازار سرمایه باشد؛ هنوز چنین تجربه ای شکل نگرفته، 
ولی ما به دنبال اجرای آن هستیم. »ققنوس« در زمینه طال و فلزات  گران بها تجربه ای را 
رقم زد، ولی رگوالتور جلوی او را گرفت. قاعده بازی همین است که دارایی های دیجیتال 
را زیاد کنیم تا پورتفوی بازار متنوع شود و دسترس پذیری دارایی های فیزیکی افزایش 
یابد. این کار به افزایش گردش اقتصادی و رشد اقتصادی کمک بزرگی می کند. امیدوارم 

قانون گذاران این مسئله را بپذیرند و راه را بگشایند.

اگر به عنوان جمع بندی نکته ای دارید، لطفاً بفرمایید.
عبادتی: در مورد استیکینگ )Staking( به رگوالتوری نیاز داریم. االن هر مجموعه ای که 
بخواهد استیکینگ ارائه دهد، می داند که چنین کاری در الیه اکسچنج منطقی نیست و 
اگر هم بخواهد در الیه والت )Wallet( انجام دهد با محدودیت هایی مواجه خواهد شد. 
هر کجا نوآوری بخواهد شکل گیرد، نقش رگوالتور پررنگ است. نوآوری به هزینه های 
بزرگی نیاز دارد که در کســب وکار نامطمئن توجیه ندارد. بهترین حالت این است که 

رگوالتوری هرچه زودتر اتفاق بیفتد.
قاسمی: امیدوارم سال آینده، نه فقط در حوزه کریپتو، بلکه در کل اقتصاد، شاهد تغییرات 
عمده ای در نگاه دولت به نوآوری، صنایع و کسب و کارها باشیم. در کشور ما رگوالتورها 
دائم با یکدیگر درگیر هستند و هرگز به توافق نمی رسند. این شرایط فقط محدود به رمزارز 
نیست؛ در مورد بورس نیز می بینیم که خودرو به بازار بورس کاال آمده، ولی شورای رقابت 
یک حرف می زند، شورای عالی بورس که دو وزیر عضو آن هستند و رئیس کل بانک مرکزی 
هم آنها را همراهی می کند، حرف دیگری می زند و نهایتاً مردم بالتکلیف می مانند. تضاد 
تصمیم گیری در حوزه های مختلــف، به صنایع خیلی بزرگ تر هم آســیب می زند؛ چه 
برسد به بازار نوپایی مانند رمزارز. امیدوارم سیستم به توافق کالن برای انجام کارها برسد 

تا صنایع زیرمجموعه از جمله رمزارز نیز مسیر درست خود را بیابند.

پیش بینی شما از این بازار در سال 1402 یعنی سال 2023 چیست؟
عبادتی: به نظر من روند بازار در سال ۲0۲۳ نیز نزولی خواهد بود.

قاسمی: به نظر من بازار در سال ۲0۲۳ رینج )Range( می زند؛ در همین سقف و کف هایی 
که دیده ایم، شــاید قدری پایین تر، نوســان خواهد کرد تا وقتی که قانون گذاری شــفاف 

اتفاق بیفتد.
امین زاده: نظر من هم در مورد بازار تقریباً مشابه دیگر دوستان است، ولی دو سناریو را 
پیش بینی می کنم؛ اگر اتفاقات ناگواری در اقتصاد بین الملل نیفتد و رکود جهانی پیش 
نیاید، احتماالً تا انتهای سال آینده همچنان بازار افقی را خواهیم داشت که  گاهی باال 
می رود و گاهی پایین می آید، ولی اگر با رکود مواجه شویم، هر اتفاقی محتمل است. در 
تاریخ بیت کوین هرگز چنین شرایطی را شاهد نبوده ایم؛ پس هیچ ایده ای ندارم که چه 

اتفاقی رخ می دهد 



از صعود و سقوط 
اف تی ایکس تا 
چت جی پی تی

در بخش »جهان« ویژه  نامه پایان ســال عصر تراکنش بر آن شدیم تا نگاهی داشته باشیم 
به بخش جهان یک سال گذشــته این ماهنامه. ما طی یک سال گذشــته در این بخش به 
موضوعات روز دنیا در حوزه فناوری پرداختیم. از دنیای ان اف تی ها، اســتارتاپ های در 
حال رشد، BNPL، سیر تغییرات پول، روش های نوین پرداخت، رقابت غول های فناوری، 
آینده ای که متاورس و وب 3۰۰ برایمان در نظر دارند و... گفتیم. در صفحات پیش رو روایت 
عصر تراکنش را در سال ۱۴۰۱ از جهان فناوری های مالی می خوانید. در این سال بیشتر تمرکز 
بخش جهان عصر تراکنش روی بخش های مختلف صنعت رمزارز بود؛ از نحوه آشنایی با 
این حوزه تا مباحث جدید شکل گرفته در این صنعت. عالوه بر این، در دو پرونده مفصل به 
موضوع »پول« پرداخته بودیم که در صفحات پیش  رو می توانید موضوعات پرداخته شده 

به آنها را مشاهده کنید.

جهان
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جهان از دریچه نگاه عصر تراکنش در سالی که گذشت

 BNPL ،3۰0 رمزارز، وب  
متاورس و چند چیز مهم دیگر

اکنون که در دنیای متاورس، وب 3۰0، بالکچین، هوش مصنوعی و... زندگی می کنیم، زمان نسبتاً زیادی از اولین باری که مردمان 
دوره سلطنت مظفرالدین شاه از دریچه شهر فرنگ به نظاره آمال و آرزوهای خود نشستند، می گذرد. ماجرا از این قرار بود که 
پادشاه عالقه مند به سفر قصه ما به نمایشگاهی در پاریس سفر کرد و آنجا عاشق و دلبسته وسیله ای شد که شاید به نوعی 
نویدبخش آرزوهایش برای آینده بود. دیری نگذشت که این وسیله به ایران آمد و عموشهرفرنگی به شغلی آبرومند تبدیل شد. 
عموشهرفرنگی یا همان متصدی شهر فرنگ پس از نمایش تصاویر به مردمی که بی صبرانه منتظر بودند که دنیای بیرون شگفت زده شان کند، 
پایان نمایش را با عبارت »سگ سیاه نخوردت!« اعالم می کرد و همین پایان بندی ابزورد، دلیلی است که من این ماجرا را برایتان روایت کردم. 
سال ۱۴0۱ با نگرانی های خالق اتریوم از سرنوشت آنچه خلق کرده، آغاز شد. در نیمه های راه شوالیه سفید کریپتو که در زمان دوران تاریک رمزارزها 
یکه تاز رسانه ها بود، به ما فهماند که برای کشتن چراغ آمده بود و با نیشتری همه ما را به نیمه پر لیوان بدبین کرد. همین جا پرده را می اندازم و 
شما را با عبارت »سگ سیاه نخوردت« به دنیای فناوری هل می دهم؛ اما بی انصافی است اگر فردای بهتری را که فناوری به ما وعده می دهد، 
به کلی نادیده بگیرم و به همین هشدار رعب انگیز بسنده کنیم. دنیای رنگارنگ ان اف تی ها، استارتاپ های در حال رشد، BNPL، سیر تغییرات 
پول، روش های نوین پرداخت، رقابت غول های فناوری، آینده ای که متاورس و وب 3۰0 برایمان در نظر دارند و... بخش هایی از روایت ما از جهان 

فناوری های مالی در سال ۱۴0۱ هستند که در ادامه خالصه ای از آن را نقل کرده ایم.

طهورا 
آدینه وند



297
 اسفند 1401

سال ششم
شماره شصت وهفتم

جهان

  شاهزاده رمزارزها نگرانی هایی دارد

رمزارز
اولین عنوان بخش »جهان« ماهنامه عصر تراکنش در 
ســال ۱۴۰۱ به نگرانی های بنیان گذار اتریــوم درباره آنچه 
خلق کرده، می پردازد. ویتالیک بوتریــن، خالق اتریوم در 
سال ۲۰۱۳ که به اندازه توانایی اش در کدنویسی به توانایی 
در نویسندگی هم شهرت دارد، حاال نگران چیزی است 
که خلق کرده و این را می تــوان از آنچه در شــبکه های اجتماعی خود منتشــر می کند، 
فهمید. بوترین معتقد اســت اتریوم باید در راســتای خیر عمومی در جهان اســتفاده 
شود و حاال در مسیری قرار دارد که حرص و آز کسب ثروت بر دیگر موارد در این شبکه 
غلبه دارد و نماد ثروتمندان آن میمون های میلیون دالری ای هستند که به نوع متفاوتی 
از شرط بندی تبدیل می شوند. او عالقه مند است که فرزند یاغی اش، اتریوم، به سکوی 
پرتابی برای انــواع آزمایش سیاســی-اجتماعی تبدیل شــود؛ سیســتم های رأی گیری 
عادالنه تــر، برنامه ریزی شــهری، درآمد جهانی پایــه، پروژه های فعالیت هــای دولتی؛ و 
مهم تر از همه، او می خواهد اتریوم وزنه ای در برابر دولت های مســتبد باشــد و سلطه 

سیلیکون ولی بر زندگی دیجیتال ما را به پایان برساند.
بوترین که ناچــار به پذیرش ذات غیرمتمرکــز مخلوق خود اســت، در این باره می گوید:  
»اگر از صدایمان استفاده نکنیم، تنها چیزهایی ساخته می شوند که به سرعت به ما 
سود می دهند و اغلب آن چیزها واقعاً از خیر جهانی فاصله زیادی دارند. هدف نهایی 
ارزهای دیجیتال بازی با عکس های میمون میلیون دالری نیست، بلکه هدف نهایی اش 

دستیابی به چیزهایی است که در دنیای واقعی تأثیر معناداری دارند.«
از نظر بوترین، بدترین سناریو برای آینده ارزهای دیجیتال این است که در نهایت قدرت 
فناوری بالکچین در دستان دولت های دیکتاتوری متمرکز شود. او از عرضه بیت کوین در 
السالوادور به عنوان ارز قانونی ناراضی است. این تصمیم با سرقت هویت و نوسان مالی 
همراه بوده است. چشــم انداز اســتفاده دولت ها از این فناوری برای سرکوب مخالفان 
یکی از دالیلی است که بوترین موضع قاطعانه ای گرفته و می خواهد رمزارزها غیرمتمرکز 
بمانند. او این فناوری را قوی ترین اکوالیزر برای فناوری نظارتی می داند که دولت ها )مانند 

چین( و همچنین شرکت های قدرتمند )مانند متا( به کار گرفته اند.

  آشتی مردی از سرزمین چشم بادامی ها با قانون

امــا داســتان رمزارزهــا بــه همین جــا ختــم نمی شــود. در شــماره ۵۸ ماهنامــه عصــر 
تراکنش موضوعی بررسی می شــود که نقطه آغاز آن احساس خطر چانگ پنگ ژائو، 
مدیرعامل صرافی بزرگ بایننس است. جایی که شرکت ژائو به دست انداختن قانون 
و نادیده گرفتن امنیت کاربران برای افزایش رشد متهم شده بود و به همین دلیل خطر 
زیادی ژائو را تهدید می کرد. چانگ پنگ ژائو مشهور به CZ توانست شرکت بایننس را 
به صرافی  بزرگی تبدیل کند که دو سال پیش معامالت رمزارزی ۳۴.۱ تریلیون دالری را 
مدیریت کرد و در این راه خودش هم ثروتی افسانه ای به دست آورد. اما ژائو برای حفظ 
جایگاهش مجبور به آشتی کردن با قانون گذارانی است که تا به امروز مشغول دور زدن 
آنها بوده اســت. دارایی های رمزارزی با ارزشــی حدود دو تریلیون دالر در سرمایه بازار، 
آهســته و پیوســته در حال پیوســتن به جریان اصلی اقتصــاد جهانی هســتند. یکی 
از واضح ترین نشــانه های این اتفــاق در نهم مــارس رخ داد. جو بایــدن، رئیس جمهور 
آمریکا فرمانی اجرایی صادر کرد که به دپارتمان دولت آمریکا دستور می داد به سرعت 
پروپوزال هایی آماده کرده و راه های اضافه کردن رمزارزها به بزرگ ترین اقتصاد جهان را 
بررسی کنند. دستور بایدن برای مدیران اجرایی حوزه رمزارزها مثل ژائو، مُهر تأییدی بود 
که زمانی طوالنی انتظارش را کشیده بودند؛ همراه با فرصت های ضمنی و دردسرهای 

قانونی.

  شهرهای ساخته شده با کریپتو

ادامــه ماجراهــای رمزارزی جهــان، به منطقه ای توریســتی می رســد به نــام »اِل 
اسپریتو دِ ال مونانا« واقع در کشور السالوادور. رئیس جمهور السالوادور در نوامبر 

۲۰۲۱ اعالم کرد که این آتشفشان اولین جایی خواهد بود که ایده  شهر بیت کوینی 
در آن اجرا خواهد شــد و پروژه ساختمان ســازی عظیمــی برای تبدیل جنــگل بکر به 

کالن شهری پرجنب وجوش در راه است. قرار است اقتصاد محلی این شهر با بیت کوین 
بچرخد و انرژی مورد نیاز شهر از انرژی زمین گرمایی آتشفشان این منطقه توریستی 

تأمین شود. ســاکنان شــهر هم فقط باید برای خدمات و 
کاالهایی که خریداری می کنند، مالیات بپردازند. اگر شهر 
بیت کوین ســاخته شــود، مثــال درخشــانی از آرمان های 
کریپتو در ســاخت جهانی نو می شــود. این رؤیا به اینجا 
ختم نمی شود. تعداد روبه رشدی از سرمایه گذاران حوزه 
کریپتو در حــال تالش بــرای قانع کــردن دولت هــای دیگر 
جهــت ســاخت مناطــق شــبه آزاد هســتند. ایــن مناطق 
شــبه آزاد آزمایشــگاه هایی بــرای اکتشــافات اقتصــادی 
خواهند بود و ســرمایه گذاران باور دارند کــه وجود چنین 
مناطقــی باعــث رشــد و غنی شــدن جوامع نزدیک شــان 

می شود.

  تالش دولت ها برای تغییر یک ذات غیرمتمرکز

در ادامه آنچه از روند اصلی رمزارزها در سال ۱۴۰۱ روایت 
شد، به موضوعی می رسیم که به ســرعت در حال فراگیر 
CBDC شــدن اســت. ارز دیجیتال بانک هــای مرکزی یــا
ها مانند اســکناس از طرف دولت منتشــر می شــوند. در 
واقع دولت به جای ایجاد صورت حســاب ها و ســکه های 
فیزیکی، یک توکن منتشــر می کند که در کیف  پول های 
دیجیتالــی یــا اپلیکیشــن ها نگهــداری می شــود. امروزه 
دولت ها، از نیجریه گرفته تا چین در حال آزمایش این راه 
جدید هستند. ده ها کشور روی CBDCها کار می کنند و 
هر کدام انگیزه ای کامالً متفاوت از دیگری دارند. »جاش 
لیپســکی«، مدیــر مرکــز »ژئو اکونومیــک« در شــورای 
آتالنتیــک می گویــد: »CBDC چیــزی نیســت کــه بــرای 
همه مناســب باشــد.« شــورای آتالنتیک اندیشــکده ای 
آمریکایــی اســت کــه CBDCهــا را در تمــام دنیــا ردیابــی 
می کنــد )اطالعــات نقشــه ای کــه می بینیــد بــر اســاس 

فعالیت های شورای آتالنتیک است(.

  ان اف تی به زبان آدمیزاد

 روایت بعدی دنیای رمزارزها در شــهریورماه به پدیده ای 
اختصــاص دارد کــه شــاید انتخــاب واژه پدیــده نســبت 
بــه آنچــه از آن می شــنویم خــالف واقــع نباشــد. هرچند 
از فنــاوری صحبــت می کنیــم و دور از انتظارمان نیســت 
که هــر آن با بــرگ جدیــدی مواجه شــویم، اما در بیشــتر 
مواقــع ایــن وقایــع جدیــد و نــوع برخــورد مــردم بــا آن 
 غافل گیرمــان می کنــد. ان اف تی مخفف توکــن غیرمثلی 
)Nonfungible Token( است. استفاده از عبارت توکن 
غیرمثلی راه باکالسی برای توصیف چیز بی مانندی است 
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که نمی توان آن را کپی یا عوض کرد؛ چیزی شبیه نقاشی معروف یا فرزند محبوب تان است. 
در واقع توکن غیرمثلی دارایی دیجیتال قابل اعتبارسنجی و منحصربه فردی است که در 
بستر بالکچین وجود دارد. از آنجایی  که توکن های غیرمثلی می توانند اصالت و مالکیت 
را تضمین کنند، افرادی که اغلب می بینند آثارشــان به صورت غیرقانونی کپی می شوند 
)یعنی هنرمنــدان، خوانندگان، نوازندگان و طراحان(، بیشــتر به اســتفاده از آنها گرایش 
دارند. توانایی کسب منافع بحق و پیوسته از همه فروش های بعدی آثار، مزیت افزوده ای 
محســوب می شــود. توکن های غیرمثلی دامنه تولید را گســترش می دهنــد و خلق اقالم 
دیجیتالی را ممکن می سازند که افزونه ای برای یک برند هستند و راهی در اختیار برندها 
قرار می دهند تا با مشــتریان موجود تعامل و مشــتریان جدید را جذب کنند. توکن های 
غیرمثلی به خریداران ضمانت می دهند که آنچه می خرند، محصــول اورجینال و اصل 

است.

 داستان یک سقوط آزاد

افتیایکس
قــرار اســت تصورتــان را از همه آنچــه تا بــه اینجــا از دنیای 
رمزارزها روایت کردیم کمی متحول کنیــم. نقطه ای که من 
این نام را برایش انتخاب می کنم:  »خیلی بد نخواهد بود«. 
این جمله ای اســت که ســم بنکمن فرید، کارآفریــن نامدار 
حوزه رمزارزها و مدیرعامل صرافی اف تی ایکس در پاسخ به 
خبرنگار مجله فورچون در توصیف آینده رمزارزها گفته است؛ آن هم زمانی که از تصویرش 
برای عکس جلد مجالت دنیای فناوری های مالی اســتفاده می شــد. مردی که به شوالیه 
سفید کریپتو شهرت داشت،  اما دست روزگار کار را به جایی رساند که کمتر کسی هنوز به 
سفید بودن نقش این کاراکتر ایمان دارد؛ دست کم اگر امروز از کسانی که در جریان اخبار 
حوزه رمزارزها هستند، بپرسید، شاید رنگ خاکستری را برای این شخصیت انتخاب کنند. 
احتماالً خود سمن بنکمن فرید هم تصور نمی کرد زمانی که در اوج ثروت و شهرت است، به 
چنان دره ای سقوط کند که کار به وزارت دادگستری ایاالت متحده و بزرگ ترین تنظیم گران 

حوزه کریپتو نظیر کمیسیون بورس و اوراق بهادار این کشور برسد.
بنکمن فرید ۳۰ساله با چهره دوستانه و کمی شلخته و موهای فر نامرتبش که بیشتر با 
SBF )حروف اول نامش( شــناخته می شــود، به بازیLegends of League ، اسپینرها و 
نمادهای دیگر فرهنگ نرد عالقه دارد. اما پشت این ظاهر ساده، نابغه ای در معامله گری 
پنهان شده که بلندپروازی هایش هیچ محدودیتی نمی شناسند. SBF که فارغ التحصیل 
رشته فیزیک از دانشگاهMIT  است، پیش از راه اندازی شرکت خودش، »آالمدا ریسرچ»، 
مهارت های معامله گــری اش را در Capital Street Jane بهبود بخشــید. در ســال ۲۰۱۹ 
صرافی کریپتوی اف تی ایکس را بنیان گذاری کرد که برخــی آن را بهترین پلتفرم ابزارهای 
مشتقه ای می دانند که تاکنون ساخته شده است. این کارآفرین میلیاردر که ثروتش حدود 
۵.۱۱ میلیارد دالر ارزش گذاری می شــود، اکنون هویتی جدید دارد؛ شوالیه سفید کریپتو 
که دست به کار شده تا برخی استارتاپ های در حال تقال را در بحبوحه »زمستان کریپتو« 
نجات دهد؛ زمســتانی که در آن قیمت بیت کوین و ســایر دارایی های کریپتویی به شدت 

سقوط کرده است.
اما آقای بنکمن فرید کجا هستید که ببینید هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاد، ولی ما شاهد 
خون و خونریزی بودیم؟ حاال که خــود آقای بنکمن فرید از خــون و خونریزی صحبت به 
میــان آورد، ادامه ماجرا را با نقل بخشــی از یک شــعر معروف از 
ســرزمین بریتانیا روایــت می کنم:  »یــاد آر،  پنجــم نوامبر 
را یــاد آر؛  بــاروت، غــدر و توطئــه. دلیلــی نمی بینــم؛  چرا 
توطئه؟« به راستی آقای سم بنکمن فرید،  چرا توطئه؟  
شــاید نقل بــه مضمــون این شــعر موضــوع را بیــش از 
اندازه دراماتیک جلوه دهــد؛ آن هم برای مخاطبانی که 
فیلــم V for Vendetta  را دیــده و شــاید اندک عالقــه ای 
بــه »گای فاکس«، مخاطب خاص این شــاعر، پیدا 
کرده اند. به هر روی می دانم که نمی توان شوالیه 
سفید کریپتو را با گای فاکس، مردی تحت ستم 
حکومت شاهنشــاهی بریتانیا که در منفجر کردن 
پارلمان و کشتن شاه جیمز یکم ناکام ماند، مقایسه کرد. 
اما دســت کم می توان از مدیرعامل یکــی از بزرگ ترین 

صرافی هــای دنیــا پرســید »زمانــی کــه جمالتــی نظیر 
»خیلی بد نخواهد بود« را تحویل رســانه ها می دادید 
و از چاپ شــدن عکس تــان در مجــالت مطــرح لــذت 
می بردید، چقدر از منابع سرمایه گذاران را انتقال داده 

بودید؟«
در روز ۱۱ نوامبر یکی از نمایندگان اف تی ایکس گزارشی 
ارســال کرد که خبر ترســناک دیگری را به مشــتریانی 
می داد که تا پیش از آن هم نگران بودند این شرکت در 
آستانه ورشکستگی باشد؛ خبر این بود: »اف تی ایکس 

هک شده است«.
همیــن آغازگــر هجــوم ســرمایه گذارانی بــود کــه نگران 
سرمایه های بربادرفته خود بودند. صرافی ۳۲ میلیارد 
دالری اف تی ایکس حاال یک صرافی ورشکسته است 
که ترکش های ورشکستگی آن آثار زیانباری به صنعت 
کریپتــو وارد کــرد. ترکش هــای ایــن ورشکســتگی بــه 
ورشکستگی چند شرکت دیگر،  سقوط قیمت رمزارزها 
و شاید مهم تر از همه به ایجاد سیل عظیمی از کاربران 

پشیمان از اعتماد به رمزارزها منجر شد.
در شــصت وپنجمین شــماره ماهنامه عصــر تراکنش 
از تالش هــای آخــر اف تی ایکــس بــرای زنده مانــدن 
می خوانیــم. جایــی کــه ایــن پرســش اساســی مطــرح 
می شــود کــه آیــا صنعــت کریپتــو ارزشــش را دارد؟ 
اف تی ایکــس صرفــاً جدیدتریــن )و البتــه بزرگ تریــن( 
مــورد از مجموعــه بزرگــی از پروژه هــا، کســب وکارها 
و صندوق هــای میلیــارد دالری کریپتــو اســت کــه در 
ســال های اخیر منفجــر شــده اند. انواع هک و اســکم 
در ایــن صنعــت رایج هســتند؛ بنابراین نابجا نیســت 
که بپرسیم »آیا اصالً کریپتو ارزش تالش کردن دارد؟« 
حدوداً ۱۴ سال پس از خلق بیت کوین، تنها چند کاربرد 
معــدود بــرای کریپتــو وجــود دارد، از جملــه پرداخــت 
دستمزد در کشورهایی مانند آرژانتین که از ابرتورم رنج 
می برند و صرافی های توزیع شــده و ابزارهای وام دهی. 
حتی این کاربردها نیز در حال حاضر آنچنان بهبودی 

نسبت به روش های سنتی ارائه نمی دهند.
قسمت عمده ای از کریپتو شبیه به نوعی کازینو است؛ 
بنابراین وسوسه و جذابیت زیادی دارد. بنکمن خودش 
را به قهرمان بخشی از این صنعت تبدیل کرده بود که 
کمتر اهل ریســک اســت، ولی اکنون مشــخص شده 
که یکی از پرریسک ترین کسب وکارهای صنعت را به 
راه انداخته بوده است. اکنون که امپراتوری او تخریب 
شــده، طرفداران کریپتو باید امیدوار باشــند که اکنون 
زمان درخشش فناوری های زیربنایی این حوزه رسیده 

است.
اما اینها پایان داســتان های تلخ رمزارزها در سال ۱۴۰۱ 
نبــود. در شصت وششــمین شــماره عصــر تراکنش از 
ضرر و زیان ۱۱۶ میلیــارد دالری بنیان گذاران کریپتو در 
ســال ۲۰۲۲ گفته ایم. طبــق برآوردهای فوربــس، از ماه 
مارس ۲۰۲۲ تا چاپ شصت وششمین شماره ماهنامه 
عصر تراکنش، ۱۷ تن از ثروتمندترین ســرمایه گذاران 
و بنیان گــذاران کریپتــو، جمعــاً ۱۱۶ میلیــارد دالر از 
دارایی های شخصی شان را از دست دادند. ۱۵ تن از این 
ثروتمندان، افرادی هســتند که بیش از نیمی از ثروت 
خود را طی ۹ ماه گذشته باخته اند. ثروت ۱۰ نفر هم به 



299
 اسفند 1401

سال ششم
شماره شصت وهفتم

قدری نزول کرده که دیگر نمی توان میلیاردر خطاب شان کرد.

 ما همین االن هم در متاورس زندگی می کنیم

متاورس
بدیهی است که داستان رمزارزها با همه فرازوفرودهایش 
تنهــا روند اصلــی دنیــای فناوری هــای مالی در ســالی که 
گذشت، نبودند. در شــماره های گوناگون ماهنامه عصر 
تراکنش در کنار آنچه از دنیای رمزارزها روایت شــده، به 
موضوعات دیگری نیز پرداخته شده که »متاورس« یکی 

از آنهاست.
این روزها پیشتازان دنیای بیگ تک، نسل جدید اینترنت را تبلیغ می کنند. می دانیم 
که فضای سایبری آینده جایگاهی ماورای جهان مادی دارد و دنیایی فراگیر، سه بعدی 
و همه چیز تمام است. سایت ها و خدمات تفکیک شــده ای که امروزه می شناسیم و با 
آنها زندگی می کنیم، همه قرار اســت زیر یک پرچم جمع شــوند. فضای سایبری قرار 
است به اَبَرپلتفرمی تبدیل شود که تمام پلتفرم های دیگر را با هم یکی می کند؛ یعنی 
همه شبکه های اجتماعی، بازی های آنالین ویدئویی و اپلیکیشن هایی که برای راحت تر 
کردن زندگی طراحی شــده اند. همه ایــن پلتفرم ها از طریق یک فضــای دیجیتال قابل 
دسترس هستند و همه یک اقتصاد دیجیتال مشــترک خواهند داشت. شرکت های 
واقعیت مجازی می گویند که باید با هدست های VR به این دنیا وارد شد، اما شرکت های 
واقعیت افزوده می گویند تنها راه ورود پوشیدن عینک های هوشمند AR است؛  جایی 
که اسم آن را متاورس گذاشته اند. اولین بار نیل استفنسون در کتاب »سقوط برف« در 
سال ۱۹۹۲ کلمه متاورس را خلق کرد و اسم این دنیای جدید هم از این کتاب آمده است.
متاورسی که استفنســون خلق کرده بود، یک دنیای ســه بعدی دیجیتالی بود. دنیایی 
با امالک مجازی که کاربــران با آواتارهایشــان در آن می گردند، مهمانــی می گیرند، کار 
می کنند و مکان ها و آدم های جدیدی پیدا می کنند. متاورس به دست شرکتی به اسم 
گروه پروتکل چندرسانه ای جهانی اداره می شد و این شرکت با پشتیبانی از این فضای 

سه بعدی سایبری پول درمی آورد.
  Active Worlds تجسم بخشیدن به کاربران در یک فضای سایبری ایزوله شــده مثل
توانست در دهه ۹۰ میالدی کسانی را که عاشق آینده بودند، به شدت شیفته خود کند. 
این رؤیا دو قسمت داشت و قسمت دوم و مهم ترش متصل کردن فضاهای سایبری به 

یکدیگر و یکپارچه کردن  آن بود و کسی در آن زمان نمی توانست انجامش دهد.
سرویس های دیجیتالی که در متاورس هستند، باید مثل تکه های یک لحاف چهل تکه 
به هم متصل شوند تا یک سطح کامل را شکل بدهند. »متیو بال«، یک سرمایه گذار 
ریســک پذیر که در مــورد متــاورس مطالــب زیــادی نوشــته، می گویــد: »برای داشــتن 
هم واکنش پذیــری، شــرکت ها باید دســت از کنترل شــان روی قالب فایــل اختصاصی 

بردارند یا از قالب های منبع باز استفاده کنند.«
پلتفرم های متا )فیس بوک سابق( که مارک  زاکر برگ سوگند یاد کرده که به یک »شرکت 
متاورس« تبدیل خواهند شــد، نه تنها چهار پلتفرم از شــش پلتفرم شبکه اجتماعی 
را در اختیار دارند، بلکه شــرکت اوکلوس که ســخت افزارهای VR تولید می کند هم در 
اختیار آنهاست. دهه هاست که می گویند در آینده نزدیک واقعیت مجازی به زندگی 
همه اضافه خواهد شد، اما هنوز هم خیلی مانده تا واقعیت مجازی همه مکانی شود. 
فیس بوک دائماً تالش می کند تا این دارایی دو میلیارد دالری خودش را رشد دهد و به 
ســرمایه تبدیل کند. چه راهی برای فروختن هدســت های VR وجــود دارد؟ راهی بهتر 
از این نیســت که بگوییم همه در آینده به یکی از این هدســت ها برای متصل شدن به 

اینترنت آینده نیاز دارند، مخصوصاً همان اینترنتی که فیس بوک صاحبش است؟

 رهایی از بهره کشی شرکت های فناوری

وب3۰0
وب ۳۰۰؛ عنــوان مهم دیگری اســت کــه از قضــا آن را هم 
از قلــم نینداخته ایــم. اگــر بگوییــم هــدف اولیــه رمــزارز 
غیرمتمرکــز کــردن پــول بــود، هــدف وب ۳۰۰ غیرمتمرکز 
کردن همه چیز است و مأموریت تقریباً بی نهایت ایده آلی 
دارد که به این شــرح اســت: »رها کردن انســان از سلطه 
شــرکت های فناوری بزرگ و همچنین سرمایه داری بهره کشــانه، آن هم صرفاً از طریق 

کد.«

یک راه برای تعریف وب ۳۰۰ توجه به نام آن است؛ وب ۳۰۰ 
جانشین وب ۲۰۰ است؛ عصری که قرار بود در آن اینترنت 
دموکراتیک شود، اما در عوض تحت سلطه چند پلتفرم 
بسیار بزرگ مثل گوگل و فیس بوک قرار گرفت. هدف وب 

۳۰۰ غیرمتمرکزسازی دوباره اینترنت است.
فناوری غیرمتمرکز لزوماً به ایجاد بازار غیرمتمرکز منجر 
نمی شــود. ایمیــل را در نظــر بگیریــد؛ ایمیــل پروتکلــی 
غیرمتمرکــز اســت. روی کاغــذ هر کســی می تواند ســرور 
ایمیل خــودش را راه اندازی کند، امــا همان طور که مارلین 
 اســپایک اشــاره می کند، افراد بســیار کمی چنیــن کاری 
می کنند. افراد در عــوض از کالینت های ایمیل اســتفاده 
می کنند و بازار حــول چنــد ارائه دهنده، به ویــژه جی میل 
متمرکز شــده اســت. حتی اگر شــما شــخصاً از جی میل 
اســتفاده نکنیــد، دریافت کننــده ایمیل تــان احتمــاالً از 
جی میل اســتفاده می کند و در نتیجه چه بخواهید، چه 
نخواهید، نســخه ای از ایمیل شما روی ســرورهای گوگل 

وجود دارد.
این وضعیت را می توان تمرکز خواند، اما یکپارچگی کلمه 
بهتری برای آن است. یکپارچگی نه ویژگی فناوری، بلکه 
ویژگــی بازارهاســت. بــرای برخــورد بــا بازارهــای یکپارچه 
پروتکلــی بســیار قدیمی تــر از وب ۳۰۰ وجــود دارد. نام آن 
قانون ضدانحصــار اســت، اما سیاســت دولتــی در طرح 
اولیه وب ۳۰۰ نقشی ندارد. با وجود اعداد و ارقام هنگفت 
و درآمدهــای بــاالی شــرکت هایی کــه در حــوزه وب ۳۰۰ 
فعالیت می کنند،  وب ۳۰۰ هنوز مسئله ای بغرنج و سرشار 
از تناقــض، فناوری هــای پرایــراد، عــدم قطعیــت قانونی و 
منافع اقتصادی متضاد اســت. بحث بر ســر »تصاحب 
وب ۳۰۰« همچنــان ادامــه دارد. معلوم نیســت صاحبان 
وب ۳.۰ باید شرکت های تحت پوشش سرمایه خطرپذیر 

سیلیکون ولی باشند یا خود کاربران.

 ایده بزرگ بعدی

BNPL
»االن بخــر؛ بعــداً پرداخت 
کــن« فارسی شــده عبــارت 
 Buy Now Pay Later
اســت کــه آن را بــا ســرواژه 
BNPL می شناســیم. ایــن 
فناوری ریشه دار که از گذشته های دور نیز وجود داشته و 
امروزه با روش های فناورانه تری ارائه می شود، یکی دیگر از 
روندهای مهم روز دنیاســت که به عقیده کارشناسان در 
ایران نیز جایی را در سرتیتر اخبار فناوری در سال آینده به 

خود اختصاص خواهد داد.
ســرویس های االن بخر، بعداً پرداخت کن، بــه خریداران 
راه حل هایی بــرای فراهم کردن پــول و جایگزین هایی برای 
کارت های اعتباری ارائه می دهند. بیش از ۱۰۰ میلیون نفر 
در سراســر دنیا در کمتر از ۱۰ سال مشــتری خدمات این 
شرکت شده اند. بیشــتر شــرکت های BNPL دو خدمت 
ارائه می دهند؛ اول، اقساط  بدون بهره ای که هزینه  خرید 
را به قسمت های کوچک تری تقسیم می کنند و به صورت 
ســه یــا چهــار قســط یکســان درمی آورنــد. دوم، وام های 
اقساطی بهره دار که هزینه خرید های بزرگ تر مثل خرید 
مبلمان را به پرداخت های چندمرحله ای تقسیم می کنند. 
شــرکت های پیشــرو بازار مثل افیرم، افترپی )که شــرکت 

جهان
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بالک، اسکوئر سابق، با ۲۹ میلیارد دالر آن را خرید( و کالرنا هم اکنون در تمام سایت های 
تجارت الکترونیکی به وفور اســتفاده می شــوند. در عین حال کیف  پول های الکترونیکی 
مانند پی پال و اپل پی در حال ساخت محصوالت BNPL خودشان هستند. سهام شرکت 
افیرم در جوالی سال گذشته ۱۰ درصد سقوط کرد. دلیل این سقوط گزارش بلومبرگ بود 
که بیان می کرد اپل قصد دارد با همکاری شرکت گلدمن ساکس، محصولی برای پرداخت 

بعد از خرید راه اندازی کند.
وعده  اصلی شرکت های BNPL این است که مشــتریان پول بیشتری هنگام خرید خرج 

خواهند کرد و همین وعده است که باعث شده BNPLها به چشم خرده فروشان بیایند.
BNPL آن قدر خودش را خوب معرفی کرده که توانسته یک نسل را اغوا کند. شرکت های 
BNPL خودشان را جایگزینی برای شرکت های کارت اعتباری معرفی کرده اند. دلیل کارشان 
به گفته مدیر اجرایی سابق افتر پی این است که »جوانان نمی خواهند از کارت های اعتباری 
اســتفاده کنند«. اولین قانــون مارکتینگ این اســت که »چیــزی به مردم ارائــه بدهید که 
می خواهند«؛ این قانون به طور ضمنی می گوید »چیزی به مردم بدهید که نمی خواهند، 
فقط اسمش را عوض کنید«. گذاشتن اسم »راهی بهتر برای پرداخت« روی بدهی کاری 
اســتادانه اســت که میل جوانان به نوآوری را در لحظــه ای که در آســیب پذیرترین حالت 
ممکن شــان قرار دارند، نشــانه می گیرد؛ آن هــم زمانی که آنهــا پای صندوق فروشــگاه ها 
برای پرداخت ایستاده اند. فروشندگان BNPL را دوست دارند، چون باعث بزرگ تر شدن 
ســبد های خرید )ســه و نیم برابر( و دفعات خرید شــده اســت )شــاید آنها هم از صنعت 
تحصیالت عالی الگو گرفته اند که دهه هاست جوانان را با »االن به دانشگاه بیایید، بعداً 

پرداخت کنید« به دانشگاه می کشانند(.

 دوران رقابتی جدید

پول
در شماره شصتم ماهنامه عصر تراکنش به موضوع »پول« 
به عنــوان یکــی از عجیب وغریب ترین اختراعات نوع بشــر 
پرداختیــم. پــول یکــی از چشــم گیرترین نوآوری های بشــر 
اســت که این امــکان را بــرای افرادی کــه احتمــاالً یکدیگر را 
نمی شناســند و دلیل موجهی برای اعتماد متقابل ندارند، 
فراهم می کند تا بتوانند محصوالت و خدمات شان را از مسافت های دور با یکدیگر مبادله 
کنند. با استفاده از پول می توان حتی ثروت و منابع را نیز در طول زمان انتقال داد. بدون 
وجود پول، مبادله و تجارت )در واقع همه فعالیت های اقتصادی انسان( از نظر زمان و مکان 
به شدت محدود می شوند.  چاپ پول باعث قدرت اقتصادی می شود؛ بنابراین اصالً جای 
تعجب ندارد که در طول تاریخ رقابت های بسیاری بر ســر پول رایج در یک کشور یا میان 
کشورها اتفاق افتاده است. در چین، مبداء اولین پول کاغذی در جهان، تاجران خصوصی 
و حاکمان محلی که چندین دهه با هم رقابت می کردند، پول رایج را چاپ کردند. در واقع، 
بانک هــای دولتی و خصوصی چیــن کــه در اواخر نیمه اول قرن بیســتم  به طــور همزمان 
فعالیــت می کردند، اســکناس را چاپ کردنــد. در نهایت ظهــور بانک های مرکــزی به این 
رقابت پایان داد. این بانک ها امتیاز انحصاری چاپ پول رایج قانونی را در دست داشتند و 
موظف بودند آن را ثابت نگه دارند. این تغییر پیش از همه در سوئد، در بانک ریکز اتفاق 
افتاد؛  قدیمی ترین بانک مرکزی جهان که در قرن هفدهم تأسیس شد. با تأسیس بانک 
People در سال ۱۹۴۸ در چین، کمی قبل از تشکیل رسمی جمهوری خلق چین، رقابت 
در این کشــور به پایان رســید. از آنجایی که بانک های مرکزی در این مسئله دخیل بودند 
و ارزش نســبی پول های رایج به اعتبار و ثبات بانک های مرکزی صادرکننده آنها بستگی 

داشت، رقابت بیشتر بین المللی بود.   
اکنون ما در آســتانه تحــول دیگری هســتیم. پول نقــد دیگر قدیمــی شــده و فناوری های 
دیجیتــال جایگزین آن می تواننــد ماهیت و قدرت پــول را تغییر دهند. امــروزه پول بانک 
مرکزی همزمان به عنوان یک واحد محاسبه،  روشی برای مبادله و منبع ارزش به کار می رود. 
اما از آنجایی که اشکال مختلف پول دیجیتال خصوصی مانند برخی رمزارزها محبوبیت 
پیدا کرده اند، فناوری های دیجیتال می توانند این عملکردها را از یکدیگر تفکیک کنند. این 
تغییر می تواند باعث کاهش قدرت پول بانک مرکزی شود و موج رقابتی ارزی دیگری را به 
وجود آورد. این موج می تواند عواقب ماندگاری برای بسیاری از کشورها،  به ویژه کشورهای 

دارای اقتصادهای کوچک تر داشته باشد.
اگر همزمان روند فناوری های مالی را پیگیری می کنید و طرفدار فوتبال هســتید، احتماالً 
عصر تراکنــش را در ســال ۱۴۰۱ بــا ویژه نامه جــام جهانی بــه یــاد خواهیــد آورد. زمانی که 

چشــم های رســانه ها بــه لئــو دوختــه شــده بود، مــا به 
همه سرزمین های شرکت کننده در جام جهانی ۲۰۲۲ 
سفر کردیم و عصرانه ای شــگفت انگیز با طعم واقعی 
»پول« به سوغات آوردیم. در ویژه نامه آبان ماه ۱۴۰۱ با 
تاریخچه و روند تغییرات پول رســمی هر کشــور آشنا 

می شوید.

 فنــاوری بــه ســبک 

چین
چینی ها

آذرمــاه  شــماره  در 
ماهنامه عصر تراکنش 
بــه شــرکت های فناوری 
و موضــوع فناوری هــای 
مالی در چیــن پرداختیــم. اگر نگاهی به ماشــین های 
اصــالح الکتریکــی شــرکت فیلیپــس در نیویــورک، 
لندن یا توکیو بیندازیــد، می بینید که همه تا حدودی 
شــبیه هم هســتند، اما اگر به شــانگهای یا شهر های 
کوچک تر چین مانند یان تای بروید، محصوالتی کامالً 
متفــاوت خواهیــد دیــد. در کشــور چیــن محصوالت 
فیلیپس با نوآوری های محلی تولید می شــوند و برای 
استفاده مشتریان چینی به صورت سفارشی  ساخته 
شده اند. عجیب نیست که شرکتی چندملیتی مایل 
بــه تطبیــق دادن محصوالتــش بــرای خدمت رســانی 
به بــازاری بزرگ باشــد. همان طــور که یکــی از مدیران 
اجرایی شرکت فیلیپس اشاره کرده، شهرهای کوچک 
چین بازار هدف بزرگ تری نسبت به بعضی کشورهای 
اروپایی هســتند. چیزی که عجیب اســت، این است 
کــه شــرکت فیلیپــس احســاس نمی کنــد بایــد بــرای 
هیچ کشــور بزرگ دیگری چنیــن نوآوری های خاصی 
تولید کند و این کار را فقــط برای چین انجام می دهد. 
رقابت  در بــازار چین چه فرقی بــا بازار باقــی دنیا دارد 
که نیازمند رویکردی کامالً متفاوت نسبت به رویکرد 

غالب دنیاست؟
طی ســه ســال گذشــته، ما راجــع بــه موضوع نــوآوری 
ســازمانی، دو نظرســنجی  بزرگ انجام داده ایــم. اولین 
نظرسنجی معطوف به فعالیت های نوآورانه در هشت 
کشــور بود که بیشــتر آنها بسیار توســعه یافته بودند. 
تمرکز دومین نظرســنجی منحصــراً روی فعالیت های 
نوآورانــه در چیــن متمرکــز بود که توســط شــرکت های 
محلــی و خارجــی فعــال در آن کشــور انجــام می شــد. 
نتیجــه تحقیق بــه مــا نشــان داد کــه نــوآوری در چین 
متفاوت است. شرکت های سازمانی در تمام کشورهای 
مورد مطالعــه، رویکرد مشــابهی بــه نوآوری داشــتند، 
امــا شــرکت های مســتقر در چیــن، چــه محلــی و چــه 
خارجی، رویکرد متفاوتی اتخاذ کرده بودند تا در بازاری 
فعالیــت کنند که رشــد ســریعش باعث تولیــد تعداد 
نامتناســبی مشــتری برای بســیاری از صنایع شــده و 
زیرساخت های دیجیتالی پیشرفته از جمله پلتفرم های 
گسترده دیجیتالی راهی برای دسترسی به آن مشتریان 
فراهم کرده است. بسیاری از کســب وکارهای خارجی 
فعــال در چین رویکــرد این کشــور بــه نــوآوری را اتخاذ 
کرده انــد. داده های تحقیق ما نشــان می دهنــد که این 
کســب وکارها از این نظر بیشــتر از شــرکت های کشور 
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خودشان، به شرکت های چینی شباهت دارند.
تاریخ نشان می دهد شرکت فیلیپس برای نوآوری به بینشی متکی بود که آمریکا، آلمان 
و لهستان نســبت به بازار داشــتند، اما وقتی شــرکت فیلیپس خودش را به بازار چین 
متعهد کرد، تصمیم گرفت در نوآوری فقط برای بازار چین سرمایه گذاری کند. فیلیپس 
برای کسب وکار حرفه ای بهداشتش، استراتژی چهاربعدی تعریف کرد؛ طراحی برای 
چین، تصمیم گیری در چین، ارائه با سرعت چین و دیجیتالی کردن تجارت چین. از سال 
۲۰۱۶ به بعد، فیلیپس از فروش تجهیزات به سمت فروش راهکارهای کلی به مشتریان 
حرکت کرد و هدفش را رسیدن به همکاری نزدیک تر با مشتریان محلی در نظر گرفت.

در همین شــماره از ماهنامــه در خصوص هشــداری مبنی بر تصاحب دنیــای فناوری 
توســط چینی ها گفتیم. »تــاد یانگ«، ســناتور آمریکایی در مــاه جوالی هشــدار داد: 
»دولت چین در حال برنامه ریزی برای پیروزی در مسابقه هوش مصنوعی و در نتیجه 
پیروزی در جنگ های آینده اســت. چین می خواهد آینده جهان را به دســت بگیرد.« 
در مــاه ســپتامبر گزارشــی از مقامــات و صاحبــان کســب وکارهای آمریکایــی در مورد 
رقابت فناورانه دنیای غرب با چین این طور می گفت: »آینده جوامع آزاد، بازارهای آزاد، 
دولت های دموکراتیک و نظم جهانیِ سرچشــمه گرفته از آزادی و نه اجبار، در معرض 
خطر است.« رئیس سازمانی اطالعاتی در بریتانیا هم اخیراً به این جریان اضافه شده 
و در مورد ضرورت »سرمایه گذاری سنگین« در فناوری های جدید برای مقابله با قدرت 

رشد چین صحبت کرده است.
پس تعجبی ندارد که کشــورهای غربی برای پس گرفتن جایگاه فناورانه شان به هول و 
وال افتاده اند. در روز هفتم اکتبــر، آمریکا محدودیت های ســخت گیرانه جدیدی روی 
صادرات نیمه رســاناهای پیشــرفته و تجهیزات مرتبط بــا آنها به چین وضــع کرد. این 
قوانین جدیــد می توانند به انــدازه تحریم های قبلی آمریکا علیه شــرکت تلکام چینی 
هواوی، برای صنعت تراشه ســازی چین فلج کننده باشــند. »گِرِگ آلن« که در گذشته 
مســئول بخش هوش مصنوعی وزارت دفاع آمریــکا بوده، می گوید: »صنعت تراشــه 
چین اکنــون مانند یک هیــدرا اســت و ســعی در قطع کــردن تک تک ســرهایش کاری 

سرکوبگرانه است.«

  فناوری به کجا می رود؟

آینده
نگاه کردن به آینده همیشــه کاری دشــوار اســت. اگرچه 
تغییر سال و پا گذاشتن به سالی نو، فرصتی دوباره برای 
این اســت که نگاهی نو بــه اســتراتژی ها و برنامه ریزی ها 
داشته باشیم و سال جدید را با انرژی بیشتری آغاز کنیم، 
اما جدا کــردن روندهــای واقعی از جریان هــای تبلیغاتی 
حقیقتاً دشوار اســت. این موضوع، به ویژه در مورد فناوری به شدت صدق می کند. به 
همین روزها در ســال ۲۰۲۲ در حوزه ان اف تی ها، رمزارزها و متــاورس فکر کنید. اگرچه 
اوایل سال، سال خیلی خوبی به نظر می رســید، اما به پاییز که رسید، ان اف تی ها بالغ 
بر ۹۰ درصد از ارزش بازار خود را از دســت دادند، زمســتان کُشــنده رمزارزها فرارســید 
و ســودای متاورسی شلوغ، بیشــتر به رؤیا می مانســت تا واقعیت. جداســازی نوآوری 
واقعــی از یک تب داغ )که قرار اســت فوراً به عرق بنشــیند( از بردی بزرگ تا شکســتی 
پرهزینه تفاوت دارد. سال ۲۰۲۳، احتماالً سال هوشیارتری در فناوری خواهد بود. عدم 
قطعیت های ژئوپلیتیکی و اقتصادی باعث شــده روند تکامل فناوری در ســال جدید 
و احتماالً ســال های پس از آن با احتیاط بیشــتری به پیش برود. رهبران صنعت باید 
به  دنبال یافتن راهی برای این باشند که با کمترین انرژی، هزینه، ریسک، سرمایه و...، 
بیشترین کار را انجام دهند، ارزش را در جایی بیافرینند که نوآوری ها با هم هم پوشانی 
دارنــد و در عیــن حــال بــه شــکلی کامــالً اســتراتژیک، روی فناوری هــا و نوآوری هایــی 
سرمایه گذاری کنند که نقطه اوجی برای رسیدن دارند و به آن نزدیک شده اند. گروهی از 
رهبران فناوری در مک کنزی، نگاهی به سال ۲۰۲۳ داشته اند و مجموعه ای از روندهای 
فناوری را کــه به احتمــال قریب به یقیــن، روندهای حاکم بــر صنعت در ســال پیش رو 
خواهند بود، گرد آورده اند؛ مجموعه ای که در صورت پایبندی به آن، سال ۲۰۲۳ را خیلی 

بهتر از ۲۰۲۲ پشت سر خواهید گذاشت.
فناوری هایی کــه تغییردهنده بازی هســتند، نظیــر فناوری های ۵G، هــوش مصنوعی 
و رایانــش ابــری در حال رســیدن به نقطــه اوج خود بــرای پذیــرش انبوه هســتند. برای 
مثال، تحقیقات صورت گرفته توســط تیم هــای پژوهش مک کنزی نشــان می دهد که 

شــرکت های سراســر جهان، به دنبال انتقال ۶۰ درصد از 
امالک مبتنــی بر فنــاوری اطالعات خــود به فضــای ابری 
تا ســال ۲۰۲۵ میالدی هســتند. هیئت مدیره هــای فعال 
در صنعــت، حتــی شــده بــا صرفه جویــی در هزینه هــا و 
بودجه هــای ســرمایه گذاری در زیرســاخت های فنــاوری 
اطالعات، باید روی این مهم تمرکز داشته باشند و انرژی 
خود را به این ریســک ها و تغییرات معطوف کنند تا جزء 
نخستین کسانی باشند که تحول را پذیرفته و با آن همسو 

می شوند.
ســیگنال های موجود در افق ســال ۲۰۲۳ به سختی قابل 
تجزیه وتحلیل هستند. این سیگنال ها نیز درست مثل 
همیشــه، با تالش های گذشــته برای نگاه به آینــده فرقی 
ندارند و ممکن است با وجود تمام تحلیل ها، متفاوت از 
واقعیــت از آب درآیند. امــا آنچه واضح اســت، اینکه اگر 
شرکت ها بتوانند به سؤاالت فناوری خود در سال جدید 
روشن تر و بهتر از قبل پاسخ دهند، تأثیر عمیقی بر بهبود 

چشم انداز آنها در سال و سال های آتی خواهد داشت.

 آنچه خواهید دید

هوش
مصنوعی

در  کــه  موضوعــی  امــا 
حــال حاضــر به وفــور ورد 
برخــی  و  زبان هاســت 
ســرعت  بــه  معتقدنــد 
هوشــمند  موبایل هــای 
فراگیر خواهد شــد، هوش مصنوعی است. شــاید اگر در 
خیابان جلــوی ۱۰ نفــر را بگیریــد و از آنها بپرســید بینگ 
چیست، ۹ نفر آنها ندانند که دارید از موتور جست وجوی 
مایکروسافت صحبت می کنید. واقعیت ۱۰ سال گذشته 
دنیای آنالین این بوده که گوگل در جست و جوی اینترنتی، 
در بــازی بزرگ بــا مایکروســافت و البته رقیــب اصلی اش 
یاهو برنده شده اســت. آن  هم با چنان اختالفی که دیگر 
خیلی ها بــه یــاد نمی آورنــد کــه غیــر از گــوگل گزینه های 

دیگری هم برای جست وجو در اینترنت وجود دارد.
امــا حــاال امیدهــا بــه جبهــه مایکروســافت و موتــور 

جهان
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جست وجوگر اینترنتی اش بازگشته است؛ امیدی که از قضا آن قدر بزرگ است که گوگل 
را حسابی ترسانده است. صحبت از چت هوش مصنوعی تحت مالکیت مایکروسافت 
است که در دو، سه هفته گذشته در صدر اخبار فناوری دنیا قرار داشته و صدها میلیون 

کاربر را شیفته خود کرده است.
حاال مایکروســافت امیدوار شــده که با کمک چت جی پی تی بتواند موتور جست وجوی 
نیمه جانش را احیا کند. ماجرا چیست و چقدر آینده جست وجوهای اینترنتی به هوش 

مصنوعی پیوند خواهد خورد؟
 )ChatGPT( می گوید که بینگ جدید تحت حمایت چت جی پی تی OpenAI مدیرعامل
و جی پی تی GPT( ۳.۵-۳.۵(  است. »سم آلتمن«، مدیرعامل OpenAI که مالکیت آن 
در اختیار مایکروسافت است، گفته که چت جی پی تی و جی پی تی ۳.۵ به تقویت موتور 
جست وجوی »بینگ جدید« کمک می کنند. ظهور ربات چت جی پی تی OpenAI موجب 
افزایش رقابت در ابزارهای جست وجو در فضای بیگ تک شده است. از سوی دیگر گوگل 
ابزار هوش مصنوعی خود به نام بارد )Bard( را در هفته های آینده معرفی و عرضه خواهد 
کرد. اما در پشت پرده موتور جست وجوی پرزرق وبرق »بینگ جدید« مایکروسافت چه 
می گذرد؟ سم آلتمن، مدیرعامل OpenAI، گفته که ابزارهای چت جی پی تی و جی پی تی 
۳.۵ در این شرکت هوش مصنوعی به نسخه جدید موتور جست وجوی مایکروسافت که 

روز سه شنبه معرفی شده، کمک می کنند.
»یوســف مهدی«، یکــی از مدیــران مایکروســافت نیــز گفته که ایــن ابزار جســت وجوی 
پیشرفته بر اساس یک زبان نسل جدید OpenAI که از چت جی پی تی قدرتمندتر است 
و آموزش هــای کلیــدی اش را از چت جی پی تــی و جی پی تــی ۳.۵ می گیرد، اجرا می شــود. 
جی پی تی ۳ یک مدل زبان است که چت جی پی تی بر اساس آن ساخته شده و دارای ۱۷۵ 
میلیارد پارامتر است. انتظار می رود که جی پی تی ۴ یکصد تریلیون پارامتر داشته باشد. 
گرچه مایکروســافت اعالم کرده که بینگ روی یک مدل زبان نســل جدید اجرا می شود، 
اما از واژه جی پی تی ۴ نامی نبرده اســت. مایکروسافت در ماه گذشــته اعالم کرده بود که 
در OpenAI یــک ســرمایه گذاری چندمیلیــاردی جدید انجــام خواهــد داد. این اطالعیه 
زمانی منتشــر می شــود که رقابــت میان غول هــای فنــاوری در اســتفاده از فنــاوری هوش 
مصنوعی برای تقویت عملکرد موتورهای جست وجویشان داغ است. مایکروسافت در 

اطالعیه خود به این نکته اشــاره کرده که یک عملکرد 
چت را نیز تعریف کــرده که به کاربــران امکان می دهد 
جست وجوهایشــان را تدقیــق کننــد. یوســف مهدی 
گفته که این یک نقطه عطف در جست وجوهای آنالین 
اســت، زیرا این عملکرد اینترنت )یعنی جســت وجو( 
مدت زیادی اســت که به همین شــکل بوده و تغییری 
اساسی نکرده است. »اشلی استوارت«، از تحلیلگران 
اقتصاد فناوری قبالً گزارش داده بود که انتظار می رود 
  OpenAI مایکروسافت اعالم کند که بینگ به واسطه

ارتقا خواهد یافت.
چت جی پی تی در OpenAI دسترسی به نوعی فناوری 
را فراهم کــرده که بــرای متخصصان علــوم کامپیوتری 
از مدت هــا پیش آشناســت، امــا پذیــرش عمومی این 
ابزار اســتفاده های تخصصی از این فناوری را تســریع 
می کند. گــوگل پس از انتشــار چت جی پی تی توســط 
شرکت رقیبش در موقعیت عجیبی قرار گرفته است. 
بــه نظــر نمی رســد گــوگل از هــوش مصنوعــی عقــب 
مانده باشــد، اما همچنین نمی تواند چیزی را منتشر 
کنــد کــه باعث وحشــت مــردم شــود. بــر این اســاس، 
رونمایــی از رقیــب چت جی پی تــی، یعنــی بــارد، بــرای 
گــوگل ترکیبــی عجیــب از فومــو و تــرس بــوده اســت. 
به نظر می رســد تحــت تأثیر همیــن فومو و احســاس 
عقب افتادن از مایکروسافت، گوگل سراسیمه خود را 
آماده کرده تا رقیب خود برای چت ربات OpenAI یعنی 
چت جی پی تــی را به بازار عرضــه کند. اخیراً »ســاندار 
پیچای«، مدیرعامل گوگل بارد، سرویس جدید هوش 

مصنوعی گوگل را معرفی کرد 



منتخبان ۱۴۰۱ 
عصر تراکنش

بر خالف فهرستی که در ویژه نامه پایان ســال ۱۴۰۰ عصر تراکنش تحت عنوان ستاره ها 
ارائه دادیم، در شماره ویژه پایان سال ۱۴۰۱ ســعی کردیم رویکرد متفاوتی را در انتخاب 
ستاره های این سال در پیش بگیریم. امسال بر مبنای معرفی هایی که در طول سال ۱۴۰۱ در 
بخش های مختلف »مدیران«، »اپ ها« و »محصول« عصر تراکنش در هر شماره داشتیم، 
دو نظرسنجی برگزار کردیم و از مخاطبان ماهنامه عصر تراکنش خواستیم تا با تکمیل این 
دو نظرســنجی در انتخاب تأثیرگذارترین چهره ها و برترین اپلیکیشن ها و سرویس های 
مالی کشور مشارکت داشته باشند. آنچه در صفحات پیش رو مشاهده می کنید، نتیجه دو 
نظرسنجی است که بیش از دو هزار و ۲۰۰ نفر در آنها شرکت کرده اند. در هر بخش نیز سعی 
کردیم سه تا چهار موردی را که در هر کدام از حوزه ها به انتخاب مخاطبان بیشترین رأی 

را آورده اند، معرفی کنیم.

راهنما



یکی از بخش های ثابت و همیشگی ماهنامه عصر تراکنش، بخش »دکه« آن است که هر ماه به سراغ شش مجله معتبر حوزه 
فناوری های مالی در دنیا می رویم و آخرین شماره های آنها را بررسی می کنیم. اینکه این مجالت در دنیا در هر شماره خود به چه 
موضوعات و کسانی می پردازند، برای عصر تراکنش جذاب است و در بســیاری از موارد برخی مطالب این نشریات را در بخش 
»جهان« عصر تراکنش نیز ترجمه و چاپ می کنیم. برخالف این تصور که نشریات چاپی دوران شان تمام شده، نشریات مذکور 
به خوبی نشان می دهند که اصالً اینگونه نیست و حتی در دنیا نیز همچنان مجالت باکیفیت و تخصصی چاپ می شوند. به بهانه پایان سال، نگاهی 

کوتاه به این نشریات که طی یک سال گذشته در عصر تراکنش به معرفی آنها پرداختیم، داشتیم.

مروری بر مجالت معتبر فناوری های مالی دنیا که در یک سال گذشته به بررسی آنها پرداختیم

فین تک به روایت 
نشریات مالی

آمریکن بنکر

تاریخ انتشار

10 مارس 2022

سوژه ها
 #مدیریت_ثروت 
#بانکداری #مشتری

بنکینگ تکنولوژی

تاریخ انتشار

مارس2022

سوژه ها
  #هوش_مصنوعی 

#احساسات #فناوری_مالی

فین تک

تاریخ انتشار

8 مارس 2022

سوژه ها
 #زنان #تبعیض_جنسیتی 

#فناوری_و_زنان

بلومبرگ

تاریخ انتشار

21 مارس 2022

سوژه ها
  #برابری_اقتصادی 

#عدالت_اجتماعی

تایم

تاریخ انتشار

11 آوریل 2022

سوژه ها
 #آمازون #برترین_سازمان 

#کارآفرین

وایرد
تاریخ انتشار

می و ژوئن 2022

سوژه ها
 #تلگرام #آزادی_رسانه #کدگذاری

این شماره از مجله وایرد پاول دوروف، بنیان گذار مشــهور پیام رسان تلگرام را زیر 
ذره بین قرار داده است. چیزی که در این میان به دقت بررسی شده، ادعای دوروف 
مبنی بر مبارزه با سانسور در خط مقدم است. تلگرام وجوه مثبت و منفی فراوانی 
کنار هم دارد. این پیام رســان، از یک ســو بر خالف فیس بــوک هیچ گونه تبلیغات 
هدفمند و الگوریتم اعتیادآوری ندارد و تا اینجای کار در چند مورد با جرئت زیادی 
مقابل دولت های مداخله گر و اقتدارگرای جهان ایستاده است. همین ویژگی ها، 
در کنار جزئیات فنی تلگرام باعث شــده این پیام رســان صدها میلیون کاربر را در 
سطح جهان به خود جذب کند. با این  حال نباید فراموش کرد تلگرام بستری آماده 
برای گروه های افراطی، تولید و نشر اخبار غلط و برنامه ریزی برای مداخله در نظم 

یک جامعه است.   304
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نیوزویک

تاریخ انتشار

13 می 2022

سوژه ها
 #فناوری #فیس بوک 

#گوگل #انحصارطلبی

تایم

تاریخ انتشار

16 می 2022

سوژه ها
 #ایالن_ماسک #توییتر 

#دموکراسی #آزادی_بیان

آمریکن بنکر

تاریخ انتشار

14 آوریل 2022

سوژه ها
 #بانکداری #بانک 

#فین تک

فین تک

تاریخ انتشار

می  2022

سوژه ها
 #توییتر #ایالن_ماسک 

#فین تک

وایرد

تاریخ انتشار

می 2022

سوژه ها
 #یاندکس #روسیه_

اوکراین #بیت کوین

فورچون
تاریخ انتشار

آوریل و می 2022
سوژه ها

 #بایننس #رمزارز #ان اف تی

این شماره مجله فورچون به شکلی ویژه به پول های کالنی می پردازد که در دارایی های مالی دیجیتال 
جابه جا می شود. روی جلد مجله تصویر چانگ پنگ ژائو، بنیان گذار و مدیرعامل صرافی بایننس که 
در زمینه معامالت رمزارزی فعالیت می کند، به چشــم می خورد. جدا از مسئله مذاکرات این چهره 
مطرح با قانون گذاران چینی، یکی از مســائلی که به خوبی مورد بررســی فورچون قرار گرفته، سرعت 

افزایش و کاهش ثروت در بازار رمزارزهاست. 

وایرد

تاریخ انتشار

ژوئن 2022

سوژه ها
 #کرونا #بیل_گیتس #اپل

فورچون

تاریخ انتشار

ژوئن و جوالی 2022

سوژه ها
 #فورچون #500_شرکت_

برتر #درآمدزایی

تایم

تاریخ انتشار

6 ژوئن 2022

سوژه ها
 #تیم_کوک #اپل 

#مدیریت

بارونز

تاریخ انتشار

30 می  2022

سوژه ها
 #رمزارز #کریپتو #ارز_

دیجیتالی

بلومبرگ

تاریخ انتشار

30 می 2022

سوژه ها
 #استارتاپ #سیلیکون_

ولی #بحران_اقتصادی

ام آی تی تکنولوژی ریویو
تاریخ انتشار

می و ژوئن 2022
سوژه ها

 #پول #ارز #پول_دیجیتالی #ارز_دیجیتال

آیا عصر پول نقد به سر آمده  است؟ آیا شاهد ظهور عصر جدیدی در عرصه پول و ارز هستیم؟ چه 
کسی تحوالت پولی را ایجاد می کند؟ اینها بخشی از پرسش هایی است که مجله ام آی تی تالش کرده 
در این شماره خود در قالب »مســئله پول« به آن بپردازد. واقعیت این است که پول می تواند خیلی 
چیزها یا به قول نویسنده مجله ام آی تی »همه چیز« را تغییر دهد. اما حاال کسانی پیدا شده اند که 

در حال تغییر دادن خود پول هستند.
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فورچون

تاریخ انتشار

آگوست و سپتامبر 2022

سوژه ها
 سرمایه_گذاری #رمزارز 

#مک_دونالد

GLOBAL 500:  THE WORLD’S LARGEST CORPOR ATIONS 

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

He could build an empire like the Oracle of Omaha—or crash and burn.

FORTUNE .COMA U G U S T/ S E P T E M B E R  2 0 2 2

بلومبرگ

تاریخ انتشار

1 آگوست 2022

سوژه ها
 #BNPL #پرداخت 

#اعتبار

بارونز

تاریخ انتشار

25 جوالی 2022

سوژه ها
 #آمازون #سهام 

#سرمایه_گذاری
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Amazon Unboxed
Sharesof the techgianthave tumbledase-commerceslows,

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

EUROPE’S SUMMER OF CRISES • PAGE 12

نیوزویک

تاریخ انتشار

5 آگوست 2022

سوژه ها
 #بحران #رکود

 #دالر

فست کمپانی

تاریخ انتشار

سپتامبر 2022

سوژه ها
 #نوآوری #خالقیت 

#کسب وکار

تایم
تاریخ انتشار
آگوست 2022

سوژه ها

#متاورس #واقعیت_مجازی #دنیای_مجازی
t i m e . c o m

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

A U G .  8  /  A U G .  1 5 ,  2 0 2 2D O U B L E  I S S U E مجله تایم به عصر جدید دیجیتال پرداخته  است؛ عصری که در آن باید وارد دنیای متاورس شد. به زودی
جهان متاورس، شکل جدیدی به زندگی انسان ها می بخشد، اما نکته اینجاست که انسان ها باید تالش 
کنند این تغییرات در راستای بهتر شدن باشد. بر اساس گزارش های به دست آمده از کمیسیون بورس و اوراق 
بهادار آمریکا، در شش ماهه نخست سال 2022 بیش از یک هزار و 100 مورد پرونده قانونی مرتبط با جهان 
متاورس ایجاد شده، این در حالی است که در مدت مشابه در سال گذشته فقط 260 مورد ایجاد شده بود.

گاردین

تاریخ انتشار

8 جوالی 2022

سوژه ها
 :#بیت کوین #پول_

دیجیتالی #ارز_دیجیتالی

آمریکن بنکر

تاریخ انتشار

ژوئن 2022

سوژه ها
 #بانکداری #بانکداری_

دیجیتالی #بانکدار_نمونه

ام آی تی تکنولوژی

تاریخ انتشار

جوالی و آگوست 2022

سوژه ها
 #شهری سازی #شهر_

هوشمند #فناوری

فین تک

تاریخ انتشار

جوالی 2022

سوژه ها
 #فین تک #هوش_

مصنوعی #رمزارز

بنکینگ تکنولوژی

تاریخ انتشار

ژوئن 2022

سوژه ها
 #فین تک #فناوری_مالی 

#ادغام_صنایع

بلومبرگ بیزینس ویک
تاریخ انتشار
27 ژوئن 2022

سوژه ها

#ثروت #ژائو #دنیای_رمزارز

اهالی دنیای رمزارز حتماً چانگ پنگ ژائو را می شناسند؛ فعال اقتصادی چینی-کانادایی که با عنوان سی زی 
شناخته می شود. او همان کسی است که بزرگ ترین صرافی رمزارزها یعنی بایننس را راه اندازی کرد. ژائو 
به عنوان ثروتمندترین مرد دنیای رمزارزها هم شناخته می شود. اما این روزها حال رمزارزها خوب نیست. 
به همین خاطر است که مجله بلومبرگ بیزینس ویک تصویر ژائو را روی جلد خود قرار داده و این پرسش 

را مطرح کرده  که آیا ثروتمندترین مرد دنیای رمزارزها می تواند در مقابل سرمای سخت مقاومت کند؟
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آمریکن بنکر

تاریخ انتشار

سپتامبر 2022

سوژه ها
 #بانک #بانکداری

فین تک

تاریخ انتشار

نوامبر 2022

سوژه ها
 #فناوری_مالی #فین تک 

#بانک

بارونز

تاریخ انتشار

7 نوامبر 2022

سوژه ها
 #توییتر #ماسک #ایالن_

ماسک

وایرد

تاریخ انتشار

ویژه نامه 2023

سوژه ها
 #پیش_بینی #آینده 

#سال_2023

هاروارد بیزینس

تاریخ انتشار

8 نوامبر 2022

سوژه ها
 #مارکتینگ #بازاریابی 

#کسب وکار

بلومبرگ بیزینس ویک
تاریخ انتشار
31 اکتبر 2022

سوژه ها

 #کریپتو #بیت کوین #رمزارز

چند روز پیش از آنکه بیت کوین به پایین ترین ســطح قیمتی خود در دو ســال گذشــته برسد، مجله 
بلومبرگ بیزینس ویک طرح جلد خود را به قصه کریپتوها اختصاص داد و تالش کرد به پرسش هایی 
از این دست پاسخ دهد: سروکله کریپتوها از کجا پیدا شد؟ اصالً کریپتو یعنی چه؟ چرا هنوز کریپتوها 
اهمیت دارنــد؟ »مت لیواین«، تحلیلگر بلومبرگ که در حوزه ســرمایه گذاری فعالیت دارد و ســابقه 

همکاری با گلدمن ساکس را در کارنامه اش به ثبت رسانده.

آمریکن بنکر

تاریخ انتشار

جوالی/آگوست 2022

سوژه ها
 #بانکداری #بانکداری_

دیجیتالی #بانکدار_نامرئی

ام آی تی

تاریخ انتشار

سپتامبر 2022

سوژه ها
 #مدیریت #نوآوری 

#مشتری

بنکینگ تکنولوژی

تاریخ انتشار

سپتامبر 2022

سوژه ها
 #بانکداری #کرونا

 #فناوری

بارونز

تاریخ انتشار

12 سپتامبر 2022

سوژه ها
 #بیت کوین #رمزارز 

#کریپتو

فین تک

تاریخ انتشار

سپتامبر 2022

سوژه ها
 #بالکچین #فین تک 

#تحول

نیوزویک
تاریخ انتشار

16 سپتامبر 2022
سوژه ها

 #داده #چین #آمریکا

مجلــه نیوزویــک روی جلد خــود کره زمیــن را نشــان می دهد کــه دور تــا دور آن بــا ســیمی قرمزرنگ، 
سیم پیچی شده  است. در انتهای این سیم، ماوسی را می بینیم که روی آن طرح پرچم چین نقش بسته 
 است. در واقع به نظر می رسد که جهان در محاصره و کنترل چین است. چینی ها کنترل جهان را در 
اختیار گرفته اند و با هر کلیک خود می توانند همه چیز را متحول کنند. به نظر می رسد پکن برنامه ای 

جدی برای کنترل داده های جهانی در سر می پروراند. 
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فورچون

تاریخ انتشار

8 نوامبر 2022

سوژه ها
 #مارکتینگ #بازاریابی 

#کسب وکار

بلومبرگ

تاریخ انتشار

21 نوامبر 2022

سوژه ها
 #کریپتو #سم_بنکمن_

فرید #رمزارز

بنکینگ تکنولوژی

تاریخ انتشار

نوامبر 2022

سوژه ها
 #بانکداری #زنان 

#فناوری_مالی
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دسامبر 2022

سوژه ها
 #کسب_و_کار #زنان 
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18 نوامبر 2022

سوژه ها
 #رمزارز #کریپتو #سم_
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اکونومیست
تاریخ انتشار
نوامبر 2022
سوژه ها

 #رمزارز #کریپتو #سرمایه_گذاری
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Indonesia, Asia’s overlooked giant
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روی جلد اکونومیست، ستاره های درخشانی را می بینیم که با شــتاب به پایین و به سمت زمین سقوط 
می کنند. تیتری که اکونومیست انتخاب کرده، این است: »سقوط کریپتو«. این مجله به سقوط رمزارزها 
اشــاره دارد؛ ســقوطی که تقریباً یک شــبه و با ســرعت زیادی رخ داد. ماجرا هم به ورشکســتگی صرافی 
اف تی ایکس و مدیرعامل آن یعنی سم بنکمن فرید مربوط می شود. ماجرای کریپتوها به خوبی نشان داد 
که در دنیای سرمایه گذاری چقدر سریع و ساده می توان از باالترین درجه شکوه و بزرگی ناگهان به قعر رسید

اکونومیست

تاریخ انتشار

14 تا 20 ژانویه 2023

سوژه ها
 #جهانی_شدن 

#سرمایه_داری #آمریکا

بلومبرگ

تاریخ انتشار

16 ژانویه 2023

سوژه ها
 #سال_نو 2023# 

#اقتصاد_جهان

فین تک

تاریخ انتشار

ژانویه 2023

سوژه ها
 #پرداخت_آنالین #بیت_

کوین #امنیت_سایبری

ام آی تی تکنولوژی

تاریخ انتشار

ژانویه و فوریه 2023

سوژه ها
 #هوش_مصنوعی 

#فناوری #سال_نو

آنترپرنور

تاریخ انتشار

ژانویه 2023

سوژه ها
 #کارآفرین #کارآفرینی 

#تمرکز

فوربس
تاریخ انتشار
ژانویه 2023
سوژه ها

 #استارتاپ #صنعت #کارآفرینی

پایان سال 2022 به بهانه ای برای مجله »فورس« تبدیل شده تا به مرور سال گذشته و پیش بینی برخی 
رخدادها در سال های آینده بپردازد. یکی از مواردی که در این نشــریه بررسی شده، انتخاب برترین 
مدیرعامل در سال 2022 بوده که توانسته تحولی بزرگ ایجاد کند. او مدیر یک شرکت چینی است 
و توانسته در اوضاع نابسامان اقتصادی، کسب وکار خود را سر پا نگه دارد. روی جلد این نشریه هم 

تصویر مدیرعامل یکی از شرکت های بزرگ و مطرح خاورمیانه قرار گرفته است.
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نگاهی به 57 کتابی که در یک سال گذشته در »عصر تراکنش« به معرفی آنها پرداختیم 
و آنهایی که به نظر ما خواندن شان مهم است

کتابخانه  مدیران
در یک سال گذشته در ماهنامه »عصر تراکنش« حدود از ۵۰ کتاب مهم صنعت فناوری های مالی را معرفی کردیم؛ کتاب هایی 
که به عقیده ما خوانــدن آنها می تواند بــه درک موضوعات، فناوری ها و تحــوالت جدید صنایع مالی به فعــاالن، متخصصان و 
عالقه مندان این صنایع کمک  کند. به دلیل اهمیت این کتاب ها، بر آن شدیم تا در شماره ویژه نامه پایان سال نیز نگاهی گذرا به 
این کتاب ها داشته باشیم. فهرســتی که تحریریه عصر تراکنش در ادامه پیشنهاد کرده، می تواند به شــما در درک بسیاری از 
مسائل روز صنعت فناوری های مالی کشور کمک کند؛ در نتیجه خواندن آنها را به شما پیشنهاد می کنیم. به عقیده ما کتاب کامل ترین رسانه برای 
انتقال پیام است و کارکرد آموزش، اطالع رسانی و سرگرم کنندگی را به صورت همزمان دارد و هیچ کدام از ابزارهای ارتباطی جدید و سنتی توان باالی 

کتاب در آموزش را ندارند.

متاورس: راهنمای 
ورود به دنیای 

شگفت انگیز متاورس

 نویسنده: جان راسل
 مترجم: کمیل علی تقوی

 انتشارات: 
 Independently

published / انتشارات راه 
پرداخت

صنعت پرداخت 
دیجیتال

 نویسنده: پاولو سیدلوف
 مترجم: امیرعلی خلج

 Ostap :انتشارات 
Khanko/ انتشارات راه 

پرداخت

راهنمای هویت 
دیجیتال

 تهیه کننده: گروه ویژه اقدام 
مالی

 مترجمان: سیده سیما 
آریایی منش، اسمهان حکاک، 

الهه امیرجان
 انتشارات: راه پرداخت

هندبوک فناوری 
بانکداری

 نویســندگان: تیــم واکــر و 
لوسین  موریس

 انتشارات: وایلی
 سال انتشار: 2021

هندبوک NFT: نحوه  
ساخت، خرید و 

فروش توکن های 
غیرمثلی

 نویسندگان: مت فورتنو و 
کوهریسون تری

 انتشارات: وایلی
 سال انتشار: 2021
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دیفای و آینده فایننس؛ همه چیز درباره دنیای مالی توزیع شده
دیفای نیز مانند اینترنت، احتماالً خدمات مالی را ارزان تر، سریع تر، ایمن تر و شخصی سازی تر خواهد 
کرد. اگر یوتیوب به عنوان بستری با مقیاس بزرگ برای انتشــار ویدئو رشد کرد، به این دلیل بود که هر 
فردی می توانست به صورت رایگان و آسان از آن استفاده و فایل های ویدئویی خود را در آن ایجاد کند. 
به طور مشابه، دیفای برای محصوالت مالی چه کاری انجام خواهد داد تا هر فردی بتواند چیزهایی را 
با هزینه تقریباً صفر ایجاد و از آنها استفاده کند؟ این آینده هنوز رقم نخورده است. این کتاب نگاهی 
به آینده دارد و شما، به عنوان یک خواننده، قدرت خلق آن را دارید. نویسندگان کتاب »دیفای و آینده 
مالی«، درباره مزیت های بیشــتری که دیفای نســبت به سیســتم مالی ســنتی ارائه می دهد، بحث و 
گفت وگو کرده اند. نویسندگان در این کتاب، چشــم انداز فایننس کنونی را در حال فروپاشی توصیف 
می کنند و خبــر از بازاختــراع فایننس می دهنــد. آنها در ایــن کتاب بــا واقع گرایی به کارکــرد دیفای در 
فایننس نظر داشته اند و در کنار مزایای نویدبخش این فناوری از مخاطرات آن می گویند. مخاطب در 
این اثر با مبتکرانه ترین پروتکل ها در این حوزه ازجمله یونی سواپ و کامپاند آشنا می شود. همچنین 

درمی یابد با اتخاذ چه رویکرد و راهکارهایی می توان از میزان مخاطره آمیزی این فناوری کاست.

 نویسندگان: کمپل هاروی، آشوین راماچاندران و جوئی سانتورو
 مترجم: احد درفشی فر

 انتشارات: وایلی / راه پرداخت



بازآفرینی سازمان 

 نویسندگان: آرتور یه اونگ و 
دِیو اولریچ

HBR :انتشارات 
 سال انتشار: 2019

متاورس چیست و 
چگونه همه چیز را 

دگرگون می کند؟

 نویسنده: متیو بال
Liveright :انتشارات 

 سال انتشار: 2022

آینده پول: انقالب 
دیجیتال چگونه ارزها 
و امور مالی را دگرگون 

می کند

 نویسنده: اسوار اس پراساد 
 انتشارات: دانشگاه هاروارد

 سال انتشار: 2021

هدایت استراتژی 
دیجیتال: راهنمای 

شما برای تجسم 
دوباره کسب و کارتان

 نویسنده: سونیل گوپتا 
HBR :انتشارات 

 سال انتشار: 2018

ماشین بی نهایت: 
چگونه ارتش هکرهای 
کریپتو، اینترنت بعدی 
را با اتریوم بنا می کنند 

 نویسنده: کاماِل روسو
 Harper :انتشارات 

Business
 سال انتشار: 2020

هندبوک متاورس: 
نوآوری برای تغییر 

اساسی اینترنت بعدی

 نویسندگان: کوهریسون 
تری و اسکات کینی
 انتشارات: وایلی

 سال انتشار: 2022

بانک ها و فین تک 
در اقتصادهای 

پلتفرمی: بانکداری 
بافتاری و آگاهانه 

 نویسنده: پائولو سیرونی 
 انتشارات: وایلی

 سال انتشار: 2021

دگرگونی فایننس 

 نویسندگان: تئو لین، جان 
مونی، پی یرآنجلو روزاتی و 

مارک کامینز
  Palgrave :انتشارات 

Pivot

 سال انتشار: 2018

فرهنگ لغت فین تک 

 نویسندگان: راینر آلت و 
استفان هوچ 

 Springer:انتشارات 
 سال انتشار: 2022
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6۰ الگوی مدل کسب   وکار: ۹۰ درصد 
شرکت های موفق دنیا چگونه کار می کنند؟

کتاب »60 الگــوی مدل کســب   وکار« به معرفــی 60 الگوی مــدل کســب وکار پرداخته 
اســت. الگوهای 60گانه فهرست شــده در این کتاب، می تواننــد نقطه چین هایی برای 
تالش های شــما در جهت نــوآوری در مــدل کســب وکار باشــند. این کتاب دارای ســه 
بخش متوالی اســت: بخش اول به منظــور معرفی عناصــر و قوانین بنیادیــن راهبری 
مدل کسب وکار نگاشته شده است. در این راستا، دستور کاری آماده شده تا خواننده 
بتواند مفهوم طراحی مدل کسب وکار را درک کند و آماده اندیشیدن در مورد مدل های 

کسب وکار شود. 
بخش دوم امــکان نگاه ژرف بــه ارکان راهبــری مدل کســب وکار، یعنــی طرح های کلی 
60گانه را فراهم می سازد که ابزار مهمی برای خلق ایده های نو برای الگوهای کسب وکار 
نوآورانه است و زمینه مشــترکی برای مونتاژ و بازترکیب مفاهیم به وجود می آورد. در 
بخش ســوم نیز فرصت کاربردی ســازی فــوری جهت یــاب راهبری مدل کســب وکار و 

الگوهای 60گانه آن در کسب وکار شخص ایجاد می شود. 
مطالعه این کتاب عالوه بر اینکه به درک شما از مفهوم مدل کسب وکار عمق خواهد 
بخشــید، توانمندی تان در حوزه های طراحی و بازطراحی مدل کســب وکار را نیز ارتقا 

خواهد داد. 

 نویسندگان: الیور گاسمن، 
کارولین فرانکن برگر و میکال سیک 

 مترجمان: مازیار نوربخش و 
محمدرضا درخشان

 انتشارات: راه  پرداخت



ساخت بانک مبتنی بر هوش مصنوعی

مک کنزی در ســال 2021 کتابی با عنوان »ســاخت بانک مبتنی بر هوش مصنوعی« 
منتشر کرد که در آن رنی  توماس، شوایتانگ سینگ، برنت کارسون و وایولت چانگ با 
همکاری تعدادی از همکاران خود در قالب پنج مقاله به ضرورت پذیرش هوش مصنوعی 
در صنعت بانکداری، مسائل پیش روی بانک ها در خصوص هوش مصنوعی، نحوه 
تصمیم گیری در مورد به کار گیری هوش مصنوعی، کارکرد این فناوری در بهبود بخشیدن 
به تجربه مشــتری و به مســائل عملیاتی و مدیریتی همراه با این تحــول پرداخته اند. 
نویسندگان در فصل اول به اهمیت فناوری هوش مصنوعی، چالش ها، موانع و چگونگی 
پیاده ســازی آن در صنعت بانکــی پرداخته  اند. در فصــل دوم، چانــگ و همکارانش با 
تمرکز بر ارزش بازتعریف تعامل مشتری، مؤلفه های کلیدی الیه تعامل بازتعریف شده، 
توانمندی های پشتیبانی یکپارچه برای ساختن یک مزیت رقابتی و رویکرد مبتنی بر 
هوش مصنوعی در بانک ها را تجزیه وتحلیل کرده اند. در فصل ســوم نیز به توانایی با 
دقت تصمیم گرفتن، سرعت و کارایی باالی مبتنی بر تجزیه وتحلیل پیشرفته و یادگیری 
ماشــین برای درک و پاسخگویی ســریع به نیازهای مشــتری پرداخته شــده است. در 
فصل چهارم، فهرست خواسته های اولیه مدیران بانکی برای برنامه ریزی طرح نوسازی 

زیرساخت فناوری مرکزی و مدیریت داده ها مرور می شود. 

 نویسندگان: مجموعه 
نویسندگان مک کنزی

 مترجمان: حسین حقیقی، 
علی  حسین نبی زاده و محمد 

شیریجیان
 انتشارات: مک کنزی و شرکا / 

راه پرداخت

مدل های کسب وکار 
فین تک 

 نویسنده: ماتیاس فیشر 
 Walter de  :انتشارات 

Gruyter GmbH
 سال انتشار: 2021

سازمان باز: 

 نویسنده: جیم وایت هرست
 مترجم: محمد رهبان

 انتشارات: راه  پرداخت

استاندارد بیت کوین: 
جایگزینی غیرمتمرکز 
برای بانکداری مرکزی

 نویسنده: سیف الدین 
آموس 

 مترجم: علیرضا کاظمی نیا 
 انتشارات: راه پرداخت

ابزارها و سالح ها: 

 نویسندگان: برد اسمیت و 
کارول ان براون

 مترجم: محمد رهبان
 انتشارات: راه  پرداخت
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روزی روزگاری سازمانی

در روزگار شتاب و فناوری که همه چیز، حتی چشم انداز، محصول و مأموریت هر گروه و سازمانی باید 
مدام تغییر  کند، چطور می شــود حس ناامنی و بی ثباتــی را در اعضا از بین برد؟ وقتی دورنما روشــن و 
شفاف نیست و دگرگونی تنها اصل ثابت است، چطور می شود استارتاپی دوستانه، شرکتی تجاری، 
ســاختاری سیاســی یا هر نظام جمعی دیگر را حفظ کرد؟ کتاب »روزی روزگاری ســازمانی« درباره  این 
گره ها حرف می زند؛ درباره  اینکه چگونه اعضای گروه را در جریان تغییرات سازمان، امیدوار و بانشاط 
کنار هم نگه داریم و منابع انسانی را در تالطم ها مدیریت کنیم. کتاب روزی روزگاری سازمانی، نگاهی نو 
و تازه است به کار گروهی و تیمی در دنیای متالطم امروز. این کتاب از راه های دوام آوردن گروه  های کاری 
در آینده ی نامعلوم و مبهم و گذار از مشقت ها و شکست ها حرف می زند. کتاب روزی روزگاری سازمانی 
رویکردهای روایی و قصه محور را در برندسازی، رهبری، تغییروتحول، یادگیری سازمانی، هویت آفرینی، 
ارتقای فرهنگ سازمانی و توسعه  برند به کار می گیرد تا آینده  ای تازه رقم بزند؛ آینده ای که روایت   های 

انسانی و قصه های اعضای گروه و بدنه هر سازمان در آن نقش دارند.

 نویسندگان: ژاک کوپچیک و کریستین ارالخ
 مترجم: پرهام طبا طبایی

 انتشارات: اطراف



برآمدن پول: تاریخ 
مالی جهان

 نویسنده: نیل فرگوسن
 مترجمان: شهال طهماسبی 

و احمد محمدی
 انتشارات: اختران

غیرنقدی: انقالبی 
در ارزهای دیجیتالی 

چین

 نویسنده: ریچارد تورین
 انتشارات: آتوریتی 

پابلیشینگ
 سال انتشار: آوریل 2021

چگونه کمتر نگران 
پول باشم؟

 نویسنده: جان آرمسترانگ
 مترجم: ندا شادنظر
 انتشارات: نشر هنوز

روان شناسی پول: 
درس هایی از ثروت، 

طمع و خوشبختی 
برای هر زمانی

 نویسنده: مورگان هوسل
 انتشارات: هریمن هاوس

 سال انتشار: سپتامبر 2020

فلسفه پول

 نویسنده: گئورگ زیمل
 مترجمان: جواد گنجی و 

صالح نجفی
 انتشارات: مرکز

سیاست پولی 
قرن بیست ویکم 

فدرال رزرو: از تورم 
بزرگ تا کووید 1۹

 نویسنده: بن اس. برنانکه
 انتشارات: دبلیو دبلیو 

نورتون اند کمپانی
 سال انتشار: می 2022

اخالق تولید پول

 نویسنده: یورگ گوئیدو 
هولسمن

 مترجم: امیرحسین 
میرابوطالبی

 انتشارات: دنیای اقتصاد

پول

 نویسنده: یووال نوح هراری
 مترجم: مهدی نمازیان

 انتشارات: پنگوئن / 
نشر نون

روان شناسی پول

 نویسنده: مورگان هاوزل
 مترجم: یاشار مجتهدزاده

 انتشارات: سبزان

پول

 نویسنده: اریک لونرگن
 مترجم: احد علیقلیان
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کتاب

پول چگونه کار می کند: یک راهنمای جامع و تصویری

کتاب »پول چگونه کار می کند« به شــکلی ســاده و بــا کمــک اینفوگرافیک های زیبا 
و کاربردی تــالش کــرده موضوع پیچیــده پول را ســاده کند. ســادگی ایــن کتاب یک 
موضوع ســهل و ممتنع اســت؛ اینکه از میان حجم وســیع مطالبی که بایــد درباره 
پول گفــت، بتوانیم مطالــب مفیــد و کاربــردی را انتخاب کنیم، کار دشــواری اســت 
که انتشــارات بریتانیایی دی کی در ایــن کتاب به خوبی از پس آن برآمده اســت. این 
کتاب همه جوانب پول را بررســی می کند و به مــواردی مانند تاریخچــه پول، بازارها 
و مؤسســات مالی، امور مالی دولت، سودآوری، امور مالی شــخصی، ثروت، سهام، 
حقوق بازنشستگی، مزایای تأمین اجتماعی و مالیات های ملی و محلی می پردازد. 
در کتاب پول چگونه کار می کنــد، تقریباً هر موضوعی در دو صفحــه و با مثال هایی 

که در آن از ارقام هم استفاده شده، بیان شده است.

 نویسندگان: بورلی هارزوگ،ماریانا،کورفی،اما لون
 مترجمان: حورا شایسته کیا، یاسمین صدری

 انتشارات: دی کی / راه پرداخت



پول: داستان واقعی 
یک چیز الکی

 نویسنده: جیکوب 
گلدستاین

 مترجم: میالد راستی
 Hachette :انتشارات 

Books / راه پرداخت

پایان پول: داستان 
بیت کوین، رمزارزها و 

انقالب بالکچین

 نویسنده: آدام روتستین
 مترجم: فاطمه ندیمی

 New Scientist :انتشارات 
/ راه پرداخت

پول نقد دیجیتال: 

 نویسنده: فین برونتون
 مترجم: علی قربان زاده

 Princeton :انتشارات 
University Press / راه 

پرداخت

کتاب کریپتوکارنسی: 
چرا باید به پول 

دیجیتال اهمیت 
بدهیم؟

 نویسنده: جیان ولپیسلی
 مترجم: محمد رهبان

 انتشارات: وایلی / راه 
پرداخت

فلسفه پولی و مالی

 نویسنده: ادواردان زالتا
 مترجم: محمد رهبان
 انتشارات: دانشنامه 
فلسفه استنفورد / راه 

پرداخت

314
ماهنامه اختصاصی مدیران

فناور ی های مالی ایران

زیکونومی

نسل z که با نام های نسل نت و نسل اینترنت نیز شناخته می شود، از اواسط دهه 1990 تا اوایل 2010 
متولد شده اند و از نسل قبلی یعنی نسل وای )نسل هزاره( متمایزند. آنها اولین هایی بودند که از ابتدا 
زندگی کامالً دیجیتالی داشته اند. توسط والدینی تربیت شده اند که از حوادثی مانند 11 سپتامبر و رکود 
بزرگ و همچنین واقعیت های عصر حاضر )از همه گیری کوویــد 19 گرفته تا بازی های آنالین، برگزیت 

و…( متأثر بوده اند. 
آنها با اســتفاده از فناوری که همیشــه برایشــان در دســترس بوده، از سراســر جهان و قاره ها و از همه 

شهرها به یکدیگر متصل هستند. 
کتاب »زیکونومی« سعی کرده ما را با جهان این نسل آشنا کند و به این چهار پرسش پاسخ دهد: نسل 
Z چه کسانی هستند؟ چه روشی برای بازاریابی و فروش در آنها مؤثر است؟ برای استخدام، نگهداری 
و به کارگیری آنها به عنوان کارمند چه باید کرد؟ چگونه نسل Z آینده کسب وکار ما را دستخوش تحول 

می کند؟ اینها پرسش های اصلی است که این کتاب سعی می کند به آنها پاسخ دهد.

آینده در اشتراک است

کتاب »آینده در اشتراک است« با عنوان اصلی »Subscribed« یکی از کتاب های پرفروشی است 
که به موضوع مدل کسب وکار اشتراکی پرداخته است. در این کتاب مدل کسب وکار شرکت هایی 
مانند نتفلیکس، اســپاتیفای و ســلزفورس بررسی شده اســت. از منظر نویســندگان کتاب، مدل 
کســب وکار اشــتراکی، تحولی واقعی و فرصتی جدیــد پیــش روی کسب وکارهاســت؛ جریانی که 
تازه شــروع شــده اســت. در این کتاب آمده اســت کــه شــرکت هایی با مدل کســب وکار اشــتراکی 
9برابر ســریع تر از 500 شرکت برتر دنیا رشــد می کنند. چرا؟ چون برخالف شــرکت های دیگر، این 
کسب وکارها مشتریان خود را می شناسند. یک پایگاه از مشترکین خوشحال، دستاورد بزرگ این 
کسب وکارهاست.  اما چگونه می توان مشتریان را به مشترک تبدیل کرد؟

 نویسندگان: جیسون دورسی و دنیس ویال
 مترجمان: مهدی دریایی و عباس خمسه

 انتشارات: Harper Business / راه پرداخت

 نویسندگان: تین زو و گیب وایزرت
 مترجم: محمد رهبان
 انتشارات: Portfolio / راه پرداخت



طغیان عمومی: بحران 
اقتدارگرایان و نسل نو

 نویسنده: مارتین گوری
 انتشارات: استریپ پرس

 سال انتشار: 2019

ماشین رؤیایی: آنچه 
پشت پرده است

 نویسنده: ام میچل والدراپ
 انتشارات: استریپ پرس

 سال انتشار: 2001

هنر کاربرد علم و 
مهندسی: یادگیری و 

آموزش علم

 نویسنده: ریچارد دبلیو 
همینگ

 انتشارات: استریپ پرس
 سال انتشار: 1997

کتابچه رشد باال: 
تبدیل استارتاپ 

1۰نفری به 1۰ هزار نفری

 نویسنده: ایالد گیل
 انتشارات: استریپ پرس

 سال انتشار: 17 جوالی 2018
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کتاب

راهنمای تصویری فریلنسری

کتاب راهنمای تصویری فریلنســری، به دنبال این است که فریلنســرها را با حقوق خودشان 
آشنا و به آنها کمک کند در دنیای فریلنسری موفق باشند. این کتاب سعی دارد به جای تمرکز 
بر تعاریــف اولیه حوزه اقتصاد گیگ، کســب وکارهای حقیقی، فریلنســری و نحــوه بازاریابی 
کسب وکارهای حقیقی و فریلنسرها بیشتر بر دغدغه ها، مشــکالت، برخی حقوق از دست 
رفته و راهکارهای برون رفت از آنها تأکید کند. این راهنمای تصویری یک راهنمای کاربردی برای 
فریلنسرهاست. با اینکه نویسنده این کتاب، اسکاتلندی و برخی مطالب کتاب مربوط به این 
کشور است، اما این کتاب راهنمایی کاربردی است و پاسخ بسیاری از سؤاالت را می دهد. این 
کتاب یک راهنمای مرجع آسان فهم، نوشته هیتر پری با تصویرسازی ماریا استویان است که 

از ترکیب کمیک و متن برای روشن ساختن مسائل کلیدی استفاده می کند.

 نویسندگان: ماریا استویان و هیتر پری
 مترجم: محمدرضا قلعه نوی

 انتشارات: راه پرداخت

سود و دیگر هیچ

میکالوویتس در کتاب »ســود و دیگــر هیچ« به موضوعی اشــاره می کند کــه امروزه 
بیشتر کســب و کارها با آن مواجه هســتند، یعنی کســب سود بیشــتر. او می گوید 
فرمول های قدیمی سود، دیگر جواب نمی دهند؛ بنابراین کسب و کارها برای حفظ بقا 
و رشدشان نیاز به اتخاذ رویکردها و روش های جدید و متفاوت دارند. میکالوویتس 
می گوید: »برداشــت ســود بر پرداخت بدهی اولویت دارد؛ بنابراین اول ســودتان را 

بردارید، بعد بدهی هایتان را بپردازید.«
 همچنین این کتاب به داســتان شــرکت های زیــادی اشــاره می کند کــه از این روش 
پیروی کردند و به موفقیت رســیدند. آنچه خواننده کتاب »ســود و دیگر هیچ« را از 
همان صفحات ابتدایی به خوانــدن بقیه کتاب ترغیب می کند، به اشــتراک گذاری 
تجربــه زیســته مایــک میکالوویتــس در مقــام کارآفریــن و پیاده ســازی قدم به قــدم 
سیستم نخست ســود در بیش از 600 هزار کســب وکار در سرتاسر جهان به منزله 
شناخته شده ترین سیستم مدیریت نقدینگی است. این کتاب درباره بودجه ریزی 

کسب وکار است و به »هک حسابداری« ملقب شده است.

 نویسنده: مایک 
میکالوویتس

 مترجم: علی نجار
 انتشارات: آریانا قلم



بالکچین و وب 
3: ایجاد پایه های 

متاورس

 نویسندگان: وینستون ما و 
کن هوانگ

 انتشارات: وایلی
 سال انتشار: آگوست 2022

ارزیابی ریسک بازار در 
چارچوب بازل |||

 نویسندگان: کمیته نظارت 
بانکی بازل

 مترجمان: مهرداد لشکری، 
هادی حیدری، محمد شیریجیان

 انتشارات: بانک تسویه 
حساب های بین المللی / راه 

پرداخت

انسان های 
دیجیتالی: پرورش در 

دنیای آنالین

 نویسندگان: پائول 
اش کرافت و گاریک جونز

 انتشارات: وایلی
 سال انتشار: آگوست 2022

معمای باشکوه: 
نظام های مدیریت 

مهندسی

 نویسنده: ویل الرسن
 انتشارات: استریپ پرس
 سال انتشار: 20 می 2019

تعالی دولت 
دیجیتال: درس هایی 
از اثرگذارترین رهبران 

دیجیتالی

 نویسنده: سیم سیکوت
 انتشارات: وایلی

 سال انتشار: ژوئن 2022

کار کردن در جامعه: 
ایجاد پایداری در 

نرم افزار منبع باز

 نویسنده: نادیا اقبال
 انتشارات: استریپ پرس
 سال انتشار: 4 آگوست 

2020

بزونومیکس

 نویسنده: برایان دومین
 مترجمان: انسیه هویلچ و 

شیرین سجودی
 Simon & :انتشارات 

Schuster / راه پرداخت

آزادی علمی: اکسیر 
تمدن

 نویسنده: دونالد دبلیو 
باربن

 انتشارات: استریپ پرس
 سال انتشار: 9 آگوست 

2007

فریلنسر شش رقمی

 نویسنده: لورا بریگز
 مترجمان: ریحانه پورامین 
مقدم و محمدرضا قلعه نوی

 Entrepreneur :انتشارات 
Press / راه پرداخت

درک متاورس: 
راهنمای کسب وکار

 نویسندگان: نیک روزا و 
تام فرنس

 انتشارات: وایلی
 سال انتشار: دسامبر 2022
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دید اقتصادی: داستانی جذاب برای آموختن اقتصاد

کتاب »دید اقتصادی«، مفاهیم دشــوار اقتصاد را به زبانی ساده و جذاب بیان کرده 
است. این کتاب زبانی ســاده و طنز دارد و نویسندۀ  آن به شکلی خالقانه زبان علمی 
و داســتانی را با هم ترکیب کرده و اثری جذاب خلق کرده است. کتاب دید اقتصادی 
در نگاه اول، داستان ســاده  بچگانه ای اســت، ولی در نگاهی عمیق تر پیچیدگی های 
زیادتــری دارد و گاهــی لحن جــدی به خود می گیــرد. اگر کســی که چیــزی از اقتصاد 
نمی داند کتاب را مطالعــه کند، داســتان کارتونی جذابــی خوانده که تــم اقتصادی و 
کسب وکار دارد. اگر فردی که کمی اقتصاد می داند آن را مطالعه کند، داستان بامزه ای 
خوانده که بعضی جاها آموخته های خواننده را به چالش می کشد. اما در کل برخی از 
اصول ابتدایی اقتصاد را با لطافت خاصی در ذهن خواننده می چیند و گویی دریچه ای 

از روی دیگر این دانش باز می کند. 

 نویسنده: پیتر شیف
 مترجم: سهند حمزه ئی

 انتشارات: آریانا قلم



در ۱۰ دسته »کسب وکارها«، »سرویس ها« و »اپلیکیشن ها«ی منتخب مخاطبان عصر تراکنش در صنعت 
فناوری های مالی کشور را معرفی کردیم 

برگزیدگان
به روال هر سال، در شماره ویژه  پایان سال عصر تراکنش بر آن شدیم تا منتخبان بخش های مختلف صنعت فین تک کشور 
در ســال ۱۴۰۱ را معرفی کنیم. این بار اما بر خالف سال های گذشته نظرســنجی ای برگزار کردیم و از مخاطبان ماهنامه عصر 
تراکنش خواستیم تا با تکمیل آن در انتخاب برترین اپلیکیشن ها و سرویس های مالی کشور مشارکت داشته باشند. آنچه در 
ادامه می بینید، نتیجه نظرسنجی عصر تراکنش در بخش اپلیکیشن ها، سرویس های مالی و کسب وکارهای این صنعت است. 
»اپلیکیشن های تحلیل بازار سرمایه«، »اپلیکیشن های مقایسه و فروش آنالین بیمه«، »اپلیکیشن های مدیریت امور مالی«، »اپلیکیشن های 
پی اس پی ها«، »اپلیکیشن های بانک ها«، »اپلیکیشــن های صرافی های رمزارز«، »نئوبانک ها«، »سرویس های احراز هویت غیرحضوری«، 

»شرکت های لندتکی« و »شرکت های رگ تکی« دسته بندی های ما در این نظرسنجی بودند.

دیجی پی
دیجی پی با اختالف خوبی نسبت به سایر شرکت های این بخش، توانسته صدرنشین این بخش از نظرسنجی ما شود؛ شرکتی که در 
تابستان 1397 با هدف ورود به صنعت فناوری های مالی فعالیت خود را آغاز کرد و مهم ترین و اصلی ترین دغدغه راه اندازی اش کمک به 
فراگیری مالی بوده است. دیجی پی طی ســال 1401 در راستای این چشــم اندازش، محصوالت و خدمات متنوعی را در فضای اقتصاد 
دیجیتال گسترش داده است. برای مثال محصوالت اعتباری را به چند حوزه گسترش دادند و خرید اقساطی را به زیرساخت های بانک ها 
متصل کردند. همچنین اعطای اعتبار به کسب وکارها در سال 1401 به یک خط کسب وکاری برای دیجی پی تبدیل شد. عالوه بر آن کیف پول دیجی پی 
گسترش پیدا کرده و آن را به یک کیف پول مستقل تبدیل کرده اند. به گفته مدیران این شــرکت، ماهانه چهار میلیون و 300 هزار تراکنش موفق در درگاه 

یکپارچه پرداخت دیجی پی و یک میلیون و 200 هزار تراکنش موفق در سوپراپلیکیشن دیجی پی پردازش می شود.

اسنپ پی
»اسنپ پی« که دومین اپلیکیشن صدرنشین این بخش است، به عنوان 
یکی از اولین ارائه دهندگان سرویس BNPL در ایران از سال 1399 فعالیت 
خود را آغاز کرد. اولین محصول اســنپ پی در حوزه BNPL اعتبار ماهانه 
بود که در دی ماه 1399 برای اولین بار به کاربران ارائه شد. محصول جدید 
این شرکت نیز با عنوان »اعتبار اقساطی« از تیرماه 1401 به کاربران عرضه شد. با استفاده از 
سرویس BNPL اسنپ پی، کاربران سوپراپلیکیشن اسنپ می توانند محصوالت و خدمات مورد 
نیاز خود را در لحظه خرید دریافت کنند و مبلغ آن را در پایان ماه بازگردانند. به جرئت می توان 
گفت کاری را که اسنپ پی در این حوزه کرده، می توان یکی از بزرگ ترین و فراگیرترین تجربه های 

لندتکی کشور دانست.

مرآت
»مرآت« یکی از سامانه های شرکت 
پارت اســت کــه کار اعتبارســنجی 
اشخاص حقیقی را انجام می دهد. 
تمامی مراحل اعتبارسنجی در این 
ســامانه بــا اســتفاده از ســایت یــا اپلیکیشــن مــرآت، 
به صــورت غیرحضــوری و مبتنــی بــر مدل هــای هوش 
مصنوعی انجام می شود و تاکنون بیش از پنج میلیون 
نفر از این سامانه استفاده کرده اند که بر اساس آن بیش 
از 50 هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده است. 

شرکت های لندتکی

تالیاعتبارینو داراتارا اسنپ پیازکی وام
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سال ششم
شماره شصت وهفتم

اپها



ازکی
ازکی که پیش تر آن را با نام بیمیتو می شناختیم را می توان عمال قدیمی ترین بازیگر حوزه فروش آنالین 
بیمه و در ادامه یکی از مهم ترین ســامانه های فروش آنالین بیمه در کشور دانســت که با در اختیار 
داشتن سهم قابل توجهی از بازار فروش آنالین، اخیراً امکان خرید اقساطی بیمه بدون چک و سفته 
را نیز فراهم کرده و با اختالف زیادی نســبت به ســایر رقبا در ایــن حوزه، در این نظرســنجی در صدر 
جدول قرار گرفته است. ازکی را می توان عمال اولین بازیگر این حوزه دانست که با تبلیغات سنگین و گسترده مسیر را 
برای پذیرش این صنعت از سوی مردم باز کرد. در اپلیکیشن ازکی انواع بیمه نامه ها را می توان در کمترین زمان ممکن 

تهیه کرد. اما ازکی فقط سامانه خرید آنالین بیمه نیست. 
مهم ترین مزیت ازکی در مقایسه با سایر سامانه های آنالین بیمه در پرداخت خسارت است. در ازکی می توانید خسارت 
ماشــین خود را به صورت آنالین و فقط در ســه مرحله دریافت کنید. ازکی یک قابلیت مهم دیگر نیــز دارد؛ اینکه فقط 
مخصوص بیمه گزاران نیســت و گروه زیادی از نماینده های بیمه هم می توانند با ثبت نام در مرکز فروشــندگان ازکی به 
دیگران بیمه بفروشند. به این ترتیب که شما می توانید به عنوان فروشنده ازکی بیمه های مختلف )بیمه شخص ثالث، 
بدنه، آتش سوزی، عمر و…( را از همه شرکت های بیمه به دیگران بفروشید و به ازای هر بیمه، به صورت هفتگی کارمزد 
بگیرید. کیف پول، گزارش کارمزدها، بیمه نامه های قبلی، یادآورها و... همه در اپلیکیشن نمایندگان ازکی در دسترس 

هستند تا فروشنده با تسلط بیشتری کار فروش بیمه را انجام دهد.

بیمه بازار
بیمه بازار که در رتبه دوم این نظرســنجی 
قرار گرفته نیز یکی از اولین استارتاپ های 
فروش آنالین بیمه در کشــور اســت که از 
ســال 1395 همــواره تالش هــای افــت و 
خیزداری را برای ورود نوآوری به عرصه ســنتی بیمه داشــته 
اســت و نمی توان ســابقه فعالیتــش در ایــن حــوزه را نادیده 
گرفت. در بیمه بازار نیز مانند ازکی می توان به ســراغ انواع و 
اقســام بیمه نامه ها رفت و گاهی هــم از مزایای یک تخفیف 
حســابی روی بیمه هــای شــخص ثالــث لــذت بــرد. راحتــی 
استفاده از اپلیکیشــن بیمه بازار از مهم ترین مزایایی است 
کــه مشــتریان از تجربــه خریــد بیمــه از بیمه بــازار عنــوان 
می کننــد. در حــال حاضــر، 70 درصــد بیمه هــا در بیمه بازار 
به صورت آنالین صادر و نسخه های کاغذی، تنها در صورت 
درخواست خریدار، به آدرس پستی آنها فرستاده می شود. 
بیمه بــازار تاکنون بیش از یک میلیــون بیمه نامه صادر کرده 

است. 
یکی از نقــاط متمایز بیمه بازار نســبت به رقبــا، فروش بیمه 
سازمانی است که در 20 ســرفصل مختلف فروش سازمانی 

بیمه را به نهادها و کسب وکارها ارائه می دهد.

آیتول
هر چند در نظرسنجی ما آیتول در جایگاه سوم به انتخاب 
مخاطبان قرار دارد، ولی عمال آیتــول را می توان جدی ترین 
رقیب ازکی دانست که در ســطوح مختلف توان و امکانات 
رقابت بــا ازکی را در بــازار دارد. از تــوان مالی بــرای تبلیغات 
سنگین و گسترده گرفته تا پشتوانه های حاکمیت شرکتی و فنی، چیزی است 
که آیتول برای ایجاد یک دوگانه در بازار داراســت. آیتول پلتفرمی است برای 
ارائه تمامی خدمات موردنیاز یک خودرو و چشم اندازش تبدیل شدن به برندی 
است که هر کسی به خدمات خودرویی نیاز داشت، نام آیتول را به یاد آورد. در 
آیتول هر نیازی که در رابطه با خدمات خودرویی خودتان داشته باشید، پیدا 
می کنیــد. از پرداخــت عــوارض ســالیانه، عــوارض آزادراهــی، دریافــت طــرح 
ترافیــک، امــکان ثبــت درخواســت معاینــه فنــی و امــکان تعویــض پــالک 
غیرحضوری گرفته تا خرید بیمه نامه شخص ثالث. برای خرید بیمه شخص 
ثالث می توانید در پلتفرم آیتول، خدمات شرکت های بیمه را با هم مقایسه و 
دســت به انتخــاب بزنید. نکتــه قابل توجه این اســت کــه آیتولی ها به ســبب 
دسترســی به داده های ســوابق خــودروی مشــتری از طریق ســامانه پرداخت 
عوارض آیتول، می توانند کاری را که ســایر ســایت های آنالین در چند ساعت 
انجام می دهند، در کمتر از نیم ساعت پیش ببرند. این موضوع در کنار راحتی 
طراحی اپلیکیشــن باعث شــده آیتول یکی از راحت ترین ســامانه های خرید 

بیمه شخص ثالث باشد.

اپلیکیشن های مقایسه و فروش آنالین بیمه در کشور

ازکی

بیمه ۲۴

بابیمه

بیمه باش

آیتول

بیمه بازار

بیمچه

بیمه سی
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هلو
صدرنشین شــدن هلــو در بیــن اپلیکیشــن های حــوزه مدیریــت امــور مالــی جــای تعجبی نــدارد؛ 
اپلیکیشنی که از قدیمی های این حوزه است و خدمات جامع، کامل و متنوعی را در حوزه مدیریت 
امــور مالــی در چندین ســال فعالیتش بــه کاربرانش ارائه داده اســت. درســت اســت کــه هلو جزء 
قدیمی های این حوزه است، اما همیشه در تالش بوده تا با ارائه خدمات جامع و متنوع جایگاه خود 
را در بازار حفظ کند. نرم افزارهای مالی هلو که توســط این شرکت عرضه می شــود، دارای نسخه های تخصصی برای 
فروشگاه ها، شــرکت ها و تولیدی ها با پوشش بیش از 200 گروه شغلی اســت. تجربه و قدمت در کنار توسعه مداوم، 
جامعیــت نرم افزار حســابداری بــرای اصنــاف مختلف و کســب وکارهای کوچــک و متوســط، در دســترس بودن 500 
نمایندگی رسمی شرکت هلو در کشور، اتصال نرم افزار حسابداری هلو به نرم افزارها و سخت افزارهای مختلف مانند 
فروشگاه اینترنتی، دســتگاه کارت خوان، ترازوی دیجیتال و... همگی از دالیلی هستند که احتماالً باعث قرار گرفتن 
این اپلیکیشن در صدر این فهرست شــدند. هلو را می توان به نوعی پیشکسوت این صنعت دانست که بسیاری از 
حسابداران و فعاالن مالی مخصوصا در سال های ابتدایی فعالیتشان ســابقه استفاده از آن را داشته اند. هلو نمونه 
موفق ساختن یک برند قوی با گذر زمان و ارائه سرویس استاندارد است. ممکن است بسیاری هلو را با هلو فروشگاهی 
بشناســند ولی هلو در ادامه مســیر خود ســرویس هایی را مخصوص شــرکت ها و صنایع تولیدی ارائه کرده و ســعی 

داشته جایگاه خود در این بخش را نیز به دست بیاورد.

بلوط
بلوط دومین صدرنشــین 
منتخــب  فهرســت 
از فهرســت  مخاطبــان 
حــوزه  اپلیکیشــن های 
مدیریت امور مالی در نظرسنجی ما بوده است. 
اپلیکیشــنی که تالش می کنــد پس اندازهای 
خرد را به سرمایه گذاری های خرد بدل کند و از 
آنجا که مدیران آن معتقدند مفیدترین شکل 
سرمایه گذاری بلندمدت برای خانوارها )و طبعاً 
بــرای کشــور( ســرمایه گذاری در بازار ســرمایه 
اســت، ترجیــح می دهند تــا جای ممکــن این 
ســرمایه های خــرد را به بــازار ســرمایه منتقل 
کنند. اپلیکیشن بلوط در ابتدای زمستان 1400 
بعد از دریافت مجوز اولین صندوق از سازمان 
بورس عرضه شد. در این مدت حدود 120 هزار 
کاربــر، بلــوط را فعــال کرده انــد کــه مجمــوع 
ســرمایه گذاری آنها در ایــن مدت حــدود 400 
میلیارد ریال بوده که تقریباً نیمی از آن از طریق 

پس انداز خودکار بوده است.

پارمیس همراه

نرم افزار پارمیس همراه 
نیــز در این نظرســنجی 
را  چهــارم  جایــگاه 
کســب کرد. این نرم افــزار محصــول رایگان 
شــرکت فنــاوری اطالعــات پارمیس اســت 
که در راســتای رســالت اجتماعی پارمیس، 
یعنــی کمــک بــه بهبــود اقتصــاد کشــور و 
همچنین افزایــش آگاهی اقتصــادی تولید 
شده است. با توجه به قابلیت ها و وفاداری 
ایــن اپلیکیشــن بــه اصــول حســابداری، 
کاربــران می تواننــد از این اپلیکیشــن مالی 
به عنوان نرم افزار حسابداری استارتاپ ها و 
کسب وکارهای خانگی کوچک نیز استفاده 
کنند. پارمیس همراه همچنین در بخش وام 
و اقساط با قابلیت های خود به کاربران کمک 
می کند تا وام های دریافتی خود را مدیریت 
کنند تا از این طریق قسط عقب افتاده ای در 

کارنامه بانکی خود نداشته باشند.

فانوس
فانوس سومین اپلیکیشنی 
است که در این نظرسنجی 
توســط مخاطبان انتخاب 
شده است. این اپلیکیشن 
متعلق به شــرکت تجارت الکترونیکــی ارتباط 
فرداست که از مهرماه 1397 شروع به فعالیت 
کــرد. فانــوس به صــورت اتوماتیــک و رایــگان 
هزینه هــا و درآمــد کاربــران را ثبــت و امــکان 
دسته بندی و مدیریت آنها را به طور هوشمندانه 
فراهم می کنــد و البتــه بــه کاربــران گزارش های 

جالب و کاربردی نیز ارائه می دهد. 
امــا بخــش جالبــی کــه مدیریــت مالــی 
فانــوس در اختیــار کاربرانش قــرار می دهد، 
بودجه بنــدی اســت؛ یعنــی اگــر کاربــران 
بخواهنــد، می تواننــد در فانــوس بــرای 
هزینه هــای خــود ســقف بودجــه تعریــف 
کننــد تــا بــا نزدیک شــدن بــه ایــن ســقف، 
هشــدار اتمام بودجه برایشــان ارسال شود 
و به راحتی هزینه هایشان را مدیریت کنند.

اپلیکیشن های حوزه مدیریت امور مالی

فانوسبلوط قیاسپارمیس همراه

نیو هلوکسبه
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پی پاد
گروه مالی پاســارگاد به کمک گروه شرکت های بزرگ و گســترده ای که در حوزه فناوری دارد، 
همواره در تالش بوده تــا تجربه زندگی دیجیتــال را برای مردم به ارمغــان بیاورند و در همین 
راســتا ســرویس های مختلفــی را در خانــواده پــاد خلــق و ارائــه کرده اند. پی پــاد نیــز یکی از 
قطعه های این پازل بزرگ تر در خانواده پاد است. پی پاد صدرنشین این بخش از نظرسنجی 
ما به انتخاب مخاطبان است؛ اپلیکیشن شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد که از سال 1397 فعالیت خود 
را با ارائه خدماتی چــون امکان انتقال کارت بــه کارت، پرداخت عوارض آزادراهی، نیکــوکاری، پرداخت قبض و 
کرایه تاکسی از طریق کیوآرکد و... آغاز کرد و پس از آن تهیه بلیت سینما، طرح ترافیک و پارک حاشیه ای را به 
اپلیکیشــن خود افزود و اکنــون کیف پول تــارا و پرداخــت خالفی، امــکان کمک بــه خیریه کهریــزک و انجمن 
پارکینسون را نیز به قسمت نیکوکاری خود اضافه کرده است. عالوه بر این از خدمات پی پاد می توان به احراز 
هویت غیرحضوری نیز اشــاره کرد که بســیاری از مشــکالت روزمره در پرداخت های مالی و مراجعه به بانک را 
مرتفع می سازد. پی پاد در کنار دیگر محصوالت زیست بوم سرزمین هوشمند پاد، هدفش ایجاد حس خوب 

زندگی برای کاربرانش است.

اپلیکیشن های شرکت های پی اس پی

آپ
هر چند که آپ در نظرسنجی 
مــا از انتخــاب مخاطبــان در 
جایگاه دوم قــرار گرفت ولی با 
توجــه بــه حجــم تراکنش ها و 
کاربران فعالی که دارد، بر کســی پوشیده نیست 
که بــا اختالف از ســایر رقبــای خود پیشــی گرفته 
شــرکت  بــه  متعلــق  آپ  اپلیکیشــن  اســت. 
آســان پرداخت پرشــین، بازیگــری اســت کــه 
اپلیکیشن خود را پیش از سایر رقبا روانه بازار کرد 
و همین اتفاق باعث شد ســهم بزرگی از این بازار 
را در دست بگیرد اما اولین بودن صرفا برای حفظ 
و نگهداشت مشتریان کافی نیســت و به چیزی 
بیشــتر از آن در حــوزه کیفیــت ارائــه ســرویس و 
پشــتیبانی نیاز اســت. بــه جرئت می تــوان آپ را 
یکی از بهترین اپ های ایــن حوزه از لحاظ تجربه 
کاربــری دانســت؛ اپلیکیشــنی کــه در طــول ایــن 
و  یــن  راحت تر از  یکــی  همیشــه  ســال ها 
کاربرپسندترین تجربیات کاربری را به کاربرانش 
ارائه داده است. اما برای آپ داستان به همین جا 
ختم نمی شــود، یکی از نقاط قوت آپ نسبت به 
یــن ســبدهای  رقبــا، داشــتن یکــی از کامل تر

محصوالت و خدمات است.

۷۲۴
اپلیکیشن 724 شرکت پرداخت الکترونیک سامان یا همان سپ را، هم بر 
مبنای آمارها و هم بر مبنای تاریخی می توان جدی ترین رقیب آپ به عنوان 
پیشرو بازار دانست. قرار گرفتن این اپلیکیشن در نظرسنجی ما به انتخاب 
مخاطبان در جایگاه سوم و نزدیک به آپ نیز خود گواه این رقابت همیشگی 
اســت. اپلیکیشــن 724 نیــز همچــون دیگــر رقبــای سرســختش از تجربــه کاربــری یکپارچــه و 
کاربرپسندی بهره می برد و طراحی فعلی آن را می توان یکی از مینیمال ترین طرح ها در بین رقبا 
دانست. اما این همه ماجرا نیست و 724 نیز سطح گسترده ای از خدمات متنوع را به کاربرانش 
ارائه می دهد. شرکت پرداخت الکترونیک سامان در دو سال گذشته دستاوردهای چشمگیری را 
در سایر حوزه های پرداخت به دست آورده و عجیب نخواهد بود اگر سپ، از رقیب قدر و قدیمی 
خود یعنی آپ در این حوزه نیز پیشی بگیرد که البته با توجه به نقاط قوت آپ، این موضوع ساده 

به نظر نمی آید.

ایوا
اپلیکیشن ایوا که متعلق به شرکت پرداخت الکترونیک سداد است، به 
انتخاب مخاطبان ما در جایگاه چهارم این نظرســنجی قرار گرفته است. 
ارائــه برخــی ســرویس های خــاص بــرای اولین بــار توســط ایــوا، همچــون 
نشــان بانک، پرداخت عوارض خــروج از کشــور، خدمات گواهــی امضا و 
افتتاح حســاب بانک ملی و مواردی از این دست باعث شــده این اپ نیز در بین رقبای جدی 
اپلیکیشــن های پی اس پی قرار دهد. ایوا از لحاظ تجربه کاربری، فضای متفاوتی را نسبت به 
رقبا در پیش گرفته که در نوع خودش منحصربه فرد است. با این حال، ایوا نیز سعی کرده سبد 

گسترده ای از خدمات را در اختیار کاربرانش قرار دهد.

ایوا ۷۲۴ پات الیفآپ پاسآواپی

دکا تاپ سانپی پاد سکه
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بلوبانک
بلوبانــک را کــه صدرنشــین بخــش »نئوبانک«هــای ایــن نظرســنجی از نظــر مخاطبــان شــده، می تــوان 
شناخته شده ترین و پرسروصداترین نئوبانک حال حاضر ایران دانست؛ اپلیکیشنی که بعد از نصب، کاربر 
ظرف چند دقیقه می تواند به شکل غیرحضوری افتتاح حساب و درخواست صدور کارت کند. بلوبانک تجربه 
کاربری روان و دلچسبی دارد. در بلو کاربر امکان انتخاب رنگ کارت خود را دارد که تجربه شیرینی در اولین 
برخورد با این نئوبانک محسوب می شود. با رسیدن کارت بلوبانک به دست تان، یک بار دیگر سورپرایز خواهید شد؛ چراکه 
ساختار و طراحی این کارت با تمام کارت های بانکی رایج، متفاوت و متمایز است. بلوبانک در سال 1401 سرویس ها و خدمات 
جذابی را ارائه داده است. برای مثال بلوجونیور جدیدترین سرویس بلوبانک است که در خرداد 1401 رونمایی شد و به والدین 
این امکان را می دهد که برای کودکان 7 تا 14ساله خود، حساب بانکی باز کنند. سرویس جدید دیگر آن، وام سازمانی بلوبانک 

است که کارمندان سازمان ها، کسب وکارها و شرکت های مختلف، می توانند تا سقف 200 میلیون تومان وام دریافت کنند. 

نئوبانک ها

ویپاد
ویپاد یا ترابانک پاسارگاد دومین صدرنشین این بخش از نظرسنجی ماست؛ اپلیکیشنی که با استفاده از آن می توان به صورت کامالً 
آنالین از خدمات افتتاح حساب، دریافت کارت بانک پاســارگاد، دریافت تسهیالت، خرید بیمه شــخص ثالث، انتقال وجه و دیگر 
خدمات بانکی بهره مند شد. از زمستان 1400 ویپاد با هدف توسعه فراگیری مالی و دسترسی همگانی به خدمات پایه بانک پاسارگاد 
امکان دریافت تسهیالت خرد با نام حساب پشتوانه ویپاد را برای مشتریان خود فراهم کرد. در این طرح، مشتریان ویپاد می توانند 
به صورت کامالً آنالین، بدون ضامن و وثیقه، ظرف کمتر از ســه دقیقه، نســبت به فعال ســازی حســاب پشــتوانه اقدام کنند. یکی از قابلیت های جدید 
تسهیالت آنالین پشتوانه ویپاد طرح رویش است که یک طرح سپرده پس انداز سودآور است که ویپاد؛ آن را در سه بازه زمانی 3، 6 و 12ماهه ارائه داده 

است. ویپاد همچون بسیاری از سایر محصوالت دیجیتال بانک پاسارگاد، از تجربه کاربری دلچسب و روانی برخوردار است.

ویپادفردابانکتوبانک بانکینو بلوبانکآبانک

سیگنال
»سیگنال« صدرنشین اپلیکیشن های حوزه تحلیل بازار سرمایه است که با اختالف زیادی نسبت 
به دیگر اپلیکیشن های این حوزه توانسته در این نظرسنجی در جایگاه اول قرار گیرد؛ موضوعی که 
خیلی جای تعجبی ندارد؛ چراکه سیگنال را می توانیم جامع ترین برنامه از نظر دسترسی به اطالعات 
بازار سرمایه در کشور بدانیم. در این برنامه امکان بررسی اطالعات بازارهای جهانی، ارزهای دیجیتال، 
صندوق ها، طال و ارز، اوراق مشــتقه، کاال و انرژی و اوراق بدهی نیز وجــود دارد. در این برنامه آموزش ســرمایه گذاری در 
بورس، مطالعه و شناخت صندوق های سرمایه گذاری و همه چیز درباره ارز به صورت فیلم و متن در اختیار کاربر گذاشته 
شده و به گفته مدیران این اپلیکیشن، سیگنال دستیار و هم قدم شما در مسیر سرمایه گذاری است. سیگنال آخرین 
اخبار و اطالعات بازار بورس را به شما نشان و تغییرات آن را نیز به صورت لحظه ای پوشش می دهد. در این بین مقاالت 

تحلیلی نیز به شما کمک می کند تا بتوانید از اطالعات کسب شده به نحوی درست استفاده کنید. 

اپلیکیشن های تحلیل بازار سرمایه

سهام یابچشم بورس کیان دیجیتالسیگنالره آورد ۳۶۵
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همراه بانک پاسارگاد
 »همراه بانک پاسارگاد« صدرنشین اپلیکیشن های بانک های کشور است که با اختالف زیادی نسبت 
به دیگر اپلیکیشن های این حوزه توانسته در این نظرسنجی در جایگاه اول قرار بگیرد. این اپلیکیشن با 
مجموعه قابلیت های خود مراجعه افراد به شعب فیزیکی بانک را به حداقل می رساند و به کاربران خود 
این امکان را می دهد که با ورود به بخش خدمات سپرده یا خدمات کارت، از طریق گوشی هوشمند خود 
بتوانند به صورت شبانه روزی از خدماتی مانند مشاهده فهرست و جزئیات سپرده ها، مشاهده صورت حساب سپرده ها 
به همراه نمودار گردش سپرده، امکان یادداشت گذاری روی گردش سپرده، انتقال وجه داخلی و بین بانکی )پایا(، انتقال 

وجه مستمر )دوره ای( درون بانکی و بین بانکی و پرداخت قبض با سپرده استفاده کنند.

اپلیکیشن های بانک های کشور

همراه بانک ملی )بام(
همــراه بــام بانــک ملــی را شــاید بتــوان یکــی از ســاده ترین و در 
دسترس ترین اپلیکیشن های بانکی دانست. این موضوع در رضایت 
کاربران همراه بام ملی نیز نمایان است و توانسته جایگاه دوم را در این 
نظرسنجی از آن خود کند. مشتریان بانک ملی می توانند برای انجام 
اموری مانند انتقال پول، خدمات چک صیادی، پرداخت تسهیالت خود و دیگران، خرید 
شــارژ و اینترنت، تمکــن مالی، صــدور دســته چک، افتتــاح حســاب مجــدد و… از این 
اپلیکیشن استفاده کنند.  به گفته ناهید مهرابی، مدیر واحد کسب وکار استراتژیک بام، 

مأموریت بام این است که هر کاربر این سامانه حس یک مشتری VIP را داشته باشد.

موبایلت
»موبایلت«، اپلیکیشــن بانک ســامان که 
قصد دارد در قدم نخست، به نیاز مشتریان 
بانک به خدمات موبایلی پاســخ دهد و در 
گام بعدی، به پارادایــم بانکداری دیجیتال 
وارد شود، در این نظرسنجی توانسته در جایگاه سوم قرار بگیرد. 
توجه ویژه به تجربه کاربری، بازطراحی ســفر مشــتری در قبال 
بانک و به کارگیری فناوری های امنیتی و راه اندازی احراز هویت 
بیومتریک از جمله مهم ترین اقدامات این اپلیکیشن هستند. 

دی جتداکچاووشتک بانکپرناپالسپاکتبله

موبایل بانک فامسرزمین کودکزمردرفاه پالس
خاورمیانه

همراه بام ملیموبایلتموبایل بانک سینا

همراه بانک ایران 
زمین

همراه بانک 
بانکیار

همراه بانک 
پارسیان من

همراه بانک 
پاسارگاد

همراه بانک 
پست بانک

همراه بانک 
تجارت

همراه بانک 
توسعه تعاون

همراه بانک 
توسعه صادرات

همراه بانک همراه بانک سپه
صادرات

همراه بانک 
صنعت و معدن

همراه بانک 
رسالت

همراه بانک 
مهر ایران

همراه بانک 
کارآفرین

همراه بانک 
کشاورزی

همراه بانک 
گردشگری

همراه بانک 
مسکن
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نوبیتکس
ســابقه شــروع فعالیت نوبیتکس که از اولیــن صرافی های ایرانــی به حســاب می آید، به 
روزهایی برمی گردد که کمتر کســب وکاری جرئت فعالیت به شــکل شفاف در این فضا را 
داشــت. نوبیتکس که به نوعــی آن را غول حــوزه تبادل رمزارزهــا در ایــران می دانند، رابط 
کاربری نسبتاً ساده ای دارد که شاید یکی از دالیل پیشی گرفتن تعداد کاربرانش از سایر 
رقبا، عالوه بر ورود زودهنگام، همین سادگی محیط کاربری آن باشد. عالوه بر این دو، تنوع رمزارزها و سرعت 
معامالت، نوبیتکــس را جزء بهتریــن بازارهای آنالین قرار داده اســت. هر چند رقبای بــزرگ و قدر در فضای 
تبادل ایران کم نیستند ولی نوبیتکس به نوعی به نماد بازار تبادل ایران تبدیل شده و شاید همین تجمع و 
تمرکز توجه ها از سوی گروه های مختلف، از کاربران گرفته تا نهادهای ناظر و امنیتی، باعث شده نوبیتکس 
در یک سال گذشته رویکرد محافظه کارانه ای را در موضوعات مختلف در بازار اتخاذ کند چراکه هر تصمیم 
یا اتفاق اشتباه در خصوص نوبیتکس می تواند کل صنعت تبادل رمزارز در ایران را تحت تاثیر قرار دهد. در 
این پلتفرم که صدرنشــین بخش »اپلیکیشــن های صرافی های رمــزارز« از نگاه مخاطبان شــده، می توان از 
 Open قیمت لحظــه ای ارزهای دیجیتال، چــه برای خرید و چــه برای فروش آگاه شــد. همچنیــن در بخش
Orders می توان ارزهــای آماده فــروش را به همراه قیمت آنها مشــاهده کــرد که خود این موضــوع به نوعی 
دریافت نوعی سیگنال از وضعیت بازار است. کاربران در سطح های مختلف این اپ می توانند فعالیت کنند، 

اما بدون احراز هویت امکان فعالیت در این اپ وجود ندارد.

رمزینکس
صرافی رمزینکس یکــی از قدیمی ترهای بــازار و جزء 
یکی از سه صرافی با سهم بازار باال در ایران است که 
هم اکنــون بیــش از یــک میلیــون کاربــر دارد کــه روند 
افزایش کاربرانش از بهمن 1399 آغاز شده است. این 
اپلیکیشن دومین صدرنشین این بخش است که هم اکنون بیش از 145 
ارز توسط آن پشتیبانی می شود. یکی از مزیت های رمزینکس، استفاده 
از ابزارهای معامالتی اســت که به کاربر در تســهیل امور کمک می کند؛ 
به طوری که دیگــر نیازی نیســت کاربران مانند گذشــته نگــران ریزش یا 
صعود شــدید قیمت باشــند. عالوه بر این، رمزینکس برای آن دسته از 
کاربرانی که می خواهند کنترل شده تر و با مدیریت مالی کم ریسک رفتار 
کننــد و در بــازار صعودی و ریزشــی کمتــر تحت تأثیــر قرار گیرند، ســبد 
شاخصی رمزباکس به عنوان یک محصول نوآورانه در بازار رمزارز ایران 

را عرضه کرده است.

تترلند
تترلند صرافی رمزارزی است که فعالیت خود را 
از ســال 1397 و بــا تمرکز بــر ارائه ســرویس های 
خریدوفروش تتر به وسیله تومان شروع کرد که 
در این نظرســنجی همپای رمزینکــس باال آمده 
اســت.  با توجه به اینکه تترلند مرجعی برای تبدیل تتر به تومان و 
تومــان بــه تتــر اســت، فعالیت شــان نیــز تخصصی تــر از ســایر 
صرافی های رمزارزی کشــور است. شــاید یکی از خدماتی که سایر 
صرافی هــا ارائه می دهنــد، تبدیل تتــر به تومان باشــد، ولــی تمرکز 
اصلــی تترلنــد بــر معامــالت تتــر بــه تومــان اســت و شــیوه های 
خریدوفــروش بیشــتری بــه کاربــران ارائــه می دهــد تــا بتواننــد 
فعالیت هایشان را در حجم های کالن و بهتر انجام دهند. عالوه بر 
این، فعالیت های تترلند شــامل حوزه B2B نیز می شود که با سایر 

صرافی های رمزارز در تعامل است.

اپلیکیشن های صرافی های رمزارز

او ام پی فینیکساکسکوینو اوکی اکسچنجاکسیر اکسبیتو

بیتالین

مزدکس

تترلند

والکس

بیت پین

نوبیتکس

رمزینکس آبان تتر

کوینینو

323
 اسفند 1401

سال ششم
شماره شصت وهفتم

اپها



یوآیدی
شرکت بینش هوشمند نسل پیشرو )یوآیدی( که در این نظرسنجی نیز در بخش »سرویس های احراز هویت غیرحضوری« جایگاه 
نخست را کسب کرده، شرکت فعال در حوزه رگ تک و یکی از ارائه دهندگان سرویس احراز هویت دیجیتال در کشور است که طی چهار 
سال فعالیت خود، توانسته به شرکت ها و سازمان های مختلفی کمک کند تا احراز هویت کاربران خود را به صورت غیرحضوری و با امنیت 
باالتر احــراز انجام دهنــد. این شــرکت در مدت فعالیت خــود همکاری با ســازمان هایی مانند ســازمان بــورس و اوراق بهادار و شــرکت 
آسان پرداخت پرشین یا آپ )در احراز هویت سجام(، قوه قضائیه )احراز هویت سامانه ثنا( و وزارت کار )احراز هویت سامانه جامع روابط کار( را در کارنامه اش 

داشته است. سرویس یوآیدی، به کسب وکارهای خرد نیز ارائه شده که نمونه آن پیاده سازی احراز هویت دیجیتال در صرافی رمزارز اکسیر است.

پارت
کارویژه شرکت پارت طراحی و پیاده سازی سامانه های متنوع مالی مبتنی بر هوش مصنوعی با هدف تبدیل شدن به »دستیار هوشمند 
مالی جامعه« است. این شرکت که سامانه های شناخته شده زیادی دارد، صدرنشین شرکت های رگ تکی نظرسنجی ما بوده است. در 
بخش رگ تک، شرکت پارت با »فراشناسا« به عنوان سرویس دهنده عملیات غیرحضوری احراز هویت افراد با استفاده از سرویس های 
هوش مصنوعی با نهادهای متعددی همچون بازار سرمایه، قوه قضائیه و بانک ها همکاری می کند که حاصل آن احراز هویت بیش از 

هفت میلیون نفر تاکنون بوده است. پارت دارای 1200 نفر سرمایه انسانی است و تاکنون به 10 میلیون کاربر یکتا ارائه خدمت کرده است.

ملی پاس
شــرکت توســعه نویــن همــراه کیــش )عضــو گروه 
 )GSS شرکت های گرایش تازه کیش با برند تجاری
در راســتای بهــره وری از خدمات غیرحضــوری بر 
بســتر اینترنت، به ارائه سرویســی تحــت عنوان 
»ملی پــاس« اقــدام کــرده اســت؛ سرویســی کــه در این نظرســنجی 
توانسته در جایگاه دوم قرار بگیرد. به گفته مدیران این مجموعه، این 
سرویس یکی از مهم ترین اقدامات اولیه جهت ارائه خدماتی از قبیل 
اثبات وجود و بعد از آن احراز هویت کاربر هنگام استفاده از خدمات 

غیرحضوری است.

یوآیدی
یوآیدی در بخش شرکت های رگ تکی نیز در شمار صدرنشین ها قرار 
گرفته اســت یوآیــدی کــه یکــی از پلتفرم هــای رگ تــک و احــراز هویت 
دیجیتــال در ایــران اســت، در عین حفــظ حریــم خصوصی کاربــران، 
زیرساخت الزم برای افزایش سطح خدمات غیرحضوری را برای بانک ها، 
نهادهای مالی، کسب وکارها و همه مجموعه هایی که به احراز هویت کاربران خود نیاز دارند، 

فراهم آورده است.

اپراتور آی تی ساز
ســامانه احراز هویت بیومتریــک، امضــای دیجیتال و 
نئوبانــک آی تی ســاز در قالب پلتفــرم احرازشــو تجربه 
دسترسی راحت و ملموس به خدمات مختلف دولتی، 
بانکی، قــوه قضائیــه و... را با اســتفاده از فنــاوری هوش 
مصنوعــی فراهــم آورده اســت. احرازشــو نیــز در این نظرســنجی ســومین 
صدرنشین این بخش است که مدل ها و سطوح مختلف احراز هویت خود 
را در چهار مدل به صورت وب سرویس و API، درگاه احراز هویت مانند درگاه 
پرداخــت، SDK احــراز هویــت به عــالوه امضــای دیجیتــال و الیســنس 

اختصاصی احراز هویت در اختیار ایشان قرار داده است.

داده کاوان هوشمند توسن
داده کاوان هوشــمند توســن سومین 
شــرکت صدرنشــین در ایــن بخــش 
است. این شــرکت به کسب وکارهای 
بــزرگ و متوســط مقیاس در تأمیــن 
نیازمندی هــای داده ای، تصمیم گیری، هوشمندســازی و 

تغییر پارادایم یاری می رساند. 

سرویس های احراز هویت غیرحضوری

شرکت های رگ تک

ونیفایفراشناسا یوآیدیملی پاس آشنامیاپراتور آی تی ساز

داده کاوان 
هوشمند توسن

نبض افزار یوآیدیگاتا پارتآدانیک
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سخت افزار های بانکی و پرداخت

منتخبان محصوالت سخت افزاری شرکت های بانکی و پرداخت کشور
 

جان سخت ها
نقش سخت افزارهای بانکی و پرداختی را در توسعه صنایع مالی کشور نمی توان نادیده گرفت؛  چراکه نرم افزار فقط بخشی از 
کار است و در کنار ســخت افزار معنا پیدا می کند. امروزه ابزارهایی همچون کارت بانکی، دستگاه خودپرداز یا حتی دستگاه 
کارت خوان به نمادهای صنایع مالی نزد مردم تبدیل شده اند و همین موضوع نقش پررنگ سخت افزارها را در این صنایع نشان 
می دهد. به همین خاطر در ماهنامه »عصر تراکنش« هر ماه، بخشی از تمرکز خود را روی معرفی محصوالت سخت افزاری 
شرکت های مطرح این صنعت گذاشته ایم. امســال در شماره پایان ســال عصر تراکنش در بخش منتخبان، بر آن شــدیم از بین محصوالت 
سخت افزاری که در یک سال گذشته معرفی کرده ایم، سخت افزارهای منتخب را از دید مخاطبان مان معرفی کنیم و بر همین اساس در یک 
نظرسنجی از مخاطبان عصر تراکنش خواســتیم در انتخاب سخت افزارهای منتخب مشارکت داشته باشــند. در این مطلب نگاهی به این 

نظرسنجی و محصوالت سخت افزاری منتخب داشته ایم.

 AMP 9200 کارت خوان

شرکت فناپ تک
فناپ تک یکی از شرکت هایی است که با هدف تأمین راهکارهای خالق در حوزه زندگی دیجیتال، 

در ســال های اخیر ســخت افزارها و راهکارهای کاربردی در حوزه های مختلف به بازار ارائه داده 
و احتماالً همیــن موضوع نیز باعث شــده در این نظرســنجی، دو دســتگاه از این شــرکت جزو 

صدرنشین های این بخش باشند. AMP 9200 پایانه پرداختی است که صدرنشین این بخش از 
نظرسنجی ما شده و در دو مدل رومیزی و سیار ارائه می شود. سیستم عامل AMP 9200 نیز مشابه 
سایر محصوالت هم رده، لینوکس است. صفحه نمایش محصول رنگی در اندازه 2.4 اینچ و دارای 
قابلیت لمسی است که این قابلیت در کنار صفحه کلید، امکانات خاصی در اختیار برنامه نویسان 

قرار می دهد تا تجربه جدیدی به مصرف کنندگان محصول ارائه دهند. ضمن اینکه صفحه نمایش 
قابلیت ضبط امضای مشــتری را نیز دارد. بخش عمده ای از قطعات این کارت خــوان نیز در کارخانه 

خرمشهر فناپ تک تولید می شود و امکان سفارشی سازی محصول بر اساس درخواست مشتری، تغییر 
رنگ بندی بدنه بر اساس برند، چاپ لوگو و از همه مهم تر کلیدگذاری آن وجود دارد. همین امر AMP 9200 را 

به یک دستگاه ویژه بدل می کند که عالوه بر توان برآوردن نیازهای شرکت های پی اس پی، به دلیل سرعت، توان 
پردازش و باتری متناسب، از سوی مصرف کنندگان نهایی نیز مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

پایانه پرداخت الکترونیک 
 سلف سرویس

TECHNO IM30 
شرکت توسن تکنو

میکروکیوسک 
پرداخت )صندوق یار( 

شرکت انیاک

LYNX9500 دستگاه
 شرکت جی اس اس

کیوسک بانکی 
 EC8200 غیرنقدی

شرکت توسعه خدمات 
الکترونیکی آدونیس

 T3 کارت خوان ترندیت
شرکت توسعه صنایع 

پرداخت سبز

کارت خوان
AMP 9200 

شرکت فناپ تک

کارت خوان ME31 برند 
نیولند

 شرکت تندر نور

 DORS820 دستگاه
شرکت بازرگانی مبنا 

کارت آریا

جاستون؛ میز خدمت 
هوشمند

شرکت فناپ تک

 OConnect محصول
شرکت فناوری 
اطالعات ناواکو

کارت خوان اندرویدی 
XNYL شرکت 

سرزمین هوشمند دنا

میز خدمت آریانو 
شرکت بازرگانی مبنا 

کارت آریا

دستگاه آنی بانک 
شرکت جی اس اس

 Techno کارت خوان
A920Pro شرکت 
توسن تکنو در طرح 
هوشمندسازی نان
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کارت خوان ME31 برند نیولند

 شرکت تندر نور

تندر نور که در سال 1373 شــروع به کار کرده، یکی از مجهزترین مراکز تعمیرات تخصصی کارت خوان در 
ایران را دارد و در حوزه های گوناگونی مانند فناوری اطالعات و ارتباطات، سیستم های پرداخت و سامانه های 
بانکی فعالیت می کند و نماینده انحصاری برند Newland است. دستگاه کارت خوان ME31 از برند نیولند 
این شــرکت در این نظرســنجی از نظر مخاطبان ما، در جایگاه سوم قرار گرفته اســت. این دستگاه یکی از 
جدیدترین دستگاه های کارت خوان شرکت تندر نور اســت که از امضای الکترونیکی، روش های پرداخت 
Tap-to-Pay و کیــف پول هــای الکترونیکی پشــتیبانی می کند. یکــی از مهم ترین قابلیت های دســتگاه 
کارت خوان نیولنــد مــدل ME31، پردازنده مرکــزی قدرتمنــد و حافظه باالی آن اســت. این دســتگاه دارای 
پردازنده bit Cortex-A7-32 و حافظه 256MB RAM و 256MB Flash است که این قابلیت را به دستگاه 
می دهند تا پردازش باال و سریعی در انجام تراکنش ها داشته باشد و بدون معطلی تراکنش ها را انجام دهد. 

LYNX9500 دستگاه

 شرکت جی اس اس

چهارمین دستگاهی که در این نظرسنجی منتخب شد، LYNX9500 است. این دستگاه که توسط شرکت 
گرایش تازه کیش )جی اس اس( تولید و به بازار ارائه شده، با حفظ تمامی مؤلفه ها و قابلیت های یک دستگاه 
کش لس، به واسطه برخورداری از ارگونومی خاص، سبب تسهیل کاربری در فضاهای مختلف می شود. این 
دســتگاه نســل جدیدی از ترمینال های ارائه خدمات مالی و پرداختی به صورت سلف سرویس و تلربیس 
به همراه سیستم احراز هویت هوشــمند از طریق کارت هوشمند ملی اســت که با ارائه خدمات شتابی/
شاپرک و قابلیت نصب نرم افزارهای پرداخت، سهم بسزایی در سرعت تراکنش های مالی و کنترل امنیت 
آنها داراست. از ویژگی های بارز LYNX 9500 هزینه نصب و نگهداری مقرون به صرفه آن است که آن را در 
میان سایر دستگاه ها با قابلیت های مشابه محبوب می کند.

جاستون؛ میز خدمت هوشمند

شرکت فناپ تک
دســتگاه جاســتون که یک میز خدمت هوشــمند اســت، دومین صدرنشــین این بخش اســت که متعلق به شرکت 
فناپ تک اســت. در دوران همه گیری کرونا، آنچه بیش از هر چیز دغدغه ســازمان ها و نهادهــای خدمات محور بود، 
شکل ارائه سرویس و خدمت به مشتریان حضوری بوده است. اگرچه جامعه بعد از گذشت بیش از سه سال خود 
را با شــرایط کرونایی تطبیق داده و در حال حاضر نیز با اینکه میزان ابتال به کرونا طبق آمارها کاهش  یافته، اما هنوز 
نیاز به ارائه محصولی که بتواند در سازمان های خدمت محوری چون بانک ها، مشتریان را از حیث استفاده از ماسک 
و دیگر عوامل دخیل همچون تشــخیص دمای بدن بســنجد، ضرورت دارد. با این همه، با توجه  به رشد محصوالت 
مبتنی بر هوش مصنوعی در چند ســال اخیر، شرکت فناپ تک توانست به این نیاز ســازمان ها و بانک ها با ساخت 
دستگاهی به نام جاســتون )که کیوسک خدمت هوشمند اســت( پاسخ دهد. دستگاه جاســتون با محوریت هوش 
مصنوعی در حال حاضر با ســنجش چهره افراد، آنها را از نظر اســتفاده از ماســک و تشــخیص دمای بــدن ارزیابی 

می کند و در صورت تأیید به ارائه نوبت به مشتری می پردازد. 

TECHNO IM30 پایانه پرداخت الکترونیک سلف سرویس

شرکت توسن تکنو
یکی از پایانه های پرداخت الکترونیک جدید شــرکت توســن تکنو در ســال جــاری، پایانه پرداخت 
الکترونیک سلف سرویس TECHNO IM30 است که در این نظرسنجی توانست جایگاه سوم را 
به خود اختصاص دهد. این پایانه راهکاری نوین برای پردازش عملیات های پرداخت الکترونیکی در 
محیط های بدون نیاز به متصدی است. این کارت خوان برای استفاده در جایگاه های سوخت گیری، 
باجه های فروش بلیت الکترونیکی، پارکینگ های عمومی، ماشین های فروش خودکار و کیوسک های 
سلف سرویس بسیار مناســب اســت. اگر بخواهیم درباره ویژگی های کلیدی این دستگاه بگوییم، 
می توانیم بــه قابلیت جــذاب اتصال به پلتفــرم TECHSTORE برای به روزرســانی سیســتم عامل 
و نرم افزارهای کاربردی آن اشــاره کنیــم. همچنین بهره منــدی از پردازنده چهارهســته ای پرقدرت، 
مقاوم بــودن در برابــر ضربــه و آب و گردوغبــار، اتصــال اترنــت )Ethernet(، دوربیــن و بارکدخــوان 
تک بعدی و دوبعدی، استاندارد امنیتی PCI PTS 5.x، پشتیبانی از انواع روش های پرداخت با کارت، 
قابلیت نصب نرم افزارهای اندرویدی، صفحه نمایش پنج اینچی رنگی لمسی و دارابودن استاندارد 
ATEX برای استفاده در جایگاه های سوخت گیری از ویژگی های کلیدی دیگر این راهکار است.
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چهره های صنعت فناوری های مالی کشور به انتخاب مخاطبان
 

جریان سازها
شــاید به عنوان فعال یا متخصصی که در صنعت مالی کشــور فعال اســت، معتقد باشــید این صنعت کم وکاستی های 
بسیاری از نظر فناوری دارد، ولی وقتی همین وضعیت فعلی را با وضعیت استفاده از فناوری در بسیاری از دیگر صنایع 
مقایسه کنیم، می توانیم صنعت فناوری های مالی را یکی از پیشروترین حوزه ها در کشور در استفاده از فناوری بدانیم. 
بسیاری این پیشرو بودن را متأثر از متمول بودن بانک ها و صنایع وابسته به آن می دانند که باعث می شود بتوانند در این 
مسیر پیشرو باشند که البته ادعای کم بیراهی هم نیست، ولی وقتی کمی دقیق تر نگاه کنیم، صنایع متمول دیگری را نیز در کشور می یابیم 
که با وجود گردش مالی باالیی که داشته اند، به این اندازه از فناوری بهره نبرده اند. پس چه چیزی اینجا فرق می کند؟ شاید نکته اول تغییر 
نگرش مشتریان به استفاده از خدمات مالی است که صاحبان صنایع مالی را ناچار به استفاده از فناوری کرده، ولی به نظر می رسد آنچه 
بیش از همه اینها در صنایع مالی کشــور، نیروی محرکه این پیشــروبودن اســت، »فعاالن و مدیران« این صنعت هستند. از همین رو در 
شماره پایان سال ماهنامه عصر تراکنش بر آن شدیم تا در گروه های مختلف، مدیران منتخب را از دید مخاطبان معرفی کنیم و بر همین 
اساس در یک نظرسنجی از مخاطبان خواستیم تا مدیران منتخب خود را در گروه های مختلف انتخاب کنند و بیش از ۱۵۰۰ نفر از فعاالن 
صنعت در این نظرسنجی شرکت کرده و نظرات خود را اعالم کردند. آنچه در ادامه می بینید مدیران منتخب به انتخاب مخاطبان پایگاه 

تحلیلی-خبری راه پرداخت و ماهنامه عصر تراکنش هستند.

مدیران عامل شرکت های پی اس پی

بهنام آرایش

 الکترونیک کارت 
دماوند

امین مطیعی

  پرداخت 
نوین

احسان ترکمن

پرداخت الکترونیک 
سامان

شهریار خلیلی

 به پرداخت 
ملت

حمزه آقابابایی

پرداخت الکترونیک 
سپهر

علی اکبر فراهانی

  آسان پرداخت 
پرشین

مجید هادی

تجارت الکترونیک 
پارسیان

علیرضا موسوی

کارت اعتباری 
ایران کیش

علیرضا پورابراهیمی

 فن آوا 
کارت

محمدمهدی متولی

 فراپردازان 
آروند امید

محمدحسین کاشی

پرداخت الکترونیک 
سداد

مسیح مشهدی 
تفرشی

پرداخت الکترونیک 
پاسارگاد

مسیح مشهدی تفرشی
پرداخت الکترونیک پاسارگاد

صدرنشین منتخب فهرست ما در بخش مدیران عامل شرکت های پی اس پی از نگاه مخاطبان، مسیح مشهدی 
تفرشی، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد است. تفرشی بر خالف برخی از همتایان فعلی خود 
در صنعت، رزومه ای متمرکز در صنعت پرداخت ندارد و پیش از حضورش در پرداخت الکترونیک پاسارگاد در 
صنایع مختلفی از جمله خودروسازی، معدن، تلکام، بازار سرمایه و پرداخت فعالیت داشته که شاید در نگاه اول 
ضعف به نظر برسد و این طور به ذهن تبادر شود که او شناخت عمیقی از صنعت پرداخت ندارد، ولی بعد از مرور 
عملکرد او در شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد و ایده هایی که خارج از صنعت پرداخت برای رشد این شرکت 
به کار بسته، به نظر می رسد این متمرکز نبودن رزومه او در صنعت پرداخت برایش نه تنها منفی نبوده، بلکه 
مزیتی مهم برایش محسوب شده و در دورانی که شرکت های پی اس پی به یک سکون و ثبات نسبی رسیده بودند، 
او رشد چندپله ای جایگاه شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد را در گزارش های اقتصادی شاپرک رقم زده است.
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علیرضا موسوی
کارت اعتباری ایران کیش

نفر بعدی منتخب مخاطبان با فاصله بسیار نزدیک با نفر قبلی، علیرضا موسوی مدیرعامل شرکت کارت 
اعتباری ایران کیش است که او نیز از زمان روی کار آمدنش در شرکت ایران کیش حضور رسانه ای پررنگی 
نداشته و به نظر می رســد در ایران کیش مشــغول یک جراحی عمیق در این شرکت باســابقه است تا در 
گردونه رقابت سنگین پی اس پی ها، از این مسیر جا نمانند. علیرضا موسوی نیز از چهره های شناخته شده 

صنعت پرداخت کشور بوده که عمده رزومه حرفه ای خود را در همین صنعت کسب کرده است.

مدیران عامل شرکت های لندتکی

پدرام ورشوکار

 دارا

امیر حق رنجبر

 لندو

احمد افتخاری

 آپسان

سیدحامد قنادپور

تارا

روح هللا پرنیان

 والتا

علیرضا شفیعی

کیپا

محمدصادق آزادانی

 اعتبارینو

محمدرضا آشتیانی

قسطا

مجید حسامی

اسنپ پی

هومن امینی

دیجی پی

محمدمهدی 
مؤمنی رنانی

 ازکی وام

هومن امینی
دیجی پی

در بخش مدیران عامل شرکت های لندتکی در نظرسنجی ما، طبق نظر و رأی مخاطبان، هومن امینی، مدیرعامل 
دیجی پی با اختالف صدرنشــین اســت. هومن امینی از چهره های خوش فکر و خوش نام حوزه لندتک کشــور 
است که نام دیجی پی در طول سال ها همیشه با نام او گره خورده و با وجود اینکه دیجی پی زیرساخت های مالی 
و پرداختی دیجی کاال را تأمین می کند، ولی به خوبی توانســته هویت و برند مســتقل خود از دیجی کاال را شکل 
دهد. هومن امینی، دانش آموخته مهندسی کامپیوتر )نرم افزار( از دانشگاه تهران و مهندسی نرم افزار در مقطع 
کارشناسی ارشد از دانشگاه یورک انگلستان است. امینی فعالیت حرفه ای خود را با رهبری تیم نرم افزار MRC در 
سال  1377 آغاز و پس از آن در سال 1380 کسب وکار Sapyna را راه اندازی کرد. او در سال 1394 پس از بازگشت به 
ایران، شرکت هماپی را راه اندازی کرد. هماپی در سال 1397 با جذب سرمایه از دیجی کاال به شرکت های این گروه 

پیوست و به دیجی پی تغییر نام داد.

احسان ترکمن
پرداخت الکترونیک سامان

دومین نفر منتخب از دید مخاطبان در نظرسنجی، احسان ترکمن، مدیرعامل پرداخت الکترونیک سامان است. 
نمی توان فهرستی از مدیران تأثیرگذار در گروه مالی سامان ارائه داد و  نام احسان ترکمن را در آن ندید. احسان 
ترکمن از مدیران باسابقه در گروه مالی سامان است که سال های سال او را در بخش های مختلف گروه مالی بانک 
سامان دیده ایم و سپ نیز برای او جای جدیدی نیست؛ فقط با مدیرعاملی سپ، بار مسئولیت بیشتری را قبول 
کرده است. ترکمن در بین کسانی که سابقه کار کردن با او را دارند، به صراحت و جنگنده بودن معروف است و به 

نظر می رسد با روی کار آمدن او در سپ، شاهد حضور پررنگ تر سپ در بازار خواهیم بود. 

شهریار خلیلی
به پرداخت ملت

نفر سوم فهرست منتخب مخاطبان با فاصله کم از نفر قبلی، شهریار خلیلی، مدیرعامل شرکت به پرداخت 
ملت اســت که دی مــاه 1400 با بازگشــتش به شــرکت به پرداخت ملــت به عنــوان مدیرعامل بــرای دومین بار 
شگفتی ساز شــد. شــهریار خلیلی از مدیران جوان گروه مالی ملت است که تجربه ســال ها فعالیت در بدنه 
بانک ملت و شرکت های زیرمجموعه این بانک را داشته و می توان او را یک مدیر ملتی دانست؛ چراکه عمده 

فعالیت های حرفه ای او در بانک ملت بوده است. 
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مدیران عامل 16 کارگزاری  برتر کشور

هادی مهری
کارگزاری مفید

اگر نگاهی به نظرسنجی مدیران کارگزاری های بورسی داشته باشیم، می بینیم که هادی مهری، مدیرعامل کارگزاری 
مفید توانسته رتبه نخست این نظرسنجی از بین مدیران عامل 16 کارگزاری برتر کشور را کسب کند. هادی مهری، 
مدیرعامل کارگزاری مفید دارای مدرک کارشناسی رشــته مدیریت از دانشگاه تهران است. از جمله سوابق کاری 
مهری می توان به عضو شورای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل کارگزاری فلزات مفید، نایب رئیس 
هیئت مدیره کارگزاری فلزات مفید و نایب رئیس هیئت مدیره کارگزاری مفید اشاره کرد. گفتنی است کارگزاری تحت 
هدایت مهری اکنون یکی از بزرگ ترین کارگزاری های بورسی کشور محسوب می شود و اگر بگوییم بیشترین حجم 
معامالت بازار سرمایه در این کارگزاری صورت می گیرد، ادعای گزافی نیســت. کارگزاری مفید از سال 1372 اولین 
گام های خود را برای شروع به کار خود برداشت و در سال 1389 اولین سامانه معامالت آنالین خود را راه اندازی کرد. 

سیدرضا اعجازی

کارگزاری اقتصاد بیدار

محمدمهدی 
ناسوتی فر

 کاریزما

رحمان بابازاده

 کارگزاری فارابی

محمدعلی محمدی

کارگزاری 
مبین سرمایه

حمیدرضا مهرآور

 کارگزاری بانک سامان

محمدصادق احمدیان 
طاهری

کارگزاری حافظ

امین سهل البیع

کارگزاری کارآمد

محمد مشاری

کارگزاری
 بانک ملت

امیر وفایی

توسعه معامالت کیان

محمد عابد

کارگزاری بانک 
پاسارگاد

محسن عباسلو

کارگزاری ارگ هومن

هادی مهری

کارگزاری
 مفید

عباس دهقان

کارگزاری آرمون بورس

میالد قاسمی

کارگزاری بورس
 بیمه ایران

محمد ثریانژاد

کارگزاری بانک ملی

وحید حسن پور دبیر

کارگزاری
 صبا تامین

مجید حسامی
اسنپ پی

دومین نام در فهرست ما که منتخب مخاطبان بوده، مجید حسامی، بنیان گذار و مدیرعامل اسنپ پی 
است که هرچند چهره ای کمتررسانه ای در طول سال های گذشته بوده، ولی به تازگی فعالیت هایی را در این 
راستا داشته است. احتماالً مجید حسامی و کاری را که او و تیمش در اسنپ پی کرده اند، باید بزرگ ترین 
و فراگیرترین تجربه لندتکی کشور دانست. از همین رو دیدن نام او در جایگاه دوم انتخاب مخاطبان دور 
از تصور نبود. مجید حسامی متولد 1366 است. او دارای مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه 
صنعتی شریف و MBA )کارشناسی ارشد مدیریت کسب وکار( از همان دانشگاه است. حسامی فعالیت 
حرفه ای خود را در ســال 1388 به عنوان کارشــناس انتقال فناوری در گروه مپنا آغاز کرد و در ســال 1398 
به عنوان مدیر ارشد اجرایی به گروه اسنپ ملحق شد و در سال 1399 شرکت اسنپ پی را به عنوان بازوی 

فین تک گروه اسنپ تأسیس و به عنوان مدیرعامل، رهبری این شرکت را بر عهده گرفت.

سیدحامد قنادپور
تارا

منتخب سوم مخاطبان با اختالف کم نسبت به نفر قبلی، سیدحامد قنادپور است که احتماالً در صنعت 
مالی بیشتر با تجربه موفق و یکتایش در شــرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا شــناخته می شود، اما 
این بار با مدیرعاملی شــرکت تارا در نظرســنجی ما در فهرســت مدیران لندتکی قرار دارد که ســعی کرده 
تجربه ای متفاوت را در این حوزه رقم بزند. شــاید تجربه متفاوت و متمایزش در ارتباط فــردا توقع ما را از 
حامد قنادپور به شدت باال برده و حاال او در تارا کاری سخت پیش رو دارد؛ چراکه حامد قنادپور در ارتباط 
فردا نشان داد می توان از صفر ســاخت و رشــد کرد؛ البته هنوز آن تجربه خاص قنادپور در ارتباط فردا را 
در تارا شاهد نبوده ایم، ولی این به معنای عدم موفقیت تارا نیســت، بلکه احتماالً آنچه را که خود حامد 
قنادپور ما را عادت داده بود که از او شــاهد باشــیم، تمام و کمال ندیده ایم که البته بخشــی از آن ماهیت 
کسب وکار لندتک است که هنوز با محدودیت های رگوالتوری و مسائل پیرامون تأمین مالی مواجه است.
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حمیدرضا مهرآور
کارگزاری بانک سامان

در جایگاه سوم این نظرسنجی حمیدرضا مهرآور قرار دارد. او از سال 1388 تا به امروز مدیرعاملی کارگزاری بانک 
سامان را بر عهده داشته است. در شرایطی که عمر مدیریتی در ایران این روزها به زیر یک سال رسیده، حضور 
مستمر و طوالنی در یک کارگزاری بانکی در بازار سرمایه نشــان از ثبات مدیریتی این کارگزاری دارد. از جمله 
سوابق کاری او می توان به عضو هیئت مدیره صندوق ســرمایه گذاری آویش، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
کارگزاری بانک سامان، مدیر امور بازاریابی کارگزاری بانک سامان، مشاور سرمایه گذاری در بورس، مدیرمسئول 

معامالت کارگزاری سهام پژوهان، کارشناس اداره مطالعات و بررسی ها در سازمان بورس و... اشاره کرد.

زنان فعال در صنعت فناوری های مالی

پریماه محمدپور
مدیر گروه توسعه 
محصوالت سداد

فاطمه جعفری
 عضو هیئت مدیره 

سهامیاب

مرضیه ایزدی
هم بنیان گذار و مدیر 

مالی وندار

مونا حاجی علی اصغر
 نایب رئیس 

هیئت مدیره کیان

بهناز آریا
 مدیرعامل گروه 

شرکت های کهکشان

غزاله حسینی
مدیرمحصول تیم 
داده کاوی گمانیک

مبینا بنی اسدی
معاون اجرایی بورس 

انرژی ایران

مهسا خمیسی
 هم بنیان گذار و 
مدیرعامل دونه

آیت حسینی
نایب رئیس 

هیئت مدیره فینوداد

عشرت عدالت
 مدیر فناوری اطالعات 
بانک توسعه صادرات

مارال میرزایی
مدیر واحد ارتباط با مشتریان 

بانکداری نوین داتین

مهدیه نوروزیان
معاون برنامه ریزی و 
توسعه شرکت داتین

افسانه درودگر
 هم بنیان گذار و مدیر 

مالی نیک اندیش

عزت سادات بنی هاشمی
 مشاور سابق 
بهسازان ملت

لیال نظری
 راهبر توسعه کسب وکار 

بانکداری نوین داتین

مریم قدس گلشن
مدیر توسعه کسب وکار 

جیرینگ

افسانه اوضاعی
 مشاور عالی مدیریت 

عامل بانک تجارت

شبنم شجاعی
 مدیر امور فناوری 

اطالعات بانک کارآفرین

لیال رمضان زاده
مدیر محصول 

سرمایه گذاری بلوط

مریم فریدشاد
 هم بنیان گذار رویداد 

فیناپ

زهرا میرحسینی
معاون فناوری اطالعات 

بانک پاسارگاد

فاطمه موسوی 
روزبهانی

 مدیرمحصول آدانیک

مریم امیری
معاون فروش شرکت 

گرایش تازه کیش

مینا والی
مدیرعامل کارخانه 
نوآوری رسانه راه کار

زکیه ایزدی
 مالک کسب وکار 

پاد

فاطمه حجاران
 عضو هیئت مدیره 

شرکت کاسپین

مونا نهالبار
 رئیس اداره کربنکینگ 

بانک کارآفرین

سارا سام خانی
معاون منابع انسانی 

گروه مالی آگاه

گل مر بحری
 مدیرعامل شرکت 
فناوری اطالعات آتنا

مریم عنایتی
 مدیر توسعه بازار 
سپهرنت ایرانیان

نازنین دانشور
 مؤسس و مدیرعامل 

تخفیفان

نسیم توکل
رئیس هیئت مدیره 

گروه صنعتی 
عرش گستر

نجمه نوذر
 مدیر پروژه 

سیستم های بانکی 
بهسازان ملت

نیکوفر صفری
رئیس سابق اداره کل 
بانکداری الکترونیک 

بانک مسکن

نوش آفرین 
مؤمن واقفی

معاون فناوری 
اطالعات بانک دی

یگانه اقبال نیا
مدیرعامل

 سبدگردان 
توسعه فیروزه

محمد عابد
کارگزاری بانک پاسارگاد

در جایگاه دوم این نظرسنجی محمد عابد، مدیرعامل کارگزاری پاسارگاد قرار گرفته است. محمد عابد دارای 
مدرک کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق)ع( و دکتری علوم اقتصادی 
گرایش مالی است. مدیرعاملی کارگزاری بانک پاسارگاد، عضویت هیئت مدیره شرکت سبدگردان کاریزما، 
عضویت هیئت مدیره کارگزاری سرمایه و دانش، عضویت هیئت پذیرش بورس انرژی ایران و مدرس دروس 

مالی در دانشگاه های مختلف از جمله سوابق کاری عابد هستند.

مرضیه پنبه ئیان
عضو هیئت مدیره 

شرکت رسا 
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مریم قدس گلشن
مدیر توسعه کسب وکار جیرینگ

مریم قدس گلشن که بسیاری او را با نام »مریم گلشن« می شناسند، یقیناً پدیده فهرست زنان منتخب 
ماست و با اختالف زیاد در صدر جدول انتخاب مخاطبان از فهرست زنان فعال در صنعت فناوری های مالی 
قرار گرفته است. گلشن فعالیت حرفه ای خود را با سمت شغلی کارشناس شروع کرد، ولی حضور حرفه ای 
خود در صنعت مالی را با ایران کیش شروع کرد و با وجود اینکه چند سالی است از ایران کیش جدا شده، 
ولی هنوز حضور پررنگش در زمانی که در ایران کیش بود، بر تمام رزومه اش سایه انداخته و بسیاری او را از 
آن زمان می شناسند. شاید مهم ترین نکته ای که درباره مریم گلشن باید به آن توجه کنیم، تعامل صبورانه 
و شبکه ارتباطی گسترده او در بین فعاالن صنعت است که در طول سال ها شکل داده و به نظر می رسد در 
طول تمام سال های فعالیتش سعی کرده ارتباط سازنده ای را با سایر فعاالن داشته باشد و همین نکته او را 
به یکی از مدیران کم حاشیه و در عین حال کارآمد در نقطه تعامل با مشتریان تبدیل کرده است. همچنین 
حضور پیوسته و پررنگ مریم گلشن در همایش ها و رویدادهای صنعت، آن هم به عنوان یک مخاطب و 

شنونده جهت یادگیری، در این محبوبیت او بی تأثیر نیست.

مارال میرزایی
مدیر واحد ارتباط با مشتریان بانکداری نوین داتین

یکی دیگر از صدرنشــینان ما در انتخاب مخاطبان از فهرســت زنــان فعال در صنعــت فناوری های مالی، 
مارال میرزایی است؛ مدیری که در طول سال های گذشته خیلی آرام و پیوسته رشد یافته و مسیر خودش 
را برای خلق ارزش در طوالنی مدت هموار کرده است. او نیز یکی از چهره های ثابت در بسیاری از همایش ها 
و رویدادهای صنعت به عنوان مخاطب و شنونده است و به نظر می رسد این روحیه یادگیری او در مسیر 
شــغلی ای که تابه امروز طی کرده، بی تأثیر نباشــد. مارال میرزایی متولــد 1362 و دارای مدرک کارشناســی 
مهندسی برق الکترونیک از دانشگاه آزاد تهران مرکز، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تحقیق 
در عملیات از دانشگاه آزاد تهران شمال و دکترای تخصصی مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات 
از دانشگاه تهران اســت و در حال حاضر مدیر واحد ارتباط با مشتریان ترابانک پاسارگاد شرکت داتیس 

آرین قشم )داتین( است.

زهرا میرحسینی
معاون فناوری اطالعات و ارتباطات بانک پاسارگاد

نمی شود از زنان فعال در صنعت فناوری های مالی کشور نام برد و نامی از زهرا میرحسینی به میان نیاورد؛ 
مدیری توانمند، باتجربه و شایسته که بر خالف بسیاری از پیشکسوتان در دانش و نگاه گذشته خود 
حبس نشــده و به محض هم صحبتی و هم کالمی با او در خصوص مســائل فناوری محور روز صنعت 
مالی، متوجه دانش به روز و نگاه تحول گرایانه او خواهید شد. کسانی که تجربه کار با زهرا میرحسینی 
را دارند، عالوه بر ســخت کوش بودن او، ســخت گیر بودن و نکته بین بودنش در تعامل با سایر همکاران 
را نیز از ویژگی های بارز او می دانند؛ خصیصه ای که از گذشته تابه امروز با او بوده و همین رویکرد باعث 
شده مدیران خبره ای زیر دست او پرورش یابند که هر کدام خود نیز امروز از چهره های صنعت هستند. 
زهرا میرحسینی متولد 1336 در حال حاضر معاون فناوری اطالعات و ارتباطات بانک پاسارگاد است و 
دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر )گرایش نرم افزار( از دانشگاه صنعتی شریف است. 

میرحسینی دارای 26 سال سابقه کار در بانک مرکزی است.

مینا والی
مدیرعامل کارخانه نوآوری رسانه راه کار

چهارمین منتخب فهرست زنان فعال در صنعت فناوری های مالی به انتخاب مخاطبان مان، مینا والی، 
مدیرعامل کارخانه نوآوری رسانه راه کار است. در 12 سال فعالیت مستمر کارخانه نوآوری رسانه راه کار، 
این مجموعه رســانه ای توانســته گفتمان پیوســته و تولید محتــوای باکیفیت در صنعت ایجــاد کند. با 
رسانه های راه پرداخت، عصر تراکنش، کارنگ، بیمه دیجیتال و رمزارز زمینه تولید محتوا و پیوند اعضای 
صنعت را ایجاد کرده، با انتشارات راه پرداخت ادبیات موضوع را تعریف و گسترانده و نقش آموزش را 

ایفا کرده و با رویدادهای گوناگون توانسته پیوندی میان اعضای اکوسیستم برقرار کند. 
در این مســیر مینــا والی به عنــوان یکی از مدیــران کلیــدی راه کار نقش پررنگــی در توســعه فعالیت های 
آن داشته اســت. مینا والی که از 15 ســال پیش فعالیت خود را در این صنعت آغاز کرده، متولد 1363، 
فارغ التحصیل شیمی از دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسی ارشد مدیریت رسانه از دانشگاه عالمه 

طباطبایی است.
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مدیران عامل بانک های کشور

مجید قاسمی
بانک پاسارگاد

صدرنشینی مجید قاسمی در فهرست مدیران عامل بانک های کشور یقیناً بی چون وچراترین صدرنشینی در 
فهرست انتخابی مخاطبان است؛ چراکه سال هاست مدیریت مجید قاسمی در بانک پاسارگاد به یک به روش 
یکتا در نظام بانکی کشور تبدیل شده که با ثبات مدیریتی خود، خروجی ملموس و قابل توجهی را در بخش های 
مختلف به ارمغان آورده و احتماالً سال هاســت که برای بســیاری همچنان با اختالف، چهره منتخب سال 
است. از سال 1384 همزمان با تأسیس بانک پاسارگاد تابه امروز، مجید قاسمی سمت مدیرعاملی این بانک 
را بر عهده داشته و می توان از این جهت بانک پاسارگاد را باثبات ترین بانک کشور از لحاظ مدیریتی دانست.

مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد، متولد 1331 است و از جمله مهم ترین فعالیت های اجرایی قاسمی 
می توان به عضو کمیته تخصیص ارز شورای اقتصاد، عضو کمیســیون ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران،  عضو کمیته خرید کشــتی شــورای اقتصاد، مدیرعامل بانک ملی ایران،  عضو شورای عالی 
بانک ها، رئیس  کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، رئیس شورای پول و اعتبار، عضو شورای اقتصاد، 

قائم مقام وزیر نیرو و معاون صنعتی و پشتیبانی و… اشاره کرد.

بهزاد شیری

پست بانک

آیت هللا ابراهیمی

بانک سپه

اسماعیل لله گانی

بانک رفاه کارگران

احمد بهاروندی

بانک کارآفرین

ابوالفضل نجارزاده

بانک ملی ایران

حجت هللا مهدیان

بانک توسعه تعاون

جواد جوادی

بانک خاورمیانه

رضا دولت آبادی

بانک ملت

سیدکامل تقوی نژاد

مؤسسه اعتباری نور

سید علی حسینی

بانک توسعه 
صادرات ایران

سیدضیاء ایمانی

بانک صادرات ایران

سید امین جوادی

مؤسسه اعتباری ملل

سعید شمسی نژاد

بانک قرض الحسنه 
مهر ایران

عبدالمجید پورسعید

بانک ایران زمین

شعبان مرادی

بانک آینده

علی خورسندیان

بانک صنعت و معدن

غالمرضا فتحعلی

بانک سینا

علیرضا معرفت

بانک سامان

علیرضا قیطاسی

بانک دی

علیرضا بلگوری

بانک اقتصاد نوین

علی عسگری

بانک مسکن

فرشید فرخ نژاد

بانک کشاورزی

فرج هللا قدمی

بانک سرمایه

کوروش پرویزیان

بانک پارسیان

محمدرضا فهمی

بانک گردشگری

محمدرضا فرزین

رئیس کل بانک مرکزی 
ایران

محمدحسین 
حسین زاده

بانک قرض الحسنه 
رسالت

محمد قضائی پاکدهی

بانک ایران-ونزوئال

مجید قاسمی

بانک پاسارگاد

نبی هللا کشوری

مؤسسه اعتباری 
کاسپین

محمدمهدی احمدی

بانک شهر

هادی اخالقی فیض

بانک تجارت

هادی اخالقی فیض
بانک تجارت

هادی اخالقی فیــض، مدیرعامل فعلی بانک تجارت دومین صدرنشــین منتخب مخاطبان در فهرســت 
مدیران عامل بانک های کشور در نظرسنجی ما بوده است. بسیاری  معتقدند بانک تجارت با آمدن هادی 
اخالقی و ترکیب مدیران ارشدی که او در این بانک گرد هم آورده، ترکیب طالیی ای برای بانک تجارت بعد از 
سال هاست و احتماالً باید شاهد پیشگام شدن بانک تجارت در بسیاری از بخش ها باشیم. نقشی که در 
سال های گذشته عمدتاً در اختیار بانک ملت و ملی بوده و حاال به نظر می رسد بانک تجارت با روی کار آمدن 

و ترکیب جدید مدیرانش در هیئت مدیره و شرکت های تابعه، سعی در بازپس گیری این عنوان پس از 
سال ها دارد. بسیاری این اتفاق را دور انتظار نمی دانند؛ چراکه اخالقی در سابقه کاری خود حضور 

پررنگی در بانک ملت داشته و تجربه ارزشمندی را از این بانک با خود به همراه دارد. 
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مدیران عامل شرکت های بیمه

محمدرضا فرزین
رئیس کل بانک مرکزی ایران

دیگر صدرنشــین فهرســت منتخب مخاطبان در بین مدیران عامــل بانک های کشــور، محمدرضا فرزین، 
رئیس کل بانک مرکزی ایران است که تا چندی پیش مدیرعاملی بانک ملی را بر عهده داشت. بسیاری فرزین 
را از اقتصاددانان برجسته حال حاضر ایران می دانند که با مدیرعاملی بانک کارآفرین به شکل جدی پایش به 
نظام بانکی باز شد و از همان زمان که در بانک کارآفرین بود، بسیاری او را گزینه جدی رئیس کلی بانک مرکزی 
می دانستند، ولی با رفتنش به بانک ملی این اتفاق برای مدتی به تعویق افتاد و سرانجام او دی ماه 1401 همزمان 
با قرارگیری دالر در کانال 44 هزار تومانی، رئیس کل بانک مرکزی شد و بسیاری معتقد بودند فرزین در این برهه 

نباید چنین وظیفه خطیری را بر عهده می گرفت؛ چراکه احتماالً رزومه خوشنام خود را دچار تزلزل می کند.

مفید امینی
بیمه معلم

مجید بنویدی
 بیمه اتکایی آوای پارس

عباس اسالمی
کاریزما

جالل سلطانی
بیمه حافظ

معصوم ضميری
بیمه پاسارگاد

مجتبی حیدری
بیمه اتکایی ایران 

معین

سیدهادی شیخ 
االسالمی
بیمه میهن

اسماعیل داورپناه
بیمه اتکایی رواک

مسعود بادین
بیمه آسیا

 لطف اله نکویی 
بیمه آسماری

محمدمهدی 
بهشتی نژاد
بیمه سرمد

احمدرضا ضرابيه
بیمه سامان

محمود امراللهی
بیمه هوشمند فردا

علیرضا یزدان دوست
بیمه ملت

رضا جعفری
 بیمه دانا

ابوالفضل آقادادی
 بیمه کوثر

محمدرضا کشاورز
بیمه دی

علیرضا هادی
بیمه زندگی باران

خسرو حقیقی پناه
بیمه اتکایی امین

ابراهیم کاردگر
 بیمه ما

هادی اويار حسين
 بیمه پارسیان

يونس مظلومی
بیمه تعاون

نیما نورالهی
بیمه تجارت نو

مینا صدیق نوحی
بیمه اتکایی سامان

محسن پورکیانی
بیمه البرز

عبداله سلطانی ثانی
بیمه سینا

حسن شریفی
بیمه ایران

مهدی نوروزی
 بیمه زندگی خاورمیانه

مجید قلی پور
بیمه آرمان

عبدالحسین پهلوان
 بیمه امید

حجت پوستين چی
بیمه اتکایی ایرانیان

نیما مؤمنی زاده
 بیمه حکمت صبا

محمد حیدری
بیمه کارآفرین

علی جباری مرکید
بیمه رازی

حسين كريم خان زند
بیمه نوین

علیرضا معرفت
بانک سامان

ســومین صدرنشــین منتخب مخاطبان ما در بخــش مدیران عامــل بانک های کشــور، علیرضــا معرفت، 
مدیرعامل بانک سامان است. بانک سامان با وجود اینکه در مقایسه با بانک های بزرگ دولتی، بانک بزرگی 
محسوب نمی شود، ولی همواره این بانک و شرکت های پیرامونش منشاء شروع حرکت های مثبت و بزرگی 
برای کشور بوده اند. گروه مالی سامان و در رأس آن بانک سامان در بسیاری از حوزه های نو پیشرو و پیشگام 
بوده که نمی توان به راحتی از اکوسیستم بزرگی که این گروه ساخته است، گذر کرد؛ از پرداخت الکترونیک 
سامان و عناوین اولین مختلف این شرکت گرفته تا تجربه متمایز نت بانک و موبایلت و بلوبانک و صدها اتفاق 
ریز و درشت دیگر که همگی به نوعی به بانک سامان برمی گردد. در این مسیر توسعه، حفظ و نگهداشت آن 
نقش علیرضا معرفت را به عنوان یکی از مدیرانی که به مرور در این بانک ارتقا یافته، نمی توان نادیده گرفت.
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معصوم ضمیری
مدیرعامل بیمه پاسارگاد

داشتن عمر مدیریتی 14ساله در شرکت بیمه پاسارگاد و ســاختن یکی از بزرگ ترین شبکه های فروش 
بیمه عمر در کشــور را شــاید بتوان از عمده ترین دالیلی دانســت که امروز معصوم ضمیــری را به عنوان 
صدرنشــین مدیران بیمه در نظرســنجی ســال 1401 قرار داده اســت. ضمیری از جمله معــدود مدیران 
بیمه ای است که با تکیه طوالنی بر صندلی مدیرعاملی در بیمه پاسارگاد توانسته استراتژی بلندمدت 
این شرکت در زمینه بیمه های زندگی را تحقق ببخشد. معصوم ضمیری که امروز یکی از پیشکسوتان 
صنعــت بیمــه به شــمار مــی رود، دارای مــدرک کارشناســی ارشــد حســابداری و علــوم مالی دانشــکده 
حسابداری و علوم مالی شرکت نفت تهران است که در کارنامه طوالنی حضورش در صنعت بیمه کشور 
سابقه مدیرعاملی و ریاست هیئت مدیره شرکت بیمه آسیا، مدیریت مالی و اداری شرکت بیمه آسیا، 
مدیریت مالی بیمه آریا، مدیرعاملی شرکت بیمه اتکایی امین و عضویت در هیئت مدیره شرکت بیمه 

اتکایی امین را دارد. 

احمد ضرابیه
مدیرعامل بیمه سامان

 اگر بخواهیم عملکرد احمد ضرابیه به عنوان مدیرعامل بیمه ســامان را بررســی کنیم، شاید مهم ترین 
شاخص، تأکید و اصرار او به مقوله نوآوری در صنعت بیمه کشور باشد. راه اندازی مرکز نوآوری پلنت با 
حمایت بیمه سامان و همراهی با استارتاپ های بیمه ای برای به سرانجام رساندن طرح ها و محصوالت 
خاص بیمه ای از یک سو و ارائه محصوالتی نوین از جانب بیمه سامان در زمینه بیمه کیلومتری خودرو 
و بیمه عمر یونیت لینک  و بیمه موبایل و... از سوی دیگر، نشان از تفاوت نگاه او در صنعت بیمه دارد. 
او که سابقه طوالنی فعالیت در گروه شــرکت های زیرمجموعه بانک سامان را دارد، در سال 1383 مدیر 
بازرگانی و امور بین الملل شــرکت هایــکارت کیش )پرداخت الکترونیک ســامان( بــود و بعد از مدیریت 
فناوری و اطالعات شــرکت بیمه ســامان؛ مدیریت امور مالی شرکت بیمه ســامان، سرپرستی مدیریت 
بیمه های عمر و اندوخته ســاز شرکت بیمه ســامان و بعد از آن نیز مدیرعاملی این شــرکت را در کارنامه 

خود دارد. 

هادی اویارحسین
مدیرعامل بیمه پارسیان

نهال زندگــی پارســیان، صندوق امانــات در حــوزه محصوالت بانکــی و بیمــه ای و همچنین اســتفاده از 
سامانه های هوشمند صدور و پرداخت خسارت آنالین و برنامه های دیگری که این روزها بیمه پارسیان 
جهت نوآوری در محصوالت و ارائه راهکارهای جدید بیمه گری در پیش گرفته، مرهون نگاه خاص هادی 
اویارحســین، مدیرعامل بیمه پارسیان اســت؛ مدیری که در ســابقه فعالیت خود ریاست هیئت مدیره 
و مدیرعامل شــرکت بیمه دانــا، عضویــت در هیئت مدیره و معاونت فنی شــرکت بیمه البــرز، عضویت 
در هیئت مدیــره غیرموظف شــرکت بیمــه صــادرات و ســرمایه گذاری و... را دارد. به مــدد نگرش خاص 
اویارحسین است که امروز بیمه پارسیان توجه به نیاز مشتری را در اولویت برنامه های خود قرار داده و 

شاید یکی از دالیل انتخاب او در فهرست نظرسنجی مدیران نیز همین نگاه به دایره مشتریان باشد. 

محمد حیدری
مدیرعامل بیمه کارآفرین

جلب حمایت سرمایه گذاران؛ شاید این مهم ترین دلیل بقای محمد حیدری از سال 1397 تا امروز 
در قامــت مدیرعامل بیمه کارآفرین باشــد و دلیلی بر محبوبیت او در میــان مدیران صنعت بیمه 
کشور. بیمه کارآفرین در زمان مسئولیت محمد حیدری توانست وضعیت مالی نسبتاً درخوری 
داشته باشد و شرایط سودآوری معقولی را محقق کند که همین امر در جلب رضایت مشتریان و از 
همه مهم تر سرمایه گذار مهم بوده است.  کارشناس بیمه های مسئولیت، رئیس اداره مسئولیت، 
معــاون اداره بیمه های مهندســی و مســئولیت، رئیس اداره کل نظــارت بر بیمه های مســئولیت، 
رئیس مجتمــع تخصصی ولیعصر شــرکت بیمه ایــران و معاون مدیــرکل بیمه های مســئولیت و 
عضویت در هیئت مدیره از مهم ترین سوابق او در زمان حضورش در شرکت بیمه ایران بوده است. 
این سابقه طوالنی در زمینه بیمه های مسئولیت را نیز می توان دلیلی دیگر بر توانایی او بر مدیریت 

ریسک و سرمایه گذاری در بیمه کارآفرین تلقی کرد. 
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مردمانیمحامی بازار

پابند زند�ی، پابند خانواده

پویــش تأمیــن پابند هـــای ال�تــرونی�ــی بـرای آزادی زندانیـــان

 با حمایت تجارت ال�ترونی� پارسیان (تاپ)

شما هم می توانید با ما در این پویش همراه شوید و با مشارکت در این طرح و پرداخت هزینه 
تهیه پابندهای الکترونیک، بستر الزم برای آزادی افراد بیشتری از زندان های کشور فراهم سازید.

   جهت کسب اطالعات بیشتر و پیوستن به پویش، QR  کد را اسکن کنید  

www.pec.ir ٢٣١٨٠٢١ - pec.ir









 +98(21) - 77444464
www.thunder-light.com

د  ،        و    آپ     اخخخاب  اول  پپ   ،  ددا

رههه تتتت وویید و و وش    سال ١٤٠١
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