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بعضیهامیخواهند
بامخالفتوضدیت
بابورسکارراجلوببرند

خبر NEWS

داروکاالنیست
واجازهتبلیغ
ندارد!

وزارت بهداشت کماکان
کوتاهنمیآید؟

در دومین «کنگرهی دیجیتال مدیریت درمان کووید»۱۹-
و در پنــل بررســی تجربههــای کس ـبوکارهای نوآورانه ،به
اهمیت نقش اســتارتاپهای حــوزه ســامت در مقابله با
ویــروس کرونــا و چالشهــای آ نهــا پرداخته شــده اســت.
در ایــن نشســت بــه نادیــده گرفتــه شــدن پلتفرمهــا در
قانونگــذاری بــرای فــروش اینترنتــی دارو اشــاره شــده و از
سوی دیگر دالیل مخالفتها با فروش آنالین دارو از سوی
دولتیها تشریح شد.
در این نشســت معــاون سیاس ـتگذاری و اعتباربخشــی
ســازمان فنــاوری اطالعــات گفــت« :در  ۴مــرداد ســال ۹۹
نامهای از ســوی وزارت بهداشت برای اســتارتاپها ارسال
شد مبنی بر اینکه استارتاپها نمیتوانند در حوزه فروش
اینترنتــی دارو و مشــاوره پزشــکی وارد شــوند .نتیجه این
روند ،کمرنگ شدن فعالیت استارتاپهاست».
شــهره ناصــری دربــاره اهمیــت حضــور اســتارتاپها در
فضای کسبوکار حوزه ســامت گفت« :کار استارتاپها
تخریب خالق است .در واقع استارتاپها با کار خود نظم
و روندهــای معمــول را برهــم میزنند و شــکل جدیــدی به
آن میدهنــد و میخواهند مســیر تازهای را ترســیم کنند.
اما گاهی به جــای کمک به این کس ـبوکارها ،ســازمانها
مقابل این رونــد میایســتند .درحالیکه ما بایــد کنار این
استارتاپها باشیم و با حمایت از آنها زمین ه فعالیتشان
را فراهم کنیم».
 1700داروخانه مجوز فعالیت آنالین دارند
منــان حاج ـی محمــودی ،معــاون غــذا و داروی دانشــگاه
علوم پزشکی تهران با اشاره به چالشهایی که برای بحث
فروش اینترنتی دارو از ســوی کس ـبوکارها مطرح اســت،
تاکید کرد« :با شــروع همهگیــری و بحران کرونــا ،ضرورت
راهاندازی داروخانههای اینترنتی و فروش آنالین دارو توجه

وزارت بهداشت را به خود جلب کرد .بر همین اساس یک
آییننام ـ ه قدیمــی در زمین ه فــروش اینترنتــی فرآوردههای
سالمت غیردارویی مربوط به سال  ۹۷وجود داشت که ما
آن را بازنگری کردهایم و این فرایند برای فروش داروخانهها
تســهیل شــده اســت چرا کــه ایــن نیــاز وجــود داشــته که
داروخانههــا خودشــان یــک دامن ـه مشــخص اینترنتــی
داشته باشند».
حاجی محمودی همچنیــن درباره نحوه نظــارت بر فروش
اینترنتی دارو گفت« :حضور مسئول فنی در این روند باید
دیده شود .حضور مسئول فنی در داروخانه اهمیت زیادی
دارد و داروســاز بــر اســاس مهــری که زیــر نســخه میزند،
مســئولیت تطابق نســخه را بــا دارو و مســئولیت اصالت
کاال را تاییــد میکنــد و ایــن اطمینــان را بــه مصرفکننــده
میدهد که دارو قاچاق نیست .بنابراین ما به صورت کلی
فروش دارو بدون حضور مســئول فنی و بر بستر اینترنت
را ممنوع کردیم.
دارو اجازه تبلیغ ندارد!
حاجی محمودی درباره اهمیت نظارت بر فروش اینترنتی
دارو گفت« :دارو کاالیی رقابتی نیست و اجازه تبلیغ ندارد.
همچنین ما با بحث قاچاق معکوس دارو مواجه هستیم.
نسخههای جعلی به ســادگی در کشــور تولید و داروهایی
که با ارز دولتی تامین میشوند ،با این نسخه تهیه و قاچاق
معکوس میشوند».
معاون غــذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی تهــران ادامه
داد« :بــا وجود ایــن مشــکالت ،وزارت بهداشــت با فروش
اینترنتی دارو مخالفتی ندارد ،اما با رعایت شــروطی مثل
اینکه فروش اینترنتی دارو بر بســتر دامنه خود داروخانه
انجام شود ،همچنین سفارش باید مستقیم در داروخانه
ثبت شود و کاربر باید بداند دارو را از کدام داروخانه تحویل

میگیرد.
حاجی محمودی همچنیــن درخصوص نقل و انتقال پول
هم گفت که این کار بایــد در درگاه داروخانه انجام شــود و
نظارت مسئول فنی نباید کمرنگ شود .وی افزود« :بعضی
از داروها که با کمبود کشوری مواجه است ،نباید بر بستر
اینترنت بــه فروش برســند .اما همکاران اســنپدکتر وارد
این حوزه شــدند ،برخی از نســخههایی که اسنپدکتر به
داروخانهها ارائه میدهد از سوی خود پزشکان اسنپدکتر
بــه صــورت الکترونیــک صــادر شــده کــه درصــد کمــی از
نســخهها را در بــر میگیرد و بیشــتر نســخههایی که برای
داروخانهها ارسال میشود ،اسکن شــده هستند .در این
فرایند مســئول فنی حذف شــده و داروخانه ارسال کننده
دارو مشخص نیست».
نمیتوانید مسئول فنی را حذف کنید!
حاجیمحمــودی بــا تاکید بــر الینکــه داروخانه فروشــگاه
کاال نیست گفت باید مسئولیت فنی در این فرایند نقش
بازی کنــد« .اگر این پیش شــرطها اجرایی شــود ،میتوان
به بحــث فــروش اینترنتــی دارو پرداخت .در حــال حاضر
 ۱۷۰۰داروخانــه مجوز فــروش اینترنتی دریافــت کردهاند،
خود داروخانه ســفارش اینترنتی محصوالت بهداشتی را
به فروش میرســاند و مســتقیم تحویل میدهــد اما هنوز
اجازهی فروش دارو را ندارند.
ی محمــودی همچنیــن تخلفاتی را که فروشــگاههای
حاج 
اینترتــی دارو مرتکــب شــدند را یادآور شــد و گفــت« :من
اخیرا  ۴نســخه بــه اســنپدکتر ســفارش دادم و داروها را
تحویل گرفتم ،اما مهر مسئول فنی و داروخانه را نداشتند
و داروخان ه فروشــند ه دارو مشــخص نبود؛ به همین دلیل
وزارت بهداشــت دربرابر فروش دارو از ســوی اســنپدکتر
مقاومت داشت».

شهرکتاب در کنار شنوتو؟
خبــر آمــده کــه شــنوتو از
بنیــاد فیــروزان کــه بــه نوعــی مالــک
فروشــگاههای زنجیــرهای شــهر کتــاب
است سرمایه جذب کرده است.
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تعهد کتبی امیریها
بــرادران امیــری ،بنیانگــذاران
زرینپال در هفته گذشته برای ساعتی
بازداشــت و بعــد بــا دادن تعهــد کتبی
آزاد شدند.

شــــــــــــــمــــــــــــــاره20
 11مـــــــــــــهـــــــــر۱۴۰۰
ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

تغییر لوگوی دکترساینا
کسبوکار دکترساینا از لوگوی
تازه خود رونمایی کرده است .نشانهای
از عزم جدیتر برای رقابت در بازاری که
داغ شده است!

کارنــگ؛هفتهنامــهاقتصــادنــوآوریایــران
محصولــی جدیــد از گــروه رســانهای راهپرداخــت

اشتراکهفتهنامهکارنگرااز فروشگاهاینترنتیانتشارات راهپرداخت بخرید
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خرد هفرو شهــا
نمایشگاه
ســومین نمایشــگاه صنعــت
خردهفروشــی  ۹لغایــت  ۱۲مهرمــاه در
سالنهای  ۷-۸-۹نمایشگاه بینالمللی
تهران برگزار خواهد شد.

گزارش REPORT

سوییگیبهدنبالجذب
 500میلیوندالردیگر

اسنپفود هندیها
 10میلیارددالری
میشود
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جاومکان نوآوری

I N N O V A T I O N
L O C A T I O N

شــــــــــــــمــــــــــــــاره20
 11مـــــــــــــهـــــــــر۱۴۰۰
ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

عکس :پریا امیرحاجلو

ا ســتارتاپ تحو یــل غــذای هنــدی
ســوییگی ( )Swiggyدر حــال مذاکــره
بــرای جم ـعآوری بیــش از  ۵۰۰میلیــون
دالر در دور جدیــد تأمیــن مالی اســت که
میتوانــد ارزش ایــن شــرکت را بــه بیــش
از  ۱۰میلیــارد دالر افزایــش دهد .شــرکت
جذب سرمایه اینوســکو با این استارتاپ
هنــدی مذاکــره میکند .تاکنــون صندوق
ســرمایهگذاری ویژن فاند ۲ســافت بانک
( ،)Soft Bank Vision Fund2فالکون اج
کپیتال ( )Falcon Edge Capitalکه یک
شرکت سرمایهگذاری اســت و پروسوس
ونچــرز ( )Prosus Venturesرا بیــن
سرمایهگذاران فعلی خود دارد .البته این
مذاکره هنوز به توافق نهایی منجر نشده
استوبنابراینممکناستشرایطتغییر
کند.مذاکراتفعلیجذبسرمایهشرکت
سوییگی کمتر از سه ماه است که پس از
ســوددهی ســرمایهگذاری یک میلیــارد و
 200میلیــون دالری این اســتارتاپ انجام
میشــود و ارزش آن  ۵/۵میلیــارد دالر
است .رقیب اصلی این استارتاپ در هند،
زوماتو ( )Zomatoاست که امسال اولین
حضور شــگفتانگیز خــود را در شــرکت
بورس اوراق بهــادار هند تجربه کــرده و به
این صــورت راه را ب ـرای ورود مشــتریهای
اســتارتاپهای حــوزه فنــاوری در بــازار
ســرمایه ایــن کشــور همــوار کرده اســت.
س هند به
ارزش اســتارتاپ زوماتو در بــور 
 ۱۴/۵میلیارد دالر رسیده است ،در حالی
کــه ارزش آن در بازارهای خصوصی اوایل
سال  ۵/۴ ،۲۰۲۱میلیارد دالر بود .شرکت
سوییگی مانند رقیب قدیمی خود زوماتو،
ب هشــدت تحتتأثیر کرونا ق ـرار گرفت اما
در ماه جوالی گفت که در سه ماهه اخیر
بهخوبی بهبود یافته است.بازار خدمات
غذاییهندبسیاربزرگاستوپیشبینی
میشود ارزش این استارتاپ تا سال مالی
 ۲۰۲۵به ۹۷میلیارد دالر برسد.

بعضیها میخواهند با مخالفت
و ضدیت با بورس ،کار را جلو ببرند

گفتوگوباعلیعمیدی،مدیرعاملکارنکراد،دربارهمسیریکهاینپلتفرمتأمینمالیطیکردهاست

عمر تأمین مالی جمعــی در ای ـران کمتر از یکدهه اســت و
بازیگران ایــن بازار هم به همــان میزان محدودنــد .کارنکراد
که از سال  ۹۷کار خود را آغاز کرده ،مسیر موفقی را طی کرده
اســت .علی عمیدی ،مدیرعامل این ســامانه تأمیــن مالی و
ســرمایهگذاری معتقد اســت این بازار برای بهبــود به ثبات
اقتصادی کشــور و بــاال رفتن فرهنــگ ســرمایهگذاری مردم
نیاز دارد.
کارنکراد چگونه شکل گرفت؟
قصه کارنکراد از ســال  ۹۳شــروع شــد که ما پــس از تجربه
ســرمایهگذاری کــه در یــک شــرکت خارجــی داشــتیم،
درخواس ـتهای زیــادی را از دوســتانمان دریافت میکردیم
تا در کنار سرمایهگذاریهای شــخصی خودمان ،برای آنها

چراغولهایصنعتفضانوردی
دراستارتاپهایکوچک
سرمایهگذاریمیکنند؟

بازار داغ
استارتاپهای
فضایی

هــم ســرمایهگذاری کنیــم .عــاوهبــر آن بــا دیــدن عملکــرد
اســتارتاپهای تأمیــن ســرمایه خارجــی و نتیجــه کار آنها
کــه ســاده کــردن ســرمایهگذاری و از طــرف دیگر پیــدا کردن
سرمایهگذار برای شرکتهای ســرمایهپذیر بود ،این ایده به
نظرمان رسید که پلتفرم مشابهی را در ایران راهاندازی کنیم.
در آن ســال ضمــن اینکــه در ای ـران شــتابدهنده دیمونــد را
راهاندازی کرده بودیم ،به آقای ستاری ،معاون علمی و فناوری
ریاست جمهوری دولت قبل ،پیشنهاد کردیم که حاضریم
کارهــای ســرمایهگذاری را انجــام دهیــم و شــما هــم کارهای
رگوالتــوری آن را پیگیــری کنید .او از پیشــنهاد ما اســتقبال
کرد و بانی این کار شد .در جلسات و نشستهای مختلف
پیشــنهاد ما را پیگیری کرد و کمکم متوجه شدیم گروههای
مشــابهی در وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد هم این بحث

را دنبال میکنند .نهایتا کمیتهای در وزارت کار تأسیس شد
که دستورالعمل فعالیت تأمین مالی جمعی را بنویسد .ما
هم از آنجــا که بخش خصوصی هســتیم و نمیتوانســتیم
معطل مجوز بمانیم ،تصمیم گرفتیم ب ه جای کراد فاندینگ،
صرفا کار فاندینگ ،یعنی پیدا کردن سرمایهگذار را در پیش
بگیریم .پس از آن کار بروکری یا همان واســطهگری را شروع
کردیم و تا امروز ۱۳۳معامله موفق داشتهایم که میانگین این
معامالت دو میلیارد تومان بوده است و ب ه صورت کلی حدود
 ۲۶۶میلیارد تومان از سمت کارنکراد تأمین مالی انجام شده
اســت .تعداد افرادی که از ابتــدا تا امروز بــا کارنکراد تعامل
داشــتهاند ۴۷۰۰ ،نفــر بوده اســت کــه  ۱۴۸۷نفر آ نهــا برای
قســمت تأمین مالی اســت .ما در کارنکراد عــاوهبر تأمین
مالی ،هم رویدادهای آموزشی برگزار میکنیم و هم کار مشاوره

اوربیــت فــب ( ،)Orbit Fabیــک شــرکت مســتقر
در سا نفرانسیســکو کــه فعالیتهایــی را در زمینــه
سوختگیری مجدد فضاپیماها انجام داده است ،در دور
اخیر ســرمایهپذیری خود ،ســرمایه  10میلیون دالری را از
شرکت معروف الکهید مارتین و همینطور نورثروپ گرومن
تأمین کرده است.
اوربیت در حال توســعه شاتلهایی اســت که میتوانند
خــود را به فضاپیماهای دیگــر ماننــد ماهوارهها متصل و
سوخت مورد نیاز آنها را تأمین کنند .کریس موران ،مدیر
اجرایی بازوی ســرمایهگذاری الکهید مارتین ،به نشــریه
وال استریت ژورنال گفت که مشتریان آنها تمایل دارند

برای افزایش عمــر ماهوارههــای خود ،حتی پــس از اتمام
سوختشــان ،آنها را در مدار نگه دارنــد .بنابراین الکهید
مارتیــن ،مشــتاق ســرمایهگذاری در شــرکتهایی مانند
اربیت فب است.
اوربیــت فــب امیــدوار اســت ســال آینــده دو شــاتل
سوختگیری را به فضا پرتاب کند .این شرکت در ماه ژوئن
برایاطمیناناز کارکرد سیستم قفلاتصالی،یک موشک
آزمایشی را روی موشک اسپیس ایکس پرتاب کرد.
این اســتارتاپ کــه توســط مجروحــان صنعــت فضایی،
دانیل فابر و جرمی شیل در ســال  2018تأسیس شد ،در
مجموع  17میلیون دالر ســرمایه جمعآوری کرده اســت.

INTERVIEW

قانونبیقانونی

نی

نتفلیکسوفرهنگبازآفرینی
ریدهستینگز/ارینمیر
شیرینسجودی
محمدرهبان،علیقربانزاده

قانونبیقانونی

بار در این کتاب
ترابیانمیکند.
ب میکند و ذهن
ور جهان تحت
ی رسیدن به این
ع کرده اســت.
ل رید هستینگز
کردهای سنتی
یکنند ،رد کرد تا
ت را ایجاد کند؛
ن با تغییر نیازها
ر در این کتاب،
و استراتژیهای
کایت جذاب و

انتشارات

انتشارات

KARANG

سالمت
HEALTH

نسخهصوتی
قانونبیقانونی

منتشرشد
ریــد هســتینگز بنیانگــذار نتفلیکس بــرای اولین بــار در
این کتــاب از فرهنــگ غیرمتعــارف این شــرکت میگوید.
نتفلیکس برای رســیدن به موفقیت ،بارهــا و بارها خود را از نو
اختراعکردهاست.ایننوعانعطافپذیری بیسابقه،بدون
اصول رید هستینگز غیرممکن بود .هستینگز خرد متعارف
و رویکردهای ســنتی را که شــرکتهای دیگر بر مبنای آن
فعالیت میکننــد ،رد کرد تا بــه جای آن فرهنــگ متمرکز بر
آزادیومسئولیتراایجادکند؛فرهنگیکهبهنتفلیکس
اجازه داد تا همزمان با تغییر نیازها سازگار شود و نوآوری کند.
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عکس :پریا امیرحاجلو

کتاببرگزیده حوزه
کسبوکار در سال2020
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خیزعلـیبابابرایسالمتدیجیتال
دکترنکستازاستارتاپهایعلیباباست.سعیدطاهری،
مدیرعاملاینپلتفرمنقدهایجدیبهنسخهپیچی
اسنپدکترداردومیگویدتاپروندهالکترونیکسالمتبه
سرانجامنرسیدهمشکالتاینحوزهپابرجاخواهندبود

سالمت همچنان
محبوب ویسیها

سرمایهپذیران
برتر سالمت
در سال 2021

همهگیــری کوویــد  19تغییــرات شــگفتانگیز و
سرمایهگذاریهای بیسابقهای را در سالمت دیجیتال
رقم زد .در ماه مارس  2021تنها ظرف  48ساعت چهار
قرارداد بزرگ بسته شد و مجموع سرمایهگذاری در این
چهار قــرارداد  805میلیون دالر بود .ســرمایهگذاران در
این مــدت و در  24معامله کــه  10معاملــه آن در مرحله
بذری بود ،چهار میلیارد و  100میلیون دالر به حوزههای
بیوتکنولــوژی ،مراقبتهــای بهداشــتی و ســامت
دیجیتال اختصاص دادهاند.
 500میلیون دالر سهم استارتاپ نیویورکی
خدمــات اســتارتاپ نیویورکــی  ROشــامل داروخانــه
آنالیــن ،ســامت از راه دور و مراقبــت در خانــه اســت.
این شرکت از ســرمایه اخیر خود برای گسترش شبکه
توزیع دارو ،تقویــت مراقبتهای اولیــه و بهبود پرونده
الکترونیک اختصاصی این شــرکت استفاده میکند.

بررسی REVIEW

هنربرایمردم

طراحبرندیمتفاوت
کهسرمایهدارشد

باید بفروشد!

میوچیا پرادا ( )Miuccia Pradaطراح مد
ایتالیایی و صاحب برند «پرادا»ست .پرادا
برند لوکس لبــاس و کفش زنانــه و مردانه
اســت .میوچیــا در ســال  ۱۹۴۹در میــان
ایتالیا متولد شــد و با توجه به عالقهاش،
همزمــان بــا فعالیتهــای سرســختانه
فمینیستی ،دکترای خود را در رشته علوم
سیاســی از دانشــگاه میــان گرفــت .امــا
به دلیــل نــزول و رکــود برنــد خانوادگی که
پدربزرگش مؤسس آن بود ،مجبور شد در
ســال  ۱۹۷۸عالقهاش را کنار بگذارد و وارد
تجارت خانواده شــود« .پرادا» در آن زمان
تنها کیف و چمدان تولید میکرد .میوچی
بااولینسریطراحیمحصوالتخالقیت
جالبی بــه خــرج داد؛ او کولهپشــتیهایی
نایلونی را طراحی کرد که لوگوهایچاپی و
کمرنگ داشت و تفاوتش با سایر برندهای
لوکــس کــه لوگوهــای بــزرگ و ســنگین
داشــتند ،توجــه فعــاالن طراحی مــد را به
خود جلب کــرد .او در حرکتی جســورانه،
خط تولید لباسهای زنانه پرادا را راهاندازی
کردودرهمانسالهادرهمکاریباهمسر
آینــدهاش توانســت برنــد دیگــری ب ـ ه نام
«میومیو» را طراحی کند که پوشاک مردانه
برای اقشار متوسط جامعه تولید میکرد
و مورد اســتقبال ف ـراوان ق ـرار گرفــت .او با
سرمایهگذاریهای جسورانه سهام زیادی
از برندهــای معتبــر دنیــا مثــل «فنــدی»
را خریــداری کــرد .ایــن هــوش اقتصــادی
موجب شــد در ســال  ۲۰۰۲درآمد ساالنه
او بــه بیــش از  1/9میلیــارد دالر برســد.
چیزی که همیشــه میوچیا پرادا را از بقیه
متمایز میکرده ،این بوده که او توجهی به
مسیر طراحان مد فعال در صنعت ندارد
و همیشه با جسارت و سرسختی خاصی
مسیر خودش را میسازد.اعتقاد جالبی
که میوچیا را متمایز و رو به پیشرفت نگه
داشــته ،این اســت که او همواره مســیری
میان طراحی فشــن خالقانه و لباسهای
مورد اســتفاده و اســتقبال مشــتریان را
طی کرده است .او میگوید« :درست
اســت ما طراح مد هســتیم اما باید
چیــزی طراحــی کنیم که بفروشــد.
وظیفه اصلــی ما فروش اســت ».به
دلیل همین رویکرد او توانسته برند
رو به افول پرادا را با فروش خوب
به موفقیتجهانیبرساند.
میوچیا مادر دو پســر است
که یکی از آنان به نــام لورنزو
از راننــدگان موفــق رالــی
است.

نهنمایشگاه!
بوکار
یاسمن فرحزاد از کس 
«شمسه چو» میگوید و معتقد
است باید کاری کرد که هنر در
زندگی روزمره مردم حضور
داشته باشد ،وگرنه نمیتوان
به دیده شدن و درآمدزایی
از آن دل بست
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زنان نوآور

I N N O V A T I V E
W O M E N

شــــــــــــــمــــــــــــــاره20
 11مـــــــــــــهـــــــــر۱۴۰۰
ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

یاسمن فرحزاد  35ساله است و دختری پنجماهه دارد .در
مقطع کارشناسی در رشــته گرافیک مشغول به تحصیل
است و کارشناسی ارشد هنرهای اسالمی ،گرایش مینیاتور
و تذهیب از دانشگاه اصفهان دارد .او که شش سال است
کار تصویرگری مینیاتور را به صورت حرفهای انجام میدهد،
بوکار کوچک اما
ساکن نوشــهر و چند وقتی اســت کس ـ 
روبهرشدی به نام «شمســه چو» راهاندازی کرده که ظروف
چوبــی تذهی ـبکاری شــده کار دســت خــود را بــه فــروش
میرســاند .او معتقد اســت هنر باید به میان مــردم برود،
وگرنه هنر نمایشگاهی محکوم به فناست.
شــروع کس ـبوکار شمســه چــو از کجا
شکل گرفت؟
من ســالها تابلوهای تذهیــب را طراحی و اجــرا میکردم
اما دو اتفــاق باعث شــد به صــورت جدی به پیادهســازی

این هنــر روی وســایل چوبی منــزل فکــر کنــم .اول اینکه
یک بار به صورت آزمایشــی روی تکهای چــوب برای یکی
از دوســتانم تابلویــی کشــیدم که مــورد اســتقبال زیادی
قرار گرفــت .اتفــاق دوم وقتــی افتاد که بــا مــادرم در حال
صحبــت بودیم و به یــادم آمــد در دوران کودکــی در خانه
قاشــق آجیلخوری روســی داشــتیم کــه روی آن نقاشــی
کشــیده شــده بود و اکنــون دیگــر وجــود نــدارد .تصمیم
گرفتم خودم قاشق را بســازم و این اولین اقدام جدی من
در تولید محصوالت شمسه چو بود« .شمسه» نام یک
طرح پرکاربرد در هنر تذهیــب و «چو» به معنی چوب در
زبان مازندرانی است.

آزمایشی درست کنم و به خودم گفتم اگر فروش نرفت،
آنها را هدیــه میدهــم .البته مــواد اولیه مثــل رنگها و
قلمهــا را در دوران دانشــگاه اندکانــدک خریــده بودم و
از این لحاظ هزینــهای برایم نداشــت .فقط چند قاشــق
چوبی ســاده خریــدم که حــدود  ۲۰۰هــزار تومــان هزینه
داشت.
در مورد مهارت اجرای کار نیز باید بگویم که در دانشگاه
و بعد از آن توانایی الزم را کسب کرده بودم ،اما همه این
مهارتها پیرامون خلق اثــر روی کاغذ بود و ســعی کردم
با خالقیت و رعایــت نکات الزم ،این هنــر را روی چوب با
همان کیفیت تابلوهای نمایشگاهی پیاده کنم.

ســرمایه اولیــه کار و مهارتهــای الزم را
چگونه به دست آوردید؟
در ابتــدا در نظر داشــتم فقــط چند محصول بــه صورت

آیا تا کنون جذب سرمایه داشتهاید؟
به خاطر اینکــه اصــل ارزش محصوالت بــه خاطر طرح
و اجرای کار اســت و معموال مواد اولیــه هزینه آنچنانی

شروعشد!

فروش کتابهای انقالب خدمات
مالی و پول نقد دیجیتال (چاپ دوم) در
فروشگاه انتشارات راهپرداخت شروع شد

همزماندر:

INTERVIEW

گفتو گو INTERVIEW

گفتوگو با احمد افتخاری ،قائممقام مدیرعامل آپسان

رفتار ذینفعان اعتبارسنجی جزیرهای است
ن روزهــا دریافــت تســهیالت و اعتبــار بــه نیاز
ای ـ 
اساسی مردم برای تأمین معیشــت تبدیل شده
است؛ با وجود این هنوز شــرکتهای ارائهدهنده
سرویسهایاعتباریوبانکهافارغازدلیلتمایل
افراد برای دریافت اعتبار ب ه منظور کمک به افراد
جامعه ،شرایط سختی را ایجاد میکنند .شرایطی
مانند الزام وجود ضامن ،وثیقه ،تراکنش و گردش
مالی باال و . ...شــرکت آســانپرداز توســن یکی از
شرکتهایی اســت که در زمینه لندتک فعالیت
میکنــد .ایــن شــرکت ب ـرای اعتبارســنجی اف ـراد
همگام با جهان حرکت میکنــد و اجازه نمیدهد
پول نشانگر اعتبار افراد باشــد و آنها را ضمانت
کند.درادامهگفتوگویاحمدافتخاری،قائممقام
مدیرعامل شرکت آسانپرداز توسن (آپسان) ،را که
معتقداست تکبعدیبودناعتبارسنجی و تکیه
بر تاریخچه مالی افراد یکی از بزرگترین اشکاالت
سیستم اعتبارسنجی ایران است ،میخوانیم.
مبنای اعتبارســنجی آپســان ،دادههای
قدیمینیست
افتخــاری در ابتــدای صحبتهایش بــه تعریف
اعتبارسنجی پرداخت و گفت« :اعتبارسنجی،
همانگونــه کــه از نامــش مشــخص اســت ،بــه
معنای ســنجش اعتبار افراد بر اســاس الگوهای
مختلف اســت .معموال اعتبارســنجی بر مبنای
یک رتبه اعتبــاری که مبــداء آن اطالعات موجود
در بانک دادههای بومی و داخلی آن اکوسیســتم
یشــود .البته در ســایر کشــورها،
اســت ،انجام م 
جز اطالعــات داخلی ،عوامل دیگری نیــز در رتبه
اعتبارسنجی تأثیرگذار هستند .در هر نقطهای از
دنیا با هر معیاری ،رتبه اعتباری بهدستآمده از
انجامفراینداعتبارسنجی،بیانگرمیزاناعتبارفرد
در اکوسیستم اســت؛ هرچه رتبه محاسبهشده
برای فــرد باالتر باشــد ،ریســک اعتباردهــی به او
کمتر اســت و هرچه رتبه پایینتر باشد ،ریسک
تتــری برای
باالتــر .البتــه آپســان از مــدل متفاو 
اعتبارسنجی افراد استفاده میکند».
او با اشــاره به اســتانداردهای اعتبارسنجی بیان
کرد« :تعریف دقیقی از سیســتم اعتبارســنجی
اســتاندارد در کشــور ایــران وجــود نــدارد ،امــا
فراینــدی کــه از آن ب ـ ه عنــوان اعتبارســنجی یــاد
یشــود ،حداقــل در آپســان فقط بــر مبنای
م
دادههای قدیمی نیست .سیستم
اعتبارسنجیمناسب،سیستمی
است که سایر کشورها نیز از آن
بهره میبرند و دادههای قدیمی و
جدید افراد را در کنار هم بررسی
میکنند».
الزم است به رفتار افراد
در همه جنبهها توجه

شود
او با بیــان اینکه فرایند اعتبارســنجی

بسیار گســتردهتر و دقیقتر از آن است که اپراتور
انسانی قادر به انجامش باشد ،توضیح داد« :در
ایاالت متحده حــدود  76درصد از مــردم حداقل
یک کارت اعتباری دارند .در واقع میانگین تعداد
کارت اعتباری برای هر کدام از این شــهروندان در
ایاالت متحده ،چهار عدد است و این بدان معنی
است که در این کشور فقط بیش از  456میلیون
کارت اعتباری فعال وجود دارد .حال فرض کنید
اعتبارسنجی این تعداد کارت اعتباری صادرشده
چقدر بــزرگ اســت؟ اگر مــا بتوانیــم روزی به این
عدد دســت پیدا کنیم و ب ـرای  75درصــد از مردم
ایران تنها یک کارت اعتبــاری صادر کنیم ،یعنی
فرایند اعتبارسنجی را برای  64میلیون نفر انجام
دادهایم .ضمن اینکه بایــد در نظر بگیرید فرایند
ک بار
اعتبارسنجی پروسهای نیســت که فقط ی 
انجام شــود ،بنابراین حجــم پــردازش اطالعات و
دقت مورد نیاز ،خــارج از ظرفیت اپراتور انســانی
اســت .البتــه شــاید در برخــی زیرپروس ـههای
اعتبارسنجی مانند احراز هویت بتوان از اپراتورها
استفاده کرد اما برای باقی این فرایند خیر».
افتخاری در ادامه به تفاوت فرایند اعتبارسنجی
در ایران و دیگر کشورها پرداخت« :در بسیاری از
کشورها یک ســامانه جامع مرکزی که متولی آن
دولت مرکزی است ،وجود دارد .دادههای موجود
در این سامانه اطالعاتی هســتند که شهروندان
در اختیــار دولت ق ـرار دادهانــد .اطالعاتــی اعم از
سوابق بانکی ،موجودی حسابها ،اظهارنامههای
مالیاتــی ،ســوابق بازپرداخت اقســاط بــه بانک،
ترازنام ههــای مالــی ،ســوابق حقوقــی و کیفــری و
بسیاری اطالعات دیگر .در این حالت هر شرکت
ارائهدهنده اعتبار برای انجام فرایند اعتبارسنجی
خــود ،پنلــی از ایــن ســامانه دریافت میکنــد .در
ایــن مــدل از اعتبارســنجی نیازی نیســت که هر
ســازمان ،نهاد یا ارگان دولتی ،مثل اداره مالیات،
دادگاه ،بانــک ،پلیــس و ...ب هصــورت جداگانــه
اطالعات خود را در اختیار ارائهدهنده قرار دهد .در
سایر کشورها اطالعات مالی و تاریخچه
شهــا مبنای اعتبارســنجی
تراکن 
نیســتند و تنهــا در ای ـران اســت
که همه ذینفعــان اعتبــار ،بدون
در نظــر گرفتــن اطالعــات دیگــر
بخشهای جامعــه اعتبار اقــدام به
اعتبارسنجی جزیرهای میکنند؛
ی که ممکن اســت که
در حال ـ 
همین فرد در اکوسیســتمی
دیگــر ،رتبه اعتبــار متفاوتی
داشته باشد».
به گفته او ،تکبعدیبودن
اعتبارســنجی و تکیه بر
تاریخچه مالی افراد یکی
از بزرگتریــن اشــکاالت
سیســتم اعتبارسنجی
ایران است.
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از راست به چپ :محسن محمدیان ،جمال غضنفری و پویان عطاآبادی

فينتک عبور از بانکداری سنتی؟
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توگو با مدیران ارشد بلوبانک درباره تحول
گف 
دیجیتالی که بر اساس آیندهپژوهی طوالنیمدت
بانک سامان اتفاق افتاد

بلوبانــک ،نئوبانــک ســامان ،ادعا میکنــد کاری کــه در بلو
انجام دادهاند ،هزینهای فرهنگی داشته که آنها به عنوان
پیشــرو در این زمینه ،آن را پرداخت کردهانــد .از این بابت
البتــه ناراضــی نیســتند و امیدوارنــد بــه حضــور بازیگران
ک تحوالتی بنیادین
بیشتر و تازهنفس تا در زمینه بنکت 
ایجاد کنند .مدیــران بلو میگویند حاال زمین آماده اســت
و هرکسی بذری بکارد ،میتواند محصول خود را برداشت
کند .درباره ویژگیهای بلــو ،اهدافش و آنچه در آینده باید
منتظــرش باشــیم ،با جمــال غضنفــری مدیــر امــور فنی،
محسن محمدیان مدیر امور مشتریان و پویان عطاآبادی
توگو نشستیم.
مدیر امور بازاریابی آن به گف 

چطور شد که در مجموعه بانک سامان به
فکر ایجاد نئوبانک افتادید؟ نقطه شروع کجا بود؟
مواجهه با نمونههای خارجی که احساس میکردید
جای آن در فضای بانکی ایران خالی است یا لمس
توسو کشید؟
یک نیاز ،شما را به این سم 
غضنفری این اتفاق بر اســاس آیندهپژوهی که از ســالها
پیش در بانک سامان انجام میشــده ،افتاده است .بانک
سامان همواره در این تحقیقات خود ،روند تحوالت دنیا را
بررسی میکند .ما معتقدیم نسل جدید ،نیازهای جدیدی
هم دارد که بانک سامان باید بتواند به آنها پاسخ دهد .به
عالوه در کشور با محدودیتهای اقتصادی مواجهیم ،در
نتیجه کاهش هزینههای بانکی عملیاتی و داخلی برایمان
اهمیت باالیی داشــت .مجموع این دالیل ســبب شــد به

سمت ایجاد نئوبانک حرکت کنیم.

آیندهپژوهی که به آن اشــاره داشتید ،از
چه زمانی در بانک سامان پیگیری میشود؟
غضنفــری بانــک ســامان از روز اولــی کــه ایجاد شــده ،در
زمینه بانکداری الکترونیک پیشــرو بوده و همیشه به این
موضوع فکر میکرده است .اما در واقع مسیر نئوبانک در
بانک ســامان از ســالهای  93و  94شروع شــده است .آن
زمان ایدههای اولیه مطرح شــدند ،ولی چندین سال طول
کشــید تا این کار اساســا توجیه اقتصادی داشــته باشــد،
نیازمندیهایش برطرف شــود و مطمئن شــویم در مســیر
درستی حرکت خواهیم کرد .بر این اساس کارهای اجرایی
بلوبانــک از اوایــل  98شــروع و از اواســط ســال  98کارهای
اجرایــی و تحلیلهــا و تســتهای اولیه انجــام شــد و ما از
اسفند  99در جامعه محدودی شروع به فعالیت کردیم.
گفتیــد ایــن کار بایــد توجیــه اقتصــادی
میداشت .چه چیزی باعث شد راهاندازی بلوبانک
در سال  93توجیه نداشته باشد ،اما سال  98از نظر
اقتصــادی موجه به نظر برســد؟ آیا فکــر میکردید
فرهنــگ این اتفــاق هنــوز در جامعه وجود نــدارد و
ممکن است از کارتان استقبال نشود یا فاکتورهای
دیگری را در نظر داشتید؟
غضنفــری کمــی بــه ایــن برمیگشــت ،ولی بخــش اعظم
این تأخیر در مســائل دیگر ریشه داشــت .رگوالتور ما هم

عصرتراکنش ماهنامهتخصصیفینتکایران
سال اول شماره  5آبان  ۱۱۶ ۱۳۹۶صفحه 20000تومان

عصرتراکنش ماهنامهتخصصیفینتکایران
سال اول شماره  4مهر  ۱۱۶ ۱۳۹۶صفحه 20000تومان

عصرتراکنش ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

نگاهی به اپلیکیشنهای
معروف پرداخت

پایان شعب

مشتریان بانکها فردا
کجا خواهند بود؟

روزی روزگاری ایران

عصرتراکنش ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

پرداختیهای
دوستداشتنی

نگاهی به زندگی ابوالحسن ابتهاج و
مهدی سمیعی؛ از چهرههای قدیمی
بانکداری در ایران

تکاندادنفیل
گفتوگوبامسعودخاتونی
معاون فناوریاطالعات بانک ملی

تأمین مالی
جمعی ومسئله مجوز

به سوی نوآوری

کرادفاندینگ در گفتگو با
مصطفی نقیپورفر

سال اول شماره  4مهر ۱۳۹۶

عصر تراکنشبه
شماره50رسید

عصرتراکنش ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

انتخابهایسخت

نگاهی به مسیر پرپیچوخم یواساسدی،
از ابتدا تا امروز

به وقت شام

روح گریانما

سال اول شماره  7دی  116 1۳۹6صفحه

سال اول شماره  8بهمن  228 ۱۳۹۶صفحه

سالسخت
اینکِ ،
سهمیزگرد درباره فناوری دربانکهای ایران
پرداخت ایران ،استارتآپهایفینتک

وباالخره در پایان
و نه کماهمیتتر از بقیه؛ یک میزگرد درباره:

۱۰روند مهم
فینتک

نباید آسان از کنار
این روندها بگذریم

سال اول شماره  ۹اسفند  116 1۳۹6صفحه

محمدعلیترابیانازسالهایگذشته
فضای فناوری اطالعات بانکی و پرداخت
ایران میگوید

آوینی
بانکداری
ایران

زنجیره بلوکواندکی بیتکوین!

با کالم و کلمههایی از :سید ولیاله فاطمی اردکانی ،عبدالحمید منصوری ،سید ابراهیم حسینینژاد ،صادق فرامرزی ،مسعود مرتضوی،
عبدالعظیم قنبریان ،محمد مظاهری ،امید ترابی ،احمد میردامادی ،حامد منصوری ،فرامرز خالقی ،مصطفی نقیپورفر ،محمدرضا اسکندری،
محمدرضا جمالی ،سید علی دانشگر ،فریبرز چگینی ،محمدمهدی صادق ،مسعود خاتونی ،مرتضی ترک تبریزی ،علیرضا لگزایی ،سید روحاله
فاطمی ،عابد آفتابی ،روزبه ترابی ،علیرضا غفوری ،علی رمضانی ،احسان پورمند ،علیرضا حسیننژاد ،مهرداد حیدرپور ،علی حاجیزاده مقدم،
ناصر غانمزاده ،مجید شکوهی ،هستی ربیعی ،سید ناصر طاهری ،میالد جهاندار ،روحاله پرنیان ،حمیدرضا زندیه ،حمیدرضا نائینی ،قاسم رادمان،
یاسر کربالیی ،علی جزایری ،بهرنگ نوروزینیا ،رامبد حیدریان ،محمد پورسرپرست ،عادل هژبر ،مازیار عربشاهی ،سائده سعیدیفرد ،پرهام
بهینشاد ،حمیدرضا نورصالحی ،نیما فیضگستر ،محمدرضا مباشرفر ،سهیل نیکزاد ،سعید خوشبخت ،مهدی عبادی ،مظاهر مرجانی ،محسن
زادمهر ،مهسا خمیسی ،میثم عبداللهی ،پائولو سیرونی و برت کینگ!

عصرتراکنش ماهنامهاختصاصیفینتکایران
سال دوم شماره  12تیر  152 1397صفحه 20000تومان

اهنامهاختصاصیفینتکایران
ره  11خرداد  116 1397صفحه 20000تومان

عصرتراکنش ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

پس از فینتک

درخطآتش

آیا صنعت بیمه در ایران،
آمادگی مواجهه با تغییرات
فناوری را دارد؟

سال دوم شماره  12تیر  152 1397صفحه

سال دوم شماره  13مرداد  116 1397صفحه

روایتی از زندگی شخصی و حرفهای
شهاب جوانمردی ،مدیرعامل شرکت فناپ

سال دوم شماره  14شهریور  116 1397صفحه

معمارفناپ

روایتی از زندگی عبدالحمید منصوری از
پیشکسوتان فناوریهای مالی ایران

چرایککانون بانکداریقدرتمند
درایران نداریم؟

استارتآپهایفینتک

چگونهنهادیصنفیداشتهباشیمکهمستقلازبانک
مرکزیفعالیتکند

کاری از شبکه

هنامهاختصاصیفینتکایران
ه  16آبان  116 1397صفحه 40000تومان

کارکشتهتجهیزاتبانکداری

گزارش یک بازدید از کارخانه شرکت فرادیس البرز ،باسابقهترین کارخانه
تولید سختافزارهای بانکی درایران

با مشارکت

سال پنجم شماره  ۵0مهر  116 1400صفحه  120000تومان
عصرتراکنش ماهنامهاختصاصیفینتکایران
سال دوم شماره  20اسفند  116 1397صفحه 40000تومان

عصرتراکنش ماهنامهاختصاصیفینتکایران
سال دوم شماره  1۹بهمن  216 1۳۹7صفحه 40000تومان

عصرتراکنش ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

عصرتراکنش ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

رگوالتورینامیزان
صنعتناموزون

چرا رگوالتورها برای به دست آوردن جایگاهشان در دنیای
امروز باید از رگتک استفاده کنند؟

عصرتراکنش ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

نوربخش؛ یک
پرتره ناتمام

روایتی از زندگی مرتضی انواری
بنیانگذار مدرسه عالی کامپیوتر

باغبان پرشور

عصرتراکنش ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

شت بهآینده

ندگی شخصی و حرفهای
ز پیشکسوتان حوزه فناوریهای

هزارراه نرفته

فرمانده

بانک انصار در سالهای اخیر ثبات مدیریتی داشته و در ماههای
اخیر در فینتک پررنگ شده است .به این بهانه مسیر حرفهای
آیتهلل ابراهیمی در این بانک را مرور کردهایم

جایخالیهاب

کاری از شبکه

عصرتراکنش ماهنامهاختصاصیفینتکایران
سال دوم شماره  18دی  116 1397صفحه 40000تومان

چراصنعتبیمهایرانهمراهبافناوری
رشد نکرده است؟

لباسزشتپادشاه

صفرتاصدماجرایبانکداریآمریکا

تقریبا هر  ۲۰سال یک بار نظام مالی آمریکا دچار یک بحران مالی
بزرگ میشود

کدام شهر ایران میتواند هاب کسبوکار ،فناوری و نوآوری شود؟ آیا
ایران پتانسیل تبدیل شدن به هاب خاورمیانه را دارد؟

ماهنامه اختصاصی فناور ی های مالی ایران
عصرتراکنش ماهنامهاختصاصیفینتکایران
سال دوم شماره  17آذر  116 1397صفحه 40000تومان

پروندهای درباره تحول شعب و گفتوگوهایی با احمد مرآتنیا،
علیرضا لگزایی و فرهاد اینالویی

میزگردی درباره وضعیت بانکهای ایرانی در شبکههای اجتماعی

اینباربهسراغکسبوکارهایاستارتآپیباهمتا،پارمیس،فاربیکسوو
موبیکسو رفتیم و از درون آنها برای شما گزارش گرفتهایم

بانکداری اسالمی کلیدواژه پرتکرار شهریورماه است ۳۵.سال
بعد از تصویب قانون بانکداری بدون ربا این سوال را از خودمان
پرسیدیم که آیا در ایران بانکداری اسالمی داریم؟

روایتی متفاوت از  32کشور حاضر در جامجهانی روسیه 2018

کاری از شبکه

آیا میتوان در فضای استارتآپی ایران با توسل به
نوآوری توفنده و بدون توجه به تاریخ ،تغییر موفق ایجاد
کرد؟ آیا با تفنگ پالستیکی میتوان به جنگ تانک رفت؟

درجستوجویریشههای
بانکداریاسالمی

فینتک ومعجزه فوتبال

پایصحبتهایمصطفیبهشتیروی
مرد۶۶ساله بانکداری ایران

سال دوم شماره  15مهر  116 1397صفحه

تکنوکرات
هنرمند

جهان بدون پول نقد
چگونه خواهد بود؟

انقالبی دیگر
در راه است...

با بله برای
بانکداری اجتماعی

سداد با پیامرسان بله
در فضای بانکداری اجتماعی ایران
پیشگام شده است

عصرتراکنش ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

آرامش پس ازطوفان

عصرتراکنش ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

نقشتیمورتاشدراختالس بانکملیچهبود؟

گزارش  2018مجمع جهانی اقتصاد
دربارهفینتکمنتشر شد

گاوبازها

آلمان امسال شانس اول قهرمانی
جام جهانی فوتبال را دارد .آنها غیر از
فوتبال ،صنعت و فناوری ،در فینتک
هم موفق عمل کردهاند و برلین یکی از
هابهای فینتک دنیاست

شمایل
یکبانکدار
کالسیک

خداحافظشعبعزیز؟

عصرتراکنش ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

ماجرایاولین
اختالسبانکیدرایران

فینتک ،ولثتک ،رگتک
و اینشورتک ایران در یک نگاه

ایران این روزها برای عبور از توفان
دو مسیر نرفته در پیش دارد؛
اصالحات اقتصادی وجلوگیری از
اجماع جهانی علیه خودش

هالوکاپ!

اسپانیاییها در زمینه فناوری تالش
کردهاند از کسی عقب نمانند و مانند
بقیه نقاط اروپا سعی میکنند در زمینه
استارتآپها و فناوری هم حرفهایی
داشته باشند

هنوز راه دور است
وبیاباندرپیش

گفتوگویرضاقربانیبا
دکترمحمدرضاجمالیدرباره
گذشتهوآیندهفناوریمالی

متاسفانهپولنقد
قبولنمیکنیم!

روزنههایی روی
دربستهارز

دولت برای تامین ارز مورد نیاز کشور چه
راههایی پیش روی خود دارد؟

عصرتراکنش ماهنامهاختصاصیفینتکایران
سال دوم شماره  15مهر  116 1397صفحه 40000تومان

عصرتراکنش ماهنامهاختصاصیفینتکایران
سال دوم شماره  14شهریور  116 1397صفحه 40000تومان

مهد فوتبال

انگلستان سالهاست که در
حسرت یک مقام آبرومند در جام
جهانی است؛ با این حال در فینتک
حرفهای زیادی برای گفتن دارد

معرفی 50استارتآپ برتر فینتک سال
 2018بهانتخابنشریهفوربس

محسننوربخش
اگرامروززندهبودچه
سرنوشتیپیدامیکرد؟

عصرتراکنش ماهنامهاختصاصیفینتکایران
سال دوم شماره  13مرداد  116 1397صفحه 20000تومان

عبورازتوفان

چراباوجودتعدادزیاداپلیکیشنها
وسختافزارهایکیفپول،معضل
پرداخت خرد حل نشده است؟

حکمرانیزنجیرهبلوک
براستارتآپها

سال اول شماره  10اردیبهشت  116 1397صفحه

پروازبرفراز
آشیانه فاخته

سیاره پرداختخرد
وقمرهایش

ارزهای رمزنگاریشده
چهمسیریرا
طیمیکند؟

چیزهایی از استارتآپ زرینپال که
احتماالنمیدانستید

چگونهزنجیرهبلوک،درحال
تغییرپولوکـسبوکاراست؟

سلطانخودپرداز

یواساسدی؛ظهورتاسقوط

نظرسنجیساالنهراهپرداخت
ازفعاالنوبازیگرانصنعتبانکداری
و پرداخت ایران

زرینپال ،چگونه
زرینپال شد؟

نگاهیبهمهمترینرویدادهایبانکداری
پیش از انقالب اسالمی از ۱۲۴۳تا۱۳۵۷

یکروزبامحمدعلیگوگانی کهبیشاز
 60درصد خودپردازهای ایران را فروخته است

عصرتراکنش ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

بخش پنهان بانکها

عصرتراکنش ماهنامهاختصاصیفینتکایران
سال اول شماره  10اردیبهشت  116 1397صفحه 20000تومان

عصرتراکنش ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

توسعهبهشیوهتوسن

اکوسیستم فینتک ایران را
مثل کف دستتان بشناسید

روایت الگارد از آینده بانک
مرکزی و فینتکها

ازاسترسفینتکها
تا امپراتوری تکفینها

عصرتراکنش ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

یک راهنمای نسبتا کامل درباره بیت کوین
و پاسخ به مهم ترین پرسش ها درباره آن

گزارشی از فعالیت های توسن بوم ،مدل
کسب و کار آن و امکاناتی که در اختیار
استارتآپها قرار میدهد

این هفتاد استارتآپ پرهیاهو

بانک مرکزی
چگونه شکلگرفت

درسهای تاریخ برای
ساماندهی کسبوکارهای
نوآورانه مالی

روایتی از زندگی مهندس
مسیح قائمیان

عصرتراکنش ماهنامهاختصاصیفینتکایران
سال اول شماره  ۹اسفند  116 1۳۹6صفحه 20000تومان

عصرتراکنش ماهنامهاختصاصیفینتکایران
سال اول شماره  8بهمن  228 ۱۳۹۶صفحه 20000تومان

چهکسانیپشتبانکهایایرانی
هستند؟

مردیبرای
تمام فصول

جدیدها را بپذیرید

سال اول شماره  5آبان ۱۳۹۶

هنامهتخصصیفینتکایران
ره  ۶آذر  ۱۱۶ ۱۳۹۶صفحه 20000تومان

عصرتراکنش ماهنامهتخصصیفینتکایران
سال اول شماره  7دی  116 1۳۹6صفحه 20000تومان

فریادزیرآب

چطور فینووا میتواند همه
نیازهای یک استارتآپ را
برطرف کند

روزهای ناامیدی
سال  ۱۳۹۸برای حل چه چالشهایی در
صنعت بانکداری الکترونیکی و پرداخت
باید آستینهایمان را باال بزنیم؟

سیاهیناتمام

سال دوم شماره  17آذر  116 1397صفحه

شروترین
نتک

آتشسرد

رئیس فناوری اطالعات
و ارتباطات بیمه مرکزی
از نقش اینشورتکها
میگوید

رمزارزها و دولتها

غولمرحلهآخر

آیا دستورالعمل
فرابورس ناجی
کراودفاندینگهایی
میشود که هنوز سر پا
نشدهاند؟

متن کامل گزارش
دیلویت درباره
آغاز بهرهگیری از
بالکچین در مدیریت
سرمایهگذاری

درفناوریبانکها
چهمیگذرد؟

نگاهی بر روند رشد غولهای
فناوری در دوران همهگیری کرونا

با نوشتهها و گفتههایی از :سید محمد فاطمی اردکانی ،سید مرتضی بکا ،مرتضی ترک تبریزی ،علی
چهارلنگی ،علی رضازاده ،فرهاد بهمنی ،زهرا میرحسینی ،سید روحاهلل فاطمی اردکانی ،صادق فرامرزی،
شهریار خلیلی ،علی نوروزی ،محمدمهدی صادق ،سید ابراهیم حسینینژاد ،حمیدرضا مختاریان،
سید ولیاهلل فاطمی اردکانی ،مسعود مرتضوی ،روزبه ترابی ،محمد مظاهری ،مهرداد حیدرپور ،محمد
پورسرپرست ،علی نوری ،محمدحمزه خردمند ،فرناز نبوی ،سپیده میرزایی ،توحید علوی ،محمدرضا
اسکندری ،حبیباهلل خالصی ،علی پرورش ،امین آقاجانی ،مهدی عبادی ،محمدامین شیرزاد ،احمدرضا
معروفی ،مهرداد فرنوش ،علی حاجیزاده مقدم ،فردوس باقری ،بشیر بخشنده ،امید موسوی ،روحاهلل
دهقان ،بهنام محسنی محمد قاسمی ،وحید صیامی ،نیما نامداری ،حسین مجاهدی ،مظاهر مرجانی ،ناصر
غانمزاده ،آیدا خدیویفرد ،ارسالن یارویسی ،رضا قربانی و مجید شکوهی.

با مشارکت

ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

عصرتراکنش ماهنامهاختصاصیفینتکایران
سال دوم شماره  22خرداد  116 1398صفحه 40000تومان

بیگتک را
نمیتوان
قرنطینه کرد

عصرتراکنش ماهنامهاختصاصیفینتکایران
سال سوم شماره  23تیر  116 1398صفحه 40000تومان

عصرتراکنش ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

عصرتراکنش ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

عصرتراکنش ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

بالکچین:یکداستانعاشقانه
بالکچین:یکداستانترسناک

سال دوم شماره  22خرداد  116 1398صفحه

عصرتراکنش ماهنامهاختصاصیفینتکایران
سال سوم شماره  27آبان  116 1398صفحه 40000تومان

هاختصاصیفینتکایران
مهر  116 1398صفحه 40000تومان

با مشارکت

عصرتراکنش ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

عصرتراکنش ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

شتابآهسته

وامدهی با
طعم نوآوری

سال سوم شماره  27آبان  116 1398صفحه

سال سوم شماره  28آذر  116 1398صفحه

ختصاصیفینتکایران
 32اسفند  1398و فروردین  228 1399صفحه 60000تومان

نه خود قوانین

نیما نامداری
تحلیلگر فناوریهای مالی:

نگاهی به آرای زیمل
درباره پول

صادق فرامرزی
مدیرعامل شرکت فرابوم:

انحصار؛ به مثابه مافیا

اقیانوس فرصتهای
فینتک در ایران

سرمایهداری
به روایت پول

ابعاد بانکداری باز
در ایران

عصرتراکنش ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

عصرتراکنش ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

میزگردیدربارهکمپیننفس
باحضورشهابجوانمردی،
محمودکریمیوفرزینفردیس

گفتوگو با «امیر ناظمی» ،معاون
وزیر ارتباطات و رئیس سازمان
فناوری اطالعات ایران

همنوایی
ارکسترهمدلی

و یادداشتهایی از

سال چهارم شماره  33اردیبهشت  116 1399صفحه

ما امیرشکاری از آغاز و پایان
کداری مجازی میگوید

خی که آرین به پا
رد و آریا فرو ریخت

پول چینی

گفتوگویی با محمد قاسمی
درباره شکلگیری شرکت
«توسعه فناوری سوشیانت»

از زیرپله تا هلدینگ

گفتوگو با مجیدخاکور

مظاهر مرجانی در میزگردی با
موضوع سواد مالی مطرح کرد

گفتوگو ی ویژه ماه
با علی عبداللهی

آینده از آن هوش
مصنوعی است

انتقال تجربه
با حمیدرضا مختاریان

قتل در قطار
سریعالسیر

ختصاصیفینتکایران
 3شهریور  116 1399صفحه 60000تومان

آنچه از دست دادهایم
تمرکز است

عصرتراکنش ماهنامهاختصاصیفناوریهای مالیایران
سال چهارم شماره  38مهر  116 1399صفحه 80000تومان

با مشارکت

اثرات حذف
چهار صفر

فناوری علیه
قرنطینه
باحضور

قویترازفینتکهاهستند

احمد سلمانی آرانی
مدیرعامل رایانه خدمات امید

افقهای روشنی
در پیش است

کوچ بزرگ

عصرتراکنش ماهنامهاختصاصیفینتکایران
سال چهارم شماره  36مرداد  116 1399صفحه 60000تومان

اولینقدمبرایتبدیلشدن
بهرهبریتوانمند

ازاعتمادشروعکن

مقالهای از فرانسیس فری و آن موریس

مسعود خاتونی ،معاون فناوری
اطالعات بانک ملی ایران

اکنون بانک و بانکداری در گفتوگو با مرتضی ترک تبریزی:

بانکداری دیجیتال چسباندن
فینتکها به بانک است

بررسی مدل کسبوکار اسنپ
به روایت اعداد و ارقام خودش

شرطبندی
روی سوپراپ

کشورهای جدید ظهور کردند
اما ریال به تومان تبدیل نشد

داستان نامنتهای
حذف صفر

با مشارکت

محمدحسینعادلی،بهاءالدینحسین
هاشمی ،آلبرت بغزیان

آیا دولت با هوشمندی از فرصت بازار
سرمایه در این روزها بهره میبرد یا یک
فرصتسوزی تاریخی را رقم میزند؟

شرکتها در روزهای کرونا
چگونه کار میکنند

روایت موجسواری
در تاالر شیشهای

کروناگردی

آدانیک ،ارتباطفردا ،اکسیر
سپهر ،پلنت ،تسکا ،توسنتکنو
جیاساس ،دادهورزی سداد
لندو ،کویننیک ،سیمرغ تجارت
فنآوا کارت،فناوران اطالعات خبره

همراه با مطالبی از

مسعود زمانی ،فاطمه
جعفری،امیرحسین قادری
عابد،شاهین نوروزی

شبکه نسل پنجم موبایل
در راه است

راهنمای سرمایهگذاری

در دنیای جدید 5G

وبامطالبمنتخباز

بارونز  ،هاروارد بیزینسریویو ،وایرد
ام آیتی تکنولوژیریویو،گِتاَبسترکت
بلینکیست و مرور مهمترین رسانههای جهان

از بزرگترین ادغام نظام
بانکی تا تحول در بانکداری
دیجیتال در گفتوگو با دکتر
سیدمهدی حسینی

رگولیشن بخشی در برابر
رگولیشن دادهمحور

گفتوگوی
دو ناشنوا

زدن به
آب و عبور
از آتش

آینده مونزوی انگلیسی
درفضای فینتک آمریکا

درگیر
کابوس کرونا

درباره هوش مصنوعی

میزگردی با حضور پیشکسوتان
فناوری های مالی ـ بانکی در
ایران درباره تأثیر سنتها بر
شکلگیری صنعت نوین بانکی

وقت اندیشیدن
به آینده رایانههای
متفکر رسیده است

اندر مصائب
نخستینبودن

ترجمه آثاری از نشریات
وایرد ،اچبیآر و مانیویک

پروندهای درباره سنت و صنعت

در میزگردی با حضور صادق فرامرزی
علی بدیعی،مهرداد حداد،حسن
شایستهمجد ،کسری دولتخواهی و کاوه
رعدی از فعاالن بانکداری باز ایران بررسی شد

تقابل یا تعامل؟!

باآثاری از
وحید صیامی ،آرش حیدری
امین شول سیرجانی
سوگل دانائی

گفتوگو با حامد قنادپور
درباره تحوالت بانکداری

گفتو گو با محمدجواد صمدی
درباره ققنوس و توکنهایش که
انقالبی در صنعت بانکی است

[نئو] بانک
طبقه متوسط

در آغاز یک
راه طوالنی

یک خیز بلند

مــاهنامه اختصاصی
فناوریهای مالیایران
ســـــــال چهارم
شماره 39آبـان 1399
 116صــــفــــحه
80000تـــــــومان

عصرتراکنش ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

عصرتراکنش ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

پروندهای درباره
اقتصاد توکن و معرفی
اکوسیستم آن

دنیای
قشنگنو

چرا سازمان بورس
استفاده از معامالت
الگوریتمی را ممنوع
کرده است؟

عبور از ترس

درباره نسبت ما با پلتفرم در میزگردی با حضور امید ترابی
کیوان جامهبزرگ و محمد رشیدی

خیلی دور ،خیلی نزدیک

درباره امنیت در
گفتوگو با روحهللا
محمدخانی

در پی زمین بازی بهتر

پیدای پنهان

39

فعاالن صنعت بانکداری و
پرداخت پیشنهادهایی برای
اصالح نظام کارمزد دادهاند

پیشنهادهایی
برای اصالح

تکلیف روشن است

آینده دورکاری

برهم زنندگان نظم موجود

ضرورت
اصالح فرهنگی

40

مــاهنامه اختصاصی
فناوریهای مالیایران
ســـــــال چهارم
شــماره  40آذر 1399
 116صــــفــــحه
80000تـــــــومان

عصرتراکنش ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

پروندهای درباره
نئوبانک و آینده
بانکداری

بانکطبقه
متوسط

میزگردی درباره آینده سختافزار
در نظام بانکی؛ ضرورت یا اتالف منابع؟

حذف شعبه و دورانگذار

یادداشتی از
عبدالحمید منصوری

چالش دنیای
مجازی و واقعی

محمد رضا نمازی از
نیلسون ریپورت میگوید

هدف؛ رسیدن به
ده شرکت برتر جهان

میزگردی درباره تحول دیجیتال
صنعت بیمه

گفتوگو با سعیدی نائینی درباره
صنعت ماینینگ

بهترین رویکردها برای سازمانهایی
که غیرحضوری کار میکنند

نسل  ،Zآینده خدمات بانکی
را دچار تغییر میکند؟!

محمدرضا روشناس از موانع
کارت اعتباری میگوید

کسری دولتخواهی درباره
نئوبانکها در ایران:

بحرانها باعث
احساس نیاز میشوند

گفتاری از محمدعلی بخشیزاده
معاون فناوری اطالعات بانک دی

بهدنبال تحقق
بانکداری دیجیتال

گفتوگو با بهزاد شیری مدیرعامل
پستبانک درباره نقشه راه این بانک

پروندهای درباره کارت اعتباری که در همه
دنیا مورد اقبال است اما در کشور ما نه

محبوب دیگران
مغضوبِما
میزگرد بررسی چالشهای
بانکداری مجازی در ایران

شرکتهای
دانشبنیان

سال چهارم شماره  38مهر  116 1399صفحه

محمد ساعدی

تصاصی
لیایران
ل چهارم
ن 1399
ـــحه
ــومان

ا؛ مانع
هبود
وب

حمد سلمانیآرانی:

تصا صی
الیایران

نــجم

رداد 1400
ــــحه
ـــومان

ورت
یرنگرش

معنای این همه
پول چیست؟

چراغی برای همسایه
روشنایی برای خود
گزارش ویژه اکونومیست
از آینده خرید

پروندهای مفصل درباره باال و پایین
پدیده نئوبانک که بحث داغ این روزهای
اکوسیستم بانکی کشور است

ن
شکاف میا ِ
ایده و اجرا

گفتوگو با مدیران شرکت فناوران اطالعات خبره
درباره بیمهگری دیجیتال

47

در هزارتوی
اما و اگر

نگاهی به کارنامه دولتهای
حسن روحانی در حوزههای
گوناگون فناوریهای مالی

محمدرضا فرزین ،مدیرعامل بانک کارآفرین
در گفتوگو با عصر تراکنش از ورود این
بانک به حوزه  B2Cمیگوید

تعمیق بانکداری
شرکتی با توسعه
بانکداری خرد

تدبیر،امید
هردو یا هیچکدام؟

رمزارزها
میراثی بیوارث؟

رنسانس
خردهفروشی

way2pay.shop

در ستایش دیوانهوارترین کریپتو!

چهکسیداجرا از
قفسآزادکرد؟

نیوزویک برای نخستینبار
فهرستی از رتبهبندی کارتهای
اعتباری ارائه کرده است

امیدرضا پایمرد:

 ۲۰کارت اعتباری
برتر ۲۰۲۱

محمد قاسمی:

خردهفروشان
توانایی خرید صندوق
فروشگاهی ندارند

48

در ابتدای مسیر
توسعهایهستیم

درباره چالشها و مشکالت حقوقی
بر سر راه وصول میراث دیجیتالی

معامالت آنالین تنها
تحول بزرگ بازار سرمایه
در سالهای اخیر بود

امید ترابی:

بانکداری دیجیتال
باید شهرت را
جایگزین اعتبار کند

مــــا هنا مه ا ختصا صی
فنـــاوریهای مالیایران

ســـــــال پنــجم

شمـــاره49شهریور1400
116صـــــفــــــحه
 120هزارتــــــــومان

عصرتراکنش ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

کاء ،رئیس هیئتمدیره مؤسسه
ر گفتوگو با عصر تراکنش درباره
ل در بانکها میگوید

مظاهر مرجانی:

باید نیازهای
احساسنشده را هم
مبنای کار قرار داد

سال چهارم شماره 43و 44اسفند  1399و فروردین  252 1400صفحه

تک
ن برتر

قوانین همرقابتی

از کالبهاوس تا دیسکورد و توییتر
اپلیکیشنها فرصت شنیدهشدن
صدای افراد را فراهم میکنند

صفحاتی درباره بیتکوین
و توکنهای غیر مثلی

سال پنجم شماره  45اردیبهشت  116 1400صفحه

2021
 10فینتک
شروع میکند

امروزه ،بیش از هر زمان دیگری
رقبا با یکدیگر همکاری میکنند اما
معایب و مزایای این کار چیست؟

خانه ساتوشی
کجاست؟

آینده صوتمحور
رسانههای اجتماعی

اکوسیستم فناوری مالی ایران ،سالِ سخت کرونا و تحریم
را نه فقط تاب آورد ،بلکه توانست به جامعه نیز در تابآوری
یاری رساند .زحماتِ مردان و زنان این اکوسیستم کمتر به
دیدهی عموم میرسد؛ ما به احترام آنها و به پاس قدردانی
از همهی زحماتی که در این سال سخت کشیدند ،تمامقد
میایستیم و کاله از سر برمیداریم .سال جدید ،آخرین
سال سده سیزده ،در حال آغاز است و پرسش اساسی
همهی ما این کالم معروف سعدی است:

تا چه شود
به عاقبت

پروندهایمفصلدربارهبیتکوین
که اینروزهاسلطانبازارهاست

حسین مرادی ،بنیانگذار سامانه امن معامالت
آنالین ،تضمینچی ،در گفتوگو با عصر تراکنش
از ضرورت همکاری و تفاهم میگوید

سال پنجم شماره  46خرداد  116 1400صفحه

ن

ی» در
ملیات

صلی؛
ه پایین

این با قانون
ضدانحصار جور
درمیآید یا خیر؟

ســـــــال پنــجم

ســـــــال پنــجم

افسانه اوضاعی:

دورنمایی از
بانکداری آینده با خلق
فرهنگ دیجیتالی

امیر هامونی از وضعیت
رگتک در کشور میگوید:

سیدقاسمنعمتی:

توجه به استاندارد
اطالعات در صنعت بیمه
کشور ضروری است

ســـــــال پنــجم

سال پنجم شماره  47تیر  116 1400صفحه

لکترونیکی

فیسبوک آینده خود را
در واتساپ میبیند

اسفند  1399و فروردین 1400

شماره 45اردیبهشت 1400
116صـــــفــــــحه
 120هزارتــــــــومان

 252صفحه |  160هزار تومان

اصالح همزمان
ذهن و عین

نیاز نسل ِز ِد

ماهنـامهاختصاصی فینتک

مــــا هنا مه ا ختصا صی
فنـــاوریهای مالیایران

شمـــاره 46خرداد 1400
116صـــــفــــــحه
 120هزارتــــــــومان

و فنــاوریهای مـالیایران

چرا هنوز مردم تمایل
بیشتری برای انجام امور به
شکل حضوری دارند؟

صفحاتی درباره
اقتصاد اشتراکی

سرخوردگی ما در هضم
نوآوریها ،به تعویق آنها
دامن میزند

خاستگاه پول

ایران جزئی
از دهکده جهانی

مــــا هنا مه ا ختصا صی
فنـــاوریهای مالیایران

سالچهارم| شماره 43و 44

عصرتراکنش ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

ب اینجا را کلیک
ُ
کشید ،امنیت
فرامتصل اثر
ر»

علیعبداللهی

ممنوعیت مانع
استفاده مردم از
بازار نمیشود

عدم تشابه بازار بورس
ایران و بازار رمزارزها

یادداشتی مفصل از شروین وکیلی
جامعهشناس و پژوهشگر تاریخ
درباره تاریخ پول:

سید محمدرضا مصطفوی
درباره ایجاد نئوبانکها در کشور:

شمــــــاره 47تیر1400
116صـــــفــــــحه
 120هزارتــــــــومان

عصرتراکنش ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

مثل آب
منعطفهستیم

شهاب جوانمردی

وقتی اولویتها را
نمیدانیم ،همگی دچار
سردرگمی هستیم

حسین منتظر درباره رمزارزها:

احسان قاضیزاده درباره
مقایسه این روزها با سال قبل:

امیر حسین راد از تعامل با
رگوالتور میگوید:

خود را به جای
رگوالتور میگذاریم

علی چهارلنگی از شکلگیری
نئوبانکها میگوید:

یکسانبودن اصل
مسئله در ایران و جهان

حمیدرضا مختاریان:

دادهمحوری در
بیسبال و آموزههای
آن برای سازمان

مرتضی ترک تبریزی:

در حوزه سرویسهای
دیجیتالی خیلی کند
هستیم

یادداشتی از رحمان بابازاده
درباره بازار سرمایه کشور:

جای خالی روباتهای
مشاور در بورس

مــــا هنا مه ا ختصا صی
فنـــاوریهای مالیایران

عصرتراکنش ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

سنگین
ِ
ت بانکداری
ر پرداخت

مید؛ کاملترین
سامانه بانکداری
متمرکز داخلی

جبار رحمانی

رضا باقری اصل

هر جا که کنشگران
سیاسی ورود نکردهاند
به موفقیت رسیدهایم

ماهنامه عصر46تراکنش
خرید اشتراک 45
43
از فروشگاه انتشارات راهپرداخت
عصرتراکنش ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

باره پرداخت کیوآر که در میان ابزارهای
که باید مورد اقبال قرار نگرفته است

ولیاله فاطمی اردکانی

از پس فناوریهای
جدید ،اعتمادپذیری
به دست میآوریم

سیستم برخط نامنسجم
شخص را مجبور به
کنشگری حضوری میکند

درباره بانک قرضالحسنه رسالت
و بانکداری دیجیتال در گفتوگو با
محمدحسین حسینزاده ،مدیرعامل

سیدمحمدرضا مصطفوی:

سال چهارم شماره  39آبان  116 1399صفحه

سؤال اساسی این است که آیا میشد
تدبیری اندیشید که حتی یکی از این
عکسها کمتر میشد؟

42

هدف استفاده آسان
از خدمات بانکی است
نه ایجاد نئوبانک

سال چهارم شماره  40آذر  116 1399صفحه

پلیس فتا بهمثابه
البراتوار تخصصی
سنجش امنیت

سال چهارم شماره  41دی  116 1399صفحه

سرهنگ داوود معظمی گودرزی

مهدیملکی

سرعت تغییرات در
صنعت بیمه همپای
نیازهای بازار نبوده

دکترین
هستینگز

سوگِ بانک

مسئله این است که
مانیتورینگ عملیات
جزیرهای است

وضعیت اکوسیستم نوآوری گردشگری
را چگونه میبینید؟
شهــای گردشــگری با
در ســالهای اخیــر تقریبا تمــام بخ 
چالشهای جدی مواجه شــدهاند .ایــن وضعیت مختص
ب دیدهاند و
ایران نیست ،بلکه تمام کشــورهای دنیا آســی 
در این بین حوزه حملونقل و حوزه غذا و خوراکی توانستند

نیما امیرشکاری:

41

صفحاتی درباره مدیرعامل
نتفلیکس و فرهنگ
بازآفرینی این شرکت

زدن به آب
و عبور از آتش

بسیاریازفعاالنگردشگریکشور،علتپایینبودنسرعت
رشد این صنعت را وجود مدیرانی میدانند که عموما تجربه
فعالیت در حوزه گردشگری ندارند و اگر هم سالهاست در
اینبخشصاحبمسئولیتهستند،اینمسئولیتربطی
به تخصص اصلی آ نهــا ندارد .اشــکان بروج ،فعــال حوزه
آموزش گردشــگری ،مانند بســیاری دیگر از همــکاران خود
معتقد است گردشگری کشور به تفکر نوآورانه نیاز دارد و تا
زمانی که مدیران کاربلد در این صنعت بزرگ حضور نداشته
ب از آب تکان نمیخورد .با او درباره اوضاع آموزش
باشند ،آ 

گردشگری و فرصتهای پیشرو برای کسبوکارهای نوآور
گردشگری و صنایع دستی گفتوگو کردیم.

همه جای دنیا
رگوالتورها دید خود
را از بازار میگیرند

پستبانک از
روستاها تا

از نئوبانک
گریزی نیست

از بزرگترین ادغام نظام بانکی تا تحول
در بانکداری دیجیتال در گفتوگو با
دکتر سیدمهدی حسینی

گفتوگوبااشکانبروج،فعالگردشگریکهمعتقداست
فرصتهارایکییکیازکفمیدهیمچراکهمدیرانمادرک
درستیازآنهاندارند

رویکرد بسته بانکها
و بانک مرکزی به
بانکداری باز

مــاهنامه اختصاصی
فناوریهای مالیایران
ســـــــال چهارم
شمــاره 41دی 1399
 116صــــفــــحه
80000تـــــــومان

عصرتراکنش ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

دیجیکاال
رادران محمدی
سی شدن

توسعه
خریدنینیست

نگاهی به مهمترین
مطالب کتابها ،رسانهها
و فیلمهای دنیا درباره
فناوری ،نوآوری و
کسبوکارها

حمیدرضا مختاریان | حسین اسالمی
محمد مهدی صادق | شهریار خلیلی
عبدالحمید منصوری | محمد صادقی
محمد قاسمی | محمدرضا جمالی
مهدی عبادی | علی حاجیزاده مقدم
مهدیه نوروزیان | احسان قاضیزاده و ...

گفتوگو با امیر هامونی
به بهانه انتشار کتاب رگتک

با مشارکت

دادی
دگار

پارههایی درباره
توسعه پایدار و
مسئولیت اجتماعی

گزارشی ازشبهای
اینستاگرامی راه پرداخت

در پی جهانی
منصفانهتر

متخصص جویای کار

عبدالحمید منصوری

هنوز که هنوز است
برای تغییر مقاومت
وجود دارد

محمد علی گوگانی

جامعهشناسان
دغدغه فنی نداشتند
فنیها دغدغه جامعه

درباره روزهای پایانی پروژه
مهاجرت کربنکینگ بانک سپه
در گفتوگو با فرهنگ فرزان

شــــــــــــــمــــــــــــــاره20
 11مـــــــــــــهـــــــــر۱۴۰۰
ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

بهمدیراننوآورنیازدارد

اجتنابناپذیر

پرونده ویژه
فقروفینتک

بیمهگری دیجیتال
به جای بیمهگری
الکترونیکی

سال چهارم شماره  34خرداد  116 1399صفحه

ی ما
ال 1399

محمدرضا جمالی
مدیرعامل شرکت نبضافزار:

تنها راه نجات
بانکها ،تحول
دیجیتال است

سال چهارم شماره  35تیر  116 1399صفحه

ریان همراه شویم
کرار «نشد و نمیگذارند»
م ،چه باید بگوییم؟
نیم؟

 ۱۱توصیه به نیروهای

اینباربازیگرانبسیار

درباره توماس پیکتی و کتاب
«سرمایه و ایدئولوژی»

سال چهارم شماره  36مرداد  116 1399صفحه

POP
CORN
ذهنیت یک ملت ،در توانایی یک
کشور برای گام برداشتن در مسیر
توسعه و ریشه کن کردن فقر از
اهمیت اساسی برخوردار است

ما هنوز
هستیم

دلنگران افتوخیزهای
بازار نیستم

مؤسسات مالی فراتر رود

تطبیق با کرونا به نفع
گمرک الکترونیکی

چین؛ اولین دولتی که
رمزارز دولتی خود را وارد
مبادالت ملی میکند

فینتک
در۲۰۲۰

خدمات مالی از دایره
هامونی
رئیس فرابورس:

گمرک ایران میان سنت
و مدرنیته مانده است

ارشد هدایتی | امیرحسن موسوی
کوروش عباسی | یاسر علیزاده و ...

اصابت کرونا به آن چه ساختهایم اجتنابناپذیر است و آینده پس از بحران نیز
پیشبینیناپذیر .ما در دوران کرونا زندگی نمیکنیم؛ ما در دوران اجتنابناپذیری
و پیشبینیناپذیری زندگی میکنیم؛ ولی به دنبال اجتناب و پیشبینی هستیم.
اپیدمی جهانی کرونا به ما یادآوری کرد روندهای تغییر اجتنابناپذیر هستند .آیا
آماده زندگی در جهان اجتنابناپذیرها و پیشبینیناپذیرها هستیم؟

زمان آن رسیده که عرضه

ولیهللا فاطمی
در رونمایی دو توکن ققنوس:

فرهادبهمنیدرباره
بیگتکها:

با مشارکت

دراقتصاد پلتفرمی
مسئولیت اجتماعی
برد ـ برد است

پويش مسئوليت
اجتماعی فراديس البرز
در ايام شيوع كرونا

گزارشهایی از بهترین
منابع جهان درباره

فرهنگفرزان:

عصرتراکنش ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

تحولدیجیتال؟

انتقالتجربهبامازیار
نوربخش:

با مشارکت

یادداشتی از نوذر صوفیلو

مردمیکردن
فرصتها

صنعت پرداخت ایران هم در
گرداب سکوت گرفتار شده است.
حجم چالشهای موجود بهحدی باال
رفته که بسیاری از فعاالن و کارشناسان
ترجیح میدهند سکوت کنند ،اما بهمرور
چالشها جدیتر میشود و راهحلها کمتر

بیستوهفت دالر
و یک رویا

عصرتراکنش ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

شاید کلیدواژه سال  1399تحول دیجیتال باشد؛ احتماال خیلیها بخواهند یکشبه ره
صد ساله را بروند؛ ولی بدون وجود زیرساختهای فنی و فرهنگی الزم به نظر میرسد
بیشتر از اینکه با تحول دیجیتال مواجه شویم با تهوع دیجیتال روبهرو خواهیم شد

جهانپس
ازکرونا

محمد یونس ،بانک گرامین
و تجربه کارآفرینی اجتماعی

عصرتراکنش ماهنامهاختصاصیفینتکایران
سال چهارم شماره  35تیر  116 1399صفحه 60000تومان

با مشارکت

در آینده نزدیک چه چیزی
مهم است؟

چگونه سیلیکونولی جهان را به
سمت فروپاشی مالی میبرد؟

ماهنامهاختصاصی
فناور یهایمالیایران
مشکل «عدم اجرای

علیفیروزیدرباره
انحصارگراییدرصنایع
گوناگونکشور:

شهاب جوانمردی
مدیرعامل فناپ:

با مشارکت

معرفی
 ۱۲مدیرعامل

سیدابراهیمحسینینژاددرباره
انحصاردرصنعتپرداخت:

فناپ
بورسی میشود

با مشارکت

رمز دوم پویا مهمترین موضوع بانکهای ایرانی در ماههای گذشته
بوده است؛ چرا باید رمز دوم پویا موضوع داغ ما باشد؟ آیا ما در حال از
دست دادن فرصت هستیم؟ چرا خبری از بانک دیجیتال و بانکداری
مجازی نیست؟ چرا با موضوعات کماهمیت دستوپنجه نرم میکنیم؟

مارپیچ سکوت

عصرتراکنش ماهنامهاختصاصیفینتکایران
سال چهارم شماره  34خرداد  116 1399صفحه 60000تومان

کرونا چه برسر آینده
بانکداری میآورد؟

با مشارکت

سگیکهدنبال
دمش میدود

قوانین» است

عصرتراکنش ماهنامهاختصاصیفینتکایران
سال چهارم شماره  33اردیبهشت  116 1399صفحه 60000تومان

با مشارکت

با مشارکت

عصرتراکنش ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

اش!

با مشارکت

صنعت مالی سه ستون دارد :بانک ،بورس و بیمه .بیمهها نسبت به بانک و بورس با
فناوری بیگانهتر هستند .صنعت بیمه یک صنعت  500ساله است که با رشد فناروی
مدلهای کسبوکار آنها به شدت متحول خواهد شد؛ اما در ایران انحصارهای
قانونی برای کسبوکارهای بیمه یک حاشیه امن ایجاد کرده است .آیا روندهای
فناوری و نوآوری در سالهای آتی صنعت بیمه را دچار دگردیسی خواهد کرد؟

عصرتراکنش ماهنامهاختصاصیفینتکایران
سال سوم شماره  29دی  116 1398صفحه 40000تومان

عصرتراکنش ماهنامهاختصاصیفینتکایران
سال سوم شماره  30بهمن  116 1398صفحه 40000تومان

مدیران عامل
شرکتهای پیاسپی
کشور چه کسانی
هستند؟
فاجعه
بانکداری

سال سوم شماره  29دی  116 1398صفحه

مهندس زهرا میرحسینی ،معاون فناوری
اطالعات و ارتباطات بانک پاسارگاد معتقد
است؛ تحول دیجیتال گریزناپذیر است

بدونخیسشدن نمیتوان
قدم بهآبگذاشت

چیستی لیبرا

پرونده ویژه این شماره عصر تراکنش درباره نسبت فساد و
فناوری است .رابطه فساد و فناوری هیچ گاه به اندازه االن مهم
و تاثیرگذار نبوده است .به نظر می رسد در لحظه ای از تاریخ
اقتصادی به سر می بریم که کامال یگانه است .باید انتخاب
کنیم که در نسبت این دو جانب کدام سو را می گیریم

سال سوم شماره  30بهمن  116 1398صفحه

ن اکوسیستم با متولی اقتصاد
ت تخصصی «بررسی فرصتها
عه فناوریهای مالی»

بریتانیاچگونهباالترینمقامحاکمیتی
مالی و اقتصادی خود را از طریق آگهی
عمومیانتخابمیکند؟

فیسبوک با لیبرا
پا به دنیای بالکچین گذاشت

شهر بدونبانک

پایاناستارتآپ

معرفی برترین
شرکتهای وامدهی
و تامین مالی جمعی
کشور

بورس تهران ظاهرا خانه جدید سرمایهها شده
است .برای مردمی که زمانی در دهه  80پولهایشان
را به موسسههای مالی بردند و نتیجه آن بحران ملی
دهه  90شد ،اکنون و دردوران افول بانکداری ،بورس بهعنوان
جایگزین مطرح شده است .بسیاری این روزها تصور میکنند
که بورس بهترین انتخاب برای سرمایهگذاری است؛ نهادی که
برای مردم شناختهشده نیست و در نگاهشان چیزی مانند بانک
است .آیا بحرانی دیگر در راه است؟

رئیسبانکمرکزی
درنیازمندیها

مثلثطالییدر
عمارت91ساله
خیابانفردوسی

چگونه ایتا بنا ،در ایالت
میسیسیپی به برهوت
بانکی تبدیل شد؟

T O U R I S M

لحظه فناوری

عصرتراکنش ماهنامهاختصاصیفینتکایران
سال سوم شماره  28آذر  116 1398صفحه 40000تومان

نوبت بورس

گامبهگامتا
جهانترازی

گفتوگوی عصر تراکنش
با مسعود خاتونی

استارتآپها در هشت سال گذشته نتوانستهاند وارد جریان
اصلی اقتصاد ایران شوند .مقصر این موضوع جوانانی معرفی
میشوند که با رویای تولید وارد دنیای کسبوکارها شدند؛ اما این
روزها گرفتار مسائل گوناگون حقوقی ،امنیت ،مالیاتی ،بیمهای و
مالی شدهاند که برای آنها هیچگاه آموزش ندیده بودند.
کجای راه را اشتباه رفتهایم؟

گردشگری

مجمعالجزایر
نوآوری

عصرتراکنش ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

اگر بانک مرکزی بخواهد با همان رویکردهای قدیمی به کارش ادامه دهد ،میتوان اطمینان
داشت که همان نتایج قدیمی را تکرار میکند .دفعات قبل تراژدی بود؛ این بار اما کمدی
میشود .در واقع تا وقتی رگوالتور اصرار کند که میداند و بقیه نمیدانند ،در بر همین
پاشنه اشتباه میچرخد

قصه شرکتی که اولین تراکنش
پرداخت الکترونیکی ایران را رقم زد

همراه با پروندهها و مطالبی درباره هجوم فناوری به بانکها ،فناوری و محیط زیست ،پول موبایلی
 ۱۲روند بانکداری ،جیبیمو ،سفیر آبی آرام و تجارتخانه جهانیان!

صیدماهیبزرگ

رگوالتورخوب  ،رگوالتوربد

سال پنجم شماره  ۵0مهر  116 1400صفحه  120000تومان

اباپها

نگاهی به تمام برندههای جشنواره نوربخش

مساله
ماینینگ

گزارشی از ارتباط فردا؛ شرکتیکه
بزرگترین سرمایهاش را
نیروی انسانی میداند

کارگزاری فارابی تالش دارد
نور تازهای را به فضای
کسبوکار مالی بتاباند

آذرخانمبانکدار

شانزدهسال
پسازکوچهالبرز

سال سوم شماره  23تیر  116 1398صفحه

موبایلعلیهفقر

راه پرداخت «رویداد ماینینگ؛ خوب ،بد ،زشت» را در
تیرماه همزمان با اوج حساسیتها درباره ماینینگ
برگزار کرد .عصر تراکنش در یک پرونده کامل مطالب
مطرح در زمینه ماینینگ را بررسی کرده است

حکایت زندگی اولین زن بانکدار ایرانی

سال سوم شماره  24مرداد  116 1398صفحه

ز کلیدواژههای مهم سال  1398است؛
قیت سوپراپها در چین و هند ،آیا
ده اکوسیستم نوآوری و فناوری ایران هستند؟

جدالباامنیت

با مشارکت

با مشارکت

سال سوم شماره  25شهریور  116 1398صفحه

دسترسی به اقتصاد دیجیتال از طریق
پول موبایلی برای نبرد جهانی علیه فقر

نوآوری؛
الزمهبقا
عصرتراکنش ماهنامهاختصاصیفینتکایران
سال سوم شماره  25شهریور  116 1398صفحه 40000تومان

عصرتراکنش ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی

روایت نشریه وایرد از تزوس

آیا شهروندان ایرانی آماده حذف رمز دوم
کارتهای بانکیشان هستند؟

همزمان با هیاهویی که درباره بالکچین شکل گرفته ،برخی در حال توسعه کسبوکارهایشان در
زمینه این فناوری هستند .هرچند عدهای تمام توجهشان به قیمت بیتکوین در تابلوی صرافیهای
کریپتوکارنسی است؛ اما تعدادی از کسبوکارهای بالکچین ایرانی در همین زمان در حال شکلگرفتن
هستند .چقدر میتوان به آینده این کسبوکارها امیدوار بود؟ در اینباره با تعدادی از فعاالن
کسبوکارهای بالکچین گفتوگو کرده و پروندهای در این زمینه آماده کردهایم

با مشارکت

با مشارکت

پروندهای درباره
انحصارگرایی در صنایع
مالی؛ بهطور خاص درباره
بازار سرمایه ،صنعت بانکی و
پرداخت الکترونیکی ایران

انقالببالکچین

KARANG

علیحکیمجوادیمدیرعاملهلدینگبهسازان
فردا،دربارهتحققتحولدیجیتالمطرحکرد

عصرتراکنش ماهنامهاختصاصیفینتکایران
سال سوم شماره  24مرداد  116 1398صفحه 40000تومان

با مشارکت

بفرمایید
بالکچین؛یکرویای مشترک
انحصار!

هـوای تـازه

نگاهی به  6میزگرد مهم در هشتمین همایش
بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

شش میزگرد درباره آینده فینتک ایران

نگاهی تحلیلی به
جایگاه مدیران فناوری
اطالعات در بانکهای
دولتی و خصوصی ایران

نگاهی بهرگوالسیون رمزارزها
درکشورهای جهان

با مشارکت

ختصاصیفینتکایران
ردیبهشت  116 1398صفحه 40000تومان

سال دوم شماره  18دی  116 1397صفحه

دی و قانونی آیا مردم میتوانند خودشان
نتخابکنند؟براییافتنپاسخاین
ترفرشاد فاطمی گفتوگو کردیم

درکنار
صنعتپرداخت

از انقالب بالکچین تا
تکامل بالکچین

صفحهصفحه
216 116
1۳۹71۳۹6
شماره1۹7دیبهمن
دوم شماره
سالاول
سال

ریالازچشممیافتد

روایت  ۱۰سال مدیریت
علی صالحآبادی در بازار بورس ایران

ازخوببهعالی

آیا پرداختیاری ما را به
مدلهای پیشرو جهانی
در زمینه پرداخت
نزدیکتر میکند؟

ماوبالکچین

صدرنشینهای
فینتک۲۰۱۹

سال دوم شماره  20اسفند  116 1397صفحه

نمیتوان امنیت را صد
در صد تضمین کرد؛
وضعیت کسبوکارهای
ایرانی در حوزه امنیت
چگونه است؟

تبرتر
2۰18

ناگفتههایبورس

آشیانهعقاب

چگونه کسبوکارهای
فین تک ارزی در روزهای
سخت به کمک مردم در
زمینه پرداختهای ارزی
آمدهاند؟

زخمهایکهنه

نگاهی به  ۵۰مورد از برترین استارتآپهای
فینتک جهان از منظر فوربس

14
گردشگریایران

گفتوگو با زهرا میرحسینی معاون فناوری اطالعات
و ارتباطات بانک پاسارگاد درباره
تحقق اکوسیستم اقتصاد دیجیتال در کشور

از نسل
آرمانگراهاهستم

محمدهادی شالباف:

اوج قابلیت بانکداری شناختی
پیشبینی رفتار مشتریان
و نیاز آنهاست

علی رسولیزاده:

باید تمهیداتی برای افزایش
سواد سرمایهگذاران
اندیشیده شود
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اپلیکشینآفریقاییکهکارپیدا
کردنمکانهایجذابرابرای
کاربرانراحتمیکند

بکدراپ :ترکیب
گردشگری تجربهگرا و
ماجراجویانه

بکدراپ ( )Backdropیک برنامه اشــتراکگذاری عکس
است که فناوری ،رسانههای اجتماعی و سفر رفتن را با هم
ادغام میکند .این برنامه که در قاره آفریقا ســاخته شــده،
به مخاطبــان کمک میکنــد مکا نهــای جدید و جــذاب را
در اط ـراف خود پیدا کننــد و به همیــن دلیل گردشــگران از
طرفدارهای پروپاقرص این برنامه هستند .داستان راهاندازی
این اپلیکیشن از تابستان سال ۲۰۱۹میالدی شروع شد که
تیمیلهینآجیبویه،یکیازبنیانگذارانبکدراپ،باتعدادی
از دوستانش درباره اپلیکیشنهای سفر صحبت میکند
ت بــه ذهنش
و هما نجــا ایده ســاخت یــک برنامــه متفاو 
شتــر با آنها
میرســد .آجیبویه با کمک همکارانی که پی 

قفسههای فروشگاهها پر است از عسلهایی که عبارت
«صددرصــد طبیعــی» روی آنهــا خودنمایــی میکنــد.
با ایــن حــال ،کیفیت ایــن محصــوالت اغلب مشــتریان
را ناامیــد میکنــد و آن ادعای طبیعــیبودن غلــط از آب
درمیآید .کســبوکار «آهوتا» کــه اعضای تیمش بیش
از دو دهه در کار فروش عســل بودهاند ،مدعی اســت در
میان این مدعیان ،عسلی را به مشتریانش ارائه میدهد
که اگر در آزمایشــگاه ذرهای ناخالصی در آن پیدا شــود،
دوبرابــر هزینــه آزمایشــگاه را بــه مشــتریانش پرداخت
میکند .محمد براتی ،مدیر آهوتا ،در گفتوگو با کارنگ
از تحول کسبوکاری سنتی و مدرنشدن آن میگوید.

بررسی REVIEW

INTERVIEW

منابع آبزی
علیه سوءتغذیه

انقالب غذای آبی
صد محقق از سراسر جهان ادعا میکنند
که راهکار تغذیه پایدار جمعیت دنیا بیش
از آنکه ســبز باشد ،آبی اســت .غذای آبی
یشــود که از آب گرفته
شامل هر غذایی م 
شده باشد یا در آن پرورش یافته باشد .پنج
مطالعه جدید که مؤسسه ارزیابی غذای
آبی ( )BFAبهتازگی انجــام داده و نتایج آن
در مجلــه «نیچر» منتشــر شــده اســت،
نشان میدهد منابع آبزی میتوانند به ما
در مقابله با تغییرات اقلیمی و سوءتغذیه
کمککنند.
بر اساس یافتههای این محققان ،ممکن
اســت غذاهــای آبــی جایگاهی ارزشــمند
در تــاش ب ـرای تغذیــه جمعیــت بیشــتر
بــه شــکلی پایدارتر داشــته باشــند .آنها
بــرآورد میکننــد تقاضــای جهانــی ب ـرای
غذای دریایی تا ســال  ۲۰۵۰دو برابر شــود
یهــای جدید
و با ســرمایهگذاری در فناور 
و بهبــود شــیوههای ماهیگیــری بتوانیــم
شــاهد رشد هشــت درصدی ســاالنه این
محصوالتباشیم.محققانمیگوینداین
رشد میتواند کمبود مواد مغذی را تا ۱۶۶
میلیون مورد کاهش دهد.
بن هالپرن ،زیستشناس دریایی مدرسه
برن ،توضیح میدهد با کاهش هزینههای
تولیــد و افزایــش دسترســی بــه غذاهــای
آبــی« ،احتمــاال از غذاهــای زمینــی مثــل
مرغ ،گوشــت گاو و لبنیــات فاصله گرفته
میشود».
البته تکیه بر اقیانوسها ب ـرای تأمین غذا
خالی از اشکال نیست .سازمانهایی مثل
صنــدوق جهانی طبیعــت ،ماهیگیــری را
یکی از مهمترین عوامل کاهش جمعیت
حیات وحش در اقیانوسها میدانند .این
صنــدوق تصریح میکنــد کــه ماهیگیری
ذاتا بد نیســت امــا وقتی کشــتیها بیش
از حــد ماهیگیــری میکننــد ،خطــر ســر
میرسد .بر اســاس گزارش  ۲۰۲۰سازمان
ملــل متحــد ،در حال حاضــر بیــش از ۳۲
درصد ماهیگیران بیش از حد ماهی صید
میکنند.
با این حال این گــروه از محققان همچنان
تأکید میکنند که غذاهای آبی میتوانند
بیــش از غذاهــای زمینــی به نفــع محیط
زیست باشــند .دکتر ریچارد نیوتن ،یکی
از ایــن محققــان ،میگویــد« :بســیاری از
یهــا و بیمهرگان کــه برای غــذا تولید
ماه 
میشوند،گازهایگلخانهایکمتریمنتشر
میکنند ،آلودگی آب کمتری دارند و زمین
و آب کمتری نســبت به غذاهــای حیوانی
استفاده میکنند».

آهوتا چگونه شکل گرفت؟
اســتارت آهوتا در ســال  ۱۳۹۴خورد اما ریشههای آن به
ســال  ۱۳۷۸برمیگــردد که یکــی از اعضای تیم در شــهر
شیروان خراسان شمالی چند کندو خرید و کار را شروع
کرد .پس از آن بهمرور این کار گســترش یافت و با آمدن
بــرادران و اقــوام کار بزرگتــر شــد .در آن زمان فــروش به
صورت ســنتی ،عمده و بــه قیمت بســیار پایین بــود .در
سال ۱۳۹۴با یکی از دوستانم که در دانشگاه با هم آشنا
شــدیم ســایتی به نام بازار عســل راه انداختیم .آنموقع
سایت خاصی در این حوزه وجود نداشت .سایت ما هم
چندان فعال نبود .یکی دو ســال بعد با ســایت جدیدی
به نام آهوتا فعالیتمان را ادامه دادیم و تمرکز زیادی روی
محتوا گذاشتیم.
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نــمـــــیخـواهـــیــــم
پلتفرمباشیـــــــــــــم
بوکار «آهوتا» را با
توگو با محمد براتی که میگوید کس 
گف 
رویکرد فروش اینترنتی راه انداختهاند و از شیب رشد مالیم
خود راضیاند

آیا هوش مصنوعی
جایگزین کشاورزی سنتی
میشود؟

ماجرای فرار
از مزرعه

یکــی از شــرکتهای مســتقر در ســیلیکونولی میگویــد
رباتهایی کــه با هوش مصنوعــی کار میکننــد ،میتوانند
پایداری بیشــتری در مقایســه با کشــاورزی ســنتی داشته
باشند .کسبوکار نوآور «آیرونا ُکس» که در زمینه فناوری
کشاورزیفعالیتمیکند،میگویدهدفشآناستکه
کربنبخشکشاورزیرادرجهانمنفیکند.این
کسبوکار تاکنون توانســته  ۵۳میلیون دالر
سرمایه از ســرمایهگذارانی مثل بیلگیتس
جذب کنــد .برندون الکســاندر ،مدیرعامل
ایــن کس ـبوکار ،تابســتانهای کودکیاش
را در مزرعــه پدربزرگــش و بــا برداشــت پنبه و
سیبزمینی در زیر آفتاب تگزاس گذرانده است.
با ایــن حــال ،او علــم رباتیــک را دقیقــا ب ـرای ف ـرار از کار
کشــاورزی یاد گرفته اســت .الکســاندر میگوید نمیتواند
این احســاس را کــه میتواند تأثیــری بزرگتر بر کشــاورزی

چــرا ایــن تیــم تصمیــم گرفــت فــروش
سنتی را رها کند و در فضای آنالین فعال شود؟
وقتی این تیم بار آخر به مشهد رفته بود تا عسلها را به
قیمت عمده بفروشد ،صرفا چون رنگ عسل روشن بود،
پیشــنهاد قیمت خیلی پایینــی گرفته بــود ،در حالیکه
رنگ عسل هیچ ارتباطی به کیفیتش ندارد .پس تصمیم
به فروش آنالین گرفتند و من به تیم اضافه شدم.
در حال حاضر با چند زنبوردار همکاری

میکنید؟
تعداد زنبوردارانی که با آنها کار میکنیم ،نزدیک به ۲۲
نفر است .این زنبورداران جزو هسته اصلی تیم هستند
و از خارج از این مجموعه عسل نمیخریم.
دارد؟

آهوتا چه مزیتی در مقایسه با رقبایش

بگذارد ،نادیده بگیرد .این احســاس وقتی قویتر شد که او
متوجه شــد  ۴۰درصد مواد غذایــی پرورشیافته در جهان،
یشــود.
پیــش از رســیدن بــه ســبد خریــد مــا دور ریخته م 
الکساندر در ســال  ۲۰۱۵شــغل قبلی خود را رها کرد و سفر
ش ـشماههای به کالیفرنیا داشت تا مشــکالتی را که
کشاورزانآمریکاییباآنهامواجهند،شناسایی
کند و نشان دهد اتوماسیون چگونه میتواند
به رفع این مشــکالت کمــک کنــد .در طول
این مسیر او به مسائلی مانند کمبود شدید
آب ،مشــکالت پیــدا کــردن کار و ...پــی برد.
الکساندر با اســتفاده از این دانش ،شروع به
تمرکز بر کشاورزی خودکار کرد .او معتقد است
برای حذف واقعی ضایعات و رســیدن به سطوح بعدی
پایداری و اثرگذاری ،باید در مورد کل فرایند رشد بازاندیشی
شــود .آیروناکــس ایــن بازاندیشــی را انجــام داده اســت و

منجــــــــــیمغلـــوب؟
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هرچندتاکسیهایاینترنتیدرابتدایظهورخودادعامیکردنداینروشبهسود
محیطزیستاست،اماتحقیقاتجدید،اینادعاهارازیرسؤالبردهاست

راهحلیکمشکلنوظهور

پیش به سوی
خودروهای برقی

اوبــر و اپهای مشــابه میتواننــد آلودگی
مضاعفایجادکنندوراهحلپژوهشگران،
قانونگذاری مناســب و نــوآوری تدریجی
اســت .اما یکــی از ســدهای بزرگ بر ســر
راه حل این مشــکل ،قدرت باالیی اســت
کــه البــی «ســیلیکونولی» در سیاســت
مدرن آمریکا و حتی اروپا در اختیار دارد.
البی کــه اوبر نیز یکــی از اعضای تــازهوارد
ولی قدرتمند آن است .چنین مشکالتی
معمــوال بــا دعواهــای حقوقــی طوالنــی و
جلسههای سیاسی بسیاری همراه است
کــه ســالها مراحــل حــل ،قانو نگــذاری و
اج ـرای آن بــه طــول میانجامــد .بنابراین
راهحل طبیعیتر ،منطقیتر و ممکنتر آن
میتواند ســرویسهای جدیدی باشد که
بهدرســتی این مشــکل و زوایای مختلف
آن اعم از سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی،
زیستمحیطی و زیرســاختی را بهخوبی
درک کننــد و در جهت رفع آن با ســاخت
یک برنامــه نویــن در همیــن حــوزه ولی با
عملکردی جدید به مقابله با آن بپردازد.
یکــی از اولیــن نمونههــای چنین مــوردی
برنامــه « »Free Nowاســت که بــه طور
انحصاری تنهــا از خودروهای الکتریکی
در نــاوگان خدماتــی خــود اســتفاده
میکند .ایــن برنامــه و افراد پشــت آن در
لندن کار خــود را شــروع کردهاند و مدعی
هســتند بزرگترین ناوگان تاکســیهای
الکتریکــی آنالیــن در سراســر اروپــا را در
اختیار دارند .فرینو در بیش از صد شهر
اروپایی فعال است و ماهانه از طریق ۱۵۰
هــزار راننده خــود بــه بیــش از  ۱۴میلیون
مســافر خدمترســانی میکنــد .برنامه
لیفت نیز اخیرا در مقابل این آمار و ظهور
برنامههایــی چــون فرینو واکنش نشــان
داده و با پذیرش خودروهای الکتریکی در
ناوگان خدماتی خود ،گزینه اســتفاده از
آنها را برای آن دســته از مشــتریان خود
که مشغله زیستمحیطی دارند ،فراهم
کرده است.
واکنش اینچنینی از سوی برنامه لیفت
که خود یکی از بزرگترین دارندگان سهم
بازار در این حوزه اســت ،همــراه با نوآوری
از ســوی فرینو که به عنوان شــتابدهنده
در این حوزه عمل کرده اســت ،در ترکیب
با قانونگذاری از ســوی نهادهــای دولتی
کشــورها میتوانــد بهتریــن ســناریوی
ممکن ،یعنی حل مشکلازچندین سو را
رقم بزند .سناریویی که با توجه به آلودگی
فزاینده کالنشهرهای ایران میتواند مورد
استفاده قرار گیرد.
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دهههاســت حملونقــل عمومــی بــه عنــوان یکــی از زمینهساز به وجود آمدن برنامههای الهامگرفته بسیاری
سردمداران مقابله با انتشار گازهای گلخانهای شناخته شــد .در آمریکا برنامــه «لیفت» و در ایــران برنامههایی
میشود .در بســیاری از کشــورها این اندیشــه به قدری از قبیــل اســنپ و تپســی بهســرعت شــروع بــه پیــروی
اقبــال یافتــه کــه ســرویسهای حملونقــل عمومــی به از ایــن نــوآوری کردنــد و حــاال تاکســیهای اینترنتــی در
طــور کامــل ملــی و مجانــی هســتند ،ماننــد
قالب برنامههای مختلف بــه بخش ثابتی از
کشور لوکزامبورگ .هرچند مفهوم و رسالت
زندگی روزمره مردم بسیاری از کشورها بدل
حملونقــل عمومــی کمــاکان وزن و احتــرام
شدهاند .اما از همان ابتدا نیز ورود این نوع از
باالیــی در ایــن مبحــث دارد ،امــا ایــن حــوزه
حملونقل بهخصوص در ایران مسئلهســاز
در زیــر پــر و بــال خــود آمــاری را پنهــان کرده
بــود و بســیاری از اتحادیههــا و صنفهــای
کــه در صــورت افشــای بیشــتر در رســانهها پارسا خاکنژاد تاکســیرانی از رقابت حاصله بسیار ناراضی
میتواند توهــم «پاکیزه» بودن آن را نســبت
بودنــد؛ اتفاقــی کــه خــود منعکسکننــده
به حملونقل عادی از بین ببرد.
 Parsa.khaknezhadاعتراض صنــف تاکســیرانی نیویــورک علیه
@gmail.com
قبل از هرچیز الزم اســت بدانیم حملونقل
اوبر در سال  ۲۰۱۸بود.
عمومی به عنوان یک مفهــوم کلی همچنان
همیــن اواخــر ،یــک تحقیــق از دانشــگاه
به طور قابــل مالحظهای بــه کاهش آالیندههای بشــری «کارنگــی ملــون» ( )Carnegie Melonنشــان داد
کمک میکند .اما بشــر در جهت حفظ سیاره به شکل که به طــور متوســط هر ســفر انجامشــده با اســتفاده از
قابــل زیســت ،نیــاز دارد تغییــرات بســیار زیــادی را در برنامههایــی ماننــد اوبــر و لیفــت  ۲۰درصــد بیشــتر از
سراسر نظام عملیاتی خود اعمال کند .مشکل فعلی در مواقعی که مســافر این مسیر را با وســیله شخصی طی
مقایسه با بسیاری از مسائل دیگر نسبتا کوچک ،ولی میکند ،ســوخت مصرف میشــود .اما دلیــل این اتفاق
قابل توجه و پرچالش است .اما این مشکل چیست؟
چیســت؟ این ســوخت اضافه وقتی تولید میشــود که
یکــی از بزرگتریــن نوآوریهــای ســا لهای اخیــر در رانندههای شاغل در این سرویسها در حال «چرخش»
حملونقل عمومــی ،نوآوری شــرکت اوبر و بــه طور کلی هستند .چرخش به مدتزمانی اطالق میشود که طی
تاکســیهای اینترنتــی اســت .هم در خــارج ایــران و هم آن راننده در انتظار درخواســت جدید برای ســفر و طی
در ایــران ،موفقیت گســترده این شــکل جدید تاکســی مسافت به سمت مسافر است .شــاید در نگاه اول این

آمار و حجــم  ۲۰درصــدی چندان به چشــم نیایــد ،ولی
وقتی درمییابیم «چرخش» بهتنهایی نزدیک به نیمی
از مســافت طیشــده توســط این رانندگان در شهرهای
بزرگ است ،جدی بودن عواقب آن روشنتر میشود.
ممکــن اســت بســیاری تصــور کننــد همانطــور کــه در
گذشــته رســانهها و جو عمومی در تالش بود تــا مردم را
از وســیله نقلیه شــخصی دور کند و ســمت حملونقل
عمومی سوق دهد ،حاال نیز میتواند همین نقش را برای
کمتر کردن استفاده این برنامهها نیز بر عهده بگیرد .اما
آیا به همین سادگی است؟
مطالعهای در ســال  ۲۰۱۹از دانشگاه پنســیلوانیا نشان
میدهــد بیــش از  ۷۰درصــد مــردم در شــهر نیویــورک
داشــتن یک ماشــین را در چنین شــهر بزرگــی بهصرفه
نمیداننــد .نظری کــه غالبــا در میــان شــهروندان دیگر
کالنشــهرها مانند توکیــو و لنــدن نیز دیده میشــود .با
گسترش شهرســازی و کمتر شــدن حاشیهنشینی طی
سالهای پیش رو ،این  ۲۰درصد بهمرور بیشتر و بیشتر
خواهد شــد .تا جایی که ممکن اســت یک روز استفاده
بیرویه مــردم از خدماتی مانند اوبــر بیش از صددرصد
آلودگی بیشــتر نســبت به ســفر شــخصی تولیــد کند.
از نظــر اجتماعــی نیــز عمــوم مــردم ترجیــح میدهنــد
در تنهایــی و آرامــش ســفر کننــد .بنابراین این مشــکل
میتواند در دهــه آینده به یک مشــکل جدی بــا زوایای
اجتماعی ،اقتصادی و زیرساختی تبدیل شود.

هیچندیدهایهنوز!
انتشارات

مردادماه  ۱۴۰۰با حمایت شرکت ایرانسل
 ۳کتاب جدید انتشارات را هپرداخت به بازار
نشر ایران ارائه شد .این کتابها درباره دنیای
دیجیتال و مدیریت پیچیدگیهای آن هستند.
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باز آفرینی
محصول

یسازند و
می چینی
آن به سر
ن نسیم در
تهمیشه
تانگیز با

H I S T O R Y O F
I N N O V A T I O N

چگونه کسبوکارتان را متحول و
در عصر دیجیتال خلق ارزش کنید

باز آفرینی محصول

را متحول
نتی تفکر
ن کتاب
کلدهی
د متصل

تاريخنوآوری

اریک شافر
دیوید ساوی
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علی قربانزاده
سمیه کرمی

ی رهبران
یهگذاران
قتصادی
ت.
بوکارها
صبکنند

چاپ دوم

انتشارات

انتشارات

بالکچین برای کسبوکارها

بالکچین
برای کسبوکارها

ابزارها و سالحها

چگونه در عصر دیجیتال خلق ارزش کنیم

کتاب «ابزارها و ســاحها» اثر «برد اسمیت» ،مدیر ارشد

شرکت مایکروســافت اســت که روایتی جذاب از
کابینفورالنگر ،کریستوف اوزوریو
دیوید

بالکچین برای کسبوکارها

خلبان یکی از بزرگتر ین شــرکتهای فناوری حال حاضر
دنیا؛ یعنی مایکروسافت ارائه میکند .اسمیت در این کتاب
توضیح میدهد که چگونه فناوری ،هم به ما قدرت میدهد
و هم ما را تهدید میکند .او همچنین نقش و قدرت دادهها
در جهان کنونی را به تصویر میکشــد و گزارشــی دقیق و
هیجانانگیز از جنجالهایی ارائه میکند که دنیای فناوری
در یک دهه گذشته با آن مواجه بوده است.

بامقدمهایاز

بیلگیتس

مترجم:ثناجهاندار

ابزارهاوسالحها

بالکچین در حال تغییر دنیای کسبوکار است .استراتژی
شــما چیســت؟ رهبران ســازمانهای آیندهنگر در حال
بررسی این موضوع هستند که بالکچین چگونه میتواند
کســبوکار آنها را متحول کند .این کتاب یکی از اولین
کتابهایی است که در مورد این فناوری تحولآفرین برای
رهبران کسبوکاری نوشته شده است .دیوید فورالنگر و
کریستوف اوزوریو ،نویسندگان کتاب ،هر دو در شرکت
مشهور گارتنر کار میکنند.
این کتاب به شما کمک میکند:
ارزیابی کنید که بالکچین چگونه بر کسبوکار شما تأثیر
میگذارد.
گزاره ارزش پیشنهادی بالکچین را کشف کنید.
ســرمایهگذاریهای نزدیک و میانمدت در این حوزه
انجام دهید.
سازمان خود را در یک فضای رقابتی جدید قرار دهید.
با مطالعه این کتاب پتانسیلهای بالقوه فناوری قدرتمند
بالکچین را درک کرده و راههای بهرهگیری از این فناوری را
در کسبوکار خود فرابگیرید.

ابـــزارهــــــا

انتشارات

 169هزار تومان

736975

9

انتشارات

شارات

ISBN 978-622-97369-7-5

786229

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

برد اسمیت  /کارولان براون
انتشارات
 179هزار تومان

انتشارات

و

مترجم :محمدرهبان

ISBN 978-622-97829-0-3

782903

786229

9

انتشارات

چگونههوشمندانه
شکستبخوریم؟

بخش بزرگی از نوآوریها هر چقدر هم که الهامبخش
باشند سرانجام به زبالهدان تاریخ میروند .چالش آینده
این است که بفهمیم چگونه درست کنار بکشیم
چالش بین نوید نوآوری و هزین ههــای گزاف آن گریزناپذیر
اســت .چگونگی مدیریت ایــن چالش در دو کتــاب ارزنده
آورده شده که روند دردناک تحقیق و توسعه در چند نمونه
از بزرگتریــن و مشــهورترین شــرکتهای آمریــکا را بیــان
میکننــد؛ کتاب «آفرینــش آمریکایی :یک قــرن اختراع و
شــوق به فناوری» توماس پی هیــوز 1985 ،و کتــاب «علم و
راهبرد شرکت» نوشته دیوید هانشل و جان کنلی اسمیت،
 .1988این کتابها گستره طیف نوآوری را در بر میگیرند و
همزمان هیجان باورنکردنی و سودمندی فوقالعاده تبدیل
یک طرح جدید جســورانه به صنعتی کامال نوین را شــرح
میدهند .فناوری حتی اگر درگیر کسب سهم از بازار باشد،
یهــا را هم به ســوی خود جلب میکنــد .آنها
خیالپرداز 
عالوه بر این واقعیتهای تلخ ناکامی و ناامیدیها را هم بیان
میکنند .نویســندگان این کتابها بهدرســتی تشــخیص
دادهانــد کــه بخــش بزرگــی از نوآوریها هــر چقــدر هم که
الهامبخش باشند ،سرانجام به زبالهدان تاریخ میروند.

پلی به نام مفاهیم

این دو کتاب برخی برداشتها پیرامون نوآوری را مورد تردید
قرار میدهند .به عنوان نمونه «آفرینش آمریکایی» عمال
این تصور را مردود میداند که مخترعــان بزرگ قهرمانانی
بودندکهتازماندستیابیبهابزارهاییبرایحلیکمشکل،
با وســواس درگیر کار میشــدند .هیوز در عوض غولهایی
مانند ادیســون ،ویلیام اســپری و الیهو تامســون را نوابغی
میداند که برای ایجاد سامانههای فنی حل مشکالت تالش

کردند .وقتی که ادیسون المپهای روشنایی را اختراع کرد
در فکر المپ روشــنایی نبود ،بلکــه در تالش بــرای طراحی
ســامانه الکتریکــی رســاندن روشــنایی بــه یک شــهر بود.
المپ روشــنایی یکی از برســاختههای این ســامانه و البته
حیاتیترین آن بود .همچنین بر پایه برداشــت هانشــل و
اســمیت ،وقتی واالس کاروترز در شــرکت دوپوینت اصول
پلیمریزاســیون را کشــف کرد که در نهایت منجر به تولید
نایلون به عنوان یکی از موفقترین نوآوریهای تاریخ شــد،
عالقهای به اختراع مادهای جدید نداشــت ،بلکه به دنبال
درک ترکیب علمــی و فناورانه (ســامانه) مــواد ترکیبی بود.
مخترعانی چون ادیسون و کاروترز دقیقا از آنجا که خود را
توجوی
در حال ایجاد سامانه میدیدند ،پیوسته در جس 
زمینهها و مفاهیمی بودند که دربــاره آنها اختراعی کنند.
هیوز دریافته که مفاهیم «برای مخترع پلی است در جهت
کشــف یا اختراع در قلمرو ناشــناختهها .ادیسون تلگراف
چهارگانه را که احتماال پیچیدهترین و زیباترین اختراعش
است ،تقریبا بر پایه قیاس آن با سامانه آب شامل پمپها،
لولهها ،سوپاپها و چرخهای آب طراحی کرد».

کارخانههای نوآوری از کجا شکل گرفتند؟

این رفتار ســاختیافته از دیدگاه پژوهشــگران خاص فراتر
رفت .آنگونــه که در هــر دو کتاب بیان شــده ،شــرکتها در
دنیای واقعی و بــازار به دنبال نــوآوری ،اختراع و محصوالت
توجوی الگوریتمها و فرایندهایی
نیستند ،بلکه در جس ـ 
هستندکهنوآوریرابهیکعملکردسازمانیقابلپیشبینی
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زنگ خطر به صدا در آمده است...
مگر مؤسسات فرهنگی معاف
از مالیات نیستند؟
چرا ،این موضوع در قانون هســت ولی به آن عمل
نمیشود .میگویند این قبال تصویب شده و االن
دیگر کارایی ندارد.

امکان اتصال ایران به بازار جهانی است؟
دالیــل مختلفــی دارد .مــا در ای ـران چیــزی بــه نام
ســرمایهگذاری در بازی به صورت حرفهای نداریم
و در مجموعه خودمان هم ســرمایه نپذیرفتهایم،
چون سرمایهگذار ایرانی آن ویژگیهای سرمایهگذار
خارجی را نــدارد .ســرمایهگذاران معمــوال کارهای
دیگری دارند و بخشــی از پول خــود را روی این کار
میگذارنــد .در حالــی کــه ســرمایهگذار خارجــی
میتواند ارتباط شــما را با ناش ـران مختلــف برقرار
کند و زمینهای را فراهــم آورد که نیروی متخصص
بگیرید .حتی شــما را بــه بازارهای ســرمایهگذاری
دیگر وصــل میکنند .چون ایران فضای بســتهای
دارد و هیچکدام از این امکانات در دسترس نیست،
سرمایهگذاری محدود به این است که پولی جزئی
در یــک رانــد بدهنــد و آن را بــا یــک ســود بانکــی
مقایسه کنند و درآمد بخواهند .از آن شیوه درست
و اصولی ســرمایهگذاری روی صنعت بازی ،چه از
نظر حجم و چه مدل سرمایهگذاری ،فاصله زیادی
داریم .اینجا مســائل حقوقی اجــازه نمیدهد آن
مدلازسرمایهگذاریوسرمایهپذیریشکلبگیرد.

پای صحبتهای بازیسازان که
مینشــینیم ،از وضعیــت نیروی انســانی
گالیــه دارنــد و میگویند مهاجــرت نیروی
متخصص ،تیمیابی را روزبهروز دشوارتر از
گذشته میکند .شما چقدر با این مسئله
درگیــر بودهایــد و مهمتر یــن علــت ایــن
مهاجرتها را چه میدانید؟
چند ســال پیــش در مصاحب ـهای گفتم مشــکل
مهاجرت در ایران به بحران جدی تبدیل میشود.
االن آن بح ـران ایجــاد شــده و آژیــر قرمــز بــه صدا
درآمــده اســت .آ نقــدر نیــرو مهاجــرت کــرده کــه
حتــی نیروهــای عــادی هــم خیلــی کــم شــدهاند.
شــش ،هفــت نفــر از دوســتان نزدیکــم رفتهاند و
یســافت
اتفاقا در شــرکتهای مطرحی چون یوب 
و مایکروســافت مشــغول بــه کار هســتند .حتی
ترکیه تسهیالتی برای اقامت دارد و اگر خانهای در
آنجا اجاره کنید ،یک ســال اجازه اقامت خواهید
داشــت .در آنجا هــم ب هراحتــی میتوانید بــه بازار
جهانی وصل شــوید .در نتیجه حتی کشورهایی
چون ترکیه ،ارمنستان و گرجستان نیز به مقاصد
مهاجرتی تبدیل شــدهاند .این در حالی است که
تا پنج سال پیش این کشــورها چیزی برای عرضه
نداشتند .اما سرمایهگذاری کردهاند و تسهیالت
خوبــی ارائــه میدهنــد .حتــی بســیاری از تی مهــا
عالقهمند به مهاجرت هستند ،چون میتوانند با
بازار جهانی در ارتباط باشند و سانسور و مجوزی
هم در کار نیست.

اگر مشکالتی که به آنها اشاره
کردید نباشند ،آیا تیمهای ایرانی از نظر فنی
قابلیترقابتدرفضایبینالمللیرادارند؟
از نظــر نیــروی انســانی و دانش و تجربه ب هشــدت
قدرتمندیم .زمانی که بنیاد ملی بازیهای رایانهای
تأســیس شــد ،کشــور لهســتان هــم شــروع بــه
یســازی کــرد .در حال
ســرمایهگذاری در حوزه باز 
بهــای قدرتمند
حاضر لهســتان بــه یکــی از قط 
بازیسازی تبدیل شده و خیلی از شرکتهای بزرگ
در لهستان هستند .دولت منطقهای برای استقرار
بازیسازها ایجاد کرده که مالیاتش صفر است .در
مقایسه تطبیقی بین ایران و لهستان میبینیم که
آنها هم مثل ترکیه خیلی از ما عقبتر بودند ،ولی
امروز سهمشان از بازارهای جهانی قابل قیاس با ما
نیست.درایرانازنظرفنیونیرویانسانیتوانمند
چیزی کم نداریــم ،ولی چــون هنوز صنعــت بازی
شکلنگرفته،همهچیزابترمیماندوچرخهشکل
نمیگیرد .هرچه هست ،به شکل خودجوش و از
روی عالقه افراد شکل گرفته است.

با توجــه بــه اینکــه دانشبنیان
هســتید ،توانســتهای از مزایای آن بخش
استفاده کنید؟
تنها در یک مورد که بخشیدن بیمه قراردادها بود،
از مزایا استفاده کردیم.
بر اساس کدام ویژگیتان مجوز
دانشبنیان دریافت کردید؟
ما جــزو صنایــع خالق هــم هســتیم و بیشــترین
میزان دانلود را در کشور داشتیم .برای بومیسازی
برخی از فناوریها هم فعالیتهایی داشتهایم .به
عالوه اینکه به خاطر وجه آموزشی بازیهایمان در
شوپرورش از این بازیها استقبال کردهاند و در
آموز 
برخی مدارس از آنها استفاده میشود.

در حا لــی کــه ترکیــه بــا
ســرمایهگذاری گســترده فضــا را ب ـرای کار
بازیسازها آماده کرده است ،چرا این مدل
یشــود؟ بــه خاطــر نبود
در ای ـران پیــاده نم 

اگر بخواهید چند بازی قدرتمند
و موفق ایرانی را نام ببرید ،به چه بازیهایی
اشاره میکنید؟
تیم کوئیز آو کینگز عملکرد خوبی داشــته است.
بازی پسرخوانده از استودیو پاییزان و بازی منچرز
هم موفق بوده است .استودیو آواگیم هم بازیهای
متنوع و خوبی دارد و تولیدشان باالست .شرکت
مدریــک کــه در گذشــته بــازی خــروس جنگــی را
داشــت ،حاال گلمراد و فرزنــدان مرتــا را دارد که در
خارج از کشور منتشر شده و پرطرفدار است .بازی
بیستون هم در دسته بازیهای موفق و جذاب این
سالهاست.
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روزهایبدکیسون

غولمشهورساختمانیدرگزارشسال 99سازمانمدیریت
صنعتی 100میلیاردتومانکاهشدرآمدداشتهاست؛چرا؟
اگــر اهــل ســینما باشــید و بــه نیــکالس کیــج اندکــی
عالقــه داشــته باشــید ،احتمــاال نــام فیلــم مشــهور
جــان مــدن و نیــکالس کیــج بــا نــام عــود ســروان کورلی

( )captain corelli's mandolinرا شــنیدهاید .فیلمی
که در آن دختری یونانــی در یک دوگانه عاشــقانه میان
نامــزد یونانــی و عاشــق ایتالیایــیاش گرفتــار میشــود.

کتابهایی درباره بالکچین
خرید از فروشگاه اینترنتی انتشارات راهپرداخت
و فروشگاههای معتبر آنالین ایران
انتشارات

فرصتیکهآنجلبرایدیگران ایجادکرد

گزارش REPORT

بوکاراجتماعیمکزیکیکهباایدهوعالقهیکپسر
دربارهیککس 
مبتالبهسندرومداونآغازشد
آنجل گابریل نوا مندوزا یک روز در حال بازگشت از مدرسه به گابریال و فرانسیسکو میگویند پسر آنها عاشق حیوانات
مادرش گفت« :مامان من دیگر بچه نیستم .میخواهم کار بود .او مجذوب سگها بود .وقتی به محل تولد پدربزرگش
کنم و درآمد کسب کنم ».گابریال میگوید« :آنجل از مدرسه در پوئبال میرفتند ،آنجل دور بوقلمونها میچرخید .مادرش
آمد و به ما گفت دیگر بچه نیست .میخواهد کسب درآمد میگوید« :او واقعا دوست داشت در کنار پرندگان و جوجهها
داشته باشد و همچنین به ما گفت میخواهد ازدواج کند ».باشــد و در جم ـعآوری تخــم آ نهــا همــکاری کند .ما ســعی
از آن لحظه به بعد گابریال مندوزا و همســرش فرانسیسکو کردیم بهترین گزینه را انتخاب کنیم .میترسیدیم ساختن
نوا وظیفه یافتن شــغل برای پســر خود ،مرد جوان مبتال به خانه شــبانهروزی برای س ـگها ســخت باشــد ،زیرا هاری یا
ســندرو م داون را بر عهــده گرفتنــد ،اما فرصتها زیــاد نبود بیماریهایی هست که میتواند آنها را آلوده کند».
و یافتن مکانی مناســب مشــکل بود .گابریال میگوید« :ما فرانسیسکو نوا ،پدر آنجل ،نیز به این ماجراجویی پیوست.
حدود شــش ماه به دنبــال کار بودیم .بعضیها
مردی که تا آن زمان در اداره دولتی فدرال خدمت
موافقت میکردند اما ما (پدر و مادر آنجل) باید
میکرد ،تصمیم گرفت شــغل  25ســاله خود را
در طول ســه ماه آموزش همراهــش میبودیم تا
برای کمک به پروژه پسرش ترک کند .او میگوید:
مطمئن شــویم او یــاد میگیرد .بــه همین دلیل
« 25ســال در این مؤسســه کار کــردم و این یک
توجوی پروژهای شخصی برای
شروع به جس ـ 
نقطــه عطــف بــود؛ ادامــه کار یــا ماجراجویی با
آنجل کردیم».
ترانه احمددوست خانواده ...من کارم را ترک کــردم و همه دورههارا
به این ترتیب چهار سال پیش مسیر پاوو داون،
گذرانــدم .هیچچیزی نمیدانســتم امــا وقتی با
تعاونی مســئول تولید بوقلمونهای ارگانیک با  taraneh-ahmaddoustآنجل همراهی کردم ،درها برایم باز شد .زندگی
@yahoo.com
مشــارکت جوانان مبتال بــه ســندرومداون آغاز
را با همسر و پسرم به گونهای متفاوت دیدم ».به
شد.
اینترتیبآنجلودوجواندیگرباشرایطمشابه
به لطف دو نفری که آنها را در این مســیر راهنمایی کردند،
همهچیز از عشق به حیوانات شروع شد
ژولین و مهندس ورونیکا ،آموزشهای الزم را برای شروع تولید
والدین آنجل مکانی را پیدا کردند که آموزش و فرصت توسعه گوشت بوقلمون دیدند.
بوکار و همچنین بودجه الزم برای شروع آن را ارائه
ایده کس 
یک شرکت تعاونی با رشد 90درصدی
میداد .پس از اتمام آموزش ،گابریال مندوزا که قبال مدیر یک
شرکت بود ،تصمیم گرفت کار خود را ترک کند و خود را کامال پــاوو داون چهار ســال اســت به عنــوان یک شــرکت تعاونی
فعالیت میکند و به گفته بنیانگذاران آن ،این برند ساالنه90
وقف کمک به فرزندش در انجام پروژه خود کند.
او میگویــد« :ما به دنبــال جایی بودیــم که بتوانیــم آموزش درصد رشد کرده و فروش یک میلیون و 300هزار پزو مکزیک
ببینیم و در نهایت مکانی به نام صندوق توسعه اجتماعی را به دست آورده است .آنها میگویند ارزشهای کار گروهی
مکزیکوسیتی را پیدا کردیم .دورهها را در آنجا شروع کردیم تا و اصولی را که تعاونــی با آنها کار میکند ،دیــده بودند و این
به کارگاه امپرند رسیدیم .آن آموزش شش ماه طول کشید .چیزی بود که وادارشــان کرد خود را در این راه تثبیت کنند و
پس از گذراندن آن دوره ،آنها منبعی در اختیار ما گذاشتند از همه مهمتر از آینده جوانانی با ش ـرایط مشابه محافظت
که بتوانیم پروژه خود را با آن شروع کنیم .آنجا بود که تصمیم کنند .آنها بورسیه تحصیلی نیز دارند .متأسفانه بنیانگذار
گرفتم کارم را ترک کنم .به شوهرم گفتم من کار را ترک میکنم ،پاوو داون ،آنجل گابریل نوا مندوزا ،در  25سالگی در  31ژوئیه
چون میخواهم از آنجل حمایت کنم ،میخواهم با او باشم  2021درگذشــت .با این حال می ـراث او باقی خواهــد ماند تا
سایر همکارانش بتوانند در فعالیتهای کشاورزی پیشرفت
و جلو بروم».

مسیری که پراپل طی کرد

کنند.پدرومادرآنجلمیگویند«:درحقیقتماباغمواندوه
عمیق پیش میرویم .توضیحناپذیر است .با این حال پسران
هر روز با ما صحبت میکنند و به ما میگویند که اکنون آنها
فرزندان ما هستند .آنها پاوو داون هستند .ما قصد نداریم
اســتراحت کنیم تا به آنچه کاپیتان ما ،آنجل ،گفت دست
پیدا کنیم .ما به او گفتیم که او کاپیتان تیم است .امروز فکر
میکنیم که این مسیر برای ما ساخته شده بود».
با سرمایهگذاری در این برنامه ،شرکت مزرعه خود را توسعه
میدهد و هر روز تعداد بیشــتری از کودکان دارای معلولیت
را به کار میگیــرد .در حال حاضر آنها  32جوان در لیســت
انتظار دارند که پــس از راهاندازی واحد تولیــدی خود به تیم
آنها ملحق میشوند.

تسلیمنشوید

بنیانگذاران پاوو داون میگویند« :آنجل یک فرصت خوب
برای همتیمیهای خود باقی گذاشت و ما تا انتها در اینجا
تالش میکنیم .آنها وقت زیادی ندارند .به دلیل مشکالت
قلبی و شرایط جسمانی ،ممکن اســت فرصت لذت بردن
برایشــان بســیار کوتاه باشــد .در حال حاضر همه جوانان
در یافتن شــغل بــا مشــکل روب ـهرو هســتند و افــراد دارای
معلولیت بسیار بیشتر از ســایرین در معرض آسیب قرار
دارند .به همین دلیل اســت که مــا باید به آ نهــا کمک و از
ایشــان حمایت کنیم .جامعه باید انســانی شــود و با همه
دختران و پسران یا افراد دارای معلولیت همکاری کند ».پدر
و مادر آنجل توضیح میدهند که برای مشارکت افراد دارای
معلولیت در کسبوکار صبر زیادی الزم است .با این حال
«ارزشــش را دارد» .فرانسیســکو میگوید« :من بهجرئت
میگویم آنها در همه فعالیتهایی که انجام میدهیم ،از
ما پیشی میگیرند و همیشه به دنبال رشد و کمال هستند.
ما با ســرعت خود حرکت میکنیــم ،اما پــس از آن دیگر به
آنها نمیرسیم ،زیرا اگر تعهدی داشته باشیم و برای مثال
قرار است ســاعت شــش صبح در دفتر مالقاتشــان کنیم،
آنها ساعت پنج میرسند ،چون دوست ندارند دیر کنند.
آ نهــا از همهچیز لــذت میبرنــد؛ از همــه چیزهایــی که ما
نمیتوانیم ببینیم».

نوآور مالی
استرالیایی
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پراپل ،پلتفــرم مالی شــرکتهای کوچک
و متوســط ،در ســال  2021به عنــوان یکی
از خالقتر یــن شــرکتهای اســترالیایی
معرفی شــده اســت .ایــن پلتفــرم که هم
ابزارهــای اعتبــاری و هــم پرداختــی بــه
مشاغل کوچک و متوسط ارائه میدهد،
برنده بهترین نــوآور  B2Bدر جوایز فاندر
اینوویشن امسال شده است و از فهرست
کوتاهی که شــامل لــگال ویــژن ،هامپرو و
ویلبرنیز میشود ،پیشی گرفته است.
پراپل در ســال  2016تأســیس و در آوریل
امســال به بــورس اوراق بهــادار اســترالیا
اضافه شــد .هدف آ نهــا این اســت که از
طریقپلتفرمهوشمصنوعی،چالشهای
نقدینگی شرکتهای کوچک و متوسط را
کاهش دهند و بــه صاحبان
مشــاغل اجــازه دهنــد تا
به خــط اعتباری تــا 100
هــزار دالر دسترســی
داشته باشند .این ابزار
در کنــار مجمو ع ـهای
از ابزارهــای پرداخــت از
جملــه گزین ههــای «االن بخــر،
بعدا پرداخت کــن» قرار میگیــرد .پراپل
با ارائه یک پلتفرم همهچیــز در یکجا که
برای ارزیابی دقیق نیازهای مالی مشاغل
کوچک و متوســط طراحی شــده اســت،
خودراازسایرفناوریهایپیشرفتهمتمایز
کرد .این بستر ابتکاری و منحصربهفرد،
تعهد آنها را به ارائه راهحلهای ســریع و
آسان به مشتریان نشان میدهد.
هانگــری هانگــری ،یکــی از مشــاغل
یشــده در جوایــز تــابآوری
فهرستبند 
سازمانهای مســتقل غیرمتمرکز ،سال
گذشته نیز در میان برندگان بود.
پراپل و هانگری هانگری برای ارائه خدمات
بــه مشــاغل کوچــک و متوســط در طول
چالــش همهگیــری کوویــد  19راهانــدازی
شــدند و کریس الیس ،رئیس این جایزه
در استرالیا ،آنها را به دلیل حل خالقانه
مشــکالت در چنین زمان دشــواری برای
مشتریان تحســین کرد .به گفته الیس،
همهگیــری بســیاری از مشــاغل را وادار
کرد چابکتر و مقاومتر شوند و در نتیجه
بســیاری از آ نهــا نــوآوری را در اولویــت
ق ـرار دادنــد و رونــدش را تســریع کردنــد.
او میگویــد« :کس ـبوکارهایی کــه از این
فرصتهای جدید اســتفاده کردهاند ،در
حال پیشرفت هستند و نوآوری در قلب
این امر قرار دارد».

