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چین جدید
 چین نوآور

از شروع یک صنعت تا 
رهبر بازار شدن در آن برای 

چین چقدر زمان می برد

سرمایهگذاری
23میلیارد
تومانی
حرکتاول

پذیرفتن مشاغل 
نخواستنی

نگاهی به نقش ربات ها 
در آینده کاری؛  نگرانی ها 
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درباره برهم زدن بساط یک اجرای موسیقی  در کارخانه نوآوری
رنسانس اقتصاد نوآوری یا عصر یخبندان سوپرکمپ پادرو 

کمپی برای کمک به 
کسب وکارهای اینستاگرامی

ویزیت های آنالین 
کمـتـر   از 500 هـزار

گالیه های 
جدی فعاالن 

کسب وکارهای 
نوآور از بستن 

دست وپای 
بخش خصوصی 

سالمت
بازیگر هرز وارد 
BNPL نشود!

هفدهمین رویداد فیناپ برگزار شد

شریعتمدار می گوید 
جیبیت هدف و مزیت 
رقابتی خود را  حل 
مشکالت پلتفرم های بزرگ 
کشور در حوزه پرداخت 
تعریف کرده است

حدود  27 درصد از 
گردش آنالین کشور 

و یک تا دو درصد 
تراکنش های شاپرکی 

در اختیار جیبیت 
است

گفت و گو با محمدمهدی شریعتمدار، مدیرعامل جیبیت؛ او می گوید از نظر 
حجم گردش بانکی از 10 بانک کشور، بزرگ تر بوده اند!

تمرکز بر بزرگان
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نظرها و خبرها
V I E W S
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هفتــه گذشــته فیلمــی در شــبکه های اجتماعی 
پخش شــد که بازتاب گســترده ای در شــبکه های 
ماهواره ای فارسی زبان داشــت. آن گونه که از فیلم 
پیداست، فردی از حراست کارخانه نوآوری آزادی 
وسط اجرای موسیقی زنده به روی سن می آید و به 
نوازنده و خواننده گروه می گوید جمع کند. خواننده 
کــه روی زمیــن نشســته از پایین بــه باال بــه مأمور 
حراست نگاه می کند و تعجب زده می پرسد شعر 
که غلط نیســت! اجرا هم که مجوز دارد. شاه بیت 
صحبت های او این است: چرا؟ و این چرایی است 
که پاسخ داده نمی شود. این تصویر به نظرم اهمیت 
زیــادی دارد و بایــد در ابعاد بــزرگ چاپ شــود و در 
ورودی کارخانه نوآوری آزادی نصب شود که وقتی 
مدیران ارشد این کارخانه  و نهادهای 
باالسری صبح به صبح کرکره آنجا را 
باال می دهنــد، بدانند که تــوان یک 
مأمور حراســت از همه آنها بیشتر 
اســت. بــه هیچ وجــه نمی خواهــم 
تالش هــای عزیــزان مشــغول در 
بخش هــای حراســت را زیــر ســؤال 
ببــرم و معتقــدم ایــن عزیــزان جــزء 

زحمت کش ترین فعاالن هستند.
بــه هیچ وجــه هــم نمی خواهــم بــا 
شــبکه های ماهــواره ای فارســی زبان هم صدایــی 
داشته باشم؛ آنها از این فرصت استفاده کرده اند 
که حرفی را که سال ها گفته اند، بار دیگر تکرار کنند. 
از نظر شــبکه های فارســی زبان خارج از کشور، در 
ایران کسی نمی تواند موفق شود و اگر کسی موفق 
شده، حتماً ارتباطات ناصوابی با مسئوالن دولتی 
دارد و به قولی این هم از خودشان است! حاال سؤال 
من این اســت که چرا باید بنزین بر آتش شعله ور 
چنین افرادی بریزیم که مدام تکرار می  کنند در این 

کشور نمی توان سالم کار کرد! 
ســؤال من از کســانی اســت که در معاونت علمی 
ریاســت جمهوری نشســته اند و مــدام بیــالن 
می دهند که چگونه اقتصاد نوآوری کشور را شکوفا 
کردند! حاال شاید بگوییم یک کنسرتی هم متوقف 
شد؛ زمین که به آسمان نرسید! منتها به قول برخی 
زور چند وانــت و بلندگو گویا بیشــتر از مجوزهای 
دولت مستقر است. آیا در کارخانه نوآوری آزادی 
برای برگــزاری یک کنســرت در آن فضــای محدود 
مجوزی تعریف شده است؟ اساساً این گروه مجوز 
داشته اند؟ بعید است که در این مملکت در چنین 
فضــای بســته ای گروهــی ســرخود در آمفی تئاتر 
شــروع به نواختن کرده باشــند. حال اگر این گروه 
مجوز داشته است، بر مبنای چه مجوزی ناگهان 
وسط اجرا کار متوقف شده است؟ معاونت علمی 
ریاســت جمهوری مدعی اســت که در ســال های 
گذشته حامی اســتارتاپ ها و دانش بنیان ها بوده 
است. همین جا از تمام زحمات این دوستان تشکر 
می کنم؛ ولی ســؤال مــن این اســت که اکنــون چه 
الزاماتی تدوین شده است؟ برای شــروع، الزامات 
فعالیــت کســب وکارها و اســتارتاپ ها در کارخانه 
چقدر شــفاف و روشــن اســت؟ اگر خــدای نکرده 
خطایی در کارخانه رخ دهد، فرایند برخورد چگونه 
است؟ معتقدم اگر نتوانیم در یک جامعه کوچک 
به نام کارخانه نوآوری، آن فضای ایده آل را درست 
کنیــم، چگونــه می خواهیــم در کل کشــور تغییــر 

رو به جلو ایجاد کنیم؟
امیدوارم ایــن موضوع به نقطه ای تبدیل شــود که 
رنسانســی در حوزه قانــون و اجــرای قانون باشــد. 
نوآوری در فضای بدون قانون زنده نمی ماند. قانون 
بد باید از طریق قانون شکسته شود و همه باید در 

چهارچوب قانون فعالیت کنند. 

INTROسرآغاز

درباره برهم زدن بساط یک اجرای موسیقی 
در کارخانه نوآوری و پرده هایی که افتادند

رنسانس اقتصاد نوآوری یا عصر یخبندان

کمپی برای کمک به 
کسب وکارهای اینستاگرامی

سوپرکمپ پادرو 
پلتفرم پادرو در راســتای کمک به توسعه کسب وکارهای 
اینستاگرامی و رشــد این دســت از فروشندگان، کمپینی 
ویژه با نام ســوپرکمپ راه اندازی کرده که در آن به کســانی 
که حق اشــتراک پادروشاپ و بسته آموزشــی را خریداری 
کنند، جواز حضور در رویداد سوپرکمپ به صورت رایگان 

اعطا می شود.
ســوپرکمپ پادرو یــک دوره عملی-آموزشــی بــا همکاری 
تعــدادی مدرس حرفــه ای و خبــره در حوزه فروشــگاه های 
اینستاگرامی است که در صفحه اختصاصی سوپرکمپ 
پــادرو برگــزار می شــود. بــرای حضــور در این کمپیــن، الزم 
اســت که فروشــندگان با صفحه کاری خودشان صفحه 
اختصاصــی ســوپرکمپ را دنبــال کــرده و از طریق لینک 
موجــود در صفحــه، بســته حــق عضویــت شــش ماهــه 
پادروشاپ و بسته آموزشی ســوپرکمپ را با تخفیف ویژه 
50 درصدی خریداری کنند. پس از این اتفاق تیم پادرو با 
فروشندگان تماس گرفته و توضیحات مرتبط با فعال سازی 
بسته آموزشی را ارائه می دهند. به همین ترتیب درخواست 
دنبال کردن صفحه اختصاصی ســوپرکمپ پــادرو تأیید 
می شــود و متقاضــی می توانــد در طــول دوره از مطالــب 

آموزشــی کمپیــن و تمرین هایــی کــه فقــط در آن صفحه 
منتشر می شود، استفاده کند.

این دوره از ابتدای مردادماه آغاز شــده و به مدت دو هفته 
ادامه خواهد داشــت. مباحث سوپرکمپ شامل آموزش 
اینستاگرام، تولید محتوا، بازاریابی و فروش، مدیریت مالی 
کسب وکار و تبلیغات در اینســتاگرام است. هدف اصلی 
از ایــن رویداد، کمک به افزایش فروش و آشــنایی بیشــتر 
با راهکارهای اصولی مدیریت کسب وکار است. در پایان 
ســوپرکمپ نیز، برای فروشــگاه هایی که با جدیــت دوره را 
دنبال کنند، ســورپرایز ویژه ای از ســوی پادرو تدارک  دیده  
شــده که در آینده و پیشــرفت کســب وکار تأثیر بســزایی 

خواهد داشت. 
پــادرو یکــی از پلتفرم های فعــال در حــوزه فروش و ارســال 
ســفارش های آنالیــن اســت و بــا امکاناتــی کــه در اختیار 
فروشــگاه های اینســتاگرامی قــرار می دهــد، بــه آنهــا در 

مدیریت و ارسال سفارش ها کمک می کند. 

برنامه »دورهمی هم کار« برای آشنایی برنامه نویسان جوان 
و مدیران دســت اندرکار طرح هــای نرم افزاری برگزار شــد. در 
این برنامه برخی از شرکت هایی که برای توسعه و گسترش 
محصوالت خود در جست و جوی افراد خالق و نوآور هستند، 
در ارتباط نزدیک تر با برنامه نویسان جوان گفت وگو کردند. 
»دورهمی هم کار« به دنبال ایجاد فضای ارتباط مستمر و پویا 
بین توســعه دهندگان و بازار واقعی نرم افزار کشور است که 
توسط »کارگاه کسب وکار رای بین« دنبال می شود. نخستین 
»دورهمی هــم کار« با حمایــت و همراهی شــرکت تی تک و 
گروه فناوری اطالعات و ارتباطات شریف، هلدینگ کومه و 

هلدینگ رسانه ای راه کار انجام شد. 
از آنجــا که هــدف رویــداد ایجــاد پیوند واقعــی و پایــدار بین 
بازیگران فعال در حوزه تولید و توسعه نرم افزار است، برنامه 
رویــداد بر پایــه دعــوت از برخی شــرکت کنندگان مســابقه 
برنامه نویســی کدجــم )Sharif Codejam( شــکل گرفت و 
محل »کارگاه کســب وکار رای بین« روز پنجشــنبه 6 مرداد 
میزبــان گفت وگوی نزدیــک رضا جمیلی ســردبیر کارنگ و 

مدیران عامل رای بین و تی تک با برنامه نویسان جوان بود.

رویداد فینوهک هشتم مرداد با پیام »یک چالش بردار و با 
سرمایه گذار دست بده« آغاز به کار کرد. این رویداد توسط 
مراکز نوآوری فینووا و تکنوتجارت با هدف سرمایه گذاری و 

حمایت تیم های منتخب شروع شده است.  
مریــم نجفــی، مدیرعامــل فینــووا بــا برشــمردن ولث تک، 
اینشورتک، رگ تک، لندتک و پرداخت به عنوان محورهای 
فینوهــک گفــت: »فینوهــک تالشــی بــرای آدرس دهــی 
فرصت های جذاب بــه روز و چالش هــای موجــود کاربران و 

کسب و کارهای خدمات مالی ایران است.«
او هــدف از ســرمایه گذاری تیم هــای منتخــب فینوهــک را 
 ،CBinsight چنین تشــریح کــرد: »طبــق آخریــن گــزارش
عدم دسترســی به ســرمایه مالــی و عــدم ارائه راهــکار برای 
مشــکالت واقعی کاربــران، اولین و دومین دلیل شکســت 
استارتاپ هاســت. در نتیجــه فینــووا در طراحی فینوهک 
)هکاتون حــوزه خدمات مالــی(، از این ابزار نــوآوری باز برای 

کمک بــه شــکل گیری و رشــد اســتارتاپ ها و فین تک های 
ایرانــی، بهــره خواهد بــرد. در همیــن راســتا فینووا طــی دو 
ســال گذشــته در اســتارتاپ های مختلفی از طریــق واحد 
شــتاب دهنده و صنــدوق ســرمایه  گذاری جســورانه خــود 
ســرمایه  گذاری کــرده اســت. تیم هــای منتخــب در ۴5 روز 
سرمایه دریافت می کنند.« مریم نجفی فینوهک را رویدادی 
پلتفرمی بر مبنای نــوآوری باز دانســت و در مــورد آن گفت: 
»فینووا بعد از مشارکت در رویداد استارتاپ اونیو، فینوهک 
را با سمت و سوی پلتفرم نوآوری باز طراحی کرد تا بتواند جایی 
باشد که با بهینه کاوی اکوسیستم های پیشرو فین تک جهانی 
و گرفتن چالش های واقعــی و به  روز از طرف کســب و کارهای 
شناخته شده صنعت مالی، فرصت های موجود را شناسایی 
کرده و به افراد خالق و تیم های فین تک  فعال ایران معرفی کند. 
خوشبختانه در این مسیر مرکز نوآوری تکنوتجارت هم قدم با 

ما در برگزاری این رویداد است.«
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گپ و گفت برنامه نویسان جوان کشور 
با مدیران شرکت های نرم افزاری

 فرصت های همکاری
در دورهمی هم کار

رویداد فینوهک به همت فینووا و تکنو تجارت آغاز به کار کرد

دریافت سرمایه طی 45 روز

رضا قربانی

@mediamanager_ir
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میردامادی در بانک ایران زمین
احمد میردامادی که پیش از این 
مدیرعامل سنباد بود، به عنوان مدیرعامل 
هلدینگ فناوری اطالعات بانک ایران زمین 

به طور رسمی کار خود را آغاز کرد.

همکاری شهرداری با مبین نت
مبین نت در همکاری با ســازمان 
فاوای شهرداری تهران، از راه اندازی اپراتور 
پایش هوشــمند حریق در برج همراه اول، 
ساختمان پالسکو و دو ساختمان مبین نت 

خبر داد.

 

فصل مشترک برگزار شد
رویــداد فصــل مشــترک یکتانت 
دوم مــرداد برگــزار شــد. در ایــن رویــداد از 
گــزارش ســاالنه یکتانــت در ســال 1۴00 
رونمایی و گزارشی از وضعیت بازار تبلیغات 

آنالین کشور ارائه شد.

گردهمایی فعاالن سالمت
ســالمت  فعــاالن  گردهمایــی 
دیجیتال به همت هلثیو و با حضور افرادی 
چون تیم لطیــف، ژوبیــن عالقبنــد، بهزاد 
سیفی و احمد طاهرخانی چهارم مردادماه 

برگزار شد.

هفدهمیــن رویــداد فیناپ کــه ششــم مردادمــاه 1۴01 با 
موضوع »BNPL و آینده پرداخت اعتباری« برگزار شد، 
میزبــان چندیــن ســخنران و دو پنــل مهم بــود. یک پنل 
تخصصی درخصوص چالش های کسب وکار و رگوالتوری 
بود. مهــران محرمیــان، معــاون فناوری های نویــن بانک 
مرکزی؛ امیرحسین داودیان، معاون مشتریان بانکداری 
شــخصی بانک تجارت؛ علیرضا ماهیــار، معاون فناوری 
اطالعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران؛ امید ترابی، 
مدیرعامل دیار دیجیتال؛ آرش بابایی، مدیرعامل ارتباط 
فردا و رسول قربانی، ســردبیر راه پرداخت به عنوان دبیر 

پنل در این گفت و گو حضور داشتند.

BNPL راهکار کارآمدی به نام  
ماهیار با اشــاره بــه وضعیت ایــران در شــیوه رابطه میان 
کســب وکارها و رگوالتــور گفــت: »بیــش از 60 درصــد 
تسهیالت بانک ملی تســهیالت خرد است و مشتریان 
از فرایند پیچیده تسهیالت دهی گالیه دارند. همچنین 
روند کاغذبازی بسیار زیاد است، در صورتی که معتقدیم 
مشکل بزرگ را می توانیم حل کنیم، اما با روش نوآورانه. 
بانــک می تواند نقش واســطه ای را به شــکل دیگری ایفا 
کند، اما باید پذیرفت که فرهنگ جامعه همچنان تمایل 
بــه دریافت تســهیالت نقــد دارد. اینجا راهــکاری مانند 

BNPL می تواند بسیار کارآمد باشد.«
به گفته ماهیار درمورد قانون گذاری هم باید مقررات باز 
و شناور داشته باشیم و می توانیم به مشتری بابت رفتار 

و نوع نگرش و نوع خرید اهمیت داد.
در ادامــه ایــن پنــل، ترابی بــا اشــاره به مســئله ریســک 
سیســتماتیک در اقتصــاد ایــران گفــت: »واقعیــت 
اینجاست که ما دو مدل مسئله داریم؛ یکی ریسکی که 
از وضعیــت اقتصادی می آید و یکی ریســک هایی که ما 
با رگوالتور داریم. اگر خیال مان راحت باشــد که رگوالتور 

فضا را می بیند، شاید دست ما هم بازتر شود.«
بــه گفتــه داوودیــان، حضــور قانون گــذار ضروری اســت 
و داســتان BNPL فقــط مربــوط بــه الیــه نهایی نیســت؛ 
»منافع متضادی در زنجیره ارزش آن وجود دارد؛ کســی 
کــه تأمیــن مالــی می کنــد، می خواهــد نــرخ بهــره خوبی 
داشــته باشــد. اگر از این کار به درســتی مراقبت نشــود، 
می تواند پرداخت هزینه های بیشتر در تأمین مالی خرد 

منجر شود.«
آرش بابایی نیز بااشــاره به اینکــه BNPL در دنیای امروز 
به یــک رونــد تبدیل شــده و رشــد قابــل توجهی داشــته 
اســت، گفت:»مدل نویــن اعتبــار را با مــدل قدیمی تری 
مقایسه کنم؛ کارت اعتباری در ایران جاری است و رگوله 
شده اســت. نحوه مصرف کارت اعتباری عمد  تر است و 

کارمزدهایی دارد، اما کارمزد BNPL صفر است.«

  نیازی به دخالت تنظیم گر نیست
در ادامه این پنل، محرمیان از زاویه دید رگوالتور به شرح 
راهکارها پرداخت و گفت: »اینکه نرخ بهره واقعی مثبت 
است یا منفی تفاوت عمده ای ایجاد می کند و در برخی 

کشورها تسهیالت را بازاریابی می کنند اما در ایران به آن 
نیازی نیســت. در مجلس بســیار تمایل بر این است که 
تسهیالت را از قبل تعیین کنند و تکالیفی برای بانک ها 
ایجاد می کنند. باالتربودن تقاضا نسبت به عرضه را باید 
توجه کنیم. تسهیالت داده می شــود، اما نمی دانیم این 

تسهیالت چگونه خرج می شود.«
او ادامه داد: »عدم اســتفاده مؤثر از اعتبارســنجی جزو 
مشکالت ماست، درحالی که اعتبارســنجی پایه اصلی 
تسهیالت دهی است. نگاه رگوالتور به این موضوع مثبت 
است؛ چراکه بسیاری از مشــکالت را می تواند حل کند. 
معجــزه اعتبارســنجی را به چشــم خــودم دیــدم و واقعاً 
اتصال خروجــی نکول BNPL به شــرکت اعتبارســنجی 
به شــدت می توانــد کمک کنــد و هیــچ نیازی بــه دخالت 

تنظیم گر نیست.«
او تأکید کرد: »بهترین مدل رگولیشــن چیزی اســت که 
بنیان آن از ســمت خــود بــازار بیاید؛ چالش اینجاســت 
که مدلی که از ســمت بــازار می آید فقط بــه دغدغه های 
بازار پرداختند و این زمان رگولیشن را طوالنی می کند.«

محرمیان در پاســخ به اینکه آیا BNPL خــط قرمز بانک 
مرکزی است یا نه گفت: »میزان بهره ای که از کاربر گرفته 
می شــود، خط قرمز بانک مرکــزی اســت. مخاطبان این 
مدل کســب وکاری جوان هســتند و برای دریافت اعتبار 

اشتیاق دارند.« 

  اهمیت تعهد و وفاداری کاربر
پنل دوم با موضوع چالش های کسب و کارهای لندتک با 
حضور امیر حق رنجبر، مدیرعامل لندو؛ نازنین دانشور، 
مدیرعامــل تخفیفــان؛ کســری دولتخواهــی، رئیــس 
هیئت مدیره ســوپر اپلیکیشن تاپ؛ حســام خواجه پور، 
معاون کســب وکار پرداخت الکترونیک سداد و مجتبی 

توانگر، نماینده مجلس برگزار شد. 
نازنین دانشور با اشــاره به تجربه تخفیفان توضیح داد: 
»در دنیا براســاس ترنــد BNPL قدرت خرید مــردم تا 1۷ 

درصد افزایش پیــدا کرده اســت؛ در BNPL به جای پول 
نقد، مــا قدرت خریــد را جابه جــا می کنیم و بیشــتر روی 

کاربر آفالین و تحقق امکان BNPL تمرکز کرده ایم.«
حق رنجبر هم با تأیید صحبت های دانشور درخصوص 
افزایــش قــدرت خریــد بــا BNPL تأکیــد کــرد اینکــه 
تســهیالت بر اســاس نیاز باشــد یا خیر، بــرای اثرگذاری 
BNPL مهــم اســت؛ »یکــی از معایــب تســهیالت خــرد 
هــم این اســت کــه ممکن اســت بــه خریــد غیرضــروری 
منجــر شــود. امــا لزومــاً این طــور نیســت که تســهیالت 
با عــدد بزرگ تــر صرف مــوارد غیرضــروری نشــود. با این 
حال معتقدم BNPL می تواند به اقتصــاد کمک کند؛ از 
این منظر که وام خیلی خرد رشــد پیدا می کند و به رونق 
کســب کارهای خرد می انجامــد. کل لندتک هایــی که بر 
حــوزه وام تمرکز کرده انــد، اولویــت را به تســهیالت خرد 
داده اند؛ چراکه معتقدیم این بخش اثرگذاری بیشــتری 
بر تولیدناخالص داخلی دارد. حاال اگر مبلغ تخصیصی 
به قدری نباشــد که به قــدرت خریــد کمک کنــد، این اثر 

خنثی خواهد شد.«
دولتخواهــی ســخنران بعــدی ایــن پنــل نیــز بــا توضیــح 
ســاختار کلی BNPL عنــوان کــرد: »تعهد و وفــاداری که 
ســمت کاربــر در BNPL ایجــاد می شــود، حتمــاً باعــث 
رشــد اقتصاد خواهد شــد و به ســادگی نمی توان عددی 
بــرای آن برآورد کرد. مهم این اســت کــه BNPL را به یک 
بخش محدود نکنیــم و در حوزه هــای مختلفی همچون 

گردشگری و سالمت نیز توسعه پیدا کند.«
در ادامــه توانگر تأکید کــرد که هر اتفاقی کــه در فین تک 
  BNPLمی افتد، مهم است که رفاه مردم را افزایش دهد؛

هم چنین خاصیتی دارد.
در ادامــه ایــن پنــل حســام خواجه پــور تأکیــد کــرد: 
»می خواهــم خواهــش کنــم کســانی کــه هنــوز تفــاوت 
تســهیالت و BNPL را نمی دانند و آن را هــم ارز وام تلقی 
می کننــد، وارد ایــن بــازار نشــوند. بــه تعبیــر دیگــر اگــر 
می خواهیم BNPL در ایران به شــکل اصولی رشــد کند، 

مهم است که بازیگر هرز وارد این بازار نشود.«

گزارشی از دو پنل تخصصی 
در هفدهمین رویداد فیناپ

بازیگر هرز 
 BNPL وارد

نشود!
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در آرزوی سهم 30 درصدی
حامد ولی پوری، مدیرعامل ازکی 
در حاشیه نمایشــگاه بورس، بانک، بیمه 
گفــت ســهم بخــش آنالیــن از بــازار بیمه 
حدود ۳ درصد است و هدف 10ساله آنها 

رساندن این سهم به ۳0 درصد است.

B2C به سمت
احمــد افتخــاری، مدیرعامــل 
آپســان گفــت از اردیبهشــت امســال بر 
بازار B2C تمرکز کرده و هدف اصلی شــان 
اعتباردهی است. اعتباری که از 250 هزار 

تومان شروع می شود و افزایش می یابد.

 

تخفیف تپسی
شــرکت تپســی بــرای تســهیل 
رفت وآمــد بــه چهاردهمیــن نمایشــگاه 
بــورس، بانک، بیمــه، ۳0 درصــد تخفیف 

برای کاربران خود در نظر گرفته بود.

سپهر در نمایشگاه
پرداخــت الکترونیــک ســپهر با 
محصــوالت تــازه خــود شــامل کیــف پول 
اعتبــاری و ابزارهــای نویــن پرداخــت در 
چهاردهمیــن نمایشــگاه بــورس، بانــک، 

بیمه حضور داشت.

دومیــن صبحانــه انجمــن تجــارت الکترونیــک تهــران بــا 
موضــوع ســالمت دیجیتــال و با حضــور شــرکت های این 
حوزه و مدیــران بخش خصوصــی و تصمیم گیــران دولتی 

برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن تجــارت الکترونیــک 
تهــران،  نیمــا قاضــی، رئیــس انجمــن، در این نشســت  با 
بیان اینکه انجمن حدود سه سال اســت در اتاق بازرگانی 
تهران شــکل گرفتــه و تعدادی از شــرکت های بــزرگ حوزه 
تجارت الکترونیک این انجمن را شکل دادند،  افزود: »در 
این انجمن بنای مــا کار و فعالیت صنفی اســت؛ تعدادی 
کمیسیون مانند کمیســیون قوانين و مقررات،  كميسيون 
بيمه و ماليات و تأمین سرمایه در این انجمن شکل گرفته 
و پــس از آن بــه ســراغ کمیســیون های موضوعــی ماننــد 
کمیسیون ســالمت دیجیتال که امروز میزبان این برنامه 
اســت، رفتیم که این کمیســیون ها به موضوعات آن حوزه 

می پردازند.«
وی در ادامه گفت: »هدف ما از این برنامه آشنایی با فعاالن 
حوزه سالمت دیجیتال در بخش های دولتی و خصوصی و 
تسهیل در همکاری این بخش هاست.« قاضی در ادامه با 
اشاره به پیشرفت سالمت دیجیتال در کشور اظهار کرد: 
»ســالمت دیجیتال در کشــور در حال اوج گرفتن اســت و 

بسیاری از قوانین این حوزه در کشور در حال تغییر است.«

  بخــش خصوصــی مشــاور بخــش دولتــی 
است

در ادامه این نشست ژوبین عالقبند، رئیس کمیسیون 
ســالمت الکترونیــک انجمــن و مدیرعامــل گــروه 
ســرمایه گذاری لیــان، با اشــاره بــه تعامالتی کــه در دوره 
مدیرعاملی خود با رگوالتوری و نهادهای دولتی داشت، 
خاطرنشــان کــرد: »روز اولــی کــه بــرای توضیــح دربــاره 
اسنپ، وارد وزارت کشور شدیم، این هدف در نهادهای 
دولتی دنبال می شــد که اسنپ تعطیل شــود، اما با این 
شــرایط ســه ســال بعد و در شــرایطی که ســهمیه بندی 
ســوخت در وزارت نفت انجام می شــد،  یکی از معاونان 

وزارت کشور بهتر از ما از اسنپ دفاع می کرد.«
عالقبنــد در ادامــه گفــت: »یکــی از اهدافــی کــه امــروز 
در کمیســیون ســالمت دیجیتــال داریم، این اســت که 
بــه عزیــزان بخــش دولتــی بگوییــم بخــش خصوصی را 
به عنوان مشاور در کنار خود در نظر بگیرید. به این دلیل 
کــه شــرکت ها وقتــی فعالیــت می کننــد، وارد فضاهایی 
می شوند که قانونی برای آن وجود نداشته و خالء قانونی 

وجود دارد.«

رئیــس کمیســیون ســالمت الکترونیــک انجمــن،  بــا 
تأکید بــر اینکه اولیــن عکس العملی که اتفــاق می افتد، 
ایــن اســت کــه بازیگــران ســنتی کــه در آن فضــا بودند،  
ایــن خواســته را دارند که جلــوی ایــن فعالیت هــا گرفته 
شــود، اظهار کــرد: »ایــن امــر از عــدم آگاهی نســبت به 
فضای سالمت دیجیتال نشــئت می گیرد. مانند اولین 
عکس العملــی که نســبت بــه اســنپ وجود داشــت که 
باید تعطیل شــود، اما زمانی که شرایط سفر با اسنپ را 
توضیح دادیم، با خیال راحت به اســنپ اعتماد کردند؛ 
چراکه خــود بخش خصوصــی به بقــا در این حــوزه نیاز 

دارد.«
وی ادامه داد: »در حال حاضر در بحث آزمایش آنالین، 
شــرکت هایی که این کار را انجام می دهنــد، دغدغه این 
را دارنــد تا به بهترین شــکل ممکــن، این کار بــرای کاربر 
انجام شود؛ چراکه اگر این اتفاق نیفتد، اولین کسی که 
ضربه می خورد، همان شــرکت اســت. در نتیجه ما این 
دغدغه ها را داریم و هدف از تشکیل کمیسیون سالمت 
دیجیتال این اســت که به بخش دولتــی بگوییم ما کنار 
شــما هســتیم و تجربه عملی داریم و اکثر دغدغه هایی 
که قانون گذار دارد، پیش از این پاســخ داده شده است. 
البته برخی از موارد هم پاسخ داده نشده که در کنار هم 

ویزیت های آنالین 
کمـتـر   از 500 هـزار

گالیه های جدی فعاالن کسب وکارهای نوآور از بستن دست وپای بخش خصوصی سالمت
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رويداد
E V E N T

NEWSخبر

تعامل با بازار سرمایه
علیرضا آقااحمــدی، مدیر تأمین 
مالی کارن کراد در نمایشگاه بورس، بانک، 
بیمــه گفــت هدف شــان از حضــور در ایــن 
نمایشگاه، شناسایی سرمایه گذاران و ورود 

تأمین مالی جمعی به بازار سرمایه است.

مبین نت با محصوالت جدید
مبین نــت بــا محصــوالت جدید 
ســامانه نظــارت تصویــری ابــری، شــبکه 
خصوصــی مجــازی ســازمانی، پلتفــرم 
تبلیغاتی و ســامانه پشــتیبانی مشتریان 

سازمانی در نمایشگاه حضور داشت.

 

فرابوم در نمایشگاه
فرابوم در نمایشگاه بورس، بانک، 
بیمه با هویت بصری و لوگوی جدید حضور 
پیــدا کــرد و از شــمایل گرافیکی نــوی خود 

رونمایی کرد.

کیوسک پرداخت بیمارستانی
محمــد زراعتــی، رئیــس اداره 
مشتریان ویژه پرداخت الکترونیک سپهر، 
از محصــول جدیــد کیوســک پرداخــت 
بیمارســتانی خبــر داد کــه البتــه قابلیــت 

استفاده در سایر مکان ها را نیز دارد.

می توان این مسائل را نیز پاسخ داد.«
عالقبنــد با اشــاره بــه اینکــه هــدف دوم کمیســیون این 
اســت که بخش خصوصی بایــد کنار یکدیگر بنشــیند 
و متحــد باشــد، خاطرنشــان کــرد: »امــروز بســیاری از 
کســب وکارهایی کــه در اینجــا جمــع شــده اند، رقیــب 
یکدیگر هســتند، اما با وجــود رقابتی که این شــرکت ها 
دارند، باید برای رسیدن به اهداف مشترک کنار یکدیگر 
باشــند. بــا ایــن کار می توانیــم مانــع از بــه وجــود آمدن 
قوانینی شــویم که این کســب وکارها را با مشکل مواجه 
می کند و با تصویب قوانینی که دغدغه های حاکمیتی و 
حقوق مردم را در این سرویس ها پاسخ دهد، به اقتصاد 
کشور کمک کنیم.« مدیرعامل گروه سرمایه گذاری لیان  
ادامه داد: »هر ایرانی ۷.5 ویزیت پزشکی در سال انجام 
می دهد که چیزی نزدیک به 6۴0 میلیون ویزیت در سال 
برای کل کشــور می شــود. از این تعداد 2.5 ویزیت برای 
آزمایش و مابقی آن ویزیت هایی اســت که نزد پزشــک 
انجــام می شــود و از ایــن تعــداد اگــر ماهــی ۳0 میلیــون 
ویزیت هم انجام شــود، تعداد ویزیت های آنالین آن به 
500 هزار هم نمی رســد که ســهم ناچیزی در این عرصه 
خواهد بود.« وی بیان کرد: » خواهشــم از مسئوالن این 
اســت که بخش خصوصی را درگیر کــرده و دغدغه های 
ما را بشــنوید و به این موضوع نیز توجه داشــته باشــید 
که ما نیز دغدغه های حاکمیتی را به خوبی می شناسیم؛ 
چراکه این دغدغه ها در کسب وکار ما تأثیرگذار است و 
برای حفظ کسب وکار خودمان مهم است دغدغه هایی 
را که در ذهن شماست، رعایت کرده و خألهای قانونی را 

که وجود دارد، برطرف کنیم.«
عالقبند در پایان اضافه کرد: »هدف ســوم ما این است 
کــه تشــکل های مختلف کنــار یکدیگر باشــند. بــرای ما 
مهم این است تا قوانینی تصویب شود که کسب وکارها 
بتواننــد بــه فعالیت هایشــان در حالــت قانونــی ادامــه 
دهند. همه تشــکل ها هدف مشــترکی دارنــد و آن دفاع 
از حــق بخــش خصوصــی اســت و بایــد مطمئن شــوند 
قوانینی تصویب نمی شــود که بی دلیل مانع از فعالیت 

کسب وکارها شود.«

  انجمن ها از زاویه منفعت جمعی مسائل 
را حل کنند

رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات نیز 
در این نشست با اشاره به آمارهایی که داده شد، تصریح 
کرد: »آمارهایی که ژوبین عالقبنــد ارائه داد، مواردی بود 
که پیش از این برآورد بیشــتری از آن می شــد. برای مثال 
عدد 6۴0 میلیون را ۸00 میلیون برآورد کرده بودند، اما این 
عددی که امروز ارائه می شود، به دلیل داده هایی که وجود 

دارد، آمار دقیق تری است.«
وی ادامه داد: »امروز تابوی نسخه الکترونیک شکسته 
و این داســتان، آغاز راه اســت و فضایی اســت کــه جذبه 

کسب وکار دارد و نیاز کشور است.«
باقــری اصل بــا تأکید بــر اینکــه در کارگــروه ویــژه اقتصاد 
دیجیتــال،  اتفاقــات مثبتــی در حال شــکل گیری اســت، 
بیان کرد: »برای مثال در حوزه بیمه، با نامه ای که فعاالن 
این حوزه به رئیــس کارگروه زدنــد و مکاتباتی کــه با بیمه 
مرکزی شــکل گرفت،  فعالیــت ســامانه آمیتیس متوقف 
شــد. طی این مدت تماس های زیادی نیــز از بیمه مرکزی 
داشتیم تا این مســئله را حل کنیم؛ منتها چون از جانب 
بخش خصوصــی خیال مــان راحــت نیســت، ایــن کار را 
انجام ندادیم. به این دلیل که برخی فعاالن حوزه بیمه، با 
بیمه مرکزی توافق کردند؛ بنابراین ورود ما معنایی ندارد.« 
جانشین رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال ادامه داد: 
»مســئله اتحاد که در صحبت های حاضران به آن اشاره 
شد، مسئله مهمی است که برخی کسب وکارها به دلیل 
نگرانی هایی که دارند، به تنهایی پای میز مذاکره با دولت 
می نشینند. وجود انجمن ها و اتحادیه های صنفی به این 
دلیل است که از زاویه منفعت جنبی مسائل را حل کنند. 
در حال حاضر کارگروهی که به عنوان کارگروه ویژه اقتصاد 
دیجیتــال فعالیــت می کنــد، می توانــد بــه کســب وکارها 
کمک کند تا تهدیدات موجود را به فرصت تبدیل کند.«

دبیــر شــورای اجرایــی فنــاوری اطالعــات در پایــان افزود: 
»داده هــای نظام ســالمت الکترونیــک در تمــام دنیا جزء 
داده های حساس تلقی می شود و پاسداری از آن وظیفه 
تک تک فعــاالن این حوزه اســت کــه امیدواریــم با کمک 

یکدیگر، قوانیــن این حــوزه را نیز به تصویب برســانیم.« 
در ادامــه ایــن نشســت،  امیــن بیگلرخانی، رئیــس مرکز 
مدیریــت آمــار و فنــاوری اطالعــات وزارت بهداشــت نیز 
اظهار کرد: »در این مدتی که فعالیت خود را آغاز کرده ایم، 
ثابت کردیم که به عنوان تسهیلگر کنار بخش خصوصی 
حضــور داریــم. هرچند خــط قرمز مــا همچنان ســالمت 
مردم و حفاظت از اطالعات و داده های سالمت است، اما 
تا جایی که ممکن اســت ســعی داریم کار اصلی را انجام 
دهیم.« وی ادامه داد: »یکی از مواردی که رعایت شــده، 
این است که ما به عنوان دولت وارد اجرا نشویم. با وجود 
همه درخواســت هایی که وجود دارد مبنی بــر اینکه پنل 
یکپارچه نســخه الکترونیک بدهیم، تابه امروز مقاومت 
کرده ایــم و تــالش اصلــی مــا این اســت کــه ســهم بخش 
خصوصی را ارتقا دهیم. به همین دلیل از کمک هایی که 
می توان از جانب بخش خصوصی در حوزه های مختلف 
انجام داد، استقبال می کنیم.« در ادامه فرزین فردیس، 
نایب رئیــس کمیســیون اقتصــاد نــوآوری اتــاق بازرگانــی 
صنایع، معادن و کشــاورزی تهــران نیز با تأکیــد بر اتحاد 
در بخــش خصوصی بیــان کرد: »مــا معموالً زیــاد انتقاد 
می کنیم، امــا راه حلی ارائــه نمی دهیــم. در صورتی که در 
برخی موارد پیشنهادهایی که ارائه داده ایم، جواب گرفته 
و موفق بوده ایــم.« وی در ادامــه به پتانســیل هایی که در 
اتاق بازرگانی وجود دارد، اشاره کرده و افزود: »پتانسیلی 
که در اتاق بازرگانی وجود دارد، این اســت که به جز ما که 
اقتصاد دیجیتــال و نــوآوری می فهمیم،  بزرگان ســالمت 
کشــور نیز حضور دارنــد و کمیســیون بــزرگ و قدیمی به 
نام کمیسیون ســالمت نیز وجود دارد. چیزی که من یاد 
گرفتم، این اســت که هم می تــوان از آنها یــاد گرفت که با 
دولت چگونه تعامــل کرد و هــم می توان آنهــا را به عنوان 
یار و همراه، کنار خودمان داشــته باشــیم. در این صورت 
می توان به صورت متحد جلو رفت، صحبت کرد و امتیاز 

گرفت.«
مهدی خــدادادی، احمد طاهرخانی، حســین اســالمی، 
حســین ریاضی و  سینا مرعشــی نیز از دیگر ســخنرانان 

این نشست بودند.
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لجستيک
L O G I S T I C

گفت و گو با سامان حبیب اللهی، بنیان گذار پلتفرم 
»آقای لجستیک«؛ این پلتفرم سعی دارد به شرکت ها 

در زمینه حمل و نقل بین المللی یاری برساند

آماده ورود 
جدی تر به بازار 

I N T E R V I E W

 ساخت بزرگ ترین بزرگراه 
بدون سرنشین جهان

پهپادها؛ پرچمداران 
نوآوری در صنعت 

لجستیک
بریتانیــا در حــال ســاخت بزرگ تریــن 
بزرگراه بدون سرنشــین خودکار جهان 
است. طول مسیر آسمان 260 کیلومتر 
خواهد بــود و پهپادهــا با شــهرهایی از 
جمله آکسفورد و کمبریج در تماس اند.
برای آنکــه از هرگونه تصادفــات هوایی 
پیشــگیری شــود و مشــکلی در ایــن 
زمینه به وجود نیاید، حســگرهای روی 
زمیــن، هواپیماهای بدون سرنشــین را 
در زمان واقعی ردیابی و آنها را در طول 
مسیرشــان، دور از هواپیماهــای دیگــر 

راهنمایی خواهد کرد.
پروژه اســکای وی بخشــی از یک پروژه 
320 میلیــون یورویــی بــرای هوافضــای 
بریتانیاســت که باعث کاهــش بودجه 
پهپادهای ارســال نامه و رها کردن آنها 
بدون سرنشین در اسکاتلند می شود.

پهپادها در حال حاضر جان مردم را در 
سراســر جهان، بــا رســاندن کمک های 
پزشــکی بــه مکان هــای صعب العبــور 
نجــات می دهنــد و ایــن یکــی از دالیــل 
محبوبیــت ایــن پرنده هاســت. آنهــا 
کاربردهای متنوعی دارند که این بخش 
فعالیــت آنهــا در زمینه ســامت، یکی 
از آنهاســت. پهپادهــا همچنیــن در 
صنعت خرده فروشــی و تحویل سریع 
مرســوله ها بــه کمــک شــرکت هایی 
چــون آمــازون آمده اند و بــرای این غول 
خرده فــروش مزیــت رقابتــی ایجــاد 

کردند. 
مجمــع جهانــی در ســال 20۱۹ انجمن 
پزشــکی را بــرای رســاندن واکســن بــه 
جوامــع روســتایی از طریــق آســمان 
راه اندازی کرد. این شرکت بیش از 300 
آزمایــش تحویــل واکســن را در تانگانا 
در هنــد تکمیــل کــرده  اســت. پهپادها 
همچنیــن توانایــی افزایــش عملکــرد 

محصول را دارند.

NEWSخبر

لطفــاً دربــاره کســب و کار خــود و اهــداف 
راه انــدازی پلتفــرم حمل و نقــل بین المللــی آقــای 

لجستیک توضیح دهید.
آقای لجســتیک یک پلتفرم مشــارکتی برای ارائه خدمات 
حمل و نقــل بین المللــی اســت کــه منابــع عرضه کنندگان 
حمل و نقل بین المللی مانند شــرکت های کشتیرانی، کریر 
و راننــدگان ترانزیــت را بــه منافــع شــرکت های بازرگانــی یــا 
شــرکت های تقاضاکننــده حمل و نقــل بین المللــی پیونــد 
می زنــد. از طریق این پلتفرم، شــرکت های مذکور می توانند 
ظرف مدت زمانی بســیار کوتاه در زمینه حمل و نقل دریایی 
و حتی ترکیبی اســتعام بگیرند، مناقصه بار برگزار کنند و 
اســناد و بارنامه خود را به صورت آناین جابه جا کنند. این 
پلتفرم قابلیت رزرو خدمات را دارد و در همین بستر می توان 
هزینه خدمات را به صورت آناین نیز پرداخت کرد. تمام این 
اتفاقات که گفته شد، در یک داشبورد کاربری اتفاق می افتد. 
در کنار همــه اینها که هســته اصلی این پلتفرم را تشــکیل 
می دهد، به جــز نرم افزار و مغزافــزاری که قــرار گرفته، امکان 
نرخ دهی آناین فراهم می شــود. محصول ما MVP اســت. 
به این معنا که در ابتدا محصول اولیه باکیفیت از طرف تیم 
ما ارائه شده و مراحل نیازسنجی و تست بازار روی آن انجام 
شــده و این محصول در حال ارائه خدمات اســت و به مرور 
زمان و با جذب سرمایه از سوی سرمایه گذارانی که شرایط ما 

را بپذیرند، روی ارتقای کیفیت آن کار می شود.
این نرم افزار نرخ دهی آناین را بر مبنای الگوریتم و دیتابیسی 
که در اختیار دارد، در عرض 30 ثانیه انجام می دهد. در اصل 
مارکت پلیسی را به صورت وب سرویس ایجاد کرده که همه 
نقش آفرینــان و بازیگــران ایــن صنعــت می تواننــد بارهای 
FCL و LCL خود را در یک سرویس قابل اطمینان در سطح 
جهانی ارائه دهند. تمرکز ما به صورت مشخص بر خدمات 

بین المللی است.

در کســب و کار شــما دقیقــاً چــه اتفاقــی 
می افتد و چه ارزشی خلق می شود؟

وقتی پلتفرم ها شکل می گیرند، اتصال فوق العاده با پتانسیل 
بســیار باال بــه وجــود می آید کــه زمینه هــای اشــتراکی بین 
فعاالن ایــن صنعــت ایجاد می کنــد و بیــن عرضه کننــده و 
تقاضاکننده ها شبکه هایی ایجاد می شود که باعث ایجاد 
یک ارزش مشترک می شود. این همکاری و مشارکت وقتی 

صنعت حمل ونقل به عنوان کهن ترین صنعت جهان 
شناخته می شود و به دلیل موقعیت ژئوپولتیک ایران، 

نگاه ویژه ای به ایران در بخش حمل و نقل بین المللی شده 
است. استفاده از ابزارها و سیستم های بازاریابی جدید در 
صنعت حمل و نقل باعث شده، مدل کسب و کار از حالت 

سنتی خارج شود و به عبارتی بازار آفالین در کنار بازار آنالین 
قرار گیرد و زمینه های حضور در بازارهای بین المللی فراهم 

شود. یکی از ابزارهایی که به رشد صنعت آنالین حمل و نقل 
و فراهم کردن زمینه حضور در بازارهای بین المللی کمک 

می کند، ایجاد ابزار پلتفرم بر بستر وب جهانی است. 
آقای لجستیک یا مستر لجستیک، پلتفرمی است که با 

همین هدف، از حدود دو سال و نیم پیش شروع به فعالیت 
کرده و با اینکه در ابتدا به صورت خودگردان پیش رفته، 
اکنون درصدد جذب سرمایه ای بالغ بر 10 میلیارد تومان 
جهت پیشبرد اهداف فعلی و آتی و مارکتینگ خود در 

سطح باالتر و جهانی است که در صورت جذب سرمایه، از 
این 10 میلیارد، 30 درصد صرف ارتقای کیفی پلتفرم و 70 
درصد نیز برای مارکتینگ و بازاریابی صرف خواهد شد. 

در ایران حدود هزار شرکت و کارخانه به خدمات صادرات و 
واردات نیاز دارند و حدود 500 شرکت حمل و نقل بین المللی 

فعال و نیمه فعال به خدمات لجستیک بین المللی نیاز 
دارند. بنابراین وجود یک پلتفرم بین المللی، شرایط نسبتاً 
مساعدی برای دسترسی به بازارهای بین المللی و جهانی 

مهیا می کند. 
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لجستيک
L O G I S T I C

والمارت ناوگان خودروهای الکتریکی راه اندازی می کند

تالش برای حذف کربن از زنجیره حمل و نقل

REPORTگزارش

  والمــارت نــاوگان جدیــدی از وســایل 
نقلیــه تحویــل الکتریکــی راه انــدازی 
می کند تا ردپای کربن را از مرحله لســت مایل 
دلیوری - مرحلــه نهایی بــرای رســاندن کاال از 
فروشگاه ها به دست مشتری - کاهش دهد. 

 این غول خرده فــروش، در حال خرید 
از  یکــی  از  نقلیــه  وســیله   4500
شــرکت های Bentonville واقــع در آرکانزاس 
به نــام »کانــو« لســت و امــکان خریــد ۱0 هزار 
دســتگاه دیگــر را نیــز دارد. این یــک راه نجات 
برای شــرکتی اســت که همین چند مــاه پیش 
هشــدار داده بود ممکن اســت ســرمایه کافی 
برای عرضه وسایل نقلیه خود به بازار نداشته 
باشــد. ایــن معامله پــس از قــراردادی با ناســا 
انجــام می شــود کــه قصــد دارد از خودروهــای 
الکتریکــی بــه عنــوان وســیله نقلیــه بــرای 

مأموریت های خود استفاده کند.

 جزئیات مالی این معامله فاش نشده، 
امــا ایــن خودروهــا در حــال حاضــر بــا 
قیمــت 34750 دالر در وب ســایت خودروســاز 
فهرســت شــده اند. اکســیوس گــزارش داد 
والمــارت از »خــودروی تحویل ســبک زندگی« 
ون  یــک  کــرد؛  خواهــد  اســتفاده  کانــو 
کپسولی شکل با فضای بار قابل مقایسه با یک 
شاسی بلند. این ون ها نسخه اصاح شده ای از 
Canoo's Lifestyle Vehicle  هستند که این 
خودروســاز نوپا ادعــا می کند حداکثــر برد 250 
مایل، ۱20 فوت مکعب فضای داخلی و توانایی 

حمل ۱464 پوند را دارد.

 این وســیله نقلیه بزرگی نیست، زیرا 
یک ون باری U-Haul محموله ای در 
حدود 4000 پوند را حمل می کند  و 246 فوت 
مکعب فضا دارد؛ اما با ون های باری کوچک تر 

مانند وانت باری ترانزیت کانکــت فورد )۱5۱0 
پوند و ۱27 فوت مکعب( قابل مقایسه است. 
سازندگان کانو می گویند این ون عاوه بر جمع 
و جــور و برقی بــودن، مزایــای دیگری نیــز برای 
تحویــل بســته در شــهرها دارد. تونــی آکویا، 
ســرمایه گذار، رئیــس و مدیرعامــل کانــو در 
بیانیه ای گفت: »این وســیله نقلیه ما شــعاع 
چرخش یک وسیله نقلیه مسافربری کوچک 
را در فضایی فشرده و سازگار با پارکینگ دارد، 
در عیــن حــال دارای فضــای بــار بــرای وســیله 

نقلیه تجاری است.

 کانو، ون را به عنوان یک 
توصیــف  »پلتفــرم« 
می کنــد که امــکان طراحــی قابل 
تنظیم، با صرفه جویــی در فضا و 
وزن را بــه دلیــل عــدم وجــود 
کابل های متعدد و ســتون فرمان 
فراهــم می کنــد.  خودروهــای 
تحویــل الکتریکــی کــه والمــارت 
قــادر بــه سفارشی ســازی آنهــا 
خواهــد بــود و وظیفــه انجــام 

سفارش های آناین را بر عهده خواهد داشت.  
والمــارت گفــت: »خودروهــای برقــی تحویــل 
آزمایشــی در متروپلکس داالس-فــورث ورث 
برای کمک به تعیین طرح نهایی در هفته های 
آینده آغاز به کار خواهند کرد. هدف این است 
کــه تــا ســال 2023 آنهــا را در جاده هــا عرضــه 

کنند.«

 البته ممکن اســت تولیــد کارخانه به 
تعویق بیفتد، بنابراین بهتر اســت آن 
تاریــخ را با مــداد بنویســید. والمــارت در حال 
نقلیــه تحویــل  از برخــی وســایل  حاضــر 
الکتریکــی در آرکانــزاس اســتفاده می کنــد،  

مانند پهپادها. 

در قالب ایــن پلتفرم ها تقویت می شــود، به عنوان ســازنده 
زیرســاخت و مکانیســم هماهنگ کننــده عمــل می کنــد. 
به دلیل همگرا شــدن صنعــت با فنــاوری مــا، در ارتباطات، 
تصمیم گیری ها و خدمات مشتریان بهبود ایجاد می شود. در 
نتیجه افزایش ثروت و تقاضای بیشتر خدمات برای طرفین 
جذاب می شود و اسکیل کردن و توسعه این صنعت قطعی 
می شــود. در مورد کســب و کار ما نیــز اگر بخواهیــم مطابق 
اقتصاد مشارکتی یا اقتصاد دیجیتال عمل کنیم، باید منتظر 
باشیم بازار نیازهای خود را پیدا کند و درصدد رفع چالش ها 
برآید. در کنار عناصر آفاین، عناصر آناین نیز دیده می شود 
و تجربه خوبی به مشتری می دهد، زیرا نمی توان مشتریان 
را تنها در بخش آفاین جست و جو کرد، بلکه در جهانی که 
همه چیز به هم متصل و مربوط است، شرکت ها نیز باید به 

هم متصل باشند. بنابراین اثر شبکه ای پلتفرم ها 
می تواند تجربــه خوبی در اختیار مشــتری قرار 
دهد، مشــتریان یکدیگــر را پیــدا کننــد و با هم 
تعامل داشته  باشــند، این بازار رونق پیدا کند و 

به مرور بهینه شود.
در واقع ما در بخش عملکرد تجــاری در بخش 
کســب و کار قــرار گرفته ایــم و هیچ گونــه دخل و 
تصرف روی این موضوع نداریم که بخواهیم جای 
یک شرکت حمل و نقلی یا فورواردی یا کشتیرانی 
را بگیریــم. ما کمــک می کنیم این شــرکت ها از 
مــازاد ظرفیت خــود اســتفاده کنند. پلتفــرم از 

دارایی ها و ظرفیت های با استفاده حمل و نقل استفاده کرده 
و از هدررفتن سرمایه ملی کشور جلوگیری می کند.

آیــا شــرکت های حمل و نقــل بــزرگ بایــد 
منتظر تغییر باشند؟

در عصر دیجیتال، برای تمام شرکت های حمل و نقل پاپ الین 
و خطی، این موضوع مطرح نیســت که تغییر به سراغ آنها 
نیاید، بلکه این موضوع مطرح است که تغییر کی و چگونه 
آنها را تحــت تأثیــر قــرار خواهــد داد. آقای لجســتیک این 
موضوع را به کسب و کارهای سنتی گوشزد می کند که ما در 
کنار شما هستیم تا تغییرات شــکل گرفته در عصر حاضر 
را برای شــما به یک فرصت تبدیل کنیــم و شــما را وارد بازار 

تجارت حمل و نقل جهانی کنیم.

دربــاره فناوری هــای مرگبــار توضیحاتــی 
می فرمایید؟

الزم است این نکته را گوشزد کنیم که این نوع از پلتفرم ها به 
فناوری های مرگبار معروف اند، زیرا پلتفرم هایی که ماهیت 
برون مرزی و بین المللی دارند، رقبایی در سطح جهانی دارند 
که بر مبنای اثرات شبکه ای پلتفرم ها، یارگیری های خود را در 
دنیا شــروع کرده اند. به عنوان مثال، منظور این است تمام 
قوانینی که یک پلتفــرم در هر جای دنیا ملزم بــه رعایت آن 
است، در ســطح بین المللی یکی اســت و می تواند خارج از 
مرز، ارزش هــا و مزیت های خود را به همه کشــورها از طریق 
فناوری ارسال کند. به همین دلیل کشورهایی که زودتر این 
کار را انجام داده اند، نمایندگان و مشــتریان یا کاربران خود 
را در ســطح جهانی می بینند و کســانی که ایــن پلتفرم ها را 
می سازند، در تاش هســتند نابرابری را در چند سال آینده 
به کشــورهای دیگر تحمیــل کننــد. بنابراین ایــن فناوری ها 
به نام فناوری های مرگبار شــناخته می شــوند. از طریق این 
پلتفرم هاست که اقتصاد فناوری و رونق به وجود می آید و ما 
هم باید زودتر در سطح منطقه و کشــور جایگاه خود را پیدا 
کنیم و جایگاه یابی و برند ما شکل بگیرد. چون این پلتفرم روی 
منافع مشترک این صنعت شکل گرفته  اســت و بر اهداف 
فردی متمرکز نیســت و می تواند اعتماد و ارزش خوبی را در 

مدت زمانی مشخص کسب کند.

خدمات شما شامل چه چیزهایی می شود 
و مشتریان تان چه شرکت هایی هستند؟

مشــتریان ما شــرکت های حمل و نقل بین المللی هستند. 

شرکت هایی که ناوگان حمل و نقل زمینی و کانتینر در اختیار 
دارند یا شرکت هایی که ناوگان کشتیرانی دارند و می توانند 
اسناد بین المللی ایجاد کنند، جزو مشتریان ما هستند. ما 
خدمات آنها را به عنوان یک بازاریاب در بستر وب و دیجیتال 
به آنها می فروشــیم و بازرگانان و تجار و تقاضاکنندگان نیز 
این خدمــات را از طریــق پلتفرم آقای لجســتیک خریداری 

می کنند.

آیا بارهایی که جابه جا می شود، خرده بار 
است؟

بله، ما خرده بار نیز حمل می کنیم. اما بیشتر می توان گفت 
یک پکیــج کامــل از ارائــه خدمــات حمل و نقــل بین المللی 
هستیم که مشتریان این شرکت ها به آن نیاز دارند. به عنوان 
مثال، اگر بازرگانــی بخواهد بار خــود را از طریق 
دریا به مقصدی ارسال کند، ما به او دسترسی 
می دهیم بتواند نرخ بگیرد، رزرو کرده و کانتینر 

مدنظر خود را انتخاب کند.
اگر بخواهد زمینی نرخ بگیرد، ما به اودسترسی 
می دهیــم از بین قیمت هایی که روی سیســتم 
مــا قــرار دارد، انتخــاب کنــد. اگــر یــک شــرکت 
خرده بــار دارد، LCI  دارد و می خواهــد صادرات 
و واردات انجام دهد، ما دسترســی دیگری به او 
می دهیم که آن کار را انجام دهد. اگر یک شرکت 
می خواهد به عنــوان مثــال 20 تریلی بــه عراق، 
20 تریلی به ترکیــه و ۱0 کانتینر به صــورت دریایی به آفریقا 
بفرستد، پکیج دیگری در اختیار او قرار می دهیم تا مناقصه 

بار را ایجاد و بارگذاری کند.

در واقع شما تمام خواسته های مشتری در 
بخش حمل و نقــل بازرگانــی را به صورت پکیــج و در 
بستر وب به آنها ارائه می دهید. آیا شرکت های بزرگ 
کشتیرانی و ارائه دهنده خدمات نمی توانند ارتباطات 
مــورد نیــاز صنعــت خــود را ایجــاد کنند؟ شــما چه 

خدمات ویژه ای ارائه می دهید که متمایز باشد؟
این برمی گردد بــه نیازهایی که این بــازار دارد. معمــوالً روال 
بازار به این صورت اســت که بازرگانان برای ارســال مرســوله 
خــود از چندیــن شــرکت اســتعام می گیرنــد. پلتفــرم این 
قابلیــت را دارد کــه در آنِ واحــد، قیمــت چندیــن شــرکت 
کشتیرانی یا حمل و نقل زمینی را برای بازرگان مشخص کند 
و با دادن حق انتخاب به بازرگان، فضایی رقابتی برای انتخاب 
خدمات ایجاد کند. این یکی از مزایای پلتفرم است. از طرفی 
این شــرکت ها در بــازار آفاین کار خــود را انجــام می دهند و 
مشتریان خود را نیز دارند. در حالی که ما یک کانال فروش 
دیگر نیز برای آنها ایجاد کرده ایم، زیرا ممکن است مشتریان 
بالفعل دیگری به خدمات این شرکت ها نیاز داشته باشند، 
اما یا این شرکت ها را نشناســند یا از نرخ رقابتی آنها مطلع 

نباشند.
در واقــع کار پلتفــرم ایجــاد تعــادل در فضــای عرضــه و 
تقاضاســت. مثــاً مدیرعاملــی در اتاق جلســه نشســته و 
می خواهد قیمت حمل و نقــل را روی قیمت تمام شــده اش 
سرشکن کند؛ معموالً درآوردن قیمت حمل و نقل و گرفتن 
اســتعام از شــرکت ها زمــان زیــادی الزم دارد. شــرکت های 
حمل و نقل بافاصله قیمت نمی دهند و مدت زمان هفت، 
هشت ساعته این کار طول می کشــد. در حالی که از طریق 
پلتفرم ما در عرض 30 ثانیه قیمــت حمل و نقل یک کاال به 
بازرگان یا مشــتری داده می شــود و او نیز با ســرعت بیشتر 
می تواند تصمیم بگیرد و هزینه لجستیک را روی هزینه های 

خود سرشکن کند. 
پلتفرم ما بــر مبنــای زبــان اصولــی بازرگانــان، حمل و نقل و 
لجســتیک جهانی چیده شده اســت. اما پلتفرم و سامانه 
فرصتی را برای شــرکت های حمل و نقــل ایجــاد کرده اند که 
حتی در ساعاتی که کار شرکت ها تعطیل است نیز می توان 
از طریق این پلتفرم کار رزرو، ارسال مدارک و ... را انجام داد. 

این بستری است که حمل و نقل به آن نیاز دارد.
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S T O R Y

چرا جیبیت؟
 کسب و کارهای پرداخت یاری به 
دلیل اینکه برخی از حیاتی ترین 
ســرویس های مورد نیاز کســب و کارهای 
نوآور را ارائــه می دهند، یکی از مهم ترین 
کســب و کارها هســتند. در ایــن میــان 
جیبیت که توانســته در این بازار، ســهم 
خود را ایجاد و حفظ کند و در شرایطی که 
کسب و کارهای نسبتاً مشابه وجود دارند، 
برای خود مزیت رقابتی ایجاد کند، از نگاه 

کارنگ اهمیت ویژه ای دارد.

 محمدمهــدی شــریعتمدار، 
مدیرعامــل جیبیــت می گویــد 
کسب و کارهای پرداخت یاری در دنیا هم 
پرتعــداد هســتند و هــم تنــوع محصول 
باالیی دارند. همین امر نشان می دهد که 
این مدل از کسب و کار، نیاز روز دنیاست 

و نمی توان آن را نادیده گرفت.

 امــا رگوالتــور بــه ســبب رویکرد 
نادرستی که به کســب و کارهای 
نوآور و مســئله تنظیم گــری دارد، راه را بر 
برخــی کارهای نوآورانه بســته اســت. در 
شرایط امروز کشورمان که به نظر می رسد 
تنهــا راه خــروج از بحــران اقتصــادی، 
دســتاویز قــرار دادن نــوآوری باشــد، ایــن 
رویکــرد می تواند مشــکل آفرین باشــد؛ 

همان طور که تا امروز نیز بوده است.

 شــریعتمدار می گویــد رویکرد 
نادرســت رگوالتور راه نوآوری را 
بســته اســت، در نتیجــه بــازار جدیدی 
خلق نمی شود. شرایط رکود اقتصادی که 
روند ظهور کسب و کارها را کند و دشوار 
می کند نیــز مزید بــر علت اســت. همه 
اینهــا در کنــار هــم یعنــی بــازار جدیدی 
وجود نــدارد کــه پرداخت یارها خدمات 
خــود را در آن عرضــه کننــد. پــس دیگر 
خبری از رشدهای آنچنانی نخواهد بود. 
برای همیــن هم هســت کــه مدیرعامل 
جیبیت می گوید در دو، سه سال آینده، 
رشدی دو تا پنج برابری خواهند داشت؛ 

نه بیشتر.

 چیزی که به رونق پرداخت یارها 
می انجامــد، پــا پــس کشــیدن 
رگوالتــور از تصدی گــری و ورود بــه بــازار 
اســت. در ایــن صــورت هــم بازارهــا و 
بــه  نیــاز  جدیــد،  کســب و کارهای 
پرداخت یارها خواهند داشت و هم خود 
ایــن کســب و کارها بــه ســراغ حوزه هــای 
نوآورانه تر ماننــد کیف پــول می روند و به 
این شکل گســتره نوینی از خدمات را به 

مشتریان خود ارائه می دهند. 

COVER STORYداستان جلد

 جیبیت در حال حاضر چه خدماتی ارائه 
می دهد و بازار هدفش چیست؟

جیبیت در حال حاضر پلتفرم خدمات پرداخت و مالی است؛ 
یعنی خدمات بانکی به معنای خدمات انتقال وجه و خدمات 
فناورانــه بانکــی را نیــز ارائه می دهــد. همچنیــن ارائه دهنده 

سرویس های استعامی مانند احراز هویت است. 
بازار هدف جیبیــت بزرگ پلتفرم های حوزه آناین هســتند 
و در حال حاضــر اکثر مشــتریان مــا از همین دســته اند. ما 
برای کســب و کارهای خرد سرویســی نداریــم. به عاوه همه 
کســب و کارهای طــرف قــرارداد ما آنایــن هســتند و ما هیچ 

سرویسی در فضای آفاین و فیزیکی ارائه نمی دهیم. 

 بیشــتر دربــاره مشــتریان خــود توضیــح 
می دهید؟ بیشتر از چه حوزه هایی هستند؟

ما چند حوزه را هدف گذاری کرده ایم که یکی بازار حوزه رمزارز 

است. بیشتر پلتفرم های P2P با ما فعالیت می کنند و چیزی 
در حدود 20، 30 مشــتری در این حوزه داریم. منتها همگی 
پلتفرم هــای بزرگــی هســتند. تخمین من این اســت کــه در 
حدود 60 تا 70 درصد بازار رمزارز از نظر حجم گردش و تعداد 
مشتریان نهایی از زیرساخت ما سرویس دریافت می کنند. 
بازار هدف دوم ما، اکوسیستم اســتارتاپی است که بخشی 
از حوزه هایش از ما ســرویس می گیرند. به عنوان مثال اکثر 
زیرمجموعه هــای اســنپ اعــم از اســنپ فود و اســنپ پی یا 
دیجی کاال بــه واســطه دیجی پــی از مــا ســرویس می گیرند. 
بازیگران دیگری هم هســتند که با ما کار می کنند یا در حال 

مذاکره هستند.
سرویس هایی که ارائه می دهیم، سرویس هایی هستند که 
نیاز بازار بوده ولی وجود نداشته است. مثا بازپرداخت یکی 
از موضوعاتی است که ما روی آن کار کرده ایم و سرویس ارائه 
می دهیم و عمدتاً پلتفرم های دوسویه با ما کار می کنند؛ به 

این دلیل که هم خدمات ورود پول متنوع داریم و هم خدمات 
تســویه پلتفرمی گوناگــون.  حــوزه دیگری کــه در آن بــه ارائه 
ســرویس می پردازیم، حوزه بازارهای مالی اســت و خدمات 
ســرمایه ای که شــامل کارگزاری ها و صندوق ها می شود. این 
بخش را امسال به تازگی شروع کرده ایم و در حال حاضر سه 
مشتری داریم و مذاکره با چند شــرکت دیگر در حال انجام 
اســت. فعاً ســرویس های کوچکی ارائه می دهیــم و کارمان 

چندان وسعت پیدا نکرده است. 
PSP در حوزه دیگری نیز به کسب و کارهای فین تکی، بانک ها و

ها سرویس ارائه می دهیم.

 در این بخش آخر چه سرویس هایی دارید؟
ســرویس های تبدیلی، مثــل تبدیل شــماره کارت به شــبا یا 
شماره حساب و... یا سرویس های ضد پولشویی مثل چک 
کردن شــماره کارت با کد ملی یا چک کردن شماره شبا با کد 

گفت و گو با محمدمهدی شریعتمدار، مدیرعامل جیبیت؛ او می گوید چیزی حدود  27 
درصد از گردش آنالین کشور و یک تا دو درصد تراکنش های شاپرکی در اختیار جیبیت 

است و از نظر حجم گردش بانکی هم از 10 بانک کشور، بزرگ تر بوده اند!

تمرکز بر مشکالت 
بزرگ پلتفرم های آنالین

محمدمهدی شریعتمدار به سبب فعالیت ها و اظهارنظرهایش، بیشتر به عنوان یک چهره صنفی شناخته می شود و کمتر درباره کسب و کاری که مدیرعاملی آن را بر عهده دارد، حرفی 
می زند. جیبیت دو سالی است که به عنوان یک کسب و کار پرداخت یار در فضای فین تک فعالیت دارد. شریعتمدار می گوید بازار هدف شان از همان ابتدا شناسایی نیازهای عمیق 

بزرگ پلتفرم های آنالین و طراحی محصول شخصی سازی شده برای آنها بوده است. هرچند تالش بر این بود که در گفت و گوی پیش رو، تمرکز اصلی روی جیبیت و آینده آن باشد، اما 
خواه ناخواه بحث به رگوالتوری و برخی اقدامات ناخوشایند آن کشیده شد. 

I N T E R V I E W



ملی. بعضی از این ســرویس ها منحصربه فرد هســتند و تنها 
توسط ما توســعه پیدا کرده اند. لذا بعضی از بانک ها، PSPها 
و کسب و کارهای فین تکی هم از آنها بهره برداری می کنند. این 
در واقع حــوزه همکاران ماســت کــه ارتباط مان دوســویه برقرار 
است؛ هم سرویس ارائه می دهیم و هم سرویس هایی دریافت 

می کنیم.

 در بعضی از بخش هایــی که گفتید، رقبایی 
دارید که به خوبی کارشان را انجام می دهند. چه تعریفی 

از مزیت رقابتی تان دارید؟ 
چند مزیت را از همان ابتدا در نظر گرفتیم. مهم ترین مزیت مان 
این است که دست روی مشکات پلتفرم های بزرگ گذاشتیم؛ 

در این دسته از کسب و کارها آپ تایم و نرخ موفقیت 
تراکنش ها بسیار مهم است و متوجه شدیم در این 
موارد چالش های جدی با بانک ها یا شــرکت های 
ســرویس دهنده دیگــر دارنــد. ما بــا توســعه دادن 
الیه هایی سعی کردیم این مشکات را به حداقل 
رسانده یا صفر کنیم و روی آن SLA ارائه دهیم. به 
نظرم این مهم ترین مســئله ای بوده که توانستیم 
حل کنیم و با توجه به بازار هدف مان، مزیت ما به 

حساب می آید. 
ســرویس های مبارزه با پول شــویی که ارائــه دادیم 

نیز از حیث کیفیــت و تجربه کاربــری، بهتر بوده انــد، بنابراین 
بازارهای مالی تا حدی به سمت ما آمده اند. همچنین در تسویه، 
مدل های خاصی داشته ایم، مثل تسویه در لحظه با رانندگان 
اسنپ که اصاً وجود نداشت و بر اساس نیاز این کسب و کار، 

توسط جیبیت خلق شد. 
در اصل دو دســته مزیت ایجاد کردیم. یکی مزایــای کلی که با 
هدف پلتفرم های بزرگ ایجاد شــده و دیگری مزایای نسبی که 
برای هر بخش ایجاد شده است. اینها مهم ترین عوامل بوده اند.

 چه ســهمی از این بــازار در اختیــار جیبیت 
است؟

به طور کلی نمی دانم سهم از درآمد ما از این بازار چقدر است، 
ولی تصورم بر این اســت که مــا از نظر حجم گــردش چیزی در 
حدود 26، 27 درصد از گردش آناین کشــور را در سال گذشته 
داشتیم. برآوردم این است که از نظر تعداد تراکنش بین یک تا 
دو درصد تراکنش های شاپرکی را داشتیم و از نظر حجم گردش 
بانکی از ده بانک کوچــک، بزرگ تر بودیم. البته ممکن اســت 
این داده اشتباه باشد. از نظر تعداد تراکنش های بانکی تقریباً 
می توانم بگویم که ما در روز بین ۱50 هــزار تا 350 هزار تراکنش 
بانکی داریم و فکر می کنم در این مورد بعد از بانک هجدهم یا 

بیستم باشیم. 

 برنامه برای افزایش سهم بازار خود دارید؟
ما برنامــه افزایــش درآمد و حجــم گــردش را داریم، ولــی تعداد 
تراکنش دغدغه ما نبــوده و نیســت. از آنجا کــه ارزش بازارمان 
محدود اســت و بعید می دانم مثل ســال های گذشته بتوانیم 
رشد چند صد برابری داشته باشیم. احتمال می دهم در دو، سه 
سال آینده به رشد دو تا پنج برابری در حوزه های فعلی مان دست 
پیدا کنیــم. دو برنامه توســعه ای نیز در نظــر داریم. یکی بحث 
سرمایه گذاری هایمان اســت که موضوع دیگری است. ولی در 
مورد توسعه محصوالت، دو حوزه را مورد هدف قرار داریم؛ یکی 
حوزه های مالی دیگری که هنوز پوشش نداده ایم و مثل سرویس 
رانندگان اسنپ، یک نیاز عمیق را شناسایی و برطرف می کنیم. 
از ســویی دیگــر ورود بــه حوزه هــای جدیــد را در ذهــن داریم که 
اصلی ترین حــوزه ای که بــه آن فکر می کنیم، بانک تک اســت. 
کار تا حدی پیش رفته، اما گمان نمی کنم در ۱40۱ محقق شود و 
برنامه سال ۱402 ماست. بعد از آن افق مان لندتک و ترکیب این 

دو است. البته اینها ویژن هستند.

 مدل  کسب و کارهای پرداخت یاری در دنیا به 
چه شکل است و چه تفاوت هایی با ایران دارد؟ 

پیش از پرداخت یارها، PSPها مثل ویزا و مستر وجود داشتند. 

خوب اســت بدانیــم تعــداد کســب و کارهای پرداخت یــاری در 
دنیا کم نیست. آمار سال گذشته می گوید در آســیا 2۱۹، اروپا 
324، خاورمیانــه 3۱، کانادا ۱8، آمریــکا ۱58 و آمریکای جنوبی 
68 کســب و کار پرداخت یــار داریم. این یعنی کسب و کارشــان 
رســمیت دارد و نیازی هســت که اینهــا برطرف می کننــد. این 
کســب و کارها معمــوالً بــه طــور همزمــان چنــد نقــش را بــازی 
می کنند؛ مخصوصاً در دوره های ابتدایی به وجود آمدن شان. 
تجمیع کننده )Aggregator( یا توزیع کننده )Reseller( سایر 
سرویس ها هم بوده اند و برای مشتری خود، یک الیه سرویس ها 
را ساده و سهل تر می کردند. اما بسیاری از آنها در مرحله اولیه 
الیسنس نداشتند و به وســیله ترکیب سرویس ها با یکدیگر، 
ارزش جدیدی خلق می کردند. قدیمی ترین شان پی پال است 
که در حوزه خرده فروشــی شــروع به فعالیــت کرد. 
بعــد اســکوئر )Square( و اســترایپ )Stripe( بــه 
وجود آمدند. ایــن دو پیش از اینکــه پرداخت یاری 
در دنیا رسمیت پیدا کند، توسط ویزا و مستر خلق 
شدند. ویزا در ســال 20۱0 تعریف و استانداردی از 
پرداخت یاری ارائه داد. پس از آن چند کمپانی دیگر 
متولد شــدند. بعد از این اســتانداردگذاری، اتفاق 
دیگری هم افتاد و ویزا و مستر از بازار خرده فروشی به 
سمت مشتریان بزرگ رفتند؛ از آنجا که ارزش های 
بزرگی خلق می کردند، عماً با این مشتریان بزرگ 
شــروع به فعالیت کردنــد. در الیه بعــدی، مثال من اســترایپ 
است که در ســال های اخیر، به شدت با ســبک خود مبتکرانه 
عمل کرده و با 80 گارانتی سرویس ارائه می دهد و در بعضی از 
کشورها الیسنس بانک دارد. یعنی وقتی اکانت استرایپ برای 
شما افتتاح می شود، مثل این است که حساب بانکی باز کرده 
باشــید و می توانید تمام خدمات حوزه مالــی را دریافت کنید؛ 
در اصل خدمــات بانک ها و PSPهــا را ترکیب کرده و یکســری 
خدمات جدید هم به وجود آورده و همه اینها با کیفیت بسیار 

باال به صورت کاماً آناین ارائه می دهد. 

 اگــر فــرض را بــر ایــن بگیریــم کــه به یکبــاره 
مشکالت رگوالتوری حوزه پرداخت یاری حل می شوند، 
چه افق هایــی به روی ما گشــوده می شــود و چــه میزان 

رشدی را در این فضا می توان متصور بود؟ 
اوالً فکر می کنــم فین تک بــه دلیل رزولوشــنی کــه در خدمات 
مالی برای ســایر کســب و کارها یا کاربران نهایی ایجاد می کند، 
زیرساخت توسعه اقتصادی کشور اســت. اگر بخواهیم رشد 
اقتصادی داشته باشیم، همان طور که به زیرساخت اینترنت 
و برق نیــاز داریم، به زیرســاخت های مالــی با رزولوشــن باالتر، 
ســهولت و ســرعت بیشــتر، قیمت پایین تــر، کیفیــت باالتر، 
طراحی شده و شخصی سازی شده برای هر بخش از مشتریان 

نیــاز داریــم. بــرای همیــن فین تک 
بسیار حوزه مهمی است.

بر ایــن اســاس می توانــم بگویم که 
مشکل اول، دوم و سوم ما رگولیشن 
است. چه رگولیشن به معنای نهاد 
تنظیم گــر و چــه سلف رگولیشــن. 
مــا بــه رگوالتــوری بــه ایــن معنــا که 
دغدغه های حاکمیتی، دغدغه های 
مردم و کسب و کارها را برطرف کند، 
نیــاز داریــم؛ ایــن یعنــی رگوالتوری 
کارآمد. نه اینکه نهاد تنظیم گر وارد 
حوزه اجرا و عملیات شود و خودش 
همان کاری را که ما می کنیم، انجام 

دهد، به این دلیل که می خواهد رویش کنترل داشته باشد. این 
دیگر رگوالتوری نیست و اجراست. من به این کار می گویم ورود 
به بازار نهاد حاکمیتی یا تصدی گری. شک نکنید که طبیعتاً این 
کار با انحصار همراه است. هرجا نهاد تنظیم گر به بهانه کنترل 
ریسک ها به جای ایجاد اســتاندارد، پیاده سازی و تصدی گری 
را بر عهــده بگیرد، قطعاً انحصــار به وجود می آیــد؛ زیرا منطقاً 
وقتی می خواهد کنترل کند، باید همه چیز در دستان خودش 
باشد و همه را روی زیرساختی می آورد که خودش ایجاد کرده تا 

قابل کنترل و رؤیت باشند. پس بزرگ ترین مسئله ما رگوالتوری 
و سلف رگولیشــن اســت. البته من بخش خصوصی را 30، 40 
درصد مقصر می دانم و نهاد حاکمیتی را به خاطر روشش 60، 
70 درصد. راه تنظیم گــری، تصدی گری و ورود به بازار نیســت، 

بلکه تعیین استانداردها و جریمه هاست.
فکر می کنید در پنج سال گذشته اکوسیستم فین تک به معنای 
لندتک ها، اینشــورتک ها، رمزارزها و دارایی های دیجیتال و... 
چگونه به وجود آمدند؟ روی بستر پرداخت یاری. چون ابزارهایی 
را که نیاز داشتند، سریع دریافت می کردند. اصاً پلتفرم های 
دوسویه بدون پرداخت یارها، نحوه سرویس گیری ای نداشتند 
که هم ورود پول و هم خــروج آن در تعداد بســیار زیاد روی یک 
بستر محقق شــود. از ســویی دیگر، ابزارهای ضد پول شویی و 
احراز هویتی یا KYC و KYP که توسط پرداخت یارها ارائه شد، 
باعث شد این کسب و کارها بتوانند فعالیت کنند، وگرنه آن قدر 
پرونده های زیادی به وجود می آمد که تا امروز آن حوزه ها متوقف 

شده بودند.
بنابراین معتقدم همان طور که پنج ســال گذشــته رشــد اتفاق 
افتاده، در پنج یا ده سال آینده هم کسب و کارهای پرداخت یاری 
قطعاً می توانند مؤثر باشــند، به شرط آنکه مشــکل ارتباط ما 
با نهادهــای تنظیم گر و ناظــر حل شــده، اعتماد ایجاد شــود و 

تنظیم گری دائم باکیفیت اتفاق بیفتد.

 کســب و کارهای پرداخت یاری یکباره رشــد 
بسیار خوبی کردند، اما به نظر می رسد دیگر خبری از آن 
میزان رشد نباشد. این هم به دلیل رگوالتوری است؟ یا 
همان طور کــه خودتان نیــز اشــاره کردید، بازار کشــش 

بیشتری برای رشد ندارد؟ 
ترکیب این دو اســت. بازار حجــم مشــخصی دارد، مگر اینکه 
بازارهایی خلق شوند؛ همان طور که در پنج سال گذشته این اتفاق 
افتاد. اما باید در نظر داشت که در شرایط رکود اقتصادی، خلق 
کسب و کارهای جدید کند و سخت می شــود. اما در وضعیت 
رشد اقتصادی، شــاهد ظهور انواع جدیدی از کسب و کارها در 
فضای اقتصاد دیجیتال خواهیم بود. اما من مســئله اصلی را 
که باعث توقف ناگهانی این رشد شد، الزام اینماد می دانم. به 
این دلیل که نظام مجوزدهی ما به شــدت در حوزه های نوآورانه 
ناکارآمد اســت و اصاً راهــکاری نــدارد. الزام اینمــاد هم یعنی 
کارتان را قبل از اینکه مجوز بگیرید، شروع نکنید، در حالی که 
مجوزی برای اخذ وجود ندارد. پــس الزام اینماد یعنی در حوزه 

نوآورانه فعالیت نکنید. 
مثالــی می زنم کــه متوجــه شــوید چقــدر ایــن موضــوع تأثیر 
گــذار اســت. مــا دربــاره کســب و کارهایی حــرف نمی زنیــم که 
هنوز وجــود ندارند و با این الــزام نمی توانند ظهور کنند، بلکه 
حوزه هــای نوآورانه ای کــه وجود دارنــد مثل لندتک هــا، وقتی 
اینمادشــان منقضی شــود، دچار 
مشــکل مجــوز، اماکــن و اتحادیه 
می شــوند. حوزه هــای رمــزارزی 
تحت ریسک بسیار باالیی دارند 
فعالیت می کنند، چون هیچ دیدی 
نســبت بــه آینده شــان ندارنــد. 
خود ما که در حــوزه پرداخت یاری 
هستیم و چیزی شــبیه به مجوز و 
قرارداد داریم، موضوع الزامات مان 
به شدت سیال است. همین اتفاق 
باعــث شــده وضعیــت غیرقابــل 
پیش بینــی در همــه حوزه هــای 
فین تکــی وجــود داشــته باشــد. 
مسئله لزوماً اینماد نیست، بلکه اینماد یک شاخص بارز آن 
است که جلو فعالیت نوآورانه را کاماً گرفته و دلیلش هم این 
است که نمی تواند برایش ابزار تنظیم گری توسعه دهد یا اصاً 
نگاه مثبتی به آن ندارد. زمانی رویکرد ما این است که توسعه 
اقتصادی امنیــت ایجاد می کنــد و زمانــی هم رویکــرد ما این 
اســت که نه، هیچ کس هیچ کاری نکند تا امنیت ایجاد شود. 
اینکه جلوی نوآوری را بگیریــد، زیرا ابزار تنظیم گــری ندارید، 

بسیار قبیح و زشت است. 

 کیف پول و دایرکت دبیت دو روندی هستند 
که در دنیا نظر کسب و کارها را به خود جلب کرده اند و از 
سوی کاربر نیز با استقبال مواجه شده اند. شما در این 
حوزه ها برنامه ای دارید؟ مشکالت رگوالتوری آنها را چه 

می دانید؟
مشکل این حوزه ها این است که نهاد تنظیم گر وقتی می خواهد 
در این حوزه فعالیتی انجام دهد، طراحی محصول می کند، در 
حالی که اصاً نباید مرتکب چنین کاری شود. چرا؟ چون نهاد 
تنظیم گر به بازار وصل نیســت که نیاز بازار را بداند. حتی یک 
اســتاندارد بانکی به نام BIAN وجود دارد که توضیح داده دوره 
طراحی محصول  Back to Front گذشته است. در حال حاضر 
الزم است نیاز کاربر نهایی را بسنجید و محصول طراحی کرده و 
به دستش برسانید. این کار را کسانی می توانند انجام دهند که 

با بازار در ارتباط هستند.
حال وقتی نهاد تنظیم گــر می خواهد کیــف پــول را رگوله کند، 
می تواند دو رویکرد داشته باشد. یکی اینکه یکسری چارچوب 
کلی بگذارد و خط قرمزهایش را مشخص کند، مثل اینکه برای 
تعریف کیف پــول حتماً بایــد احراز هویــت انجام شــود و مثاً 
موجودی اش از ۱00 میلیون تومان بیشــتر نباشد که تفاوتی با 
حساب بانکی داشته باشد. روش دیگر این است که به شکل 
مشخص در عملیات وارد شود، مثل اینکه بگوید عملیات کیف 
به کیف باید به این شــکل باشد، تســویه را من انجام می دهم، 
کارمزد مقداری است که من اعام می کنم و... . در حالت دوم، 
ایجاد کیف پــول دیگر شــدنی نیســت. در اینجا بایــد به نهاد 
تنظیم گر گفت که مگر تو نیاز بازار را می دانســتی که این کار را 
کردی؟ دوم اینکه چرا وارد طراحی محصول شدی؟ مگر کار تو 
طراحی محصول است؟ سوم اینکه این را الزام و انحصاری کردی 
و گفتی اینکه من گفتم حتماً باید انجام شود و هرکس غیر از این 
انجام دهد، بیچاره اش می کنم. طبیعتاً بازاری باقی نمی ماند. 
من به این می گویم یکتاســازی بازار توســط نهــاد تنظیم گر که 

همزمان ورود به بازار هم هست.
مضاف بر اینهــا، نهاد تنظیم گــر در حوزه خدمــات پرداخت، 
نهادی عملیاتی که وارد بازار می شود و خدمت می دهد، ایجاد 
کرده به نام شــاپرک. کارمزد خدمات شاپرک صفر است. این 
عماً دامپینگ مادام العمر در بــازار انجام می دهد و خدمتی 
را از بیت المال به صورت مجانی به تمام مردم و کسب و کارها 
ارائه می دهــد که به معنــای از بین بردن بازار بــه صورت کامل 
است. حال به من بگویید در شرایطی که قیمت خدمات صفر 
است، چرا باید کسی از کیف پول استفاده کند؟ خب از کارت 
استفاده می کند. اگر می بینید در اروپا و سایر کشورها از کیف 
پول اســتفاده می کنند، به این دلیل است که هزینه عملیات 
کارتی در اکثر کشورها، بیش از دو درصد از کل تراکنش است. 
معلوم اســت از کیف پولی که هم ســریع تر است و هم هزینه 
پایین تری دارد، استفاده می کند. مادامی که شاپرک به عنوان 
یک بازیگر در بازار کسب درآمد می کند و قیمت را روی منفی 
یا صفر نگــه داشــته، هیچ کــس میل بــه اســتفاده از خدمت 

گران تر ندارد.
اما در مورد دایرکت دبیت باید بگویم که ما در بسیاری از مواقع 
از آقــای محرمیــان انتقــاد می کنیم، ولی مــن اینجا از ایشــان 
تعریف می کنم. دایرکت دبیت سرویسی است که با تصمیم 
آقــای محرمیــان، نهــاد تنظیم گــر بــه آن وارد نشــده، هرچند 
برنامه هایی در ســال های گذشته وجود داشته اســت. اما در 
این ســال ها آقــای محرمیان به دلیــل اینکه چند کســب و کار 
در این حوزه وجود داشته، تصمیم گرفته نهادهای تنظیم گر 
وارد این حوزه نشوند و صرفاً اگر بخواهد کاری کند، در مرحله 
اول توصیه هــای تنظیم گرانــه ارائــه می دهــد و در مرحله بعد 
تعیین اســتاندارد. چون دایرکت دبیت ریسکی ایجاد نکرده 
و سلف رگولیشن خوبی در این حوزه اتفاق افتاده و اعتماد به 
وجود آمده، به نظر می رسد نهاد تنظیم گر به همین اکتفا کند 
و فعاً استانداردی در این حوزه ارائه ندهد. بر این اساس، این 
حوزه را دارای قابلیت می دانم. ما اما اگر بخواهیم کاری در این 
حوزه انجام دهیم، زیرســاختی خواهد بود و احتماالً در حوزه 
کیفیت زیرساخت و خدمات اقداماتی خواهیم کرد که البته 

برنامه ای برای سال آینده است.

المیرا حسینی  

elmirahosseini
@gmail.com

 تعداد تراکنش های 
بانکی ما در روز بین 

150 هزار تا 350 هزار 
تراکنش است و فکر 
می کنم در این مورد 

بعد از بانک هجدهم یا 
بیستم باشیم
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همکاری یوتیوب 
و اسپاتیفای

یوتیفای در راه است؟
یوتیوب و اسپاتیفای قرار است 
برای ویژگی های تجاری جدید با 
هم شریک شــوند. آن طور که پست تازه 
دیوید کاتــز، معاون رئیــس بخش خرید 
یوتیوب نشان می دهد، این شرکت قصد 
دارد بــرای گســترش بخــش تجــارت 
اجتماعــی خود بــا اســپاتیفای همکاری 
کند. این همکاری به افراد اجازه می دهد 
تــا از طریق یوتیــوب به طور مســتقیم به 

فروشگاه اسپاتیفای متصل شوند. 

در عیــن حــال فرصــت ایــن هم 
فراهم می شود که تسویه حساب  
در محل فعــال شــده و مصرف کنندگان 
بــدون خــروج از یوتیــوب، از اســپاتیفای 
خرید کننــد. یوتیــوب همچنیــن عنوان 
کرده کــه ویدئوهــای زنــده خریــد را ادامه 
خواهــد داد و هفتــه آینــده بــرای ایــاالت 
متحده، برزیل و هند، بخش خرید را در 

برگه اکسپلور فعال خواهد کرد. 

کاربران یوتیوب همیشــه تالش 
می کردنــد تــا بــا نگه داشــتن 
مخاطبان در کانال خــود، تجربه خرید را 
فراهــم کــرده و خودشــان هــم از آن ســود 
ببرند. در عین حال، مطالعه ای که انجام 
شده نشان می دهد که مخاطبان یوتیوب 
بــه ایــن پلتفــرم اعتمــاد داشــته و از 
توصیه های خرید آن استفاده می کنند. 
کاتز همچنین گفته که یوتیوب باور دارد 
تولیدکننــدگان محتــوا و مخاطبــان این 
پلتفرم به هم اعتماد دارند و همین اعتماد 
می تواند به خریــد نهایی کاربــران منجر 

شود.

یوتیوب کمی بعد از خبر شراکت 
خود با اســپاتیفای، گزارشــی از 
تأثیر فعالیت های خود در اقتصاد آمریکا 
منتشر کرده که نشان می دهد یوتیوب در 
ســال 2021 بیــش از 25 میلیــارد دالر بــه 
تولید ناخالص داخلی آمریکا کمک کرده 
اســت. در عین حال، 85 درصد مشاغل 
کوچک و متوسطی که در قالب کانال در 
یوتیوب فعال هستند، باور دارند که این 
کانال ها به رشد مخاطبان شان کمک کرده 
اســت. البتــه یوتیــوب تنهــا پلتفــرم 
اجتماعی نیســت که به دنبال گسترش 
تأثیــر کســب وکار خــود اســت، چــرا کــه 
اینســتاگرام هم به تازگی از ویژگی جدید 
پرداخت در چت رونمایــی کرده که راهی 
برای ماندگاری مخاطبــان در این پلتفرم 

است. 

NEWSخبر

برند »یافــا« برای رســیدن بــه نقطــه ای کــه امــروز در آن قرار 
دارد، پســتی و بلندی های بســیاری را از ســر گذرانده است. 
دغدغه نیما قنبرپــور به عنوان خالق این برنــد، توجه به هنر 
و کسب و کار به صورت همزمان بوده است؛ اما آنچه کار یافا 
را در برخی مــوارد از برندهای دیگر چوبی متفــاوت می کند، 
توجه به استفاده از چوب های غیرقابل استفاده است. نیما 
می گوید برخی چوب ها به واســطه رعد و برق یا باران ممکن 
است از حالت زنده خارج شده و کارایی الزم را نداشته باشند. 
خالق برند یافا طبیعت گردی هم می کند و وقتی در طبیعت 
با این چوب های مرده روبه رو می شــود، به فکر درست کردن 
آثار هنری متفاوت به وسیله آنها می افتد.  کار برند یافا چند 
سال طول کشید تا به نقطه فعلی برسد. نیما قنبرپور متولد 
57 است و از اواخر دوره دبیرستان عالقه بسیاری به هنر پیدا 
کرد. به مرور و تحت تأثیر خواهر بزرگش که نقاشی می کرد، 
کارش را آغاز کرد. هنرستان درس خوانده اما در زمان انتخاب 

رشته دبیرستان، رشته گرافیک در اهواز نبود و به همین خاطر 
رشته معماری را انتخاب کرد. می گوید در کل دوره هنرستان 
فعال بــود و در آن دوران چند نمایشــگاه گروهی داشــت که 
مهم ترین آن نمایشگاه تایپوگرافی بود. در این دوره، تالش کرد 
هنرهای مختلف را امتحان کند. بعد از تمام شدن هنرستان، 
به دانشگاه شیراز رفت تا گرافیک بخواند. از همان زمان تشنه 
هنر و گرافیک بود و خودش می گوید بهترین دوره زندگی اش 
همین سال ها بوده است. دروس مشترک هنری را در گرافیک 

خواند و همین مسئله دید بهتری نسبت به هنر به او داد. 
بعد از دانشــگاه، به اهــواز بازگشــت و دنبال کار می گشــت. 
می گوید برای گرفتن مجوز کارهای تبلیغاتی الزم بود لیسانس 
بازرگانی داشته باشد و به همین خاطر از 83 تا 86 طول کشید 
تا مجــوز کارهــای کانون تبلیغاتــی اش را بگیــرد کــه آن هم به 
واسطه کار در کانون های تبلیغاتی در دوران دانشجویی بود. 
ســال ها در این حوزه کار کرد اما می گوید در شــرایط فعلی که 

وضعیت اقتصادی کشــور به هم ریخته، این کار به واســطه 
رشد اســتفاده از فضای مجازی تحلیل رفته است. سال 98 
کاری را که ســال ها عالقه داشــت و گاهی به آن می پرداخت، 
جدی گرفت. در همیــن زمان بود که چــوب وارد فعالیت های 
نیما شد. قبل از آن هم گاهی با چوب کار می کرد و چیزهایی 
برای خودش می ساخت. اما سال 98 احساس کرد می تواند 
به این حوزه قوت ببخشــد. تصمیم گرفت به طور کامل وارد 
کار چوب شــود و به این حــوزه بپردازد. به نوعی می خواســت 
هنر و کســب و کار را به صــورت همزمان دنبال کنــد.  از همان 
ابتدا اصولی جلو رفت و برای برندش اسمی را انتخاب کرد. در 
مورد دلیل انتخاب نام یافا می گوید:»یافا به معنی زیباست و 
این اسم را از کتابی پیدا کردم که سال ها قبل پری زنگنه - که 
هنرمند نابینای حوزه آواز است - نوشته و اسامی اصیل ایرانی 
را منتشر کرده بود. اول خوش آهنگی یافا به چشمم آمد و در 

مرحله بعد برایم مهم بود که ریشه اسم ایرانی باشد.«

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

خلق هنر
 با چوب های بازیافتی

نیما قنبرپور، خالق برند 
»یافا« می گوید در تمام مدت 

فعالیتش سعی داشته هم 
ماهیت هنری کارهایش را 

حفظ کند و هم کسب و کاری به 
معنای واقعی آن داشته باشد
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ترکیبهنرباکسبوکار
نیما می گوید آی دی یافا در اینستاگرام را با پسوند هنر ترکیب 
کرد تا بتواند دوشاخه بودن هدفش را پیگیری کند؛ هم هنر 
و هــم کســب و کار. منظــورش از هنــر، کارهایــی اســت کــه با 
کانسپت هنری همراه است و بخش کســب و کار، تأمین آن 
چیزهایی اســت که در ذهن مخاطب قرار دارد. یافا کارش را 
به صورت رسمی از سال 98 و از یک نمایشگاه کارهای هنری 
شروع کرد. به مرور با هنرمندی به نام اوستا رحمان کیوان راد 
از پیشکســوتان نجاری خوزســتان آشــنا شــد. بــرای برش و 
نجاری پیش این استاد کار می رفت و کم کم کار در همکاری با 
این استاد رونق گرفت. خرید و مراحل اولیه برش و رَنده را در 
کارگاه استاد و سایر کارها را در خانه انجام می داد. ابتدای سال 

99 با فردی آشنا شد که دستگاه CNC داشت. 
دستگاه CNC مثل دستگاه لیزر است که دستور 
می گیــرد تــا شــکل مشــخصی را روی جســمی 
پیاده کند. به مرور دید تجربه این فرد زیاد است 
و کارگاهش کامل است. با او صحبت کرد که به 
عنوان کارآموز کنارش کار کنــد تا مقدمات برند 
خــودش را طــی کنــد. از آن زمــان تاکنــون پیــش 
همین فرد کار می کند و از برخی از این دستگاه ها 
استفاده می کند. هرچند که کار برند یافا به طور 

کامل مجزاست.

چالشهایکاریافا
وقتی صحبت از چالش های کار می شــود، نیما می گوید در 
زمانی وارد این کار شد که لحظه به لحظه همه چیز به لحاظ 
قیمــت در حــال افزایش بــود. می گویــد کار چــوب هم مثل 
رشــته های دیگر هنری، آن قدر پیچیده و با جزئیات اســت 
که اگر کســی بخواهد کل کار این حوزه را یــاد بگیرد، باید به 
لحاظ مالی تأمین و فضا و نیروی کار الزم را در اختیار داشته 
باشد. به اعتقاد او، هر کدام از حوزه های چوب به اندازه کافی 
زمان بر است و یک نفر به تنهایی نمی تواند کل مراحل تولید 
یک محصول را انجام دهد. هرچند یافا تا همین حاال تنها 
روی دست نیما چرخیده است.  یکی از چالش های کار یافا 
این بود که درست در زمان نوسانات قیمت متولد شد و این 
مسئله کار را برای نیما که سرمایه آنچنانی نداشت، سخت تر 
کرد. حتی حاال هم مجبور است چوب مورد نیاز کارهایش را 
به صورت روزانه تهیــه کند. می گویــد از زمانی که همه چیز 
مجازی شد، بخش مهمی از بازاریابی  کارها از همین طریق 
بود که در کنار آن، مسئله کرونا هم اضافه شد. به اعتقاد نیما، 
این مجازی شــدن و کرونا باعث شد افراد بســیاری وارد این 
حوزه شوند که بیشتر به بخش بازاری چوب توجه می کنند و 
این مسئله به افرادی مثل نیما که به دنبال هنر در این حوزه 
هم هستند، آسیب می زند. البته می گوید همیشه به عنوان 

هدف آن را در ذهن خود دارد. 

هدفهایبعدییافا
هــدف درازمدت نیمــا، حفظ هنــر و کســب و کار بــه صورت 
همزمان و هدف کوتاه مدت او، فعالیت در یک الین مشخص 
از چوب اســت تا بتواند به شــرایط نرمال برســد. الین مورد 
عالقه او، حوزه کارهای خراطی شده است که باز هم به سرمایه 
نیــاز دارد. اما قــدم بعدی اش دقیقــاً همین خرید دســتگاه 
خراطی و مشخص کردن حوزه کاری است.  نیما درباره قدم 
بعدی برند یافا می گوید که قصد دارد ســایتی را برای یافا راه 
بیندازد. البته به اعتقاد او، ســایت قبل از اینســتاگرام برای 
کســب وکارها الزم اســت، اما به دلیل برخی دسترســی ها، 
اینستاگرام مســیر راحت تری را برای مخاطبان 

دارد. 

اینستاگرامورشدبرند
خالق برند یافا معتقد است که فعالیت اصناف 
در فضای مجازی بدون چالش نیست. می گوید 
موارد مختلفی وجود دارد که برای کار درست و 
اصولی یک برند در فضای مجازی باید سر جای 
خود باشــد. به گفتــه او، اینســتاگرام به مرور به 
نقطه ای رسیده که بسیاری از افرادی که تمایلی 
بــه حضــور در فضــای مجــازی نداشــتند، وارد اینســتاگرام 
شدند.   80 درصد مخاطبان برند یافا زنان خانه دار هستند. 
می گوید همه مخاطبان می توانند ایده ای را که در ذهن دارند، 
ارائه دهند و یافا، ابعاد آن کار را به دست آورد و تحویل دهد. 
برند یافا از ابتدا یک خط قرمز بزرگ داشــت؛ ســراغ موادی 
غیر از چوب نرود. دلیلش هم حس و ماهیت چوب است.  
نیما می گوید بسیاری این شناخت را ندارند و فکر می کنند 
ام دی اف هم چوب است. یافا در بسیاری از مواقع در پیج خود 
اطالعاتی درباره تراکــم و ظاهر چوب های مختلف منتشــر 
می کند تا لزوماً مشــتری اصرار به اســتفاده از یک چوب به 
دلیل قیمت پایین نداشــته باشــد. نیما درباره چالش های 
اینستاگرام، به بازدید و ویوی کار اشاره می کند. به گفته خالق 
برند یافا، بسیاری تالش می کنند با مخاطبان غیرواقعی این 
کار را انجام دهند و کم کم آسیب می بینند. در حال حاضر هم 
کل کار تولید محتوای یافا به عهده خود نیماست. محدودیت 
زمانی او باعث بی نظمی در ارائه محتواها شــده اما در عین 
حال به دلیل علمی کــه به این کار دارد، خودش توانســته از 
پس این کار برآید.   یافا هنــوز راه درازی تا نقطه  مورد نظرش 
در پیش دارد، اما آنچه که واضح است، این است که دغدغه 
هنر توانسته این برند را از یک کسب وکار ِصرف به یک هنر 
متفاوت تبدیل کند. چیزی که شاید برخی از کسب وکارهای 

کوچک به آن بی توجه باشند. 

رسانه صنعت بیمه  و اینشورتک ایران

مزایا و معایب یک استراتژی فروش در شبکه های اجتماعی

همه به سمت امکان »خرید زنده«

REVIEWبررسی

 شبکه های اجتماعی و پلتفرم های تجارت 
الکترونیــک در حــال رقابــت بــرای ایجاد 
قابلیت های جدید هســتند. بــا این حــال، برخی 
بازاریابان معتقدند کــه جذابیت های بزرگ گاهی 
دیده نمی شــوند. دســت کم هنوز آن طــور که باید 
دیــده نشــده اند. محتــوای آنالیــن و تجــارت 
الکترونیک در طول همه گیری کرونا فعالیت هایی 
در راستای هم داشته اند. در عین حال بسیاری از 
برندهای کوچک و بزرگ خرید زنده را برای سرگرم 
کــردن و آموزش خریــداران تجربــه کرده انــد. اما با 
وجود سرمایه گذاری پلتفرم های اجتماعی و تجارت 
الکترونیک در حوزه فناوری و محتــوا، آژانس های 
تبلیغاتی می گویند که لزوماً همه مشتریان آماده 

خرید از غول های فناوری نیستند.

 به گفته یکی از کارشناســان یک آژانس 
دیجیتال مارکتینگ، ادغام برای پلتفرم ها 
مثــل اســپاتیفای و یوتیــوب اتفــاق فوق العــاده 
استراتژیکی است. در عین حال، پرداخت در داخل 
پلتفرم به تنهایی نمی تواند انگیزه ای برای کاربران 
باشــد، چرا که ارزش افزوده کافی برایشــان ندارد و 
مخاطبــان به راحتــی می تواننــد بــا مراجعــه بــه 

وب سایت، خرید خود را انجام دهند. 

 خریــد زنــده )Live Shopping( در طول 
ســال ها در چین رایج بوده، اما رایج شدن 
آن در آمریکا به تازگی اتفاق افتاده است. آمازون در 
ســال 2019 گزینــه آمــازون الیــو را معرفــی کــرد که 
پلتفرمی بــرای خریــداران بود تــا چت هــای زنده و 
اطالعات محصوالت مختلف را ببینند. حاال این 
گزینه با رویدادهای آنالین اینفلوئنسر مارکتینگ 
و اســتفاده از چهره هایــی مثــل بازیگــران معروف 

تکامل یافته است. 

 در سال 2020 والمارت اولین شرکتی بود 
که خرید زنده را در تیک تاک انجام داد و 
از آن زمان تاکنون تعدادی دیگر از پلتفرم های دیگر 
مثل توییتر از این امکان اســتفاده کرده اند. پاییز 
گذشته شرکت »هاسبرو« اولین رویداد زنده خود 

در اینســتاگرام و فیس بــوک الیــو را انجــام داد. 
پلتفرم های جدیدتری مثل NTWRK نیز اقدام به 

ارائه خرید زنده کرده اند. 

 جــو گاگلیــز از بنیان گــذاران و مدیرعامل 
شرکت بازاریابی دیجیتال »وایرال نیشن« 
عنوان کرده کــه معرفی خریــد زنده در بســترهای 
اجتماعی چند چالش کلیدی دارد. وی هشدار داده 
است که وقتی خیلی سریع اوضاع تغییر می کند، 
امکان ایجاد تأثیر منفی هم بیشتر می شود. گاگلیز 
در استدالل خود این طور عنوان کرده که یک زن 40 
ساله بسیار متفاوت از نسل جدید خرید خواهد 
کرد. در این میان تردیــد درباره میــزان تأثیرگذاری 
اینفلوئنســرها در خرید زنده هــم وجــود دارد. در 
شرایطی که برخی گزارش ها نشان داده 54 درصد 
بزرگساالن آمریکایی ویدئوهای مربوط به محتوای 
قابل خریــد را دیده اند، امــا تنها 17 درصــد از آنها 
معتقدنــد کــه اینفلوئنســرها در این خریــد مؤثر 

بوده اند. 

 برخی آژانس های تبلیغاتی می گویند که 
هم مشــتریانی مشــتاق به اســتفاده از 
خرید زنده دارند و هم شاهد استفاده این قابلیت 
با روندی کند هستند. برخی پیش بینی ها عنوان 
می کند که فروش از طریق پخش زنــده در ایاالت 
متحــده از 11 میلیــارد دالر در ســال 2021 بــه 17 
میلیارد دالر در پایان 2022 خواهد رسید. در عین 
حال همین رقم در سال 2024 به 35 میلیارد دالر 
افزایش خواهد یافــت. پیش بینی های ای مارکتر 
نشــان می دهــد کــه فــروش خرده فروشــان در 
پلتفرم هــای اجتماعــی در ســال جــاری رقمی در 
حدود 45/7 میلیارد دالر بوده که تا سال 2025 به 
79/6 میلیــارد دالر خواهد رســید.  بــا وجود این 
رشد، برخی بازاریابان این قابلیت را در اولویت خود 
قــرار نمی دهنــد. برخــی نظرســنجی ها نشــان 
می دهد که بــه اعتقــاد بعضی برندهــا، محتوای 
خرید تلویزیونی مثل پخش زنده کمترین تأثیر را 
در رشد استراتژی تجارت اجتماعی آنها خواهد 

داشت.  

سپیده اشرفی

Sepideh.ashrafi64
@gmail.com
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خرده فروشــان عصر حاضر بــا فروشــگاه های آنالین خود، 
کنترل کاملی بر تجربیات مشتریان خود دارند.  اما صاحبان 
فروشگاه های آنالین ممکن اســت ندانند که از کجا شروع 
کنند و چگونه فروشــگاه خود را مدیریــت کنند. در مطلب 
پیش رو چند نکتــه برای ایجاد یک فروشــگاه آنالین موفق 

آورده شده است. 

درشبکههایاجتماعیتبلیغکنید
تبلیغات در شبکه های اجتماعی یک راه قدرتمند، خالقانه و 
سرگرم کننده برای ارتباط با بسیاری از مشتریان بالقوه است. 
این تبلیغات می تواند شامل هر چیزی باشد؛ از یک پست 
ساده فیس بوک گرفته تا یک فیلتر مرتبط در اسنپ چت. از 
ابزارهایی مانند گوگل آنالیتیکس برای ردیابی کانال هایی که 
مشتریان هدف شما بیشتر در آنجا حضور دارند، استفاده 
کنید و تالش های بازاریابی خود را روی این پلتفرم ها متمرکز 
کنید. اگر در فضای نسبتاً جدید شبکه های اجتماعی گیج 
می شــوید، بــرای شــروع راهنماهــای تبلیغــات فیس بوک، 
اینســتاگرام و اســنپ چت را بررســی کنیــد. بازاریابــی در 
شــبکه های اجتماعی خالقیت زیادی می طلبــد، بنابراین 
سعی کنید متناسب با شــخصیت گروه اصلی خریداران 

خود، این تبلیغات را انجام دهید. 

آیاوبسایت،درموبایلبهدرستینمایش
دادهمیشود؟

خریــد از طریــق موبایــل در ســال گذشــته 30 درصــد از 
خریدهای آنالین را شامل شــده و این رقم در حال افزایش 
است. با رشد روزافزون استفاده از موبایل برای خرید آنالین، 
خرده فروشان باید مطمئن شوند طراحی سایت آنها سازگار 
با موبایل اســت؛ مهم نیســت از چه دســتگاهی استفاده 
می شود. فروشندگان با فناوری های روز می توانند الزامات 
سیســتم عامل ها را نیــز اجــرا کننــد تــا هــم در موبایل های 
اندرویدی و هم در آیفون ها وب سایت به درستی دیده شود. 

آنها همچنیــن می تواننــد از قالب هــای طراحی فروشــگاه 
آنالینــی اســتفاده کنند که بــه نحــوی طراحی شــده اند که 
پاسخگوی موبایل باشند. برای پیمایش راحت تر و مشاهده 
محتوای خود روی صفحه نمایش گوشی، طرح های عمودی 

به طرح های افقی ارجح اند.

عکسهایباوضوحباال
انسان ها موجوداتی بصری هستند. ما تصاویر 
را در یک دهم ثانیه پردازش می کنیم و اطالعات 
بصری را 60 هزار برابر ســریع تر از کلمات درک 
می کنیــم. با ایــن گرایش طبیعی بــه جلوه های 
بصری، تصاویر محصوالت تأثیری قوی و فوری 
روی خریداران می گذارد. استفاده از عکس های 
با وضوح باال که جزئیات محصوالت را برجسته 
می کنند، بــرای جذب ســریع خریــداران بدون 
از دســت دادن توجه آنها بســیار مهم اســت. 
چندین زاویه از محصول خود را با عکس نشان 

دهید تا خریداران بتوانند کاال را کامالً تصور کنند و از تمام 
جزئیات آن آگاه باشند. خریداران قادر به مشاهده حضوری 
محصول نیســتند، بنابراین اگر درک بصری کاملــی از کاال 
داشته باشــند، احساس امنیت بیشــتری از خرید آنالین 
خود خواهند داشت و احتمال بیشــتری وجود دارد که آن 
کاال را خریداری کنند. ابزار عکس 360 درجه را در صفحات 
محصول فعال کنید تا خریداران بتواننــد نمای کامل یک 

محصول را ببینند. 

اشــتراکگذاریدرشــبکههایاجتماعــی
بازاریابــی دهان به دهان در شــبکه های اجتماعــی می تواند 
باعث رشد تجارت الکترونیک شما شود. بحث های عمومی 
دربــاره برنــد و محصــوالت شــما در شــبکه های اجتماعــی 
عملکــرد خــوب شــما را اثبــات می کنــد. خریــداران آنالیــن 
نمی تواننــد محصوالت شــما را حضــوری ببیننــد، بنابراین 

در نظر می گیرند که مشــتریان دیگر درباره کسب وکار شما 
چه می گوینــد تا تعیین کننــد که آیــا می توان از شــما خرید 
کــرد یــا خیــر. بــا راه انــدازی کمپینی کــه بــه اشــتراک گذاری 
تشــویق می کند، می توانید در شبکه های اجتماعی حضور 
پررنگ تری داشته باشــید. به عنوان مثال، یک برند ممکن 
است به مشتریان پیشنهاد دهد در صورتی که در یک پست 
شــبکه اجتماعی نظــر بگذارند یــا دوســتی را تگ کننــد، در 
قرعه کشی محصولی شرکت داده می شوند. شما 
همچنین باید با در دسترس قرار دادن کانال های 
شــبکه های اجتماعی خــود، افــراد را به بازنشــر 
محتواهای خود تشویق کنید. اشتراک گذاری را 
به خریداران محدود نکنید! با برندهای دیگری 
که با آنها شریک شده اید، تماس بگیرید و آنها را 
تشویق کنید تا اطالعاتی درباره کسب وکار شما 
به اشــتراک بگذارند یــا برند شــما را در محتوای 
شبکه های اجتماعی خود برچسب گذاری کنند. 

زنجیره اشتراک گذاری را پاره نکنید. 

سئوسایتخودراجدیبگیرید
فروشــگاه آنالین شــما باید ترافیک دریافت کنــد تا خرید 
انجام شود. کلید ایجاد ترافیک چیست؟ بهینه سازی موتور 
جست و جو. با گنجاندن کلمات کلیدی ســئو در عناوین و 
توضیحات محصول خود، سایت شما به احتمال زیاد در 
نتایج موتورهای جســت و جو رتبه باالتری خواهد داشــت. 
افزایش دیــد، عنصر کلیدی برای بازدید بیشــتر از ســایت 
است.  از ابزارهای سئو برای یافتن کلمات کلیدی ای استفاده 
کنید که حجم جســت و جوی ماهانه بــه اندازه کافــی باال و 
دشــواری کلمات کلیدی کافی برای رتبه بندی ســایت شما 
را دارند. کلمات کلیدی ســئو را که می خواهید به صفحات 
محصول خود اضافه کنید، تایپ کنید تا ببینید با کدام نتایج 
رقابت خواهید کرد. اگر نتایج ســایت های اصلی هستند، 

اصطالح خود را به چیزی کمتر رقابتی تغییر دهید.

پنج توصیه به خرده فروشان آنالین برای آنکه وب سایت پربازدیدتر 
و فروش بیشتری داشته باشند

خالق، سرگرم کننده و فعال باشید

سیاست جدید اسپریت

تمرکز بر پایداری
اســپریت آماده بازگشــت به بازار آســیا با 
تمرکز بر عنصر پایداری می شود. پایداری 
بــه یــک ارزش پیشــنهادی قدرتمنــد 
بــرای مصرف کننــدگان آگاه تبدیــل شــده 
اســت. این یعنی شــما به عنــوان یک برند 
از مســائل اجتماعــی و زیســت محیطی 
و  هســتید  آگاه  جامعــه  روی  پیــش 
می خواهیــد از روش هایــی اســتفاده کنید 
که به این مشکالت دامن نزند.  اسپریت، 
خرده فروش پوشاک مستقر در هنگ کنگ، 
در حال انجام مأموریتی است که سیستم 
کســب وکار خــود را در آســیا تغییــر دهد. 
ویلیــام پــاک، مدیرعامــل ایــن شــرکت، به 
بلومبرگ گفت: »پس از بســتن 56 پایگاه 
خــود در سراســر قــاره در ســال 2020، ایــن 
شــرکت اکنون ظاهــری نویــن به برنــد ارائه 
می دهــد، از مــد ســریع فاصله می گیــرد و 
به ســمت پایداری مــی رود.« اســپریت در 
حال حاضر چرخه های مجموعه مد خود 
را از 12 به تنها 4 مجموعه در سال - در کنار 
مجموعه هــای نســخه محــدود - کاهــش 
داده است. این استراتژی به شرکت کمک 
کرد تا درآمد خالص 48/5 میلیون دالری 
)381 میلیــون دالر هنگ کنــگ( در ســال 
2021 داشته باشد. اما آیا این روش کارایی 
الزم را دارد؟ مایکل پرندرگاست، مدیرعامل 
گروه خرده فروشی آلوارز و مارسال می گوید: 
»بستگی به این دارد که آیا شرکت می تواند 
با سطح باالیی از شفافیت با شرکای خود بر 
سر یک میز بنشیند و آنها را قانع کند که به 

ارزش پایداری پایبند بمانند؟«
وی می افزایــد که اســپریت همچنین باید 
در کنــار کارهــای دیگــری کــه در این راســتا 
انجام می دهد، حواسش به پارچه ها و مواد 
شیمیایی مورد استفاده در کارخانه ها نیز 
باشــد. او می گوید: »نمی توانیــد از را دور با 
پرسیدن چند سؤال  فکر کنید که همه چیز 
به درستی انجام می شود. باید برای رسیدن 
به هدف تان، مشــارکت مســئوالنه داشته 
باشــید و در این بــاره بــا فروشــندگان خــود 
تعامــل کنیــد.«  اســپریت بایــد اطمینان 
حاصــل کنــد کــه پایــداری بخــش کلیدی 
اســتراتژی آن باقی می ماند. پرندرگاســت 
خاطرنشــان می کند: »پایــداری دیگر یک 
ابژه درخشان نیســت. پایداری به سرعت 
بــه ســتونی بــرای راه انــدازی یــک برنــد یــا 
خرده فروشــی موفق در هر نقطه از جهان، 

تبدیل شده است.«
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برندکارفرمايی
E M P L O Y E R 

B R A N D

اخیراً فاش شده که آمازون نگران روندی است که چند سالی 
است آغاز شــده؛ آنها می ترســند تا ســال 2024 افراد زیادی 
برای اســتخدام به آنهــا مراجعــه نکننــد. اندکی پــس از آن، 
آمازون بیانیه ای دربــاره به کارگیری فناوری رباتیــک در مراکز 
اجرایی خود منتشــر کرد که ظاهراً بر افزایش ایمنی کارکنان 
متمرکز است. هرچند آمازون همچنان به استخدام کارگرانی 
برای فعالیت در کنار ربات ها ادامه می دهد. در واقع صنعت 
خرده فروشــی به طور فزاینده ای از اتوماســیون بــرای پر کردن 
نقش هایی که قبالً بر عهده کارمندان انسانی بوده، استقبال 
کرده اســت. نتیجه، محیــط کاری ایمن تر و کارآمدتر اســت؛ 
اما ورود ربات های بیشتر، تأثیرات عمیقی بر تجربه مشتری 
می گذارد. به گفته مارتین فورد، آینده پژوه و نویســنده کتاب 
»قانون ربات ها؛ چگونه هوش مصنوعی همه چیز را متحول 
می کنــد«، کارفرمایــان معمــوالً در صورت مواجهــه با کمبود 
نیروی کار به اتوماسیون روی می آورند. او گفت: »امروزه شما 
نمی بینید که شرکتی دسته ای از ربات ها را به خدمت بگیرد 
و ســپس تعدادی از مــردم را بیکار می کند. بدیهی اســت که 
آن ماشــین ها کارهایــی را انجــام می دهند کــه اگر افــراد برای 
اســتخدام در دســترس بودند، ممکن بود انجام دهند.« اما 

این طور نیست.

خودکارشدنبخشهایخطرناک
داده هــای اتــاق بازرگانــی ایــاالت متحــده نشــان می دهد که 
کسب وکارها در سال 2021، 3/8 میلیون شغل ایجاد کرده اند، 
اما مشارکت نیروی کار کمتر از سطح پیش از همه گیری است، 
به این معنی که امروز در مقایسه با فوریه 2020، 2/8 میلیون 

آمریکایی کمتر کار می کنند.
در گزارش اتــاق بازرگانی آمده اســت کــه از جملــه دالیل این 
شــکاف نیــروی کار، نگرانــی در مــورد کوویــد 19 و همچنیــن 
دستمزد پایین و تمایل به کسب مهارت ها و تحصیالت جدید 
قبل از ورود مجدد به بازار کار است. عالوه بر این، تحقیقات 
نشان می دهد که در زمان عدم اطمینان اقتصادی، شرکت ها 
به احتمال زیــاد از ربات ها به دنبال اخراج های ناشــی از رکود 
اســتفاده می کنند. فورد گفت: »آنها از اتوماسیون استفاده 
بیشــتری خواهند کرد و ســپس متوجــه خواهند شــد که با 
بهبود اوضاع، مجبور نیســتند تعــداد زیــادی از این افــراد را 
دوباره اســتخدام کنند.« این اتفاق در طول تاریخ بیشــترین 
ضربه را به کار در کارخانجات و بخش اداری وارد کرده است. 
به عنوان مثــال، وال اســتریت ژورنال گــزارش داد که تا ســال 
2015، 40 درصد از مشاغل مالی شرکت ها مانند حسابداری 
به دلیل اتوماســیون ناپدید شــده اند. اکنون فورد انتظار دارد 
 QSR شاهد گسترش این پدیده به مشــاغل خرده فروشی و
باشد، زیرا فناوری به سرعت بهبود یافته و قادر به انجام برخی 
از این مشاغل خدماتی اســت.  جیسون آلن اسنایدر، مدیر 
ارشد فناوری جهانی مومنتوم وردواید، با این موضوع موافق 
است، اما همچنین خاطرنشان می کند: »مردم این مشاغل 
را نمی خواهنــد و اینکــه  مــردم عالقــه ای بــه پذیرفتن چنین 

مشاغلی ندارند، ربطی به ربات ها ندارد.«
در واقع، بســیاری از مشــاغلی که تاکنــون خودکار شــده اند، 
خطرناک یا ناکارآمد هســتند. به عنوان مثــال، زنجیره هایی 
مانند وایت کســل و بوفالو وایلــد وینگز از ربات های شــرکت 
اتوماسیون رستوران میسو رباتیک برای مدیریت ایستگاه های 
ســرخ کردنی خود اســتفاده می کننــد. ایــن ربات هــا در واقع 
بازوهای غول پیکری هســتند کــه روی ریلی بــاالی روغن داغ 

می لغزند و سبدهای سیب زمینی و بال سرخ کرده را رها کرده 
و بلند می کنند. به گفته جیمی ریچاردسون، معاون بازاریابی 
و روابط عمومی وایت کسل، خودکار کردن یک فرایند پیچیده 
و زمان بر بــه زنجیره کمک کرده اســت تا ثبــات و جریان کلی 
فرایندهــای خــود را بهبــود بخشــد و میانگین زمــان تکمیل 

سفارش را تقریباً 30 درصد کاهش دهد. 

استخداموجوددارد،اماکمتر
جیک بروئر، مدیر ارشــد استراتژی میســو رباتیک گفت که 
شرکت او بر افزایش توان عملیاتی، کاهش هزینه ها و ایجاد 

محیط امن تر برای کارگران انسانی متمرکز است.
بروئر گفــت: »در حالی که مهندســان باهوش مــا می توانند 
هر کار آشــپزخانه را برنامه ریزی و خودکار کنند، ما احساس 
می کنیم که در این مرحله، اســتفاده از آنها در ایستگاه های 
ســرخ کردن و نوشــیدنی مقیاس پذیرتر و ســودمندتر است. 
همه ما در مورد بهره وری حساس هستیم. بنابراین همان طور 
که صنعــت در تالش بــرای خودکارســازی فرایندهاســت، ما 

فرصت ها را شناسایی و ارزیابی می کنیم.«
رستوران های دیگری مانند مک دونالد از ربات ها برای دریافت 
سفارش ها و رساندن غذا به میزها استفاده می کنند. به گفته 
مک دونالد، فناوری سفارش گیری خودکار به ارائه یک تجربه 

بهتر و دقیق تر بدون خروج از ماشین کمک می کند.
فــورد، مک دونالدهــای آینــده را کامــالً متشــکل از ربات هــا 
پیش بینی نمی کند. او معتقد اســت این مکان ها در نهایت 
ممکن است میزان استخدام شــان به کمتر از نصف کاهش 
یابد. فورد می گوید: »من فکر می کنم همیشــه نقشــی برای 
مردم در آینده قابل پیش بینی وجود خواهد داشت. اما قطعاً 

ماشین ها بیشتر و بیشتر مسلط می شوند.«
ماشــین ها همچنین شــروع به انجــام کارهای ســنگین برای 
زنجیره های قهوه مانند کاســتکا کافی کرده انــد و به اصطالح 

باریســتابات در چندیــن مــکان در ایــاالت متحــده از جمله 
کالج هــا، مراکــز خریــد و فرودگاه هــا رواج دارد. پــس از دانلود 
یک برنامه، مشــتریان یــک قهوه و یــک مکان باریســتابات 
را انتخــاب می کننــد. ســپس یــک بــازوی رباتیــک بــرای دم 
کردن نوشــیدنی انتخاب شده شــروع به کار می کند. فیلیپ 
جکسون، یکی از بنیان گذاران استارتاپ تحقیقات رسانه ای 
خرده فروشــی فیوچــر کامــرس، انتظــار دارد کــه قهوه هــای 
زنجیره ای و فروشگاه ها به لطف فناوری هایی مانند این، چیزی 

در حد کیوسک ها باشند.

رباتهایبیولوژیک
جــف بوجــس، یکــی از شــرکای شــرکت تجربــه برند ســوهو 
اکسپرینشــال، می گوید: »ماشــین آالت و کاالهای سنگین 
زیــادی وجــود دارد که بایــد بلند شــوند. همه اینها بیشــتر و 

بیشتر با رباتیک انجام خواهند شد.«
فــورد خاطرنشــان کــرد امــروزه ربات هــای آمــازون عمدتــاً به 
قفسه های متحرک محدود می شوند، زیرا برای رسیدگی به 
هزاران کاالیی که آمازون می فروشد، حضور انسان ها ضروری 
است. در واقع، به دلیل آنچه او یکی از بزرگ ترین چالش های 
فنی در رباتیک می نامد، فورد می گوید درصد زیادی از کارگران 
آمازون اساســاً به عنــوان »ربات هــای بیولوژیکی« اســتفاده 
می شــوند؛ به این معنی که آنهــا کاری را انجــام می دهند که 
ماشین ها هنوز نمی توانند انجام دهند. با این حال، در نهایت، 

مهارت رباتیک بهبود می یابد و این کارگران حذف می شوند.
فورد به ربات های کف شوی و اسکن قفسه والمارت به عنوان 
نمونه ای اشاره کرد که نشــان دهد چگونه ماشین ها هنوز به 
پتانسیل کامل خود دســت نیافته اند. چرخیدن در راهروها 
و شناســایی محصوالت موجود در انبار یک چیز اســت، اما 
استفاده از یک بازوی رباتیک برای برداشتن اقالم و جایگزینی 

آنها در قفسه چیز دیگری است.

نگاهی به نقش ربات ها در آینده کاری؛ کارشناسان می گویند ربات ها بیشتر در اموری به کار گرفته می شوند که کمتر 
کسی عالقه ای به انجام آن دارد

پذیرفتن مشاغل نخواستنی
REPORTگزارش

نگاهی به آمارهایی از هند

مایکروسافت؛ برند 
کارفرمایی پیشرو

 مایکروســافت هنــد، غــول 
فنــاوری پیشــرو، بــه عنــوان 
جذاب تریــن برنــد کارفرمایــی هنــد 
شناخته شــده اســت. طبق مطالعه ای 
که اخیراً انجام شده، این غول فناوری از 
نظر سالمت مالی، شهرت قوی و حقوق 
و مزایای جذاب که سه محرک ارزشمند 
برتر یک ســازمان اســت، امتیاز بسیار 
باالیی کسب کرده است. مرسدس بنز 
هند امســال در رتبه بندی صعود کرد و 
دوم شــد. آمــازون هنــد، غــول تجــارت 

الکترونیک نیز پس از آن قرار گرفت.

برنــد  تحقیــق  یافته هــای   
کارفرمایــی رنداســتد 2022 
نشــان می دهــد کــه از هــر 10 کارمنــد 
هندی 9 نفر )88 درصد( آموزش و رشد 
شــغلی را بســیار مهــم می داننــد. ایــن 
گــزارش همچنیــن نشــان می دهــد که 
برای 2 نفر از هر 3 هندی، معنا و هدف 
کار در ســال 2021 بــا توجه بــه تحوالت 
جهــان اهمیــت بیشــتری پیــدا کــرده 
است. زنان نسبت به مردان )72 درصد 
در مقابــل 62 درصــد( و همچنیــن 
کارکنان با تحصیالت باالتر )70 درصد( 
و کارمندان 25 تا 34 ســاله )72 درصد( 
نســبت بــه ایــن موضــوع حســاس تر 

هستند.

 امســال نیــز، نیــروی کار هنــد 
تعــادل بیــن کار و زندگــی )63 
درصــد( را مهم ترین عامــل در انتخاب 
کارفرما در نظر می گیــرد. این روند برای 
کارکنان با تحصیالت عالی )66 درصد( 
و بــاالی 35 ســال )66 درصــد( بیشــتر 
اســت. بــه دنبــال آن، حقــوق و مزایای 
جــذاب )60 درصــد( و شــهرت خــوب 
ســازمان )60 درصد( در رده های بعدی 

اهمیت قرار دارند.

 دورکاری در هنــد از 84 درصد 
در ســال 2021 به 73 درصد در 
سال 2022 کاهش یافته است. دورکاری 
به عنوان یک روند در بین زنان شایع تر 
از مردان است )76 درصد در مقابل 69 
درصد(. 98 درصد از کارگران فعلی از راه 
دور بر این باورند که در آینده به این کار 
ادامه خواهند داد، اگرچــه نه در حدی 
کــه در حــال حاضــر ایــن کار را انجــام 

می دهند.
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تاريخ نوآوری
H I S T O R Y  O F
I N N O V A T I O N

همــه  در چیــن می داننــد آینــده اقتصــاد این کشــور در 
نــوآوری اســت، اما ایــن همیشــه درســت نبوده اســت. 
نــوآوری محرک معجــزه تولیــدی نیم قرن گذشــته چین 
نبود که طی آن حدود 700 میلیون نفر از فقر جان سالم 
به در بردند؛ اما به جای آن به میزان زیادی محرک چیزی 
بوده کــه آن را می تــوان تقلیــد از نیــروی بی رحــم نامید. 
چین با تکیه بر عرضه به ظاهر بی پایــان نیروی کار ارزان 

فراهم شــده توســط صدهــا میلیــون کارگــر 
جاه طلــب دوران شــکوفایی پــس از جنــگ، 
خود را به شــکل شــگفت انگیزی وقف تولید 
نوآوری های برگرفته از کشــورهای دیگر کرد. 
این تاش به کشــوری که انقــاب صنعتی را 
از دست داده بود، توانایی جذب مدرن ترین 
پیشــرفت های تولیدی جهان تنها در یک یا 
دو دهه را داد. چین صاحب شایسته عنوان 

کپی کننده جهانی شد.
اکنــون زمــان در حال دگرگونی اســت. نســل 

فرزندان پس از جنگ جهانی دوم چین اکنون با فرزندان 
جایگزین می شــوند که در این هزاره که تحت سیاســت 
تک فرزنــدی  بود، متولد شــده اند؛ سیاســتی کــه به طور 
رســمی در ســال 1979 بــرای پاییــن آوردن نــرخ زاد و ولد 
به زیر ســطح جایگزینی طراحی شــد و کارســاز بــود؛ اما 
واقعیت جمعیتی جدیدی را نیز ایجاد کرد. چین امروز 

در نیروی کار در حال افزایش هزاره و نسل زد، افراد کافی 
برای پر کردن رده های ناپدید شده فرزندان پس از جنگ 
جهانی دوم را ندارد. بر پایه آمار اداره ملی آمار چین، در 
ســال 2030، 81 میلیون نفر کمتر از ســال 2015 در ســن 
کار خواهنــد بود. بر اســاس این پیش بینی پس از ســال 
2030 این جمعیت به طور متوسط ساالنه 7/6 میلیون 

کاهش خواهد یافت که پیامدهایی عمیق دارد. 

 چین چگونه نوآور شد؟
چین بــه دلیل کاهــش تعداد کارگــران جوان 
خود دیگر نمی تواند به تقلید تکیه کند. اگر 
چین امیــدوار به افزایش جمعیــت پیر خود 
هســت و از آن حمایــت می کنــد، در عــوض 
باید به نوآوری تکیه بزند؛ اما آیا چین قدرت 
نــوآوری دارد و می توانــد در ســطح جهانی با 
کشــورهای توســعه یافته ای رقابــت کنــد کــه 
بــرای چنــد دهــه اقتصــاد خــود را بر اســاس 
نوآوری ساخته اند؟ بسیاری از ناظران در این باره تردید 
دارند و یــادآوری می کنند که غرب در ســال های اخیر به 
طور پیوســته نوآوری ها و نوآوران فراوانی تولید کرده، در 
حالی که چین در این زمینه آمار اندکی را نشان می دهد. 
در مــارس 2014 مجله HBR مقالــه ای با نــام »چرا چین 
نمی توانــد نــوآوری کنــد« از رجینــا ام. آبرامــی، ویلیــام 

چین با استفاده از جمعیت بیش از اندازه سازگار خود توانسته 
ظرف مدت کوتاهی به جهش های اقتصادی بسیاری دست 

یابد که تا 10 سال پیش به نظر ممکن نمی رسید

چین جدید
 چین نوآور

چهار عنصر کلیدی ارتقای زنجیره ارزش فناوری

مسیر هموار چین
 توسعه فناوری های ویژه و قرارگرفتن در 
تراز جهانی می تواند بین 10 تا 20 سال 
طول بکشد. برخی کشورها در ارتقای همزمان 
زنجیــره ارزش فنــاوری و تبدیل شــدن بــه 
پیشــتازان صنعت موفق بودند. خودروســازان 
ژاپنی پس از جنگ جهانی دوم در ســال 1953 
تولید خودروهای ســواری را با فنــاوری ابتدایی 
رده پایین از سر گرفته و از شرکت های غربی در 
بــازار جهانی پیشــی گرفتنــد. به دنبــال چنین 
دگرگونی بود کــه این صنعــت در زنجیره ارزش 
فناوری حرکت کرد و تا ســال 1967 ژاپن دومین 
خودروســاز بــزرگ جهــان بــود. تایوان در ســال 
1975 و بــا حمایــت دولــت، طراحــی مدارهــای 
مجتمع را آغاز کرد و در ســال 1999 سه شرکت 
برتــر ارائه دهنــده مدارهــای مجتمــع رایانــه 
شــخصی بــود و بیــش از 50 درصد ســهم بازار 
جهانــی را در اختیــار گرفــت. از زمانــی کــه 
شرکت های کره جنوبی تولید تراشه های حافظه 
برای این کشــور را شــروع کردند، تنها 15 ســال 
طول کشید تا به بزرگ ترین تولیدکننده جهان 
تبدیل شــوند و 40 درصــد از بازار جهانــی را در 
یــم  رژ  1990 دهــه  در  بگیرنــد.  اختیــار 
صهیونیســتی اســرائیل بــرای پیشــرفت در 
فناوری علوم زیســتی برنامــه راهبــردی تعیین 
کرد و تــا ســال 2012 رتبه نخســت ســرانه ثبت 
اختراعات تجهیزات پزشکی در جهان را کسب 

کرد.

 در چین نیــز دو نمونه برجســته دیده 
می شــود. شــرکت های چینی در سال 
2016 تنهــا 13 ســال پــس از شــروع تولیــد 
نمایشــگرهای LCD و پنــج ســال پــس از آنکــه 
LCD بــه عنــوان یــک صنعــت مهــم راهبــردی 
شــناخته شــد، تبدیــل بــه دومیــن گــروه بزرگ 
تولیدکنندگان LCD در جهان شدند. چین در 
ســال 2004 یک برنامه راهبــردی بــرای راه آهن 
پرســرعت اعــام کــرد و تعــدادی قــرارداد بــا 

شرکت های چندملیتی به امضا رساند که به آن 
امکان دسترسی به فناوری الزم را می داد. چین 
تــا ســال 2017 در حــال تولیــد فنــاوری بومــی 
طراحی شــده و بســیار بهبودیافته خود در این 
صنعت بــود و قطــار Fuxing را بــه بهره برداری 

رسانده بود.

 تجربههایی از سرتاســر جهان نشــان 
می دهد که برای ارتقــای زنجیره ارزش 
فناوری باید چهار عنصر وجود داشــته باشــد؛ 
سرمایه گذاری متناســب، راه های دسترسی به 
فناوری و دانش، دسترســی به بازارهای بزرگ و 
تشویق ســامان یافته و کارآمد رقابت و نوآوری. 
چین تقریبــاً در تمام بخش هــای زنجیره ارزش 
فناوری دارای تراز قابل توجه در سرمایه گذاری 
)عنصر اول( و بازارها )عنصر ســوم( است؛ این 
کشور ظرفیت حمایت از ســرمایه گذاری بزرگ 
برای تحقیق و توســعه فناوری و ایجاد بازارهای 
جدید برای تجاری سازی فناوری ها را دارد. برای 
مثال ابعاد عظیم پایگاه کاربران اینترنت چین 
زمینــه مناســبی بــرای آزمون مســتمر اســت و 
بازیگــران حــوزه دیجیتــال را قــادر می ســازد تــا 
به سرعت به منافع اقتصادی ناشی از آن دست 
یابند. عــاوه بر ایــن مصرف کننــدگان چینی از 
فناوری های جدید با اشتیاق استقبال می کنند 
و رشــد انفجــاری ســامانه های پرداخــت تلفــن 
همراه، حمل ونقل اشــتراکی و اجــاره دوچرخه 

بیانگر آن است.

 مسیر حیاتی چین برای ارتقای زنجیره 
ارزش شــامل پیشــرفت در توســعه و 
دستیابی به فناوری و دانش اصلی )عنصر دوم( 
و طراحی سامانه کارآمد برای اطمینان از پویایی 
رقابتی زیســت بوم برای تقویت نوآوری )عنصر 
چهارم( است. مشــارکت در زنجیره های ارزش 
جهانــی راهــی مفیــد بــرای چیــن بــه منظــور 

پیشرفت مداوم این دو عنصر است.

REVIEWبررسی

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com
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15 ســی. کربــی و اف. وارن مــک فــارالن را منتشــر کــرد کــه 
نویسندگان آن اســتدالل های درســتی را ارائه دادند که 
زمان از آن به خوبی پشــتیبانی می کرد؛ اما تنها دو سال 
بعد روشــن شــد 8 شــرکت از 10 شــرکتی که در کمترین 
زمــان بــه ارزش یــک میلیــارد دالری رســیده اند، چینــی 
هستند و 6 شــرکت از این 8 شرکت در ســال انتشار آن 

مقاله ایجاد شده بودند.
ایــن اعــداد بــرای کشــوری کــه در ســال 2020 تنهــا در 
رتبــه چهاردهــم شــاخص جهانی نــوآوری قرار داشــت، 
شــگفت آور اســت. آن شــرکت های چینــی را چیــزی به 
اوج رســاند که معیارهای مورد اســتفاده ما برای ارزیابی 
نــوآوری از آنها غفلت کرده اســت. ما تمایــل داریم روی 
افــراد و شــرکت هایی تمرکــز کنیــم کــه طرح هــای جدید 
بــزرگ خلــق می کننــد؛ قهرمانــان الهام بخــش بــا افــکار 
پرشور، جســور و پویا. معیارهایی که زیست بوم نوآوری 
ایــاالت متحــده را از آن جدا می ســازد. اما چیــن در پنج 
سال گذشته با شــکل گیری »جنگ ســرد نوآوری« بین 
قدرت های جهانی به نوعی برابری با ایاالت متحده دست 
یافتــه و ممکن اســت نیروی محرکــه موفقیــت آن اصاً 

مبتکران نباشند.
برای درک اینکه چه چیزی به رشــد جهانی شــرکت های 
چینی کمک می کند، باید بدانیم چین اکنون منبعی در 
اختیار دارد که هیچ کشور دیگری به آن دسترسی ندارد: 
جمعیــت گســترده ای کــه دگرگونی هــای بی ســابقه ای را 
تجربه کرده و در نتیجه گرایش شگفت انگیزی به پذیرش 
و سازگاری با نوآوری ها دارد که سرعت و ابعاد آن در سایر 
نقاط زمین همتا نــدارد. این جنبه از زیســت بوم نوآوری 
چین، صدها میلیون مصرف کننده سازگار و بیش از اندازه 
ســازگار پدید آورده کــه امروزه چیــن را در ســطح جهانی 
بســیار رقابتــی می کنــد. نوآوری هــا در پایــان بــر اســاس 
گرایش مردم به اســتفاده از آنها قضاوت می شــوند و در 

این زمینه چین بی همتاست.

  چین جوان
بیایید به چین جــوان فکر کنیم که منظــور از آن دو چیز 
اســت؛ نخســت 700 میلیون چینی که کمتر از 40 سال 
دارند. پس از آن هویــت ملی جدید که در دهه گذشــته 
به شــکلی متمایــز از هویت تولیــدی اواخر دهــه 1990 و 
2000 نمایان شــده اســت. تجربه زیســته در ســال های 
اخیــر نگــرش منحصربه فــرد چیــن نســبت بــه پذیرش 
را شــکل داده و ایــن تجربــه با هر کشــور دیگــری تفاوت 

داشــته اســت. برای درک این تفاوت می توان آنچه را که 
»شــاخص تغییــرات زیست شــده« می نامنــد، در نظــر 
گرفت که از تولید ناخالص داخلی سرانه طول عمر برای 
ردیابی میزان تغییرات اقتصادی مردم استفاده می کند. 
زندگــی در چیــن از ســال 1990 بــه طــور کلــی زندگــی در 
کشوری است که سریعتر و سریعتر از هر جای دیگر روی 
زمین در حال تغییر است. وقتی امروز از سرعت تغییر 
در چین می گوییم، روی چشــم انداز فیزیکی به ســرعت 
در حــال دگرگونــی آن تمرکــز می کنیــم کــه تغییــرات 
چشــم گیری دارد؛ امــا از تغییرات در چشــم انداز ذهنی 
مردم غافل هســتیم. با نگاهی به نمایشــگاه یــا تصاویر 
شانگهای در ســال 1989 تا امروز شــاید از خود بپرسید 
که چگونه زندگی از طریق چنین تغییری، انتظارات شما 
برای پیشرفت و احساس شــما از آنچه دولت، فناوری و 

تجارت می توانند انجام دهند، شکل می دهد.
فرزنــدان آمریکایی هزاره از ســال 1990شــاهد تغییرات 
چشــم گیر و دگرگون ســاز بوده انــد. ابتدا اینترنــت آمد، 
سپس تلفن های همراه و پس از آن گوشی های هوشمند، 
رسانه های اجتماعی، برنامه های دوست یابی، بانکداری 
تلفن همراه، ماشــین های الکتریکــی، کان داده ها و ... . 
آمریکایی ها از سال 1990 شاهد رشد 2/7 برابری سرانه 
تولیــد ناخالص داخلــی بوده اند کــه خیره کننــده به نظر 
می رسد؛ تا آنگاه که متوجه شوید فردی که در سال 1990 
در چین متولد شده شاهد رشــد 32 برابری سرانه تولید 
ناخالــص داخلــی بــوده اســت. تولیــد ناخالــص داخلی 
چین در ســال 1990 کمتــر از 2 درصــد کل تولید جهانی 
را تشکیل می داد و تا سال 2019 ســهم آن به نزدیک 19 

درصد رسیده است.
تنهــا در ســه ســال از 2011 تــا 2013، چیــن بتن ریــزی ای 
بیــش از بتن ریزی ایــاالت متحــده در تمام قرن بیســتم 
را انجــام داد. جمعیــت روســتایی چیــن در ســال 1990 
به ازای هــر 100 خانوار یک یخچال داشــت. امــروزه این 
عــدد 96 در 100 اســت )قــدرت حفــظ مــواد غذایی یک 
معیار رایج برای توسعه است(. در سال 1990 چین تنها 
5.5 میلیــون خــودرو در جاده هــا داشــت و امــروز دارای 
270 میلیون واحد اســت که از این تعــداد 3/4 میلیون 
برقــی اســت و 47 درصــد از ناوگان خــودرو برقــی جهان 
را تشــکیل می دهــد. در ســال 1990 معــادل ســه چهارم 
جمعیــت کشــور روســتایی بودنــد و امــروزه نزدیــک بــه 
دوسوم شهرنشین هســتند که بیش از نیم میلیارد نفر 

افزایش یافته است.

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

حرکت اول گزارش سال 1400 خود را منتشر کرد

 سرمایه گذاری 23 میلیارد تومانی
 روی 22 استارتاپ

REPORTگزارش

حرکــت اول کــه بــازوی ســرمایه گذاری خطرپذیر 
کســب وکارهای نوپــای همــراه اول اســت، گزارش 
سال مالی 1400 خود را منتشر کرد. توانمندسازی 
اکوسیســتم در نقــش ســرمایه گذار خطرپذیــر، 
مأموریت و تبدیل شدن به بازیگر برجسته حوزه 
ســرمایه گذاری خطرپذیــر، چشــم انداز حرکــت 
اول اســت. حمل ونقل و گردشــگری، ارتباطات و 
رسانه، خدمات مالی و بیمه، سامت، فناوری های 
نوآورانه، آموزش، تجــارت الکترونیک و تبلیغات 

حوزه های فعالیت حرکت اول هستند.
در ســال 1400 بازوی  ســه گانه شتاب دهی حرکت 
اول شامل هاب های دانشگاهی بهشتی، اصفهان 
و شــیراز بــا هــدف تشــویق کارآفرینــان و ارتقــای 
اکوسیســتم و حمایت از کســب وکارهای مراحل 
بذری در مناطق مختلف جغرافیایی کشور، جمعاً 
13 فراخــوان برگــزار کردنــد. حاصــل اجــرای ایــن 
فراخوان ها و فرایندهای شــتابدهی 23 استارتاپ 
است که قرارداد سرمایه گذاری آنها منعقد شده یا 
در مرحله نهایی است. 9 بوت کمپ و دوره آموزشی 
هم برای توسعه مهارت های فردی نیروهای جوان 
به صورت حضوری و آناین توسط هاب ها برگزار 
شــده اســت. در بخش دســته بندی مرحله عمر 
استارتاپ های گزارش سال مالی 1400 حرکت اول 
بیان شده که طبق این دسته بندی، سرمایه گذاری 
در مرحله ایده و کشت بر عهده هاب های حرکت 
اول و در مرحله ایده بر عهده صندوق کارآفرینان 
اول است. در مرحله میانی و رشد هم حرکت اول 

نقش سرمایه گذار را ایفا خواهد کرد.

 آچار، اوبار، جاجیگا و پینکت
بررســی 718 کســب وکار، مشــارکت در 
افزایــش ســرمایه اوبــار و آچــاره، ســرمایه گذاری 
مجــدد در پینکــت، عقد قــرارداد بــا آچــاره، اوبار، 

جاجیگا، نت باکس و..، عقد تفاهم نامه همکاری 
مشــترک با پــارک علم و فنــاوری ســمنان، گیان، 
خراسان رضوی، مشــارکت در تولید برنامه صفر 
 TIM و یک، عضویت در شــورای راهبردی رویداد
همکاری با هشت شرکت اسامی، دریافت مجوز 
تأسیس صندوق کارآفرینان اول از صندوق نوآوری 
و شــکوفایی و... نمونه ای از دســتاوردهای حرکت 

اول در سال 1400 هستند.
آچاره و اوبار، همــراه مکانیک، پینکت، جاجیگا، 
دیجی شی، آال، هاب اصفهان، هاب شیراز، هاب 
بهشــتی، آدرس، فــرا صنــدوق ســتارگان، نبــض، 
بیان رایان تدبیر و نت باکس پرتفوی حرکت اول را 
تشکیل داده اند. بر اساس آمارهای این گزارش، در 
سال 1400، 275 طرح به مرحله بررسی رسیده اند 
و حــدود 75 درصد این طرح هــا در مرحلــه اول رد 
شده اند. از مهم ترین دالیل رد آنها به ترتیب، عدم 
تطابق با مرحله عمر کسب وکار و عدم قابلیت های 
طرح و عــدم تطابق بــا حوزه های ســرمایه گذاری و 
عدم جذابیت اندازه بازار هدف عنوان شده است. 
بیشــترین طرح های  دریافت شــده با اختاف در 

حوزه تجارت الکترونیک و تبلیغات بوده است.

 هم افزایی با همراه اول
یکی از اهداف حرکت اول حمایت از رشد 
و توسعه شرکت های پرتفو اســت، حرکت اول در 
همین راستا در زمینه توسعه کسب وکار، بازاریابی 
و فروش، منابع انسانی، حقوقی، مالی و استقرار 
سیستم های حسابرسی خدمات مشاوره ای ارائه 
می دهد. عاوه بر این زیرساخت های الزم جهت 
تحقق اهداف ســرمایه گذاری بین المللی حرکت 
اول نهایــی شــده؛ به عبارتــی شــرکت 23 میلیارد 
تومان در مرحلــه شــتاب دهی و در 22 اســتارتاپ 

سرمایه گذاری کرده است.

تجارت
 الکترونیک 

و تبلیغات

فناوری های
نوآورانه

خدمات 
مالی و بیمه

ارتباطات و 
رسانه

آموزش

سالمت

حمل و نقل و 
گردشگری
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طنز و حکمت
H U M O R

&
W I S D O M

یک ماه قبل مسئوالن بانکی اعالم کردند که به صورت موقت دسترسی ایرانی های خارج از کشور را به سایت ها و اپلیکیشن های 
بانکی بسته اند و به این طریق خطر هک شدن سیستم ها را رفع کرده اند؛ حاال رئیس ساترا هم دارد راه بانکی ها را می رود نصایح پروین اعتصامی

از جام علم بنوش !
رخشــنده اعتصامی معــروف به پروین 
اعتصامــی، شــاعر زاده تبریــز اســت 
کــه در اســفند 1285 بــه دنیــا آمــد. 
پــدرش یوســف اعتصامــی آشــتیانی 
از شــخصیت های نامــی و نویســنده 
و مترجــم مشــهور اواخــر دوره قاجــار 
بود. اشــعار پروین سرشــار از اندرزهای 
اجتماعــی و دربــاره آزادی، کار و تاش، 
انتقاد از فقر و محرومیت و بی عدالتی 
است. در یکی از قصیده های وی چنین 

آمده است.

در خانه شحنه خفته و دزدان به کوی و بام
ره دیو الخ و قافله بی مقصد و مرام

گر عاقلی چرا بردت توسن هوی
ور مردمی چگونه شدستی به دیو رام

در خانه گر که هیچ نداری شگفت نیست
کاالت میبرند و تو خوابیده ای مدام

دزد آنچه برده باز نیاورده هیچ گاه
هرگز به اهرمن مده ایمان خویش وام

میکاهدت سپهر چنین بی خبر مخسب
میسوزدت زمانه بدین سان مباش خام

از کار جان چرا زنی ای تیره روز تن
در راه نان چرا نهی ای بی تمیز نام

از بهر صید خاطر ناآزمودگان
صیاد روزگار به هر سو نهاده دام

بس سقف شــد خراب و نگشت آسمان 
خراب

بس عمر شد تمام و نشد روز و شب تمام
منشــین گرســنه کاین هوس خام پختن 

است
جوشیده سال ها و نپختست این طعام

ای زورمند روز ضعیفان سیه مکن
خونابه می چکد همی از دست انتقام

وقت ســخن متــرس و بگــو آنچــه گفتنی 
است

شمشیر روز معرکه زشت است در نیام
عمریست رهنوردی و چون کودکان هنوز

آگه نه ای که چاه کدام است و ره کدام
پروین، شراب معرفت از جام علم نوش

ترسم که دیر گردد و خالی کنند جام

HINT نکته

کندن معضل از بیخ به شیوه مسئوالن

1
گاهی وقت ها با خودم فکر می کنم آیا مسئوالن نتفلیکس از 
این خبر دارند که در یک کشور از کشورهای جهان، شبکه های 
پخش فیلمی وجــود دارند که یک هــزارم آنها ســرمایه گذاری 
نکرده انــد و قیمــت اشتراک شــان از آنها بیشــتر اســت؟ بعد 
خیلی سریع خودم را یک نیشگون مامان پسند می گیرم و سر 
خودم فریاد می زنم: »ننگ بر تو باد! آیا می دانی که آن مسئول 
نتفلیکس وقتی شب می خوابد، مطمئن است که وقتی صبح 
از خواب بلند می شود، مسئول یک جای دیگر توی یک کاغذ 
A4 زیرآب خودش و شبکه اش را نزده و می تواند اول صبح برود 
و بســم هللا گویان در دکان را بــاز کنــد و مثل هر روز جلــو مغازه 
را آب وجارو کنــد؟ آیا می دانی کــه او حتی نمی دانــد که زیرآب 

چیست؟«

2
بله دوســتان، من چنین آدم فرهیخته ای هستم و موقعی که 
می خواهم به خودم نهیب بزنم، همین قدر ادبی بر خویشتن 

خویش بانگ برمی آورم.
 

3
واقعاً از بعضی مسئوالن خوشم می آید؛ یعنی روی دست این 
عزیزان نیست. مشکات زیرمجموعه هایشــان را در عرض 
سه ســوت، عینهو باقلوا حل می کنند. این بزرگواران معموالً 

خودشــان را خیلــی درگیــر پیداکــردن راهکارهــای پیچیده و 
ســخت نمی کنند و بهتریــن راه حــل را انجــام می دهند. چه 

راه حلی؟ محو کردن صورت مسئله!

4
یادتان هست یک ماه قبل مسئوالن بانکی اعام 
کردند که به صورت موقت دسترسی ایرانی های 
خارج از کشــور را به ســایت ها و اپلیکیشن های 
بانکی بسته اند و به عبارتی، با کشیدن دوشاخه 
از پریــز، به صورت خودبه خود خطر هک شــدن 
سیســتم ها را رفــع کردند؟ آیــا می دانیــد که این 
»موقت« هنــوز ادامــه دارد؟ اگــر نمی دانید هم 
خیلی مهم نیست. مهم مشکل دوستان است 

که حل شــده، حاال برای هزاران نفر مشکات کوچکی پیش 
بیاید؛ خب بیاید. فدای سرشان. حاال مسئوالن ساترا دارند 

راه همان بانکی ها را می روند. 

5
اینکه جایی توی مملکت راه افتاده باشد به نام »سازمان تنظیم 
مقررات صــوت و تصویر فراگیــر در فضای مجــازی« خودش 
یک فاز سنگین از یک پروژه است. ردیف کردن چنین اسمی 
خودش بودجه تپل می خواهد. حاال خودتان انصاف بدهید 
اگر بعضی ها به یک ارگان که اسمش را تریلی هم نمی تواند 
بکشد، بی توجهی کنند، چه بایی سرشــان بیاید حق شان 

است؟ خب معلوم اســت؛ »تعطیل باید گردند«. این همان 
چیزی است که به فکر رئیس محترم آن ســازمان درازاالسم 

هم رسید.

6
این ســازمان محترم وقتی دیــد که باید هــر روز 
بلنــد شــود و عینهــو فرامــرز صدیقی مــدام به 
طرفین دعوا نهیــب بزند: »بس کنیــد عزیزان! 
از شــأن شــما بــه دور اســت کــه کلفــت بــار هم 
کنید« یا برود و هی بین تهیه کننده و نویسنده و 
کارگردان و مدعی جیران و حیران و فان و بهمان 
ریش ســفیدی کنــد، خیــال خــودش را راحــت 
کرد و یــک نامه بــه باالســری خودش نوشــت و 
پیشنهاد داد تولیدکنندگان فراگیر را گیر بیندازند و بزنند از 
بیخ تعطیل شان کنند. البته بعضی ها می گویند این دوستان 
به این فکر نکرده اند که اگر اینها تعطیل شوند، خودشان باید 
به چه چیزی نظارت کنند؟ درحالی که چیز برای نظارت کردن 

فراوان است و آنها بیکار نمی مانند. 

7
بسی بحث و بسی کل کل نمودم
مخم را وقف صد معضل نمودم

زدم یک روز و کندم معضل از بیخ
بدین سان مشکلم را حل نمودم

شب نوشته های یک بچه نوآور! )52(

سیبیل سامان 
و قانون مورفی

من کــه بــا ســیبیل مبــارک ســامان شــوخی نــدارم، با 
خودش هم شوخی ندارم؛ ولی گاهی اوقات به شکلی 
جــدی درگیــر افــکاری دربــاره ســیبیلش می شــوم. به 
همیــن دلیــل اســت کــه وقتــی موضوعــی 
پیــش می آید کــه در افکارم ســراغ ســیبیل 
سامان می روم یا تصویرش در ذهنم مجسم 
می شــود، یقیــن می کنم کــه موضــوع مهم 
اســت، دســت کم بــه همان انــدازه ســیبیل 

سامان. 
از طرفــی ســیبیل از قدیم مهم بــوده، چرا که 
هنوز برخی برای قانع کردن دیگران می گویند 
بــه ســیبیلت قســم! همان طــور کــه جایــی 
خوانده ام کسانی یک نخ سیبیل شان را برای 
ضمانت به دیگری می داده اند که خیلی محکم تر و بهتر 
از برات و ســفته و چک بوده است. ســال ها پیش وقتی 

تصمیم گرفتم سیبیلم را بتراشم، به افراد خانواده گفتم 
چون کاربری اش عوض شــده و بی مصرف اســت، دیدم 
بتراشم بهتر است؛ سیبیلی که دیگر نه بانک و نه بقالی 
سر کوچه قبولش ندارد و یک آدامس خروش نشان هم 
بابتــش نمی دهد، همــان بهتر که نباشــد. ولی ســیبیل 
ســامان و ســایر ســیبیلوهای امروزی حتماً مهم است، 
وگرنه من نباید به آن فکر می کردم؛ تا این اندازه  که این 
روزهــا از خــودم و دیگران می پرســم آیــا قانــون مورفی یا 
چیزی شبیه به آن برای سیبیل وجود دارد؟ مثاً کسی 
تا به حال به این قضیه ریاضی و اجتماعی فکر کرده که 
بین پهنای سیبیل و عمر صاحب آن رابطه خطی برقرار 

است یا نمایی؟ 
شاید بین طول و عرض سیبیل و اندازه شکم صاحبش 
هم بتــوان یــک رابطه ریاضــی پیــدا کــرد. همان گونه که 
من فکر می کنــم، بین طول پایه های ســیبیل و تمایل به 
سلفی گرفتن صاحب ســیبیل رابطه مستقیم و خطی 

وجود دارد. 
یعنی به ازای هر میلی متر اضافه شدن به طول پایه های 
ســیبیل، به اندازه فان قــدر از یک واحــد اندازه گیری - 
مثــاً ســیبیلیوم - به »تمایــل خــود بیشــتر نمایاندن« 

صاحب سیبیل اضافه می شود.
 شــاید پژوهشــی هم انجام شــود که رابطه ایــن گرایش 

با تغییــرات سیاســی - اقتصادی را بررســی کنــد. حتی 
می شــود این پرســش را به میــان آورد که آیا ســیبیل به 
ارزش و وزن فــرد ســیبیلو می افزایــد و از دیــد فلســفی 
اعتبارش ذاتی است یا عَرَضی؟ اگر برعکس باشد چه؟ 
آیا ســیبیل به هر شــکلی که باشــد اعتباری وابســته به 
صاحبش دارد؟ مثــاً می تواند از نوع چخماقی باشــد، 
ولی دختر و پسر مردم بلیت بخرند و بروند تا صاحبش 
با یک هیکل بیش از 100 کیلو جلوشان باال و پایین بپرد 

و شاد شوند؟ 
بــه نظــرم اگــر روزی برســد کــه همیــن ســامان خودمان 
یک عکــس خویش انــداز )ســلفی( بگیــرد که شــلوغ تر 
از تصاویر گروهی صدر مشــروطه باشــد، ولــی پایه های 
سیبیلش بیشتر از آن 80 نفر حاضر در عکس به چشم 
بیاید و آن را برای همه طرفداران چاپ یا در شــبکه های 
اجتماعی منتشر کند و فکر من را این قدر درگیر خودش 
بســازد، حتمــاً چیز مهمــی پیــش آمده کــه یــک رابطه 

حسابی با طول پایه های سیبیل دارد. 
تردیــدی نــدارم کــه رابطه حســابی شــاید هم هندســی 
بین درجــه بزرگــی ســیبیلیوم ســامان با یــک چیزهایی 
برقرار اســت که ریاضی دانــان می تواننــد آن را در قالب 
چیزی مثــل قانون مورفی بــرای درک برخــی دگرگونی ها 

بیان کنند. 

مهران امیری  
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@gmail.com
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مشارکت میامی با تایم، مسترکارت 
و سلزفورس برای فروش 

پنج هزار ان اف تی

نقدهایی به  رویکردهای نهاد 
تنظیم گر مالی آمریکا با تاسی 

از توصیه مشهور چرچیل

شراکت چهارجانبه برای 
افزایش درآمد هنرمندان

اگر بازار آزاد را دستکاری کنید 
بازار سیاه نصیب تان می شود 
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عبور از بیت کوین: راز توسعه اکوسیستم بالکچین ایران
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فریارشیرزاد
 کیست؟

از کاخ سفید تا کوین بیس 
پروفایلی از یک البی گر قدر 

حوزه رگوالتوری رمزارزها

استقبال از آرتانیوم 
در خانه هنرمندان

رونمایی از مارکت پلیسی 
برای خریدوفروش
 ان اف تی آثار هنری
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خشت اول را 
کج نگذاریم 

چرا فهم رگوالتور 
داخلی از تصویر 

تمام نمای یک آینده 
مهم است

رمزگشایی از 
دومین هفته 

صعودی 
بیت کوین 

تحلیل هفتگی بازار
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رونمایی از کتاب 
دیفای و آینده 

فایننس 
در غرفه 

رمزینکس 

چرا حضور 
فیزیکی 

صرافی های 
رمزارز مهم 

است؟

 گفت وگو با محمد علی محمدی، رئیس 
هیئت مدیره و بنیان گذار اوکی اکسچنج  

فضا را 
خاکستری 

نکنیم

باید برای یک هدف واحد یعنی 
رگوله کردن این فضا تالش کرد
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حــوزه رمزارزها 
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احسان مهدی زاده، قائم مقام 
والکس از آخرین محصوالت و 
امکانات این صرافی می گوید

والکس در فاینکس
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نظرها و خبرها
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A N D
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 مشتریان خدمات مالی به ارتباط رودررو 
با ارائه دهندگان خدمات نیاز دارند. مردم 
می تواننــد ســال های ســال از خدمات یــک بانک 
به صورت فقــط آنالین و بــدون مراجعه به شــعبه 
استفاده کنند، اما از نظر روانی نیاز دارند که از وجود 
یک مکان فیزیکی برای مراجعه حضوری به بانک 
مطمئن شــوند. ایــن نیــاز روانــی تنها بــه بانک ها 
محدود نمی شــود؛ هر کســب وکاری کــه خدمات 
مالی ارائه می دهــد، باید این نیاز مشــتری را درک 

کند.

 در تجربه ای که طی دوران 
پاندمــی داشــتیم، شــاهد 
رشــد ســریع تجــارت الکترونیکــی 
بودیم. هیچ وقت تصور نمی کردیم تا 
این اندازه برای زندگی عادی مان نیز 
به موبایل مان وابسته باشیم. گرچه 
پیش از این هم تجربه خرید آنالین 
را داشــتیم، امــا در ایــن دوره ضمن 
گسترده شدن دایره کاالهایی که آنالین خریداری 
کردیم، طعم خدمات آنالین را نیز بیش از گذشته 
حس کردیم. آموزش آنالین، جلسات آنالین و حتی 
رویدادهــا و نمایشــگاه های آنالیــن کم کــم از نــوع 
حضوری آنها ســبقت گرفت و دوز این نوع ارتباط 
آن قدر زیاد شــد کــه دربــاره آن کتاب هــا و مقاالت 
نوشته و منتشــر شــد. گمان کردیم جهان دارد به 
سمتی می رود که اولویت با ارتباطات آنالین است؛ 
نه ارتباط نزدیک. درباره جنس کار در آینده و حذف 
محیط های کاری فیزیکی نیز پیش بینی هایی انجام 

شد.

 با این حال پس از آرامش نســبی که طی 
یــک ســال گذشــته احســاس کردیــم، 
به تدریج بسیاری از ارتباطات ما در حال بازگشت 
به دوران پیش از پاندمی اســت. بازگشت حضور 
فیزیکی کارکنان کسب وکارها، بازگشایی مدارس و 
دانشــگاه ها و برگــزاری حضــوری رویدادهــا و 
نمایشگاه ها همه از نیازی نشئت می گیرند که ما به 
ارتبــاط حضــوری داریــم؛ بنابرایــن پیشــرفت 
پلتفرم های ارتباط از راه دور پاسخگوی نیاز به ارتباط 
رودرروی ما نبودند و همچنان در اموری که نیاز به 
ارتباطات وجود دارد، به عنوان اولویت دوم به شمار 

می روند.

 خدمات مالی از آن دست اموری هستند 
که در آن ارتباطات حضوری اهمیت زیادی 
دارد. مدتــی پیــش شــرکت »برنــدزآی«  گــزارش 
پژوهشــی را منتشــر کرد که نشــان می داد بعد از 
پاندمی، احساس مطلوب از بانک ها کاهش یافته، 
امــا نکتــه تأمل برانگیــز در ایــن آمارهــا مربــوط به 
بانک های کامالً آنالین بود که احساس مطلوب در 
میــان آنهــا ســه برابر بیشــتر از بانک های ســنتی 

کاهش یافته بود. این گزارش با عنوان »بانکداری در 
دوران خانه نشــینی: آیا ماه عســل چالشــگران به 
پایان رسیده است؟« نشان داد که در دوران پاندمی 
احساس خوب بین کاربران نئوبانک ها ۱۴ درصد 
کاهش یافته، در حالی که این عدد برای بانک های 

سنتی پنج درصد است.

 در حالی که طی این دوران شاهد آمارهایی 
بودیــم کــه از رشــد تجــارت الکترونیکــی 
می گفتند، نتایج این گزارش تصور ما درباره تمایل 
بیش از پیش مردم بــه بانک های آنالیــن را در هم 
می شکند و این سؤال را در ذهن ما ایجاد می کند که 
چرا در بخــش مالی شــاهد این کاهش احســاس 
مطلوب هستیم؟ احتماالً پاسخ این است که حس 
اعتماد در خدمات مالی با حضور فیزیکی تأمین 
می شــود. یادتــان هســت چــه اتفاقــی بــرای 
»رابین هود« افتاد؟ بعد از انتشار خبر هک حساب 
برخــی کاربــران رابین هــود، آنچــه بیــش از همــه 
سروصدا کرد، نحوه رســیدگی به شکایت کاربران 
بود. رابین هود برای رسیدگی به شکایات فقط یک 
نشانی ایمیل داشت، نه خبری از شماره تلفنی بود 
و نه نشانی فیزیکی؛ شوکی بزرگ برای کاربران این 

پلتفرم.

 این تجربــه و اعداد نشــان می دهند که 
مشــتریان خدمــات مالــی می خواهنــد 
ارتباطی رودررو با ارائه دهندگان خدمات  داشــته 
باشند و مطمئن باشند اگر دچار مشکلی شدند، 
دست شــان بــه جایــی بنــد اســت و معلــق رهــا 
نشــده اند. بــرای صرافی هــای رمــزارز به عنــوان 
ارائه دهنــدگان خدمــات  مالــی نیــز ایــن حضــور 
فیزیکی اهمیت دارد؛ خصوصاً که در دسته دارای 
ریسک باال قرار دارند. انتشار نشانی فیزیکی این 
صرافی ها در سایت اینترنتی، انتشار نام مدیران 
آنهــا و حتی انتشــار عکــس و ویدئــو از کارکنان و 
دفاترشان به کاربران این اطمینان را می دهد که با 
هویتی واقعی که نام و نشانی دارد و در جایی ثبت 

شده، مواجه اند.

 شــرکت در رویدادهــا و نمایشــگاه های 
حضــوری و بــدون تــرس قــرار گرفتــن در 
معــرض ســؤاالت مردمی که نگــران ســرمایه خود 
هســتند، کمــک بزرگی بــه ایجــاد حــس مطلوب 
می کند. هفته گذشته در نمایشگاه بورس، بانک و 
بیمه شــاهد حضور تعدادی از صرافی های رمزارز 
کشور در رویدادی تخصصی بودیم که درهای آن به 
روی مــردم عادی بــاز اســت. در حالی کــه حتی در 
فضــای حرفــه ای هــم کســب وکارهای بالکچین و 
رمــزارز کشــور به رســمیت شــناخته نمی شــوند، 
حضــور در نمایشــگاه ها می توانــد فرصتــی بــرای 
گفت وگوی از نزدیک با کسب وکارها، تأثیرگذاران 

در رگوالتوری و مردم عادی ایجاد کند.

INTROسرآغاز

انتشار نمودهای فیزیکی و حضور در نمایشگاه ها 
باعث افزایش اعتماد کاربران می شود

چرا حضور فیزیکی صرافی های رمزارز مهم است؟

عبور از بیت کوین؛ راز توسعه 
اکوسیستم بالکچین ایران

 در سال های اخیر مفهوم دیفای گسترش قابل 
قبولی داشــته، ولی هنوز در ابتدای راه است. بر 

خــالف رمزارزهــا کــه همراهــی شــدیدی را در 
رسانه ها به وجود آوردند، مصادیق »دیفای« 
هنوز موفــق نشــده اند همراهی عمومــی را به 
دســت آورند. برخی مصادیق مانند ان اف تی 
هم هنوز در ابتدای راه هســتند، ولی ان اف تی 
جــزء حوزه هایــی اســت کــه بهتــر از ســایرین 
توانسته گروهی را که اهل فناوری نیستند، با 
خودش همــراه کند. ایــن اتفاق خوبی اســت؛ 
اینکــه آنهایــی کــه خــوره فنــاوری نیســتند از 
مصادیق یک تحول فناورانه استفاده کنند. در 
سال های گذشــته فناوری بالکچین ادعاهای 

زیادی را داشــته که بیشــتر آنها در رمزارز خالصه شــده 
اســت، ولی رمزارز همه بالکچین نیست. بالکچین نوید 
دنیای بزرگ تری را به ما می دهد؛ دنیایی که در آن اعتماد 
از طریق بستری نوین ایجاد می شود و در آن الزم نیست 
به کسی اعتماد داشته باشیم. این ادعای بزرگ در عمل 

پاشنه آشــیل هایی دارد کــه نمی تــوان نســبت بــه آنهــا 
بی تفاوت بود. به عنوان نمونه ابزارهایی مانند بیت کوین 
قــرار بــوده یــک سیســتم پرداخــت جهانــی 
باشــند؛ در حالی که امروز برخی از این ادعا 
عقب کشیده اند و بیت کوین را طالی دنیای 
دیجیتال می دانند. اینجاســت که می گویم 
آینــده ایــن دنیــا اتفاقاً بــدون در نظــر گرفتن 
چنیــن گزاره هایــی دربــاره بیت کوین مســیر 

خود را تعریف خواهد کرد.

 اگــر تصــور می کنیــم خریدوفروش 
چند توکــن نهایت چیزی اســت که 
باید انجام دهیم، اشــتباه مطلق اســت. این 
جهانی است که مفاهیم جدیدی را با خود به همراه آورده 
و نبایــد از کنار ایــن مفاهیم ســاده عبور کنیــم. به عنوان 
نمونه یکی از این مفاهیم توکنایز کردن دارایی ها و اقتصاد 
توکن است. در هفته های گذشته سازمان بورس و وزارت 
اقتصاد از »ســامانه توثیق الکترونیک« یا همان ســتاره 

رسانه اقتصاد نوآوری ایران
karangweekly.ir
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چرا نباید آینده اقتصاد و کسب وکارهای بالکچینی 
را به یک پروژه گره زد
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دس لندن و دس نیویورک برگزار می شود
رویدادهای مهم رمزارزی جهان

 هشدار: بازار رمزارزها یک بازار 
پرریسک و قانون گذاری نشده است. 

بازاری که ممکن است به دلیل نوسانات 
آن همه سرمایه خود را در آن از دست 
بدهید. توصیه می کنیم قبل از هرگونه 
فعالیت در آن مطمئن شوید اطالعات 

کافی درباره آن را دارید.

رونمایی کردند. همین که اقتصاد توکن این فکر را در سر 
مدیران دولتی انداخته باشد که می توان سهام در بورس 
را به وثیقــه تبدیل کــرد و با آن تســهیالت گرفــت، اتفاق 
بزرگی اســت. تبدیل دارایی ها بــه توکن از دنیــای دیفای 
بیرون آمده است. شاید برخی تصور کنند که حتماً باید 
پای یک بالکچین در میان باشــد. آن کســانی که عینک 
خاصی به سر می زنند و تالش می کنند همه چیز را از آن 
عینک ببینند، معموالً نمی توانند نگاه کالن نگر داشــته 
باشــند. ما باید با نگاه کالن نگر و سیســتمی به پدیده ها 
بنگریم. وقتی از انقالب بالکچیــن حرف می زنیم، به این 
معنا نیست که سر تا پای ما باید بر مبنای بالکچین کار 
کند. بالکچین هم فناوری است، هم فلسفه؛ گاهی اوقات 
فناوری بالکچین را باید به عنوان فلســفه ای پذیرفت که 
می خواهــد نــگاه مــا را بــه دنیــای اطــراف متحــول کنــد. 
بالکچین می گوید مجبور نیستیم از ابزارهای قدیمی به 
همــان روش هــای قدیمــی اســتفاده کنیــم. می توانیم به 
طریــق دیگــری مســائل را ببینیــم. بالکچیــن بــه مــا یــاد 
می دهــد کــه اگــر ســال ها بــه شــیوه خاصــی تســهیالت 
گرفته ایم، امروز می توانیم به روش دیگری این کار را انجام 
دهیم. بالکچین به ما آموزش می دهد که سهام در بورس 
می توانــد در یک جــا منجمــد نماند و بــرای مــا وثیقه ای 

باشد جهت دریافت تسهیالت.

 حاال این فعاالن اقتصاد توکن هستند که باید از 
خودشــان بپرســند نقش شــان در ایــن میــان 
چیست؟ اکوسیســتم اقتصاد نوآوری در حال توسعه و 
رشد اســت. بخش ســنتی فرصت های این فضا را درک 
کرده و به شکل های مختلف سعی می کنند وارد این فضا 
شــوند. به عنوان نمونه یکــی از پلتفرم هایی کــه اخیراً در 
زمینه ان اف تی راه اندازی شده، سرمایه گذارانی از دنیای 
صنعت سنتی دارد. کسانی که تصور می کردیم با فناوری 
بیگانه هســتند، فرصت های موجود در این فضا را درک 
کرده  انــد. فعاالن ایــن فضا هــم بایــد بتوانند همــکاری و 
تعامل اثربخشــی با فعاالن بخش های ســنتی تر داشته 
باشــند. منتهــا در این میــان مهم تریــن موضــوع تدوین 

الزامات است.

 آنچه امــروز باید مســئله روی میز همــه فعاالن 
بالکچیــن و رمــزارز ایران باشــد، تدویــن الزامات 
اســت. اگــر در ابعاد حقوقــی و قانونــی این حــوزه تدقیق 
نشود، هرچه جلوتر برویم کار سخت تر خواهد شد. هر 
کســی، هر جایی توانی دارد، باید کمک کنــد که الزامات 
این حوزه تدوین شود تا هم منافع حاکمیت تأمین شود، 

هم منافع مردم و هم کسب وکارها.

با رشــد بازار و صنعــت رمزارزهــا و فنــاوری بالکچین، 
موضوع آموزش به شــدت مــورد توجــه عالقه مندان و 
کســب وکارهای مختلف آن قــرار گرفته اســت. روزانه 
ده ها و شــاید صدهــا رویــداد، وبینــار و کارگاه با هدف 
آمــوزش، تحلیــل بــازار، فرصت شناســی و... در ایــن 
حــوزه برگــزار می شــود. اگرچــه بــازار آمــوزش در همه 
حوزه هــا از جملــه حوزه هایی کــه نوپا هســتند و هنوز 
ابعاد و فرصت ها و آسیب های آن به درستی و روشنی 
مشخص نشــده، همیشه شــاهد ورود فرصت طلبان 
هم هست، اما در »رمزارز« معتقدیم که جز با آموزش 
و شــناخت دقیق ایــن بــازار و فنــاوری نمی تــوان به آن 
ورود کــرد. مجموعــه کتاب های تخصصی انتشــارات 
راه پرداخت در حــوزه رمزارز و بالکچیــن می تواند یک 
منبع خــوب برای آشــنایی مقدماتی و حرفــه ای با این 
بازار باشــد، اما قصــد داریــم هرازگاهی در این ســتون 
از رویدادهــای مهــم جهانی در حــوزه رمزارز هــم برای 

شما بگوییم.
معرفی این رویدادها بیش از اینکه تشــویق به حضور 
در آنها باشــد )که عمالً بــرای بســیاری از عالقه مندان 
ایرانــی غیرممکــن اســت( تالشــی اســت بــرای اینکه 
بیشــتر بدانیم و ببینیــم در دنیا روی چــه مباحثی در 

رویدادها تمرکز و تأکید وجود دارد.

 دس لندن
یکی از رویدادهای مهم حوزه رمــزارز روزهای 
۱7 و ۱8 اکتبر در شــهر لندن و در هتل رویال لنکســتر 
ایــن شــهر برگــزار می شــود؛ رویــدادی با نام نشســت 
دارایــی دیجیتــال یــا همــان DAS 2022، رویــدادی 
ســازمانی کــه بــر مدیریــت دارایــی دیجیتــال بــرای 
شــرکت ها و ســازمان ها تأکیــد دارد. مدیــران ارشــد 
شــرکت ها و صندوق هــای مالــی شناخته شــده دنیــا 
در ایــن رویــداد دوروزه از دیدگاه هــای گوناگونــی، بازار 
ســرمایه گذاری رمــزارز را مــورد بحــث و بررســی قــرار 

خواهند داد.

 دس نیویورک
درســت مشــابه رویــدادی کــه در لنــدن 
برگــزار خواهــد شــد، رویــدادی در مقیــاس بزرگ تــر 
امــا بــا همــان عنــوان در شــهر نیویــورک و در روزهــای 
۱3 و ۱۴ ســپتامبر پذیــرای عالقه منــدان بــه مباحــث 
تخصصی ســرمایه گذاری در حوزه رمزارز خواهد بود. 
در ایــن رویــداد هــم مدیــران شــرکت های بــزرگ مالی 
مانند گلدمن ساکس و سیتی بانک از چهارچوب های 
فکری خود درباره بازار ســرمایه گذاری در حوزه رمزارز 

خواهند گفت.

POINT OF VIEWزاویه دید

چرا فهم رگوالتور داخلی از 
تصویر تمام نمای یک آینده 

مهم است

خشت اول را کج نگذاریم

کســب وکارهای رمــزارزی اگرچــه در ایران 
بیشــتر در حــوزه تبــادل گل کرده انــد، اما 
واقعیــت ماجــرا در دنیــا نشــان می دهــد 
که این، همــه بازی بــزرگ آینده نیســت. 
کســب وکارهای تبــادل درســت ماننــد 
شبکه های بالکچینی می توانند در آینده 
نقــش مهمــی را به عنــوان زیرســاخت و 
دیگــر  رشــد  و  تولــد  تســهیل کننده 
اســتارتاپ های این حــوزه بازی کننــد، اما 
خطاســت اگر دنیــای پیچیــده و در حال 
رشد دارایی دیجیتال و فناوری هایی چون 
بالکچیــن و دی ال تــی و... را صرفــاً به این 

کسب وکارها محدود کنیم.
این خطا زمانی بیشتر هزینه زا می شود که 
بدانیم این روزها رگوالتوری که می خواهد 
بــرای نــوآوری تصمیم گیــری کنــد، فهم و 

شناخت و دایره و وسعت 
نظرگاهش صرفاً به همین 
محــدود  کســب وکارها 
و  بالکچیــن  می شــود. 
مرتبــط  کســب وکارهای 
بــا آن، اگرچــه در غیــاب 
ی  ی ها ر ا یه گذ ما ســر
نیــاز  مــورد  خطرپذیــر 
در  کشــور  در  به کنــدی 
حــال توســعه اند، امــا در 
نهایــت و بــا جبــر فناورانه 

تاریخــی؛ مــوج تولــد آنهــا شــروع و اوج 
خواهد گرفــت. از ایــن رو امــروز و با دیدی 
بســته و تقابلــی در برابــر حوزه تبــادل هر 
تصمیمــی بــرای تنظیم  گــری ایــن فضــا 
گرفتــه شــود، نه تنهــا ضربــه وارد کــردن 
بــه پیکــره ســرمایه گذاری ها و تالش های 
انجام شــده بــرای تبــادل، بلکــه در نطفــه 
خفه کردن نوآوری ها و کسب وکارهای نوآور 
زیادی اســت که بســیاری از آنهــا ممکن 
اســت هم اکنــون اســتعدادها و تیم هایی 
را در مراحــل ابتدایــی بــه خــود مشــغول 
کرده باشــند. از ان اف تی تا دیفــای و دائو 
و زیســت فناوری و دی ســاینس )علــم 
غیرمتمرکز(؛ بسیاری کسب وکار در دنیا 
با مدد بالکچیــن و مفاهیم باالدســتی و 
پایین دستی آن در حال شکل گیری اند. 
خیلــی زود شــاهد مــوج جدیــدی از 
کسب وکارهای بالکچینی، آن  هم به دور 
از بحث اکســچنج ها و معامــالت روزانه 
رمزارزها و توکن ها خواهیــم بود. گام اول 
خوشــامدگویی به این دنیــای جدید هم 
پذیرفتن یکــی از قدرتمندترین ابزارهای 
آن یعنی رمزارزها و حوزه تبادل آن است.

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili
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آموزش
E D U C A T I O N

بایننس کوین )BNB(؛ ارزی دیجیتال با کاربردهای گوناگون

BNB را بهتر بشناسید

INTRODUCTIONمعرفی

 بایننس کوین که به اختصار BNB نامیده 
می شــود، یــک ارز دیجیتالــی اســت کــه 
کاربردهایی بیشتر از خریدوفروش و سرمایه گذاری 
دارد.BNB از طریق یک عرضه اولیه )ICO(  در سال 
۲۰۱7، درست ۱۱ روز پیش از آغاز کار رسمی صرافی 
بایننس، به بازار عرضه شد. در آن زمان به  ازای هر 
یک واحد اتریوم )ETH(  میزان ۲7۰۰ واحد BNB یا 
به  ازای هر یــک واحد بیت کویــن )BTC( میزان ۲۰ 
هزار واحد BNB به شرکت کنندگان این عرضه اولیه 
تعلق می گرفت. اگرچه ارز بایننس کوین به صورت 
عرضــه اولیــه توزیع شــد، امــا نقــش ایــن ارز برای 

کاربران مانند خریداران سهام بایننس نیست.

 ارز BNB در ابتــدا بالکچیــن منحصر به 
خود را نداشــت؛ بنابراین ایــن توکن روی 
شبکه اتریوم و با استاندارد ERC-20 منتشر شده 
بود و یکی از اهداف آن پرداخت کارمزدها در پلتفرم 
بایننس از طریق این توکن بود و کارمزدهایی که از 
طریق این توکن پرداخت می شدند، شامل تخفیف 
می شــوند. عرضه کل بایننس کویــن  ۲۰۰ میلیون 
تعیین  شده بود که ۱۰۰ میلیون آن در ICO ارائه شد. 
البته باید در نظر داشــت که امروزه عرضــه کل ارز 
بایننس کوین )BNB( بسیار کمتر از میزان عرضه 
اولیه اش است. دلیل این امر مکانیسم توکن سوزی 
و رویدادهــای دوره ای توکن ســوزی اســت کــه در 
ساختار بایننس کوین تعریف  شده است؛ رویدادی 

که در رشد قیمت این کوین نیز مؤثر بوده است.

 پــس از راه انــدازی بالکچیــن مســتقل 
بایننس در سال ۲۰۱۹، توکن های بایننس 
 ERC-20 شــبکه اتریوم که بر اســاس اســتاندارد
ایجاد شــده بودنــد، با نســبت یک به یــک )۱:۱( به 
  BEP-2 توکن هــای بایننس کویــن بــا اســتاندارد
تبدیل شدند که استاندارد شبکه بایننس است. 
 در ســپتامبر ۲۰۲۰، زنجیــره هوشــمند بایننــس
 )BNB Smart Chain( راه اندازی شد که به  موازات 
زنجیــره BNB Beacon Chain اجــرا می شــود. 
قیمت این ارز دو سال پیش در همین روزها حدود 
۱7 دالر بود و در می ۲۰۲۱ به مرز 7۰۰ دالر نیز رسید 
و حاال با ریزش های اخیر بازار، به محدوده ۲۲۰ دالر 
رســیده اســت. اما این توکن جزء توکن هــای دارای 
پشــتوانه اســت کــه می تــوان بــا خیالی آســوده تر 

نسبت به معامله آن اقدام کرد.

 مدیران بایننس عالقه زیادی به تغییر نام 
شبکه های بالکچین خود دارند، اما به طور 
خالصه ارز BNB در سه شبکه در دسترس است: 
 BNB در BEP-2 بــا اســتاندارد BNB توکــن 
Beacon Chain کــه نــام ســابقش بایننس چین 

)Binance Chain( بود.
 اســتاندارد BNB BEP-20 در زنجیره هوشمند 
BNB که نام ســابقش زنجیره هوشــمند بایننس 

)Binance Smart Chain( بود.

 توکــن BNB بــا اســتاندارد ERC-20 در شــبکه 
اتریوم.

 بنابراین در زمان انتقال ارز BNB به کیف 
پول باید به استاندارد آن  که بیانگر شبکه 
آن اســت، توجه کنید. BNB کاربردهای زیادی در 
اکوسیستم وســیع زنجیره بایننس دارد. عالوه بر 
این، ارز بایننس  کوین را می توان در فضاهای دیگری 
نیز مورد اســتفاده قرار داد. هر شخص با توجه  به 
نیاز خود می تواند از کاربردهای این توکن استفاده 
کند. به عنوان نمونه می توان از BNB برای پرداخت 
هزینه های سفر در برخی کشــورها استفاده کرد. 
خرید هدایای مجازی و آیتم های قابل  فروشی که در 
برخی فروشگاه های آنالین ارائه می شوند، از دیگر 
کاربردهــای ارز بایننس کوین هســتند. بر اســاس 
 BNB تخمین وب ســایت بایننس، میلیون هــا ارز
توســط کاربران برای هزینه های ســفر، خرید کاال، 
امور وامــی، پاداش، ایجاد قراردادهای هوشــمند و 

دیگر تراکنش ها استفاده  شده اند.

 از دیگــر کاربردهــای ارز BNB، پرداخــت 
کارمــزد تراکنــش اســت. تنهــا در پلتفرم 
 BNB معامالتی بایننس، تقریباً دو میلیون کاربر از
بــرای پرداخــت کارمــزد معامــالت خود اســتفاده 
کرده اند؛ بنابراین بیش از ۴۰ میلیون BNB در بیش 
از ۱۲7 میلیــارد خریدوفــروش مورد اســتفاده قرار 
گرفتــه اســت. امــا چگونــه ایــن ارز  می توانــد برای 
پرداخت کارمزد گزینه مناســبی باشد؟ پرداخت 
هزینــه کارمــزد معامــالت بــا BNB، کاربــران را از 

تخفیف های ویژه ای برخوردار می کند.

 جــدا از تخفیف هــای معامالتــی، بــا 
بــه صرافــی  می تــوان  بایننس کویــن 
DEX( کــه روی شــبکه  غیرمتمرکــز بایننــس )
Binance Beacon Chain قــرار دارد، دسترســی 
پیــدا کــرد. ارز BNB می توانــد دسترســی کاربــران 
ارزهای دیجیتال به صدها برنامه کاربردی را که روی 
زنجیره هوشمند BNB در حال اجرا هستند، هموار 
کند. این دسترسی به این معناست که می توان از 
BNB خــارج از پلتفــرم معامالتــی بایننــس نیــز 

استفاده کرد.

شــهر میامــی یــک ابتــکار دیگــر را در دنیــای وب 3 رقــم 
 زده اســت. ایــن ابتکار کــه با همــکاری تایم، مســترکارت 
و ســلزفورس در دســت انجــام اســت، قصــد دارد 
مشــارکت در جامعــه را افزایش دهــد و درآمد بیشــتری 
را به کســب وکارهای محلی برســاند. میامــی می خواهد 
مجموعه ای با پنج هزار ان اف تی بســازد. این ان اف تی ها 
قرار است توسط ۵۶ هنرمند محلی طراحی شوند. جالب 

است که مساحت این شهر هم ۵۶ مایل است.
برنامــه  بــه  ایــن ان اف تی هــا می تواننــد  دارنــدگان 
Mastercard's Priceless Miami دسترســی داشــته 
باشــند و از طریــق آن، کارهــای مرتبــط را ســازمان دهی 
کننــد. ارائه دهنــده کالود ســلزفورس از طریــق محصــول 
جدید ان اف تی کالود که به تازگی رونمایی شده، عملیات 
ضــرب و فــروش را انجــام خواهــد داد. ان اف تــی کالود که 
در مــاه ژوئــن راه انــدازی شــد و در حــال حاضــر به صورت 
آزمایشی و محدود فعال است، جهت کمک به مشتریان 
ســلزفورس در خلــق مدیریــت و تجــارت طراحــی  شــده 
است. پیش بینی می شود این ان اف تی ها در ماه دسامبر 
راه اندازی شوند. این توکن ها قرار است با بالکچین اتریوم 
 ادغام و در آن مستقر شوند. بر این اساس شبکه از حالت

 Proof-of-Work بــه ســمت Proof-of-Stake تغییر 
می یابد. »فرانسیس ایکس سوآرز«، شهردار شهر میامی 
در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: »میامی در انقالب وب 3 
پیشرو بوده است. ما برای حمایت از کسب وکارهای شهر 
و ایجاد کســب وکارهای جدید، افزایش سرمایه و انتقال 
تجربیات خود در این زمینه به شهروندان خود و همچنین 
بازدیدکنندگان شهر، همچنان به پیشروی و استفاده از 

فناوری های جدید ادامه می دهیم.«
»کیت آ. گروســمن«، رئیــس مجله تایم گفته اســت که 
ســوآرز یکی از مبتکرترین رهبران در حمایــت از فناوری 

بالکچین بوده اســت. این دســت رهبــران بــاور دارند که 
وب 3 یــک راه طوالنی اســت و در بلندمــدت تکامل آن را 
شاهد خواهیم بود. آنها معتقدند که وب 3 نوع جدیدی 

از روابط را بین افراد و نهادها رقم خواهد زد.

 میامی باید از تایم درس بگیرد
الزم به ذکر اســت کــه ســوآرز میامی کوین را در آگوســت 
۲۰۲۱ راه انــدازی کــرد. این توکن بــرای تأمین مالــی پایدار 
پروژه هــا در سراســر شــهر و کمک بــه جوامع محــروم در 
نظر گرفته  شده بود. وی همزمان با راه اندازی میامی کوین 
حمایت از بیت کوین را نیز اعالم کــرد. میامی کوین از آن 
زمان بمبــاران شــد و اکنــون از زمــان اوج خــود ۹8 درصد 

ریزش کرده است.
مجله تایــم هم از مــارس ۲۰۲۱ وارد دنیای وب 3 شــد و از 
آن زمــان مجموعــه ان اف تی خــود را با نام »تایم پیســز« 
راه اندازی کرد. بر اســاس گزارش ها تایم تاکنــون ۲۰ هزار 
ان اف تــی عرضــه و ۱۰ میلیــون دالر کســب کــرده اســت. 
ســوآرز اخیــراً در توییتــی اعــالم کــرده کــه از شــراکت بــا 
نوآورترین شــرکت، یعنی تایم و مبتکرترین رئیس دنیا، 
یعنی گروســمن خوشــحال اســت. این همکاری به نفع 

هنرمندان جامعه خواهد بود.
تایم اولین شماره مجله خود را در قالب ان اف تی با عکس 
جلــدی از ویتالیــک بوتریــن، بنیان گــذار اتریوم منتشــر 
 The Sandbox کــرد. ایــن شــرکت حتــی زمینــی را در
خریــداری کــرد تــا تایــم اســکوپر را در متــاورس بســازد. 
گروسمن می گوید که این مشــارکت چهارجانبه »اولین 
گام ما در یک سرمایه گذاری جدید در تایم است تا ورود 
موفقیت آمیز سایر برندها و سازمان ها را به دنیای وب 3« 
رقم بزنیــم. او در ادامه گفت که شــرکای دیگر در ماه های 

آینده اعالم خواهند شد.

شراکت چهارجانبه برای افزایش 

درآمد هنرمندان محلی
مشارکت میامی با تایم، مسترکارت و سلزفورس 

برای فروش پنج هزار ان اف تی
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بازار
M A R K E T

NEWSخبر

 کوین پالس و کریپتو کالج 
منتشر کردند

گزارشی از 
وضعیت بازار در 
کریپتو داشبورد

 نســخه بیست وســوم کریپتــو 
داشبورد با همکاری کریپتو کالج 
منتشــر شــد. نشــریه کریپتــو داشــبورد 
مجموعــه  دو  مشــترک  محصــول 
کوین پــالس و کریپتو کالج اســت. کریپتو 
داشــبورد؛ یــک گــزارش تحلیلــی از بــازار 
رمزارزهاســت کــه هــر دو هفتــه یــک بــار 
منتشــر می شــود و محتــوای آن شــامل 
بررســی داده هــای آن چیــن، تحلیــل 
تکنیکال بازار، ارائه واچ لیست از ارزهای 
مستعد رشــد، بررســی حوزه های به روز و 
فناوری هــای نویــن دنیــای بالکچیــن، 
مصاحبــه بــا فعــاالن حــوزه و رویدادهای 

مهم پیش  روی رمزارزهاست.

 کریپتــو داشــبورد، در نســخه 
بررســی  بــه  بیست و ســوم 
وضعیــت بــازار رمزارزهــا پرداختــه  و 
وضعیت ســرمایه گذاران کالن را بررسی 
می کند. همچنین پــروژه کریپتو ریدرز را 
به عنوان پــروژه فعال در حــوزه بازی های 
بالکچینی معرفــی و در کنــار تمامی این 
مطالب به بررسی شرکت سرمایه گذاری 
خطرپذیر Founders Fund پرداخته  و 
سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذار 
خطرپذیــر را در دو هفتــه اخیــر بررســی 
می کند.در ادامه با دیــدی بلندمدت، به 
بررســی شــاخص های آن چیــن و تأثیــر 
اتفاقات اخیــر بــازار پرداخته اســت. در 
کنار تمامی موارد ذکرشده واچ لیستی از 
ارزهای با پتانســیل رشــد باال تهیه شده 
کــه دارای ســتاپ معامالتــی و همــراه بــا 
اســتراتژی ورود و خــروج بــه آن ارز 

هستند.

 گزارش های آماری و تحلیلی یکی 
از حلقه های گم شده زیست بوم  
رمزارزی در کشــور اســت که کم کم نیاز به 
آنها باعث شده تا مجموعه های مختلفی 
از جمله صرافی های رمزارزی و شرکت های 
ســرمایه گذاری بــرای انتشــار آنهــا همت 
بیشــتری به خرج دهند. به نظر می رســد 
توســعه گفتمان حــوزه رمزارزهــا با کمک 
داده هــــــــــــا و تحلیل هــای ترندمحــور و 
داده محــور کمک خواهد کرد تــا کاربران و 
ســرمایه گذاران درک و دید درست تری به 
بازاری داشته باشند که در آن ریسک های 

زیادی در کمین آنهاست.

بیت کوین کمی بیشــتر از ۲۴ ساعت با ثبت 
دومیــن کنــدل صعــودی متوالــی خــود روی 
نمــودار هفتگــی فاصلــه دارد و اتریوم هم در آســتانه 
ثبــت چهارمیــن کنــدل صعــودی خــود در نمــای 
یک هفته ای اســت. عالوه بــر این، شــاخص »ترس و 
طمــع« ارزهــای دیجیتــال هــم نشــان از بهبــود 

احساسات معامله گران طی روزهای اخیر دارد.

بــه گــزارش کوین دســک، بیت کویــن تــا بــه 
اینجای کار در طول این هفته )از روز دوشنبه( 
پنج درصد افزایش قیمت داشته و پس از مدت ها در 
آستانه ثبت دومین هفته صعودی متوالی خود قرار 
دارد. ضمــن اینکه ایــن هفــت روز می تواند ســومین 
هفته صعــودی بازار در چهــار هفته اخیر باشــد. روز 

پنجشــنبه نیز با اینکه وزارت بازرگانــی آمریکا اعالم 
کــرد تولیــد ناخالــص داخلی این کشــور طی ســه ماه 
گذشته و برای دومین دوره متوالی با افت همراه بوده، 
روند صعودی بیت کوین باز هم ادامه پیدا کرد. گفتنی 
اســت طبــق تعاریــف فنــی اقتصــاد، کاهــش تولیــد 
ناخالص داخلی در یک کشــور برای دو دوره متوالی، 

»رکود« در نظر گرفته می شود.

بیت کویــن در حال حاضــر حوالــی ۲3.8۰۰ 
دالر معاملــه می شــود و طــی ۲۴ ســاعت 
گذشــته ۱.۲۵ درصــد از ارزش خــود را از دســت داده 
اســت. این در حالی اســت کــه در زمــان نــگارش این 
مطلــب، بازدهــی روزانــه بیت کویــن مــدام از عــددی 
مثبت به منفــی و برعکس تغییر کرده اســت. ضمن 

اینکــه بازدهــی بیت کویــن از ابتــدای ســال ۲۰۲۲ نیز 
همچنان حدود منفی ۵۰ درصد است.

همبســتگی 3۰روزه بین قیمــت بیت کوین و 
شاخص های مهم بورسی، طی هفته گذشته 
بیشــتر شــده و ایــن در شــرایطی اســت کــه ارزهــای 
دیجیتال و بازار جهانی سهام هر دو طی این مدت در 
حال رشد بوده اند. شاخص بورسی اس اندپی ۵۰۰ روز 
جمعه رشدی یک درصدی را تجربه کرد و همزمان با 
آن شاخص صنعتی داوجونز نیز ۰.۹ درصد افزایش 
داشت. اتریوم هم که طی ۲۴ ســاعت گذشته ۰.3۴ 
درصــد از ارزش خــود را از دســت داده، در هفــت روز 
اخیــر 8.3۶ درصــد افزایــش قیمــت داشــته و اکنون 

حوالی ۱.7۰۰ دالر معامله می شود.

رمزگشایی از دومین هفته 
صعودی بیت کوین

ً چه چیزی از ماه های آینده دستگیرمان می شود تحلیل هفتگی بازار رمزارزها: فعال

ته
ش

گذ
ت 

اع
س

24
در 

ها 
رز

مزا
ر ر

ازا
پ ب

ت م
هی

ته
ش

گذ
ه 

فت
ر ه

ا د
زه

زار
 رم

زار
پ با

ت م
هی

روند ارزش بازار رمزارزها در هفته گذشته روند ارزش بازار آلت کوین ها در هفته گذشته روند تغییرات سلطه بیت کوین در هفته گذشته



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 30
9 مــــــــــــــــرداد 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

6

کسب وکار
B U S I N E S S

رونمایی از مارکت پلیسی برای خریدوفروش ان اف تی آثار هنری

استقبال از آرتانیوم در خانه هنرمندان

EVENTرویداد

 مارکت پلیس آرتانیوم کــه پلتفرمی برای 
خریدوفــروش آثــار هنرمنــدان ایرانــی به 
شــکل ان اف تی اســت، روز جمعه هفتم مــرداد با 
حضــور جمعــی از هنرمنــدان و پیشکســوتان و 
کارشناسان اقتصاد هنر در خانه هنرمندان ایران 
رونمایی شــد.خانه هنرمندان ایران در این برنامه 
میزبــان جمــع کثیــری از هنرمنــدان، فعــاالن و 
عالقه منــدان بــه موضــوع ان اف تــی و هنــر بــود؛ 
عالقه مندانی که برای شرکت در مراسم رونمایی از 
آرتانیــوم )مارکت پلیســی که قرار اســت بر بســتر 
شــبکه اتریــوم، آثار هنــری فیزیــکال بر بســتر آن 
خریدوفروش شود( جمع شــده بودند تا از فضای 
نمایشگاه آثار هنری و مراســم رونمایی و پنل های 

تخصصی آن استفاده کنند.

 ورودی و ســالن اصلــی طبقــه دوم خانــه 
هنرمندان ایران، در دو سمت سالن، آثار 
جدید و قدیم هنرمندانی همچون پرویز کالنتری و 
ابراهیم حقیقی را در معرض دید عموم گذاشته  بود 
و عالقه منــدان می توانســتند در دو بخــش آثــار 
دیجیتــال و فیزیــکال، ان اف تــی آثــاری از ابراهیــم 
حقیقی را در قالب لوگوها و پوسترهای تئاتر و فیلم 
طراحی شــده ببینند و از کاراکترهای متحرک آثار 
پرفورمنس ۱۲ اقلیم ایرانی پرویز کالنتری به صورت 

هولوگرام سه بعدی در نمایشگاه بازدید کنند. 

 در ادامه این رویداد شرکت کنندگان زیادی 
برای شرکت در مراسم رونمایی از آرتانیوم و 
ادامه برنامه، در سالن اصلی حضور یافتند و مراسم 
را دنبال کردند و عالقه مندانی نیز در سالن دیگری از 
طریــق ویدئوکنفرانــس و تعــدادی دیگــر از طریــق 
ســایت لحظه نگار و به صورت آنالین این رویداد را 
دنبــال کردند.بعــد از رونمایــی از مارکت پلیــس  
آرتانیــوم، هاجــر ســعیدی نژاد، هم بنیان گــذار این 
کسب وکار، در جمع شرکت کنندگان انگیزه این تیم 
را بــرای ایجــاد چنین فضایــی بر بســتر وب چنین 
عنوان کرد: »ما دیدیم یک نیاز بزرگ در یک گوشه 
دیگــر از اقیانــوس آبــی هنــر وجــود دارد و آن 
فیزیکال آرت ها بودنــد. یعنی آثاری که قرار اســت 
ان اف تی شود. نکته مهم برای ما این بود که در حال 
قدم گذاشتن به عرصه ای هستیم که تعداد زیادی 
از مارکت پلیس هــا حتــی آن را تجربــه نکرده انــد و 
همیشــه اعــالم کرده ایم مــا حتــی یک اســتارتاپ 
شکســت خورده هم در حــوزه ان اف تــی نداریم که 
بررسی کنیم چرا استارتاپ ها شکست می خورند! 
این نکته ای بود که ما باید چشم خود را باز می کردیم 
و در ابتدای دماغه کشتی ای قرار می گرفتیم که قرار 
بود اقیانوس خیلی بزرگی را بشکافد و بر اساس آن 

آثار فیزیکی ان اف تی خود را داشته  باشد.« 

 او با اشــاره به چالش هــای راه انــدازی این 
کسب وکار به حقوق مالکیت در این حوزه 
اشاره کرد و گفت: »یک نکته بسیار مهم همراه با 

کسب وکار ما زاده شد؛ چه کسی حق دارد ان اف تی 
تولید کند؟ در واقــع از همان روز اولــی که ما به این 
حوزه فکر می کردیم، این نکته برای ما مسجل شد 
که مسئله حقوق ان اف تی بر مبنای آثار فیزیکال 
احتماالً نه مشکل کسب وکار ما، بلکه مشکل این 

فضا خواهد بود.« 

 وی افزود: »ما مشــتاق بودیم، کمااینکه 
همچنــان هــم مشــتاق هســتیم از افراد 
متخصص در این زمینه کمک بگیریم و نظر آنان را 
فیزیــکال  ان اف تــی  حقــوق  بــه  راجــع 
بدانیم.«هم بنیان گذار آرتانیوم خاطرنشــان کرد: 
»در کنار کاری که داشت پیش می رفت، پروژه های 
متفاوت و جذابی به ما معرفی شد که شاید بسیار 
جذاب بــه نظر می رســیدند، امــا یک نکتــه وجود 
داشت؛ حداقل ما و تیم حقوقی ما در مورد مالکیت 
معنــوی ایــن پروژه هــا نمی توانســتیم تصمیــم 
مشخصی بگیریم. ولی ما با دانشی که در آن زمان 
داشــتیم، نمی توانســتیم تصمیــم بگیریــم آیــا 
می توانیم این پروژه ها را کار کنیم و آنها را به ان اف تی 
تبدیل کنیم یا نه؟ ما از ابتدای شروع به کار خود این 
شــفافیت را در دســتور کار خــود قــرار دادیــم و 
توانستیم در دنیای فناوری، هنر و کسب وکار نکات 
خوبی را در کنــار هم قرار دهیم.«  ســعیدی نژاد در 
خاتمــه افــزود: »صدایــی کــه از آرتانیــوم خواهید 
شنید، بر مبنای شــفافیت، صداقت و کنجکاوی 

سرحدات جدیدی از دانش است.«

 در پایــان ایــن برنامــه هــم میثــاق نعمت 
گرگانی، دیگر هم بنیان گذار پلتفرم آرتانیوم 
با تشریح سازوکارهای فنی و ارتباط آن با پلتفرم های 
جهانی تأکیــد کــرد ایــن کســب وکار ایرانــی دارای 
نگاهی جهانی اســت، اما بر بازار هنــر ایران تمرکز 
ویژه ای کرده است. او با اشاره به مزیت های رقابتی 
آرتانیوم گفت این کســب وکار هدف اصلی خود را 
تعریف یک بازار جدید برای هنرمندان و خریداران 
آثار هنری ایرانی تعریف کــرده و این نافی فعالیت 
کاربــران ایرانــی در هیــچ پلتفــرم خارجــی  دیگــری 

نخواهد بود.

 ۶2۵ - Axie Infinity Ronin Bridge
میلیون دالر

یکی از توسعه دهنده های Axie با کلیک روی یک متن 
جعلی باعث به  سرقت رفتن چهار کلید کریپتوگرافی 
از ۹ کلیــد اصلــی این پروژه شــد. ایــن بزرگ ترین هک 
 Axie کریپتویی محســوب می شــود و طی این حملــه
Infinity Ronin Bridge ۶۲۵ میلیون دالر از دســت 
داد. این کلیدهای کریپتوگرافی زنجیره متقابل بازی را 
ایمن می کردند و هکرها با به دســت آوردن آنها موفق 

به سرقت دارایی کاربران می شدند.

 Wormhole - ۳2۵ میلیون دالر
شــبکه ورم هول، پــل ارتباطی میان دو شــبکه 
بالکچین سوالنا و اتریوم است. در دوم فوریه یک هکر 

هک های 
زنجیره ای

در مورد چند 
هک کریپتویی 
در سال 2022

حقوق NFT و بازار هنر
در مراسم رونمایی از مارکت پلیس آرتانیوم بحث و بررسی شد
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کسب وکار
B U S I N E S S

EVENTرویداد

 بدون اکوسیستم بالکچینی 
کسب وکارهای این حوزه 

رشد نخواهند کرد

ترمز بالکچین 
کشیده شد

محمد طهرانــی، بنیان گذار آزمایشــگاه 
بالکچین دانشــگاه خاتم، در چهارمین 
رویــداد بالک دی دربــاره این آزمایشــگاه 
گفــت: »واقعیت این اســت کــه فعاالن 
کمی وارد حوزه های پژوهشــی بالکچین 
شــده اند و هــدف مــا این بــود کــه نیروی 
انســانی تربیت کنیــم و دانش پایــه را با 
اســتفاده از پایان نامه های کارشناسی و 

دکتری توسعه بدهیم.«
طهرانی افــزود: »وقتی ما قصــد ورود به 
یــک فنــاوری ماننــد بالکچیــن را داریم، 
نمی توانیم با نگاه از باال به پایین وارد این 
فناوری شــویم. اگر می خواهیم ورودمان 
بــه ایــن فنــاوری موفقیت آمیــز باشــد، 
باید از کــف میدان کــه برنامه نویســان و 

دانشجویان هستند، شروع کنیم.«
مصطفی  نقی پورفر، دبیر انجمن فین تک 
ایــران، در ادامــه در رابطــه بــا وضعیــت 
بالکچین ایران نسبت به دنیا گفت: »ما 
بســیار عقب افتاده ایم. البته زود شروع 
کردیــم، هفــت ســال پیــش رویدادهایی 
داشــتیم کــه در آنهــا به طــور منظــم در 
مــورد بالکچین صحبــت می کردیــم، اما 
متأســفانه  در ســال های گذشــته شاهد 
رفتارهای سلبی بودیم و ترمزمان کشیده 
شــد و این در حالی  بود که می توانستیم 
هاب بالکچین خاورمیانه باشیم؛ چراکه 
پتانســیل نیروی انســانی خیلــی خوبی 
داریم، امــا حاال نیروی انســانی ما هم در 

حال خروج از کشور است.«
دبیر انجمــن فین تــک تأکید کــرد: »اگر 
رگوالتــور رفتــار خــود را عــوض نکنــد، 
جــای نگرانــی بســیاری وجــود دارد. 
طبق پیش بینی هــا و آمار تا ســال ۲۰3۰ 
بالکچین برای کسب وکارها ارزشی 3.۵ 
تریلیــون دالری ایجــاد می کنــد و ســهم 
ما باید یک درصد باشــد و ایــن در حالی 
اســت که ما بــا این عــدد فاصله بســیار 

زیادی داریم.«
او ادامــه داد: »هرچنــد تصویــب قانــون 
دانش بنیــان بارقه هایــی از امیــد ایجــاد 
کرد، امــا اگر از ســوی رگوالتــور و مجلس 
و ســایر نهادها رفتارهای حمایتی انجام 
نشــود، بیشــتر عقــب خواهیــم افتــاد. 
کســب وکارها ســاخته نمی شــوند، مگر 
اینکه اکوسیستم ساخته شود و افرادی 
جذب شــوند که عــالوه بــر کار فریلنس، 
می توانند برای خودشان نیز کسب وکار 

راه بیندازند.«

در مراســم رونمایــی از مارکت پلیــس آرتانیــوم، دو پنــل با 
موضــوع اقتصــاد و بــازار NFT هنــر و حقــوق NFT برگزار 
شد که در پنل اول به موضوع بازار و اقتصاد هنر پرداخته 

شــد که می توان از طریــق فناوری های جدید و 
کســب وکارهای نوآورانــه مانند آرتانیــوم برای 

گسترش و شفافیت آن اقدام کرد.
 NFT در پنل دوم نیز بیشتر به مباحث حقوقی
هنر پرداخته شد. در این مراسم، رضا جمیلی، 
سردبیر هفته نامه رمزارز به این نکته اشاره کرد 
که بخــش NFT همانند بخش رمزارزهــا بازار 
رگوله شــده ای نیســت و هنوز مبانی حقوقی، 
سیاســت گذاری و تنظیم گری آن که یک ســر 
آن دولت هــا و یــک ســر دیگــرش صنف هــای 

مختلف و جامعه هنری و... هســتند، هنوز نتوانسته اند 
قوانین و مقررات و حقوق مرتبط با این فضا را به طور کامل 

تنظیم کنند. 
در پنــل اول ابراهیم حقیقی، گرافیســت و نقــاش؛ دالرام 
عسگری، کارشناس اقتصاد هنر و برنا مهاجر، بنیان گذار 
 NFT 0 بــه بحث دربــاره کاربردهــا و فرصت هایX پلتفرم

برای بازار هنر پرداختند.

  باید به حوزه های جدید بازار هنر خوشامد 
بگوییم

رضا جمیلی با طرح این پرسش از ابراهیم حقیقی که چه 
مکانیسم ها و دسترسی هایی برای بازار هنر ایران تعریف 
شــده، این ســؤال را مطرح کــرد کــه فناوری هــا و ابزارهایی 
مانند توکن ها و NFT چقدر می توانند به شفافیت این بازار 
کمک کنند و اهمیت توجه به بازارهای جدید در حوزه های 

مختلف را گوشزد کرد.
حقیقی در پاسخ تأکید کرد: »وقتی هنرمند شروع به خلق 
یک اثر هنــری می کنــد، احتمــاالً مقصودش از کشــیدن 
اثر، فروش اثر نیست؛ زیرا هدفش خلق اثر جدید است. 
اگر خریدند چه بهتر، اما اگر فروش نرفت نیز خدشــه ای 
بــه کار او وارد نمی شــود. امــا رفته رفتــه با وجــود گالری ها، 
مکانیســم های خریدوفــروش در این حوزه تعریف شــد و 

کلکسیونرها باعث شتاب این فروش شدند.«
وی افــزود: »ایــن فضــا که پیش تر ترســیم شــد، نســبت 
بــه فضایــی کــه NFT دارد، بــرای هنرمنــد ملموس تــر و 
مشخص تر اســت، اما قطعاً سیســتم نوآورانهNFT  نیز 
ناگزیر، راه خــود را خواهد رفــت و خریدوفــروش در آن به 
جریــان خواهد افتــاد، امــا اگر قــرار اســت نوآورانــه فکر و 
عمل کنیــم، باید راهکارهای نــو را هم در کنــار راهکارهای 

قبلــی تجربــه کنیــم. هرچنــد هنــوز مشــخص نیســت 
کلکســیونرها و خریداران این آثار چه کســانی می توانند 
باشند. افراد زیادی وارد می شــوند، اما مشخص نیست 
در این حرکت باقی بمانند یا نه. سال ها طول 
کشــید تا فرهنگ خریدوفروش و جمع آوری 
کلکسیون اتفاق بیفتد و سال ها طول کشید 
تــا مجموعــه داران متوجه شــوند چگونه باید 
ارتباط درستی با هنرمند برقرار کنند. سازوکار 
هنرهای تجسمی بســیار متفاوت است، اما 
برای ایــن فضا نیــز قطعــاً راهی پیدا می شــود 
و چگونگــی موفقیــت NFT در وادی هنــر بــه 

سرانجام می رسد.«
در این پنــل برنــا مهاجر بــه ارائه نظــرات خود 
در عرصــه مالکیت آثــار هنری و غیــر قابل انکار بــودن آن 
پرداخت و توضیح داد: »NFT مسئله مالکیت را ورای هنر 
در عرصه دیجیتال حل خواهد کرد و این مزیتی است که 

بازار هنر هم می تواند از آن بهره بگیرد.«  
دالرام عســگری، کارشــناس اقتصاد هنر هم در ادامه این 
پنل یادآور شد: »خریداری یا جابه جایی مالکیت یک اثر 
هنری در محیط دیجیتال بســیار راحت تر و امن تر شــده 
است؛ زیرا با خرید NFT آن اثر هنری، هرچند نمی توانید 
آن اثــر را لمس کنیــد، امــا می توانید مالــک آن اثــر هنری 

شوید.«
او با طرح انتقادی که بــه NFTها وارد می شــود، افزود: »با 
اینکه در طول ســال های اخیر توجهات زیادی به ســمت 
NFT جلب شــده، اما عــده ای اعتقاد دارنــد NFTها عمر 
طوالنی نخواهند داشت و این رشد را یک حباب می بینند. 
البته این موضوع را گذشــت زمان مشــخص می کند، اما 
چیزی که نمی توان از آن چشم پوشید، توجه به این نکته 
اســت که NFTها تأثیر زیادی روی هنر امــروز و حتی هنر 
 NFT آینده خواهند داشت. عده ای جزء طرفداران دوآتشه
هستند و عده ای نیز با آن مخالف اند، اما به نظر می رسد 
رویکرد صحیح تر این اســت که مزایا و معایب آن )هر دو( 
دیده شــود و شــرایط خــود را بــا توجه بــه هدفی کــه داریم 
)ســرمایه گذاری یا کلکسیونری( بســنجیم و بعد وارد این 

بازار شویم.«
در قســمت دوم برنامــه رونمایــی از پلتفــرم آرتانیــوم، بــا 
تأکید بر حقوق NFT آثار فیزیکال هنری، سؤاالتی درباره 
 NFT مطرح شــد و درباره این مسئله که حق NFT حقوق
یک اثــر هنــری از آن کیســت؟ )هنرمنــد، مجموعــه دار یا 
خریدار اثر( تبادل نظر شــد. در این پنل، مهدی کوهیان، 
کارشناس ارشد حقوق هنر؛ خدایار سعید وزیری، مشاور 

حقــوق اســتارتاپ ها و حقــوق فناوری هــای نویــن و میثاق 
نعمت گرگانــی، هم بنیان گــذار آرتانیــوم بــا مدیریت رضا 

جمیلی حضور داشتند.

  حقوق NFT آثار هنری از آن کیست؟
مهدی کوهیان در ابتدا در این مورد که خالقی که پشت سر 
هر اثری قرار دارد، مالک آن اثر محسوب می شود، افزود: 
»وقتی یــک اثــر هنــری ارزش گــذاری می شــود، در حقوق 
مالکیت معنوی آن اثر تأثیر دارد. هر اثر با هر میزان ارزش، 
اثر هنری محسوب می شود؛ بنابراین در قانون تعریف شده 
مالکیت مادی قابل انتقال، اما مالکیت معنوی اثر هنری 

هیچ گاه قابل انتقال نیست.
مالکیت آثار هنری بــه دو گونه قابلیت انتقــال دارد؛ یکی 
اینکه هنرمنــد در ابتدا اثر را خلق کرده  باشــد و اثر ناشــی 
از خالقیت خودش باشــد و بعد از خلق، حقــوق مادی اثر 
را واگــذار می کنــد. در این بخش بــا توجه بــه قانون حقوق 
مؤلفین نیازمند صراحت هستیم. یعنی ما به عنوان خالق 
اثر، وقتی مالکیت یک اثر را منتقل می کنیم، چه چیزی را 

منتقل می کنیم.
نوع دیگری از قابلیــت انتقال مالکیت این اســت که یک 
اثر هنری توسط فرد سرمایه گذار سفارش داده شود و بعد 
نسبت به خلق آن اقدام شود. در این حالت صراحتاً تمام 
حقوق مادی اثر به مدت 3۰ سال متعلق به سفارش دهنده 
اســت؛ بنابراین حقوق NFT آنها هم متعلق به خریدار یا 

همان سفارش دهنده است.«
وی افــزود: »در مــورد آثــار هنــری جدیــدی کــه خریــداری 
می شــود، این امکان وجــود دارد کــه وقتی یک اثــر هنری 
خریداری می شــود، NFT آن نیز باید خریداری شــود، اما 
در مــورد آثاری کــه قبالً خریــداری شــده، ایــن تردید میان 
حقوقدانان وجود دارد که بتوان NFT اثــر را نیز خریداری 
کــرد و چــون قانونــی در ایــن خصــوص وجــود نــدارد، باید 
 NFT از طریق تفســیر نظــر داد. اما به نظــر من، امــروز که
به عنوان یک فناوری خلق شده و همه ما از وجود آن مطلع 
 NFT هســتیم، برای اینکه خریدار اثر هنری بتوانــد آن را
کند، باید حقوق ناشی از NFT آن اثر را نیز خریداری کند.«

 NFT خدایار سعید وزیری هم تأکید کرد که برای موضوع
باید قوانین مالکیت فکری و معنوی را به روز کرد و نیازمند 
مقررات جدید در این حوزه هستیم، اما نه با دیدگاه بیشتر 

کردن قوانین دست وپاگیر.
در پایــان پنــل، پرســش هایی از ســوی شــرکت کنندگان 
مطرح شد و مهمانان و بنیان گذاران پلتفرم آرتانیوم به این 

پرسش ها پاسخ دادند.

از قراردادهای هوشــمند روی شبکه ورم هول برای ضرب 
و نقــد اترهای بــدون وثیقه سوءاســتفاده کــرد. این هکر 
پیشــنهاد داده بود که این وجوه به اوکراین اهدا شــوند. 
توسعه دهندگان پروتکل را متوقف کردند، اما قصد دارند 

در اوایل آگوست آن را بازگشایی کنند.

 Beanstalk - ۱۸2 میلیون دالر
در مــاه آوریل یک هکر بــا اســتفاده از فلش لون 
توانســت به  اندازه کافی دارایی جمــع آوری کند و کنترل 
پروتکل مدیریتی استیبل کوین را به دست آورد. فلش لون 
به وام هایی می گویند که بــرای دریافت آن نیــازی به ارائه 
وثیقه و ضمانت نیست و بالفاصله پس از درخواست آن، 
وام اهدا خواهد شد. این حمله به از دست رفتن ۲۴83۰ 

اتر و 3۶ میلیون توکن بینز منجر شد.

 Harmony Bridge - ۱۰۰ میلیون دالر
۲۴ ژوئن، تیم توسعه استارتاپ هارمونی خبر از 
یک سرقت بزرگ یکصد میلیون دالری از پل اختصاصی 
هوریــزن )Horizon( داد. در ایــن حمله که توســط یک 
هکر اتفاق افتــاد، ارزهــای دیجیتال مختلفی بــه ارزش 

یکصد میلیون دالر به سرقت رفتند. 

 Qubit QBridge Hack - ۸۰ میلیون 
دالر

پروتــکل امــور مالــی غیرمتمرکــز  Qubitدر یک 
حمله در مــاه ژانویه 8۰ میلیــون دالر 

از دارایی هایــش را از دســت 
داد. پروتــکل Qubit کــه 
در زمینــه  وام دهی دیفای 

فعال اســت، رویداد فــوق را در یک پســت توییتــری اعالم 
 کرد و افــزود که این هکر از یک نقــص در پل بین زنجیره ای

 QBridge( Qubit Bridge( بهره برده و این سرقت را انجام 
داده است.

منیره 
شاه حسینی  

M_shah1358
@yahoo.com
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داستان اصلی
L E A D

S T O R Y

  برای شروع راجع به ورود خود به این حوزه 
کسب وکاری و راه اندازی اوکی اکسچنج بگویید؟

تحصیالت من در رشته نرم افزار اســت. پس از تحصیل، 
در دوره هــای مدیریــت کســب وکار شــرکت کــردم. ایــده 
اوکی اکســچنج حدود چهار ســال پیش به ذهنم آمد. در 
آن زمان روی بیت کوین و اتریوم سرمایه گذاری کرده بودم. 
آن موقع قیمــت اتریوم زیر 8 یــا ۹ دالر و قیمت بیت کوین 
هم حــدود 3۰۰ یــا ۴۰۰ دالر بــود. در آن زمان ســایت های 
محــدودی در ایــن زمینه فعالیــت می کردند و شــاید فقط 

دو یا سه سایت وجود داشت. آن سایت ها هم کیف پول 
نداشــتند و تعداد کوین هــای آنها محدود بــه بیت کوین و 

اتریوم بود. 
من قبالً در زمینه کســب وکارهای آنالین فعالیت می کردم و 
یک سایت فروش خشکبار و یک سایت خدمات بازی های 
آنالین داشــتم. بــا مشــاهده ایــن خألها ایــن ایده بــه ذهنم 
رســید که یک کســب وکار جدید راه انــدازی کنــم. در نتیجه 
با اوکی اکسچنج شــروع کردم. در آن زمان ســایت ها فقط از 
بیت کوین و اتریوم پشــتیبانی می کردند، ولی مــا با ۵۰ کوین 

فعالیت خود را آغاز کردیم. 
بعد از مدتی متوجه شدم کاربران اصالً دانشی در خصوص 
مسائلی چون نحوه نگهداری کوین ها ندارند. اوکی اکسچنج 
اما از همان ابتدا کیف پول ارز دیجیتال را در بستر خود ارائه 
داد و کاربران می توانستند در کنار خریدوفروش کوین، دارایی 
خود را هم امن نگه دارند. در واقع ما خدمات حضانتی کیف 
پول را در همــان زمان ارائــه دادیم. خــدا را شــکر در طول این 
سال ها مشکل خاصی نداشتیم و درصد رضایت کاربران از 

ما باال بوده است. 

فضا را خاکستری نکنیم
گفت وگو با محمد علی محمدی رئیس هیئت مدیره و بنیان گذار اوکی اکسچنج که معتقد 

است باید برای یک هدف واحد یعنی رگوله کردن این فضا تالش کرد  
محمد علی محمدی دانش آموخته رشته نرم افزار است و فعالیت خود را در این فضا با سرمایه گذاری بر بیت کوین و اتریوم آغاز کرده است. او پس از مدتی متوجه خألهای بازار و محدود بودن 

سایت های رمزارز شد و به فکر راه اندازی یک صرافی ارز دیجیتال افتاد. اکنون نزدیک به ۶۰ نفر در این صرافی مشغول به فعالیت هستند. به گفته علی محمدی این صرافی ارز دیجیتال 
حدود نیم میلیون کاربر و ۵ الی ۱۰ درصد سهم بازار را در اختیار دارد. در این شماره رمزارز با بنیان گذار اوکی اکسچنج در مورد اکوسیستم رمزارزی و آینده آن گفت وگو کردیم. علی محمدی 

می گوید رشد صرافی ها متأسفانه زیاد بوده و نزدیک به هزار کسب وکار کوچک و بزرگ در کشور وجود دارد که خود را صرافی ارز دیجیتال می دانند. او دلیل این رشد را عدم شفافیت و 
قانون گذاری می داند و باور دارد بخش عمده افرادی که وارد این حوزه شده اند، از دانش فنی مناسبی برخوردار نیستند. 

 دو اظهارنظر درباره 
رگوالتوری رمزارزها

تأثیر دارد یا ندارد؟
رئیــس  گنســلر«،  »گــری   
کمیسیون بورس و اوراق بهادار 
آمریکا )SEC( که این روزها به شدت از 
ســوی جامعه رمزارزی، به ویــژه مدیران 
ارشــد کســب وکارهای ایــن بــازار در 
آمریکا به دلیل آنچه آنها سیاست های 
ســخت گیرانه می نامنــد، مــورد انتقاد 
اســت، روز پنجشــنبه هفتــه گذشــته 
ویدئویی را منتشــر کــرد و در آن برنامه 
ایــن کمیســیون بــرای قانون گــذاری 
صرافی های ارز دیجیتال و محافظت از 
 SEC سرمایه گذاران را شرح داد. رئیس
در این باره گفت: »من از همکاران خود 
درخواســت کــرده ام تــا بــرای ثبــت و 
قانون گــذاری پلتفرم های ارز دیجیتال، 
به طور مســتقیم بــا خــود پلتفرم ها کار 
کننــد.« گــری گنســلر در ایــن ویدئو به 
توضیح تفــاوت  پلتفرم هــای معامالتی 
ارز دیجیتال و صرافی های سنتی مثل 
بورس اوراق بهادار نیویورک پرداخت و 
دربــاره حفاظــت از مشــتریان در برابر 
کالهبــرداری، دســتکاری و ســرقت 

سرمایه صحبت کرد.

 در حالــی کــه بســیاری از 
نهــاد  ایــن  اســتدالل های 
بــرای  یــکا  آمر در  مالــی  تنظیم گــر 
سخت گیرانه تر کردن فضای رگوالتوری 
معطــوف بــه نگرانی هــا بابــت تأثیــر 
نوسانات بازار رمزارز بر رفتار کاربران در 
دیگــر بازارهاســت، »آنتونیــو گارســیا 
پاســکوال«، معاون بخش تحلیل بازار 
جهانی در صندوق بین المللی پول، در 
گفت وگــو با کوین دســک گفته اســت: 
»ریزش در بازار ارزهای دیجیتال واقعاً 
بر سیستم مالی بزرگ تر از خود تأثیری 
نگذاشــته اســت.« او افــزوده بــا اینکه 
رکــود بــر بســیاری از پلتفرم هــای ارز 
دیجیتال فشــار وارد کرده، این فشار تا 
حد زیــادی در درون اکوسیســتم باقی 
مانده اســت؛ بدون اینکه بــه »اقتصاد 
واقعــی« ضربــه بزنــد. بــا ایــن حــال، 
پاســکوال عقیــده دارد کــه بــازار 
ارزهــای دیجیتال در حال رشــد 
اســت و گمــان می کنــد کــه 
اســتیبل کوین های الگوریتمی 
در نهایــت پذیرفتــه خواهنــد 
شــد؛ البته ابتــدا قانون گذاران 
باید سیاست های شفافی 
را در مــورد آنهــا 

تعیین کنند.

NEWSخبر



  چطور توانســتید موقعیــت خــود را در بین 
صرافی های برتر کشور پیدا کنید؟ رمز موفقیت نسبی و 

مزیت رقابتی شما چه بوده است؟
اوکی اکسچنج سعی کرده خدماتی با سطح کیفیت باال ارائه 
دهد و بخش عمده ای از این کار را با کمک تیم پشتیبانی خود 
انجام داده اســت. در حال حاضر اوکی اکسچنج از کوین های 
متنوع و زیادی پشــتیبانی می کند. اوکی اکسچنج یک کیف 
پول اختصاصی دارد که از سیستم دریافت لینک تراکنش که 
در واریز استفاده می شود، استفاده نمی کند. تمام بخش های 
خریــد، فــروش، واریــز و برداشــت به صــورت خــودکار انجــام 
می شــود و هیــچ کاری را به صــورت دســتی انجــام نمی دهیم. 
حتی بســیاری از مراحــل احــراز هویت به صورت سیســتمی  

انجام می شود. 
با توجه  به مخاطرات و مشکالت این حوزه فرایند احراز هویت در 
اوکی اکسچنج بسیار محتاطانه انجام می شود و اوکی اکسچنج  
ســعی می کند با این کار از پول شــویی و کالهبرداری جلوگیری 
کند. صرافی مــا در معامــالت از دو بخش معامــالت فردبه فرد 
و معامــالت ســریع پشــتیبانی می کنــد. در ســال ۱۴۰۰ هم به 
علت ســطح باالی فنــاوری و روش هایی که بــه کار گرفتیم، جزء 

شرکت های دانش بنیان شدیم. 
پس به طور خالصه می توانم مجدداً تأکید کنم یکی از مهم ترین 
مزیت های اوکی اکســچنج ســطح باالی خدمات اســت که در 
بخش های مختلف از جمله پشتیبانی، کیف پول و تنوع باالی 
ارزها شــاهد آن هســتیم. به عالوه، اوکی اکســچنج از سه سال 

گذشته دارای اپلیکیشن اندروید و آی اواس هم بوده است. 

  تعداد کاربران اوکی اکسچنج چقدر است؟
چهــار ســال از فعالیــت اوکی اکســچنج می گــذرد و حــدود 

نیم میلیون کاربر ثبت نام شده داریم. 

   سهم بازار شما چقدر است؟
به طور دقیق نمی توان گفت، ولی حدس می زنم از لحاظ تعداد 

کاربران سهم ما ۵ تا ۱۰ درصد باشد.

  آمارهای متفاوتی از فعالیت ایرانی ها در این 
حوزه ارائه می شــود. تجربه و داده های شــما در این باره 

چه می گوید؟
فکر می کنم پنج میلیون کاربر در این فضا وجود داشته باشد. 
البته اگر آمارهای دقیق تری به دست بیاید، شاید بتوان گفت 

این عدد ممکن است بیشتر هم باشد.

  کمی در مورد تیم و ساختار اوکی اکسچنج 
توضیح می دهید؟

در حال حاضر نزدیک به ۶۰ نفر در اوکی اکســچنج مشــغول 
به فعالیت هســتند. در اوکی اکســچنج بخش های مختلفی 
از جمله پشتیبانی، پشتیبانی VIP، بخش مالی، بخش فنی، 
بخش آکادمیک، بخــش مارکتینگ، بخش توســعه و بخش 
توسعه فنی وجود دارد. بخش توسعه فنی در بخش های دیگر 

R&D انجام و آموزش های الزم را به تیم فنی می دهد. 
در ابتدا من تمام کارها را انجام می دادم و بعد با کمک دوستان 
فنی کار را جلو بردیم و بخش های دیگر هم کم کم شکل گرفت. 

  در ایــن چنــد ســالی کــه در فضــای رمــزارز 
مشغول به فعالیت هستید، چه تغییراتی را در این فضا 

رشــد  بوده ایــد؟  شــاهد 
صرافی ها را چطــور ارزیابی 

می کنید؟
به صورت کلی، نسبت به سال های 
ابتدایــی کــه کار را شــروع کردیــم، 
بیــن  اســت.  ســفیدتر  خیلــی 
حاکمیــت و بخش هــای مختلــف 
ایــن فضــا و  کســب وکارها ارتبــاط 
نســبتاً خوبــی وجــود دارد، امــا 
متأسفانه هنوز در این حوزه رویکرد 
مشــخصی نداریم و از هر جا یک  
صدای متفاوت به گوش می رســد 
و از نظر مــن آینده  کســب وکار هم 
مبهم اســت. امیدوارم با همکاری 
بخش های تصمیم گیرنده به یک 
تصمیم جامع برسیم، برای توسعه 
 کسب وکارها هدف مشخص کنیم 

و بیشتر رشد یابیم. البته این موارد منوط به تصمیم حاکمیت 
است. 

  به نظر شما در حال حاضر چند صرافی در 
ایران مشــغول به فعالیت هســتند؟ مهم تریــن نقاط 

ضعف و قوت آنها چیست؟
فکر می کنم نزدیک به هــزار صرافی کوچک و بزرگ در کشــور 
وجــود دارد و رشــد آنها متأســفانه به شــدت زیاد بوده اســت. 
این موضوع هم به دلیل عدم شــفافیت و قانون گذاری اســت. 
متأســفانه افرادی کــه وارد ایــن حــوزه شــده اند، از دانش فنی 
مناسبی برخوردار نیستند. امیدواریم با تصمیمات حاکمیت، 
افرادی کــه وارد این حوزه می شــوند، از حداقل هایــی برخوردار 
باشــند؛ برای مثــال فعالیت آنهــا حتمــاً به صورت شــرکتی یا 
شخص حقوقی باشد، دانش فنی و سرمایه قابل قبولی داشته 
باشــند، چون فعالیت در این فضــا نیازمند توان مالــی، فنی و 
امنیتی باالیی اســت؛ چراکــه دارایی کاربران به صــورت امانت 
در اختیــار این افراد قــرار می گیرد و به یک سیســتم مدیریتی 

درست نیاز دارد. 
نقطه قوت را هم می توان در این دید که هرچقدر این اکوسیستم 

بزرگ تر باشد، شــاید بهتر به ســمت قانون گذاری قدم بردارد، 
خواسته ها بهتر عنوان شود و حاکمیت هم متوجه بزرگی این 

کامیونیتی شود و نیاز به قانون گذاری را مهم تر قلمداد کند.
ولــی به صــورت کلــی به شــخصه بــا ســاختار فعلــی موافــق 
نیســتم، چون بســیاری از این صرافی هــا با قالب هــای آماده و 
اسکریپت های قابل خریدوفروش کار می کنند و این از لحاظ 

امنیتی یک مشکل بسیار بزرگ است. 

  چــه خطراتــی کاربــران ایرانــی را در فضــای 
رمزارز، چه داخل کشور و چه خارج، تهدید می کند؟

در حال حاضــر فکر می کنــم مهم ترین دغدغــه باید امنیت 
دارایی کاربران باشــد. به جز در مــوارد اندکی فکــر می کنم در 
اکثر پلتفرم ها این مسئله رعایت نشده است. مسئله بعدی 
تحریم ها هســتند. البته در چند ســال اخیر به لطف برخی 
 کسب وکارهای این حوزه، بخش آموزش شکل  گرفته و فرهنگ 
ســرمایه گذاری و معامالتی کاربــران باال رفته اســت. می توان 
گفت اگر این روال ادامه دار باشد، شاید بتوانیم شاهد اتفاقات 

خوبی باشیم. 
البته مــن فکر می کنــم دانــش ســرمایه گذاری بایــد از مقاطع 
پایین تر یعنــی دوره متوســطه شــروع شــود. عــدم وجــود این 
آموزش ها باعث می شــود وقتــی پدیده ای نوظهور وارد کشــور 

می شود، مردم متحمل ضرر شوند. 

  مزیت های این حوزه برای کاربران چیست؟
صددرصد در این حوزه سودهای زیادی وجود دارد. همان طور 
که اشاره کردم دانش سرمایه گذاری نقش مهمی در این حوزه 
بــازی می کنــد و بایــد روی فرهنگ ســرمایه گذاری بیشــتر کار 
کنیم و در مورد چگونگی سرمایه گذاری و محافظت دارایی در 
رســانه های داخلــی اطالع رســانی 
شــود. به صورت کلــی ســود در این 
بازار بسیار زیاد است، اما به دانش 
نیاز دارد. دانش هم یک شبه خلق 
نمی شــود. کاربــران بایــد بــا دانش 
کافی بــه این فضــا وارد شــوند و در 
مورد بخش هــای مختلــف آگاهی 
کسب کنند. البته برای رسیدن به 
جایگاه مورد نظر به زمان نیاز داریم.

گسترده تر شدن آموزش در مرحله 
اول بــه قانون گذاری این حــوزه نیاز 
دارد. مثــل ســایر بازارهــا از جملــه 
بــورس، هــم فرهنگ ســازی و هــم 
آمــوزش بایــد از ســمت حاکمیت 

باشد. 

  بــه نظــر شــما نقــش 
رگوالتــور در تنظیم گری این فضا چیســت و کدام نهاد 

می تواند این نقش را بهتر ایفا کند؟
رگوالتوری کردن این فضا به رشــد دانش ســرمایه گذاری مردم 
کمک می کند و نقش بســزایی در کاهش مخاطــرات آن دارد. 
اگر این بخش به سمت زیرزمینی شــدن برود، از شفافیت آن 
کاسته می شود و امکان پرداخت مالیات وجود نخواهد داشت. 
در آینده می توان حتی از معامالت کاربران هم مالیات دریافت 
کرد. البته این کار باید با یک ساختار قابل قبول انجام شود تا 

برای دولت و حاکمیت هم درآمد خوبی به ارمغان بیاورد.
فراتر از این مــوارد من فکــر می کنم مهم تریــن بخش هایی که 
می توانند با هم برای قانون گــذاری این حوزه به توافق برســند، 
بخش های امنیت اقتصادی کشــور، مجلس، بانک مرکزی و 
وزارت اقتصاد هستند. می توان گفت اکثر بخش ها باید در این 
حوزه درگیر شوند. به عالوه فکر می کنم نقش بخش خصوصی 
شاید ۵۰  درصد باشد، چون می تواند مشاور خوبی در این زمینه 
باشد و با حضور در روند تصمیم گیری، تصمیمات همه جانبه تر 
خواهد بود. تصمیمات یک جانبه نه تنها به پیشرفت این حوزه 
کمکی نمی کنند، بلکــه در طوالنی مدت نتایج ناگــواری در پی 

خواهد داشت. 

  پیش بینــی شــما از آینــده بــازار از نظــر 
 کسب وکاری چیست؟  کسب وکارها در سال های آینده 
چگونــه خواهنــد بود؟ چــه  کســب وکارهایی بــه وجود 
می آیند؟ در حوزه صرافی ها چه تغییر آرایشی خواهیم 

داشت؟
در حال حاضر بیشــتر  کســب وکارها در حوزه تبادل هستند. 
پیش بینی من این است که در آینده از این فضا فاصله می گیریم 
و شاهد رشد پروژه های بالکچینی خواهیم بود. در همه حوزه ها 
پروژه هایی بــه وجود خواهد آمــد که در جهــت تمرکززدایی به 
کمک حاکمیت خواهند آمــد. تمرکززدایــی می تواند تأثیرات 
بســیار مؤثری بــرای حاکمیت داشــته باشــد و ارتباط مــردم با 
حاکمیت را بیشتر کند. در حال حاضر شاهد حرکت کشورهای 
توسعه یافته به سمت غیرمتمرکز کردن همه حوزه ها هستیم. 
فکر می کنم در ســال های آینده به ســمت به پروژه هایی نظیر 
کیف پول، پرداخت با کریپتو، وام دهی، بیمه، رأی گیری و ایجاد 
ســازمان های خودگردان غیرمتمرکز یا دائو برویم. البته اکنون 
به دلیل قوانینی که طی یکی، دو سال گذشته نوشته شده اند، 
خیلی در ایــن فضــا نمی توانیــم کار کنیــم و بــه تجدیدنظر در 

تنظیمات برای حاکمیت است. 

  بــه نظــر شــما کــدام  کســب وکارها ظرفیت 
بیشــتری بــرای ادغــام بــا بالکچیــن دارنــد؟ و در آینده 
نزدیک شاهد ادغام چه نوع  کسب وکارهایی با بالکچین 

خواهیم بود؟
در حوزه هــای مختلــف می تــوان اســتفاده های بســیاری از 
بالکچین کرد. در سرویس های پرداخت قرار است از بالکچین 
استفاده هایی شود. فکر می کنم صنعت بیمه و وام دهی زودتر با 
بالکچین ادغام شوند. در بحث لجستیک هم می تواند اتفاقات 
خوبی بیفتد. در کل فکر می کنم طی چند سال آینده بخش های 

زیادی از این موارد در کشور فعال شوند. 

  پیش بینی شما از روند قیمتی بازار چیست؟ 
توصیه شــما به کاربران در کوتاه مدت طی ســال 2۰22 
چیست؟ به نظر شما در سال 2۰22 بازار به چه سمتی 

می رود؟ 
به نظر من روند بازار در سال ۲۰۲۲ خنثی خواهد بود و قیمت 
بیت کوین بین بازه ۱۵ تــا 3۰ هزار دالر تغییر می کند. طی چند 
ماه آینده روند بازار به تصمیمات بانک های مرکزی کشورهای 
توسعه یافته بستگی خواهد داشت. فعالً نمی توان خیلی در 
مورد آن صحبت کرد. ما طی چند ماه اخیر به یک بازار نزولی 
یا زمستانی وارد شده ایم و فکر می کنم تا پایان سال ۲۰۲۲ روند 
صعودی قابل قبولی داشته باشیم. توصیه من به کاربران این 
است با پولی سرمایه گذاری کنند که ازدست رفتن آن صدمه ای 
بــه آنهــا وارد نکنــد. از طرفــی ســعی کننــد در فواصــل زمانــی 
مشــخص و در زمان ریزش بازار  روی کوین های شناخته شــده 
سرمایه گذاری کنند. همچنین سرمایه گذاری آنها برای بازه ای 

حداقل دو ساله باشد. 

  نظر شــما راجع به شکل گیری اکوسیستم 
کســب وکاری در حــوزه رمزارز چیســت و شــکل گیری 
چنین اکوسیستمی چقدر می تواند به تعامل با رگوالتور 
یا حاکمیت کمک کند و قدرت چانه زنی را افزایش دهد؟
مطمئناً شــکل گیری یک اکوسیســتم قوی خیلی می تواند به 
قانون گــذاری این حوزه کمــک کند. امــا در حال حاضر شــاهد 
همکاری عملی بین اعضا نیستیم که این امر در طوالنی مدت 
نتیجه مثبتی ندارد. آینده این  حوزه کسب وکاری مبهم است. در 
حال حاضر از هر یک از دستگاه ها و بخش های حاکمیتی یک 
 صدای متفاوت شنیده می شود. البته این بخشی از روند رشد 
یک  کسب وکار نوپا در کشور است و قبالً هم شاهد این مسائل 
در بخش های دیگر بوده ایــم. باید برای یک هــدف واحد یعنی 
رگوله کردن این فضا تالش کنیم. نباید دنبال حذف رقبا یا ایجاد 
مشکل برای آنها باشیم. این از نظر حرفه ای درست نیست و در 
طوالنی مدت نتیجه خوبی نــدارد و فقط نظرات تصمیم گیران 

حاکمیتی را نسبت به این فضا خاکستری تر می کنیم. 

بنیان گذار  
اوکی اکسچنج می گوید 
برنامه شان برای سال 
آینده این است که 
از لحاظ زیرساختی 
خودکفا شوند و به 

جایی وابسته نباشند 
و تمام خدمات مورد 
نیازشان را خودشان 

ارائه دهند 
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فناوری
T E C H N O L O G Y

ظهور سازمان های خودگردان غیرمتمرکز در زیست فناوری

و حاال علم غیرمتمرکز!

I N T E R V I E W
NEWSخبر

وایت پیپر جعلی
مدیرعامل بالکچین تیتانیوم که 
۲۱ میلیــون دالر در عرضــه عمومی توکن، 
جذب کــرده بــود، به دلیل ادعاهــای دروغ 
در وایت پیپر این پــروژه در دادگاه محکوم 

شده است.

 سرمایه گذاری بارکلیز
بانک بارکلیز انگلستان در آخرین 
دور جذب سرمایه صندوق سرمایه گذاری 
حضانتی اکوپر سرمایه گذاری کرده است. 
ارزش این صندوق در پی ریزش بازار کریپتو 

از سه به دو میلیارد دالر رسیده است.

300 میلیون دالر دیگر
گزارش ها نشان می دهد با وجود 
بازار خرســی، طی یک هفته 3۰۰ میلیون 
دالر ســرمایه وارد ایــن بــازار شــده اســت. 
کارشناسان می گویند فقط پروژه هایی که 

نقدینگی دارند، زنده خواهند ماند.

جذب سرمایه اپتوس
اکس متــا ۱۵۰ میلیــون دالر بــرای 
توســعه آزمایشــگاه اپتوس خود ســرمایه 
گرفته است؛ پروژه ای برای باال بردن سرعت 
تراکنش های رمزارزی که توسط بنیان گذاران 

پروژه تعطیل شده دیم راه افتاده است.

علم غیرمتمرکز )DeSci( یک جنبش نوظهور است که 
موجب شده اجتماعاتی با محوریت محققان و بیماران 
شکل بگیرد که ســاختار ارتباطی شــان نوعی از فرایند و 
رویکرد منبع بــاز )open-source( اســت؛ یعنی اصول 
و ارزش هــای آنها در دســترس عمــوم اســت و  به صورت 
شــفاف و مشــارکتی قابلیــت تغییــر دارد. شــکل گیری 
چنین اجتماعاتی در حال تغییر دادن چشم انداز حوزه 

زیست دارو )biopharma( است. 

 شکستن قانون اروم
ما با قانون مور )Moore’s Law( آشنا هستیم. این قانون 
را »گوردون مور« )Gordon Moore( که از بنیان گذاران 
شــرکت اینتل اســت، در ســال ۱۹۶۵ ارائه داد. طبق این 
قانون، روی یک تراشــه که مســاحت ثابتی دارد، تعداد 
ترانزیستورها هر دو سال یک  بار تقریباً دوبرابر می شود. 
این قانون رشــد نمایی قدرت محاســباتی رایانــه ای را در 

طول زمان به ما نشان می دهد.
قانــون اروم منطقــی معکــوس بــا قانــون مــور دارد. طبق 

این قانون کشــف دارو در طول زمان آهســته تر و گران تر 
می شــود و این با وجود پیشــرفتی اســت کــه در فناوری 
اتفــاق می افتــد. بــا وجــود آنکــه پیشــرفت هایی ماننــد 
غربالگری با توان عملیاتی باال، شیمی ترکیبی و طراحی 
محاســباتی دارو موجــب شــده اند کــه ســرعت نــوآوری 
بیشتر شود، فرایند توسعه دارو با مشکالت سیستمی 
و ســازمانی دیگری روبه رو شده است؛ مشــکالتی نظیر 
افزایــش نظــارت، فقــدان فناوری هایــی کــه به صــورت 
منبع باز به اشتراک گذاشته شوند، تخصیص نادرست 
سرمایه به متصدیانی که از ورود داروهای جدید به بازار 
جلوگیری می کنند و در نتیجه دسترسی بیماران به این 

داروها را با مانع مواجه می کنند.
علت این وضعیت نبود هماهنگی میان سرمایه و منابع 
است؛ علت دیگر وجود مدل های فکری درباره مالکیت 
انحصــاری اســت کــه در حــوزه داروســازی و بیوفنــاوری 
فراگیر اســت. این مدل ها مانع از به اشــتراک گذاشــتن 
اطالعــات و همــکاری می شــوند، رونــد تولیــد داده هــا را 
مختل می کنند و دستاوردها و نتایج تجربی درهم ریخته 

و متعارضی را به بار می آورند. 

  فناوری های غیرمتمرکز و صنعت دارو
فناوری های جدید آزمایشگاهی به تنهایی نتوانسته اند 
توســعه دارو را کارآمدتــر کنند؛ بــه همین دلیــل، به نظر 
می رســد پیشــرفت های جدیــد در فنــاوری  شــبکه ای و 
شــیوه های هماهنگــی ســاختاری می تواننــد روش هــای 
جدیدی را برای بهبود همکاری، بهره گیری از استعدادها 
و تخصیــص ســرمایه ابــداع کننــد و از ایــن طریــق روند 

یادشده را معکوس سازند.
بیوفنــاوری و داروســازی در ســال های گذشــته در 
انحصــار شــرکت ها و ســازمان های بــزرگ بــوده اســت. 
ایــن شــرکت ها انگیــزه ای بــرای انجــام کار بــه روش های 
بــاز و مشــارکتی ندارنــد. بــه عبــارت دیگــر داروســازی، 
فرهنــگ »منبع بســته« )closed source( دارد، امــا 
روند تمرکززدایی در حال از بین بردن نهادهای متمرکزی 
اســت که قدرت را در انحصــار خود گرفته انــد؛ این روند 
ســاختار را به ســوی شــبکه هایی پیش می برد که در آن 
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فناوری
T E C H N O L O G Y

رونمایی از کتاب جدید انتشارات راه پرداخت 
در غرفه رمزینکس نمایشگاه فاینکس

دیفای و آینده فایننس

NEWSخبر

 مراســم رونمایی از کتاب دیفــای و آینده 
فایننس در غرفه صرافــی رمزینکس در 
نمایشــگاه بورس، بانک بیمــه برگزار شــد. در این 
مراســم حســین اســالمی، رئیــس هیئت مدیــره 
سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران؛ جعفر نعناکار، 
مدیرعامــل باران تلــکام؛ ســیدعلیرضا رادمنش، 
بنیان گــذار صرافــی رمزینکــس و رضــا قربانــی، 
مؤســس کارخانــه نــوآوری رســانه راه کار حضــور 

داشتند.

 کتاب دیفای و آینده فایننس؛ جدیدترین 
کتاب انتشــارات راه پرداخت است که با 
حمایت صرافی رمزینکس منتشر شده است. این 
کتاب شامل هشت فصل است که توسط »کمپبل 
هــاروی«، اقتصــاددان آمریکایــی؛ »آشــوین 
راماچانــدران«، متخصــص ارزهــای دیجیتــال و 
»جوئی سانتورو«، بنیان گذار پروتوکل فای، نوشته 
و توســط احــد درفشــی ترجمــه شــده اســت. 
نویســندگان در ایــن کتــاب چشــم انداز فایننس 
کنونی را در حال فروپاشــی توصیف می کنند و با 
نگاهــی واقع گرایانه به بیان کارکردهــای دیفای در 
فایننــس می پردازنــد؛ یعنــی عــالوه بــر مزایــای 
نویدبخــش ایــن فنــاوری از مخاطــرات آن هــم 
می گوینــد. مخاطبان این کتاب بــا مبتکرانه ترین 
پروتکل هــا در ایــن حــوزه از جملــه یونی ســوآپ و 
کامپاند آشنا می شــوند و درمی یابند با اتخاذ چه 
رویکرد و راهکاری می توان از میزان مخاطره آمیزی 

این فناوری کاست.

 رادمنــش در بخــش یادداشــت حامــی 
کتاب دیفای داستان شکل گیری رمزارزها 
را بازگو کرده است: »بیت کوین سال ۲۰۰8 با آرمان 
آزادی و رهایی بشر از تسلط نهادهای قدرتمند و 
حکومت ها بر مبــادالت مالی اختراع شــد؛ اتفاق 
انقالب گونه ای کــه حدود ۱۴ ســال از آن می گذرد. 
شاید کمتر کسی تصوری از میزان نفوذ و پیشرفت 
فنــاوری بالکچیــن در دنیا داشــت؛ پیشــرفتی که 
متوقــف نشــد و احتمــاالً هــم نخواهــد شــد و در 
آینده ای نه چندان دور دستاوردهای آن در زندگی 

روزمره افراد قابل لمس خواهد بود.« 

او در ادامــه در خصــوص حمایــت از چــاپ کتاب 
دیفای گفته اســت: »در اختیار قرار دادن آخرین 
مطالــب و کتاب هــای چاپ شــده در ایــن حــوزه 
بــه هموطنــان عزیــز را رســالتی جــدی بــرای خود 

می دانیم.«

 رضا قربانی نیز در بخش یادداشت ناشر 
عنوان کرده که دیفای قرار است مسائل 
واقعی را حل کند: »دنیای دیفای ابعاد گوناگونی 
دارد که شناخت آنها به ما کمک می کند بتوانیم از 
این ســاختارها به بهترین شکل اســتفاده کنیم. 
نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم، این 
اســت که دیفای قرار است مســائل واقعی را حل 
کنــد. در نهایت بــه دســتاوردهایی می رســیم که 
مــواردی ماننــد تأمیــن مالــی، صرافی هــای رمزارز 
توزیع شده، مشــتقات و توکنیزاسیون بخشی از 
این دستاوردها هستند. این دنیا همه اش زیبایی 

و دستاوردهای جذاب نیست.« 

 او در بخــش دیگــری از یادداشــت 
دنیــا  ایــن  کــه  کــرده  خاطرنشــان 
ریسک های خودش را دارد: »در این کتاب هشت 
ریسک مهم بررسی شده و از نظر من شاید این 
بخش مهم ترین بخش کتاب باشــد؛ در نهایت 
ایــن ریســک ها مهم تریــن مــواردی هســتند که 
کسب وکارهای حوزه دیفای برای آنها باید برنامه 
روشن داشته باشند. آنچه در بحث های گوناگون 
ممکــن اســت مــورد غفلــت بگیــرد، همیــن 
ریسک ها هستند. هشت ریسکی که در کتاب 
بــه آنهــا اشــاره شــده، مقدمه ای اســت کــه برای 
رگوالتــوری مطلــوب باید به آنهــا توجه کــرد. این 
ریسک ها اگر مورد توجه جدی قرار نگیرد و برای 
آنها راهکار مناســب نداشــته باشــیم، به بحران 
تبدیل می شوند. کتاب »دیفای و آینده فایننس« 
از انتشــارات معتبر وایلی کتابی قابل  تأمل برای 

مسائل امروز ماست.« 

 از نگاه قربانی اهمیت این کتــاب در این 
است که با زبانی دقیق و فنی مسائل مهم 

حوزه دیفای را توضیح می دهد.

همــکاران در یــک سلســله مراتب افقــی بــا یکدیگــر کار 
می کنند.

پیش رقابتــی  منابــع  غیرمتمرکــز  اجتماعــات   در 
)pre-competitive( بــه اشــتراک گذاشــته می شــود 
تــا دســتیابی به یــک هــدف مشــترک ممکن شــود. این 
اجتماعات فرهنگ منبع باز را میان اعضای خود ترویج 
می کننــد و آنهــا را تشــویق می کننــد کــه بــا اســتفاده از 

مکانیسم های مبتنی بر توکن همکاری کنند. 
شــبکه  های غیرمتمرکــز محیطــی را فراهــم می کنند که 
در آن داده ها به شــیوه بهتری با هم تطبیق داده  شــوند، 
نقــاط ضعــف کاهــش پیــدا  کنــد و توزیــع منابــع بهینه 
شود. وجود این شبکه ها در زمینه بیوفناوری به معنای 
ایجــاد ســاختارهای ســازمانی جدیــدی اســت کــه ورود 
به آنهــا موانع کمتــری دارد )بــرای مثــال ورود بــه برنامه 
دیســکورد(، ماهیــت مشــارکتی دارنــد، به همــه انگیزه 
موفقیت می دهند و می توانند ســرمایه و کار همه اعضا 
را با هــم هماهنــگ کنند )حتی عمــوم مــردم و بیماران(. 
ایــن ویژگی هــا در چهارچــوب ســازمان های خودگــردان 

غیرمتمرکز )DAOs( در حال محقق شدن هستند.

  علم غیرمتمرکز و دائوها
ســازمان های خودگردان غیرمتمرکــز نهادهای جدیدی 
هســتند که بــر قراردادهای هوشــمند اتــکا دارنــد و این 
امــکان را فراهم می کنند که ســرمایه، اســتعداد و هوش 
جمعــی در مقیــاس فراگیری کــه تاکنون نظیــر آن وجود 
نداشــته، هماهنگ شــوند. اخیراً جنبــش نوظهور علم 
غیرمتمرکــز )DeSci( نیــز بــا اســتفاده از ســازمان های 
خودگــردان غیرمتمرکز شــیوه های هماهنگــی را در علم 
و بیوفنــاوری تغییر داده اســت. بــرای نمونــه می توان به 
 )VitaDAO( »سازمان خودگردان غیرمتمرکز »ویتادائو
 )Molecule( اشــاره کرد که متعلق به شــرکت مولکــول
اســت. شــرکت مولکــول در فضــای ایــن جنبــش نقش 
تأمین کننده زیرســاخت های اصلی را بر عهــده گرفته و 

روزبه روز اهمیت بیشتری پیدا می کند.
باید توجه داشت که مسائلی چون شیوه تأمین بودجه، 
مدل هــای هماهنگــی و همــکاری و ســایر مشــکالت 
سیســتمی بــر کار و فعالیــت بنیان گــذاران جــوان و 
دانشــگاهیان در زمینه بیوفناوری تأثیر منفی گذاشــته 

اســت؛ بــرای مثــال مؤسســه  
 )NIH( ملی سالمت در آمریکا
تنها دو درصــد از بودجه خود 
را بــه محققــان زیر 3۶ ســال و 
۹8 درصد را به محققان باالی 
3۶ ســال اختصاص می دهد. 
بــه همین دلیــل جنبــش علم 
غیرمتمرکــز فضایــی را فراهــم 
آورده که محققــان کارآفرین و 
متفکران پیشــرویی کــه از این 
وضعیــت ناامیــد شــده اند، 
دســت بــه نوآوری هایــی در 

زمینه بیوفناوری بزنند. 
اکنــون باید دید ســازمان خودگــردان غیرمتمرکــز دقیقاً 
چیست، چرا اهمیت دارد و چگونه می تواند بیوفناوری 

را تغییر دهد؟

  دائوها در بیوفناوری
نقطه شروع یک سازمان خودگردان غیرمتمرکز در زمینه 
بیوفنــاوری، داشــتن یــک چشــم انداز و یــک مأموریــت 
روشن است، یعنی باید به این سؤال پاسخ بدهد که این 
چهارچوب ســازمانی جدید و باز قرار است چه چیزی را 
میسر کند؟ پاسخ این است که سازمان های خودگردان 
غیرمتمرکــز می تواننــد اســتعدادها را هماهنــگ کنند؛ 
تأمیــن غیرمتمرکــز بودجــه و مدیریــت غیرمتمرکــز را 
ممکن کنند و روش های اســتانداردی را برای جمع آوری 

و تولیــد داده ابــداع کننــد. ایــن ســازمان ها می تواننــد 
خیریه یا انتفاعی باشــند. نوآوری اصلی این سازمان ها 
این اســت که موانع ورود را بردارنــد و به عنوان میانجی، 

تصمیم گیری توسط اجتماعات بزرگ را میسر سازند.
یکــی از ویژگی هــای مشــترک ســازمان های خودگــردان 
غیرمتمرکــز در زمینه بیوفناوری این اســت که همه آنها 
به مشــکلی می پردازند کــه به دلیل نبود مکانیســم های 
تشویقی برای همکاری های گسترده در حوزه بیوفناوری، 
تاکنــون حل نشــده باقی مانــده اســت. بــرای درک بهتر 
این موضــوع می تــوان بــه ویتادائــو به عنوان یــک نمونه 

پرداخت. 
ویتادائــو یک صنــدوق ســرمایه گذاری خطرپذیر اســت 
و بــه تأمین مالــی پروژه هــای بیوفنــاوری کمــک می کند. 
تصمیمات اعضای ویتادائــو از طریــق رأی دادن با توکن 
ویتا )$VITA( انجام می شود. این تصمیم گیری ماهیت 
عمومــی دارد و هرکســی می تواند به این شــرکت ملحق 
شــود. شــرکت مولکــول از تأســیس ویتادائو ســه هدف 

اصلی داشته است:
 فراهم کردن ایــن امکان کــه محققان و عمــوم مردم در 
این نقطه در وب 3 گرد هــم آیند و در تحقیقات و تأمین 

مالی آنها مشارکت کنند.
 تأمین ســرمایه مورد نیاز بــرای تحقیقات پیشــرفته و 
تأثیرگذار دانشگاهی و کمک به اینکه این تحقیقات در 

نهایت به تولید داروهای مؤثری منجر شوند.
 ایجاد یــک ســازمان پایدار کــه تابــع اقدامــات تجاری 
شرکت مولکول است و با عواید این اقدامات مکانیسم 
بلندمدتی از تأمین ســرمایه را برای علــم فراهم می کند. 
ایــن اصــل مســتلزم آن اســت کــه ویتادائــو بتوانــد در 
اقدامات خود برای تأمین مالی پروژه ها ارزش پولی کسب 
کند. بدین منظور ویتادائو مالکیت معنوی پروژه هایی را 
که تأمین مالی می کند، در اختیار می گیرد و این کار را در 
چهارچوب توکن های غیرقابل معاوضه شرکت مولکول 
)IP-NFTs( انجام می دهــد. در واقع برای نخســتین بار 
اســت که ارزش پروژه  ها بــه اجتماع بــزرگ و غیرمتمرکز 

محققان و بیماران تعلق پیدا می کند.

  اولین دائوی زیست فناوری
ویتادائو اولین طرح از یک سازمان خودگردان غیرمتمرکز 
در حــوزه بیوفنــاوری اســت. 
از  مولکــول  شــرکت  هــدف 
ایجــاد  ویتادائــو  تأســیس 
چهارچوبــی بوده که هرکســی 
بتوانــد بر اســاس آن ســازمان 
خودگــردان غیرمتمرکــز خــود 
در بیوفنــاوری را بســازد و آن 
را عملیاتــی کنــد. بــه همیــن 
مولکــول  شــرکت  دلیــل 
به دنبال همــکاری با محققان 
باانگیزه، بیمــاران، کارآفرینان 
و افراد آینده نگری است که به 
فعالیــت در زمینــه بیوفناوری 
در وب 3 عالقه منــد هســتند. از نظــر شــرکت مولکــول 
چنیــن ســاختاری در ایجــاد اجتماعاتــی کــه بیمــاران و 
محققــان در آنهــا محوریــت داشــته باشــند، اهمیــت 
زیادی دارد. برای مثال سازمان خودگردان غیرمتمرکزی 
را می تــوان تصور کــرد که محوریتــش تحقیقــات درباره 
آلزایمر، انواع سرطان یا دیابت باشد و کل فرایند توسعه 
دارو، از تأمین مالی تا صدور مجوز و پس از آن، بر اساس 
همکاری هــای تنگاتنــگ و بازخوردهــای میــان بیماران و 

محققان انجام شود.
در چنیــن ســاختاری کــه ســازمان های خودگــردان 
غیرمتمرکــز در کنــار هــم قــرار گیرنــد، یک اکوسیســتم 
مشارکتی، باز و فراگیر ایجاد می شود که قابلیت نفوذ در 

رویکردهای انحصارطلبانه و تغییر آنها را دارد.

 جنبش نوظهور علم 
غیرمتمرکز )DeSci( با 
استفاده از سازمان های 
خودگردان غیرمتمرکز 
شیوه های هماهنگی 
را در علم و بیوفناوری 

تغییر داده است
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شیرزاد
 کیست؟

از کاخ سفید تا کوین بیس؛ پروفایلی از یک 
البی گر قدر حوزه رگوالتوری رمزارزها

گزارش گری اسکل می گوید طی پنج یا شش ماه آینده روند بازار 
همچنان نزولی یا خنثی خواهد بود

بازار خرسی تا هشت ماه دیگر ادامه خواهد داشت

REPORTگزارش

 با اینکه بازار ارزهای دیجیتال در هفته 
گذشته وضعیت بهتری داشته اند، اما 
مدیر دارایی دیجیتال گری اسکل اینوستمنت 
تخمین می زند که بازار تا هشت ماه دیگر سیر 
نزولــی خواهــد داشــت. »مــت ماکســیمو« و 
»مایکل ژائو«، محققان گری اسکل در گزارشی 
که در ۱8 جوالی منتشر شد، نوشتند که ارزهای 
دیجیتــال هــم دقیقــاً ماننــد بازارهــای ســنتی 
اقتصــادی و مالــی، چرخه های متغیــری دارند. 
آنهــا شــرایط فعلــی صنعــت کریپتــو را بــا 
چرخه های قبلی در بازار نزولی مقایسه کرده اند 
و به این نتیجه رســیده اند که شــاید تا ۲۵۰ روز 
آینــده شــاهد افزایــش چشــم گیری در قیمــت 

ارزهای دیجیتال باشیم. 

 ماکســیمو و ژائــو گفته انــد کــه چرخه 
اخیــر در بــازار نزولــی از ۱3 ژوئــن آغــاز 
شده، یعنی زمانی که قیمت واقعی بیت کوین به 
زیر قیمت بازار رسید. قیمت واقعی بیت کوین 
با مجمــوع ارزش بیت کوین هــا در زمان خرید و 
تقسیم آن بر بیت کوین های در گردش به دست 
می آید. آنها افزودند که بیت کوین احتماالً پنج 
تا شــش ماه دیگر شــاهد ســیر نزولی یا خنثی 
خواهد بود. این محققان خاطرنشان کردند که 
چرخه های بازار کریپتو )از سقف تا کف( حدود 
چهار سال طول می کشد. از آغاز چرخه فعلی 
در ســال ۲۰۲۰ تا ۱۲ جــوالی ۲۰۲۲ حــدود ۱۱۹8 

روز می گذرد.
 

 به گفته ماکسیمو و ژائو، در مقایسه با 
چرخه هــای قبلــی، بیت کویــن ایــن بار 
طوالنی ترین زمان )۹۵۲ روز( را برای رســیدن به 
اوج خــود طی کــرد. این امــر نشــان می دهد که 
صعود بعدی به رکوردهای باالتر زمان بیشتری 

خواهد برد.در گزارش آنها آمده اســت: به نظر 
می رســد در چرخــه ۲۰۲۰ دوره اوج نســبتاً 
طوالنی تر بوده است. بر خالف چرخه فعلی در 
چرخه های قبلی صعــود و نزول شــدیدتر بوده 
است. این ممکن است به دلیل به بلوغ رسیدن 

در بازار کریپتو باشد.

 گری اســکل اعالم کرده که هزینه های 
دولت در مواجهه با همه گیری ویروس 
کرونا، ســرمایه گذاران را ترغیب کرد تا از طریق 
قرض گرفتن، ســرمایه خــود را افزایــش دهند و 
بتوانند تجــارت کنند، امــا پــس از افزایش نرخ 
بهره توســط فدرال رزرو موضع ســرمایه گذاران 

برای مبارزه با تورم تغییر کرد.

 این گزارش ســقوط اســتیبل کوین ترا، 
تأخیر در ادغام اتریوم و عدم شفافیت 
در ارائه دهنــدگان وام متمرکــز و صندوق هــای 
تأمینــی را از دالیــل تشــدید وضعیــت بــازار و 
افزایش فروش دانست. با این  وجود گری اسکل 
معتقد اســت که هر چرخه در بــازار، این طبقه 
دارایــی را قوی تــر می کنــد. ماکســیمو و ژائــو 
نوشــتند: قیمــت دارایی هــای دیجیتــال تنهــا 
بخشــی از ایــن اکوسیســتم گســترده اســت و 

نشان از توسعه صنعت کریپتو دارد.

 با اینکه قیمت بیت کوین در مقایسه با 
دارایی هــای ســنتی نوســان بیشــتری 
داشته است، اما شــبکه زیربنایی آن همچنان 
به کار خود ادامه می دهــد. ارزش بیت کوین در 
زمان ریزش در ســال جاری به ۱8 هــزار دالر هم 
رسید و اگر به قیمت آن در ریزش سال ۲۰۲۱ )۱3 
هزار دالر( نگاه کنیم، متوجه افزایش قیمتی آن 

خواهیم شد.



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 30
9 مــــــــــــــــرداد 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

13

چهره ها
F I G U R E S

پارسا خاک نژاد
 

Parsa.khaknezhad
@gmail.com

فریار شیرزاد متولد ۱۹۶۵ میالدی در لندن است. پدر و مادر 
وی ایرانی هستند و خود او اکنون از چهره های شناخته شده 
بازار رمزارزها. فریار دارای مدرک کارشناسی سرمایه گذاری از 
دانشگاه مریلند، کارشناسی ارشد سیاست گذاری عمومی 
از دانشکده جان اف کندی دانشگاه هاروارد و مدرک حقوق از 

دانشکده حقوق دانشگاه ویرجینیاست.
شــیرزاد به مــدت ســه ســال )از مــارس ۲۰۰3 تا 
آگوست ۲۰۰۶( در شورای امنیت ملی کاخ سفید 
کار کرده است. او در این مدت در ابتدا به عنوان 
مشــاور ویژه رئیس جمهور برای امــور اقتصادی 
و ســپس به عنوان معاون مشاور رئیس جمهور 
و معــاون مشــاور امنیــت ملــی در امــور اقتصاد 
بین الملــل مشــغول بــه فعالیــت بــوده اســت. 
شــیرزاد همچنین به عنــوان نماینده شــخصی 
رئیس جمهــور آن زمــان یعنــی جــرج بــوش در 
شــورای نمایندگان شــخصی گروه G8 شــرکت 

کرده است. 
شــیرزاد در آگوســت ۲۰۰۶ به عنوان معاون و مدیر سیاست 
عمومی بین المللی به هلدینگ بزرگ گلدمن ساکس پیوست. 
او مسئول هماهنگی تالش های شرکت در رابطه با موضوعات 
سیاست عمومی بین المللی و همچنین مشاوره به همکاران و 
مشتریان در زمینه سیاست های بین المللی و امور نظارتی بود. 

در واقع کار اصلی او تنظیم گری 
و تسهیل سیاســت گذاری های 
بیرونــی بــه نفــع ایــن مجموعــه 
بزرگ مالی بوده اســت. شــیرزاد 
تــا ســال ۲۰۲۱ در ایــن مؤسســه 
مشــغول به فعالیت بود و نقش 
مهمــی را در نظــارت بــر روابــط 
دولتــی و اســتراتژی سیاســت 
عمومی این شرکت خدمات مالی 
ایفا کرد. شیرزاد قبل از حضورش 
در کاخ سفید، دستیار وزیر امور 
واردات در وزارت بازرگانی ایاالت 
 متحده بوده و سازوکار دولتی در 
آمریکا را به خوبی می شناسد. او 

بخش عمده ای از قوانین بازرگانی ایاالت  متحده را در آن دوره، 
راهبری و تدویــن کــرده اســت. به عــالوه او در وزارت بازرگانی 
آمریکا مســئول مذاکره در مورد توافق نامه ها در بخش های 

مختلف صنعت در سراسر جهان بوده است. 
او در ابتدا کارش را با کارمندی در کمیته مالی سنای آمریکا در 
دوران ریاست »ویلیام راث« شروع کرد. آن  هم به دلیل اینکه 
در گذشــته و در واشنگتن دی ســی در شــرکت های حقوقی 
بزرگی چون اسکادن، آرپس، اسلیت، مهرن و فالم وکیل امور 
تنظیم گری و تجارت بین الملل بوده است. او عضو مادام العمر 
شورای روابط خارجی آمریکاست و در سال ۲۰۱۰ مدال افتخار 
جزیره الیــس را دریافت کــرد؛ مدالــی که نشــان می دهد در 
تجارت خارجی و در امور دولتی یک آدم کارکشته است. اما او 

در بزرگ ترین صرافی رمزارزی دنیا چه می کند؟

  قصه شیرزاد و کوین بیس
کوین بیــس یک پلتفــرم آنالین بــرای خرید، فــروش، انتقال 
و ذخیــره ارزهــای دیجیتــال اســت. کوین بیــس خدماتــی را 
به مشــتریان در بیش از ۱۰۰ کشــور در سراســر جهــان ارائه 
می دهد. این صرافی سیاست های جالبی دارد و همکاری با 
سیاســت گذاران در سراســر جهان را برای افزایش پتانسیل 
اقتصاد رمزنگاری ضروری می دانــد. به عالوه کوین بیس این 
نوع همکاری را به عنوان یک مزیت رقابتی برای کسب وکارش 

در نظر گرفته است.
در همین راســتا کوین بیس فریار شــیرزاد را در ماه می ۲۰۲۱ 
به عنــوان مدیــر ارشــد سیاســت گذاری بــه اســتخدام خود 
درآورد. بر اســاس اعالم کوین بیس در سال گذشته، شیرزاد 
قرار است با قانون گذاران، تنظیم کنندگان و سایر کارشناسان 
سیاســت گذاری در تعامل باشــد تا بــه رگوالتورهــای دولتی 

در درک پتانســیل کریپتو جهت ایجاد یک سیســتم مالی 
عادالنه تــر و در نتیجــه ایجاد شــغل، رشــد تولیــد ناخالص 
داخلی و بسط نوآوری کمک کند. نکته قابل  توجه این است 
که شــیرزاد درســت هنــگام افزایش نظــارت و ســخت گیری 
بــر ارزهــای دیجیتــال در آن زمــان بــه این شــرکت پیوســت. 
درســت یک هفتــه قبل از پیوســتن شــیرزاد به 
کوین بیــس رئیــس فــدرال رزرو اعــالم کــرده بود 
که ارزهــای دیجیتال برای ثبــات مالی خطرناک 
هستند. ظاهراً کوین بیس می خواست شیرزاد 
مشــعل دار تالش برای تنظیم گــری و رگوالتوری 
درســت صنعت ارزهــای دیجیتــال و البــی این 
شــرکت در نهادهــای رگوالتــور باشــد. در واقــع 
شیرزاد با استفاده از تجربیات خود در کاخ سفید 
و وزارت بازرگانی می توانــد به اهداف کوین بیس 

جامه عمل بپوشاند.

 اوراق بهــادار دیجیتــال را بــه رســمیت 
بشناسید!

کوین بیس اعتقاد دارد که بــازار دارایی های دیجیتال به طور 
مؤثر تنظیم نمی شود و درخواستی برای کمیسیون بورس و 
اوراق بهادار ارسال کرده تا اوراق بهادار دیجیتال را قانون گذاری 
کنند. شیرزاد در این راستا گفته که مقررات موجود مربوط به 
اوراق بهادار به دلیل رشد سریع 
صنعت کریپتو برای این صنعت 
کافی نیســتند و بــا آن مطابقت 

ندارند.
او دقیقاً در این باره گفته اســت: 
»بــا وجــود گذشــت ۱3 ســال از 
ظهــور بیت کویــن و میلیاردهــا 
دالر ســرمایه گذاری برای نوآوری 
ارزهــای دیجیتــال، هنــوز هــم 
بــازار اوراق بهــادار رمزنــگاری 
معنــاداری در ایــاالت  متحــده 
وجود نــدارد.« شــیرزاد با اشــاره 
به یک »مانع مهم« که می تواند 
به عقب ماندگی ایاالت  متحده 
در نــوآوری دارایی هــای دیجیتــال منجــر شــود، تأکیــد کرده 
است: »از ابتدا قرار نبوده که این دارایی ها قوانین مشترکی با 
اوراق بهادار داشته باشند. اصالً هدف از ایجاد این دارایی ها 
دوری جستن از این قوانین بوده اســت. منظورم از یک مانع 
مهم، قوانین اوراق بهادار اســت که نمی توان به سادگی آنها 
را بــرای دارایی های دیجیتال بــه کار گرفت. ایــن قوانین برای 
بدهی های توکنایز شده، سهام توکنایز شده و دنیای رمزنگاری 

کاربرد ندارند.«

 قوانین دهه ۳۰ دیگر کارایی ندارند!
شــیرزاد دارایی هــای رمزنگاری شــده را به دو دســته تقســیم 
می کند و می گوید که هر دو باید به طور مستقل مورد بررسی 
قرار گیرند. این دســته ها به زعــم او عبارت انــد از: دارایی های 
رمزنگاری که اوراق بهادار هستند و دارایی رمزنگاری شده که 
اوراق بهادار نیستند. او معتقد است هر کدام از این دسته ها 
به قوانین خاص خود نیاز دارند. او استدالل می کند که قوانین 
ایجادشده در سال ۱۹3۰ برای تعیین دارایی هایی که می توانند 
اوراق بهادار در نظر گرفته شوند، قابل انطباق و استفاده برای 
دارایی های رمزنگاری نیستند. مبنای آن قوانین، سیستم مالی 
سنتی و متمرکز بوده است. استفاده از یک استاندارد قدیمی 
برای کنتــرل دارایی های دیجیتال به ناکارآمــدی در مقررات و 
ایجاد موانعی در فناوری بالکچین منجر خواهد شد. در همین 
راستا کوین بیس از کمیسیون بورس و اوراق بهادار درخواست 
کــرده تا مقــررات مربوط به حمایــت از مصرف کننــده و نحوه 
متفاوت عملکرد کریپتو از اوراق بهادار مالی سنتی را بررسی 
کند. همچنین از رگوالتور خواسته که بر خالف اوراق بهادار در 
صرافی های سنتی، ارزهای رمزنگاری شده ۲۴ساعته و در 7 روز 

هفته )7×۲۴( معامله شوند.

نقدهای بایرون گیلیام یکی از دبیران بالک ورکز 
درباره  رویکردهای نهاد تنظیم گر آمریکا 

اگر بازار آزاد را دستکاری کنید
 بازار سیاه نصیب تان می شود

ANALYSISتحلیل

 وینســتون چرچیل معتقد اســت: »اگر 
یک بازار آزاد را خراب کنید، بازار سیاه به 
 وجــود آورده ایــد. اگر ۱۰ هــزار قانــون ایجــاد کنید، 
احترام به همه قوانین را از بین خواهید برد.«  یکی 
از جالب ترین تجربه های فعالیت ۲۰ساله فروش 
برای من، وقتی بود که آزمون حسابرسی ساالنه را 
دســتکاری کردم. این اتفــاق در زمان هــای قدیم تر 
می افتاد که اتصال اینترنت و آزمون های این چنینی 
هنوز برای بخش فروش تازگی داشت. برای همین 
دســتکاری این آزمــون موضــوع پیچیــده ای نبود. 
متوجه شدم اگر پرســش های آزمون را داخل یک 
فایــل ورد کپــی و بعد پیســت کنم، پاســخ ها برایم 

نمایش داده می شود. 

 هیچ پشیمانی نداشتم چون امتحاناتی 
بــود کــه از نظــرم مســتحق تقلــب بــود. 
محتواهای مربوط بــه آن هم برایمــان بی ربط بود؛ 
چراکه تنهــا هدفش ایــن بود کــه وقتی کســی کار 
احمقانــه ای می کنــد، مدیریــت بتوانــد بگویــد 
»می دانم به هم ریختید و حاال ببینید چقدر تالش 
خواهیم کرد«. انگار که بگوینــد »ما آنها را مجبور 
می کنیم ساعت ها آموزش بی معنا انجام دهند«. 

وقتی مردم را مجبور می  کنید به قوانین دلخواه تان 
پایبند باشند، احترام شان به آن قوانین را از دست 
خواهید داد و این طور می شــود که قدرتی از سوی 
شــما به آنها تحمیل می شــود. البته این مســئله 
عواقبی در بازار معامالت ندارد، اما مسئله زمان، در 
تنظیم این قوانین و مقررات اهمیت دارد. در حال 
حاضر به نظر می رسد که کمیسیون بورس و اوراق 
بهادار آمریکا )SEC( تمام تالش خود را می کند تا 
کل احترام صنعت کریپتو را از دست بدهد و این در 

نوع خود شگفت انگیز است. 

 شــورای بــورس آمریکا در تالش اســت تا 
کریپتــو را بــا فشــاری کــه وارد می کنــد، 
قانونمند کند. این کار به نظر خودسرانه می رسد. 
شاید بتوان به جای نوشتن مجموعه ای از قوانین 
را  ثبت شــده  شــکایت های  تمــام  جدیــد، 
تجزیه وتحلیــل کــرد تــا دریافــت که تســت هاوی 
)Howey Test( - آزمایشی که توسط دیوان عالی 
کشــور آمریکا بــرای تعیین صالحیــت معامالت 
خــاص ایجــاد شــده- بــا قدمــت 7۶ ســال، چطور 

اعمال می شود.

 خبر خوب اطالعات جدیدی است که به 
دســت آمــده اســت. در شــکایت هفته 
گذشــته کــه علیــه ســه کارمنــد کوین بیــس برای 
معامالت داخلی ثبت شده، شورای بورس آنها را 
زیر ســؤال برده که چرا هر ۹ توکن رمزگذاری شده 
که از سوی این کارمندان معامله شده، مربوط به 

توکن های امنیتی تســت هاوی است. خبر دیگر 
اینکه استدالل آنها آن قدر گسترده است که هر 
چیــزی می تواند شــبیه توکــن اوراق بهــادار تلقی 
شــود. البتــه شــاید درســت باشــد و هــر دارایــی 
دیجیتالــی خــارج از بیت کویــن و اتریــوم را بتوان 
توکن اوراق بهادار دانســت. باید دید از شــکایت 
اخیر شورای بورس چه درسی می گیریم.  »نیکیل 
واهی« و »آیشــان« دو نفر از آنهایی هســتند که 
شورای بورس علیه شان شــکایت کرده است. در 
همین رابطــه در ۲۰ اکتبــر ۲۰۲۱ نیکیــل پیامی با 
ایموجــی دالر بــه آیشــان فرســتاده اســت. بایــد 
مراقب باشــید که از همین ایموجی ها علیه شما 
در دادگاه استفاده می شود. در شکایت مربوط به 
شورای بورس، هر ۹ شرکت از افراد دعوت کرده اند 
با این شــرط ســرمایه گذاری کنند کــه تالش های 
بیشــتری بــرای رشــد ارزش سرمایه شــان انجــام 

دهند. 

 در همیــن میــان، خریــداران توکن هــای 
فلکســا و امپ، در یک شــرکت مشترک 
سرمایه گذاری کردند. فلکســا در این رابطه عنوان 
کرده که شــرکت کنندگان باعث ایجــاد امنیت در 
شبکه این توکن ها می شوند. سرمایه گذاران امپ 
هم، با تیم مدیریتی فلکسا منافع مشترکی دارند. 
فلکســا در ایــن رابطــه گفتــه کــه ۲۰ درصــد کل 
فلکس کوین برای تیم مؤسس رزرو شده است. این 
نکته هم قید شده که این گروه مسئولیت خود را در 
قبال جامعه فلکسا بسیار جدی می گیرد. این گروه 
در یک ویدئوی یوتیــوب هم گفته اســت: »ما این 
شــبکه را از پایــه بنا کــرده و یک شــبکه بــاز ایجاد 
کردیم.« کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا هم 
کلمه »ما« را کــه در پلتفرم های یوتیــوب، مدیوم و 
توییتر بیان شــده، مورد بررســی قرار خواهــد داد. 
»دریوا دکس« هم ادعا کرده که توکن دی دی ایکس 
یک توکن »حاکمیتــی« خواهد بــود. دریوا دکس 
یک فایل صوتی ضبط شده منتشر کرده که در آن 
مدیرعامــل و سرپرســت محصــول در مــورد 
برنامه های توسعه صحبت کرده اند که هیچ جدول 
زمانی مشخصی ندارد. تمام برنامه های توسعه ای 
که دریوا دکس شرح داده، به طور کامل به تالش های 
تیــم مدیریــت و نهادهای وابســته بســتگی دارد. 
شــورای بورس آمریــکا در اینجــا برخی اشــکاالت 
قانونــی را وارد می دانــد. برخــی چیزها واقعــاً با هر 
تعریف معقولی، اوراق بهادار هستند. با این حال، 
به کارگیری یک رویه قضایی 7۶ساله، آن هم برای 
برخــی توکن هــا راه درســتی بــرای تنظیم گــری 
دارایی های جدید نیست. شاید بتوان قبل از اینکه 
بــازار آزاد ارزهــای دیجیتال بــا نظارت به یــک بازار 
سیاه غیرقابل تنظیم تبدیل شود، عملکرد بهتری 

داشت. 

 قوانین ایجادشده 
در سال 1۹30 برای 

تعیین دارایی هایی که 
می توانند اوراق بهادار 
در نظر گرفته شوند، 

قابل انطباق و استفاده 
برای دارایی های 
رمزنگاری نیستند
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چهره ها
F I G U R E S

قدیمی تریــن  از  یکــی  والکــس  مجموعــه   
صرافی هــای صنعــت رمــزارز کشــور اســت کــه 
حدود چهــار ســال و نیــم قدمــت دارد. والکــس که یک 
صرافی رمزارز ۵۰ کوینی است، در چهاردهمین نمایشگاه 
بــورس، بانــک و بیمــه بــا محصــوالت و امکاناتــی جدید 
حضور پیدا کرد. به گفته احســان مهدی زاده، قائم مقام 
والکس، این نمایشــگاه یک نمایشگاه تخصصی است 
کــه بــرای شــرکت در آن بایــد محصوالت مــان را ارتقــا 

می دادیم.

 به گفته مهدی زاده، مخاطبان نمایشگاه بورس، 
بانک و بیمه افراد متخصص و آشنا به حوزه های 
اقتصادی و مالی هستند، یعنی اگر کار ما به  اندازه کافی 
کیفیت نداشــته باشــد، نمی توانیم در مقابــل مخاطب 
جایگاه خوبی داشته باشیم. وقتی  تصمیم می گیریم در 
یک نمایشگاه تخصصی با مخاطبان تخصصی شرکت 
کنیم، باید محصول و کسب وکار خود را از لحاظ کیفیت 
و سطح استاندارد ارتقا دهیم تا حرفی برای گفتن داشته 

باشیم و حضورمان معنادار باشد.
 او بــا بیــان اینکــه تمامــی بازارهــا و کوین هــای مرســوم و 
محبوب که در ســطح دنیــا مبادله می شــوند، در صرافی 
والکس وجــود دارنــد، ادامــه داد: »والکــس در بازارهای 
خود بیش از ۵۰ کویــن برای خریدوفــروش دارد. فیچرها 
و امکانــات مختلفی که پلتفــرم والکس ارائــه می دهد با 

پلتفرم های خارجی برابری می کند.«

 او با بیان اینکه از بهمن ســال گذشته امکانات 
زیادی را به والکس اضافه کرده ایم، توضیح داد: 
»اپلیکیشــن کاربــردی، ســود و ضــرر و هشــدار قیمــت 
نمونه ای از این امکانات است. همچنین APA والکس را 
تغییر داده ایم و موتور معامله )TRADE ENGINE( را نیز 
که قابلیت ثبــت تعداد زیادی ترید در ثانیــه دارد، ایجاد 

کرده ایم.«

 مهدی زاده با اشــاره به قابلیت حد ســود و ضرر 
گفــت: »دی مــاه از والکــس جدیــد در پلتفــرم 
 UI جدید بهره برداری و رونمایی کردیم. در پلتفرم جدید
و UX تغییر کرده، پلتفرم جدید بسیار زیباتر شده و کار با 
آن آسان تر است. قابلیت حد سود و ضرر را به این پلتفرم 
اضافــه کردیــم کــه در بازارهــای ریزشــی بســیار کاربردی 
اســت. وقتی این قابلیت را وارد بازار کردیم، هیچ کدام از 
صرافی های ایرانی آن را نداشتند. خوشحالیم که پس از 
ما همکاران و رقبایمان نیز به فکر اضافه کردن حد سود و 

ضرر افتادند.« 

 او تأکید کرد که مهم نیســت کاربــر از پلتفرم ما 
اســتفاده کند یــا نه، مهم این اســت کــه کاربر از 
امکانــات موجــود بهــره ببــرد؛ در ایــن شــرایط اســت که 

صنعت ما پویاتر می شود.
او با اشــاره به برنامه های آتی والکس ادامــه داد: »فیچر 
هشدار قیمت را برای آن دسته از کاربرانی که می خواهند 
قیمت هــا را بدانند و برنامه ریــزی کنند، طراحــی کردیم. 
در آینده نزدیک سرویس های اتومات تری نظیر این بات 
به مجموعه اضافه می شــود. تعداد کوین هــای ما قرار به 
۶۰ برســد و ۱۰ کوین طی یک یا دو ماه آینده به کوین های 
 OVER THE COUNTER قبلی اضافه شود. ســرویس
هم در حال اضافه شدن اســت. از طریق این سرویس تا 
سقف یکصد کوین را بدون مشکلی در تأمین، پشتیبانی 

خواهیم کرد.«

 او در بخــش دیگــری از صحبت هایــش بــه 
اپلیکیشن کاربردی والکس اشــاره کرد و گفت: 
»این اپلیکیشن که کاربری بسیار ساده ای دارد، در چهار 
یا پنج ماه گذشته بیش از ۲۰۰ هزار دانلود داشته است.« 
قائم مقام والکــس در پایان بیــان کرد که صرافــی، فرایند 
احراز هویت را که یکی از نقطه های ســخت برای کاربران 
بود، تســهیل کرده و در نتیجه آن در کمتر از ۱۲ ســاعت 
مراحل احراز هویت کاربران کامل می شود. والکس یک 
سطح ســاده تر هم برای کاربرانی که مراحل احراز هویت 
خود را کامل نکرده اند، طراحی کرده است. در این سطح 
حتی کاربران با فرایند احراز هویت ناتمام هم اجازه ترید 

و واریز مبلغ دارند.«

احسان مهدی زاده، قائم مقام والکس از آخرین محصوالت و امکانات این صرافی می گوید

والکس در فاینکس

NEWSخبر

سگ ها در پی بیت کوین!
»جیمز هوولز« که هشت سال 
پیــش یــک هارددیســک حاوی هشــت 
هزار بیت کوین را به سطل زباله انداخته، 
حاال می خواهد با کمک دو سگ رباتیک 

آن را پیدا کند!

 نه به سیاست!
دولت ایالت کالیفرنیای آمریکا 
اهدای کمک مالی به سیاســت مداران و 
کمپین های آنها از طریق رمزارز را ممنوع 

کرده است.

شکایت علیه میمون معروف
 یک شرکت حقوقی استارتاپ 
چهــار میلیــارد دالری »یــوگا لبــز« را که 
مالک باشــگاه کشــتی تفریحی میمون 
خسته است، متهم به دستکاری قیمت 
ان اف تی هایــش کــرده و آن را بــه دادگاه 

کشانده است.

شکایت بایننس از بلومبرگ
بایننس به دلیل چاپ مقاله ای 
که در آن بیشتر به گرفتاری های حقوقی 
و سوءاســتفاده های احتمالــی در ایــن 
صرافی اشاره شده، از کمپانی رسانه ای 

بلومبرگ شکایت کرده است.

I N T E R V I E W
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چهره ها
F I G U R E S

هفتــه گذشــته پلــی گان، zkSync و اســکرول از عرضــه 
قریب الوقــوع نســخه های خــود از فنــاوری الیــه ۲ »جــام 
مقــدس« )ماشــین مجــازی اتریــوم بــا دانــش صفــر 
یــا zkEVM( خبــر دادنــد. ایــن خبــر تعجــب بســیاری را 

برانگیخــت و ایــن ســؤال را در 
ذهن آنها تداعی کرد که چقدر 
به ظهور یــک zkEVM کارآمد 

نزدیک هستیم.
ZkEVM در واقع همان ماشین 
مجازی اتریوم )EVM( است که 
این بار در رول آپ های مبتنی بر 
دانش صفــر )zk( پیاده ســازی 
ایــن ماشــین  شــده اســت. 
مجــازی، موتور محــرک اجرای 
قراردادهــای هوشــمند و در 
نتیجه برنامه هــای غیرمتمرکز 
محسوب می شود و از آنجایی 

 که در این رول آپ ها مقیاس پذیری باالتر و هزینه تراکنش 
پایین تر اســت، به بهبود عملکرد برنامه های غیرمتمرکز 
کمک می کنــد. ZkEVM ها ســرعت تراکنش هــای الیه۲ 
اتریــوم را نســبت بــه وضعیــت موجــود بســیار افزایــش 
می دهنــد. ویتالیــک بوتریــن، بنیان گــذار اتریــوم، از ایــن 
فنــاوری اســتقبال کــرده و امیدوار اســت به رفع مشــکل 

مقیاس پذیری اتریوم کمک کند.
رول آپ هــای دانــش صفــر، تراکنش هــا را قبــل از ارســال 
دســته ای داده هــا جهــت تســویه در اتریــوم، بــرای تأیید 
به خــارج از زنجیره انتقــال می دهنــد. این فراینــد بر یک 
»اثبات کننــده« )Prover( متکــی اســت کــه می توانــد 
در عیــن حفــظ حریــم خصوصــی کاربــران، درســت یــا 
نادرست بودن داده ها را تشخیص و بر اساس آن، داده ها 
را برچســب گذاری کند. اثبات کننده ها برای رفع مشــکل 
مقیاس پذیری ضروری هســتند، امــا اطالعیه های هفته 
گذشــته مبنی بر تولید zkEVM نتوانســت برخی را قانع 
کند کــه باالخــره یــک اثبات کننده کارآمد ســاخته  شــده 

است.
»اســتیون گلدفــدر«، مدیرعامــل »آف چیــن لبــز«، 
توســعه دهنده مجموعــه آربیتــروم می گویــد: »مــا در 
مرحلــه ای نیســتیم کــه هــر شــرکتی یــک اثبات کننــده 
zkEVM کارآمد داشته باشد. من فکر می کنم تا تولید آن 
فاصله زیادی داریم. ناگفته نماند کــه ترتیب دهنده های 
)Sequencer( الیــه ۲ هنــوز متمرکز هســتند و هنوز هم 
بیشــتر ســازندگان بــه ســاخت یــک zkEVM منبع باز 

نزدیک نشده اند.
  zkEVM پلی گان که یک پروتکل الیه ۲ اســت، کد
خود را عمومی کرده اســت. پلی گان بــاور دارد این 
 zkSync کار باعــث جلو افتــادن آن از اســکرول و
می شود. »میهایلو بیلیچ«، هم بنیان گذار پلی گان 
گفتــه کــه zkEVM ایــن شــرکت تمــام فیچرهای 
مــورد نیــاز را دارد و منبع بــاز اســت، امــا محصول 

اسکرول فقط از کدهای عملیاتی EVM پشتیبانی 
می کند و zkSync هم یک اثبات کننده منبع باز ندارد. 

اما برخی شــک دارنــد اثبات کننــده پلی گان واقعــاً تمام 
فیچرها را داشته باشد. به عالوه کد اثبات کننده آن  که در 
گیتاب آپلود شــده، کامالً کاربردی نیست. برخی نسبت 

به کد پلی گان واقعاً تردید دارند و توانایی این شرکت را در 
راه اندازی چنین محصولی زیر سؤال می برند.

»دیویــد شــوارتز«، یکــی از مدیران پلــی گان، در ایــن مورد 
توضیــح داده و گفته که آنهــا هنوز در حــال کار کردن روی 
ایــن کــد هســتند و هنــوز تمام 
بخش های کــد در گیتاب فعال 
نشده اند. او تصریح می کند که 
ما چیــزی را پنهــان نمی کنیم و 
رقبای مــا هیــچ گاه شــبکه های 
دانــش صفــر خــود را منبع بــاز 

نمی کنند.
اســتارور، رقیــب پلــی گان و 
رول آپ دانــش صفــر بــا یــک 
در  منبع بــاز،  اثبات کننــده 
فنــاوری   می گویــد  این بــاره 
zkEVM اصــالً یــک موضــوع 
بــن  »الــی  نیســت.  ســاده 
ساســون«، هم بنیان گــذار اســتارور می گویــد: »مــا یــک 
تیم صدنفــره داریم و چهار ســال اســت که روی ســاخت 
اثبات کننــده کار کرده ایــم. ســاختن یــک اثبات کننــده از 
نظر ریاضی، مهندســی و نرم افزار یک کار دشــوار اســت. 
حتی با فــرض اینکــه zkEVMهــا دارای اثبات کننده های 
کارآمد هســتند، عمومی کردن کد ارائه دهنده، الیه ۲ را به 

غیرمتمرکز شدن نزدیک تر می کند.«
»دان یانــف«، یکــی از مدیــران Rhino.fi می گویــد: »اگر 
اثبات کننده منبع باز باشد، می توان کاری را که با سرمایه 
انجام  شــده، دیــد و تأییــد کــرد. یانــف معتقد اســت این 
شــرکت ها در شــرایط ســختی قرار داشــته و کار دشــواری 
در دســت انجام دارند. او همچنین اثبات کننده منبع باز 
پلــی گان را گامــی بــزرگ بــرای ایــن zkEVMهــا می داند و 
خوش بین اســت کــه شــبکه های الیــه ۲ بــا بلوغ فنــاوری 

می توانند غیرمتمرکز شوند.
اما گلدفــدر کــه شــرکتش بــا مجموعه هــای خوش بینانه 
کار می کند، معتقد اســت هزینه بــاالی اثبات کننده های 
دانش صفر، zkEVMها را از پایــداری مالی در بلندمدت 
منع می کند. او می گوید مقیاس سازی باید از راه حل های 
مقیاس پذیر حاصل شود، نه از منابع مالی ]سرمایه های 

خطرپذیر[.

جام مقدس پلی گان
پلی گان از عرضه قریب الوقوع zkEVM خود 

با کد منبع باز خبر می دهد

ویتالیک بوترین، 
بنیان گذار اتریوم، 

از این فناوری جدید 
استقبال کرده و 

امیدوار است به رفع 
مشکل مقیاس پذیری 

اتریوم کمک کند

و  نیاز  به درستی  کتاب،  نویسنده  راسل،  جان 
کتاب  در  و  داده  تشخیص  را  مخاطب  اشتیاق 
کم حجم و مختصر و مفیدی با عنوان »متاورس« 
ساده فهم، مه پیرامون این  با پرتوافکنی هایی 
برای  خوب  نسبتاً  دیدی  و  می شکند  را  فراجهان 
خوبی  اطالعات  راسل  می کند.  ایجاد  مخاطب 
نحوه  و  ویژگی ها  متاورس،  چیستی  درباره 
در  همچنین  می دهد.  ارائه  آن  در  سرمایه گذاری 
پروژه های  از  بخش های پایانی کتاب، پنج نمونه 
می کند. معرفی  را  متاورس  در  موفق  رمزارزی 

 کتاب
 متاورس 

منتشر شد



با توجه به شاخص ترس و طمع بیت کوین، می توان گفت اوضاع بازار رمزارزها نسبتاً متعادل است. نه شور و شوق آنچنانی برای خرید رمزارزها وجود دارد که باعث شود مردم جانب 
احتیاط را رها کنند، نه فضای این بازار آن قدر ترسناک و وهم آلود است که کسی جرئت سرمایه گذاری نداشته باشد.

البته ماه ها تماشای بازار قرمزی که هیچ کاری برای سبز کردنش از دست برنمی آمد، سرمایه گذاران را محتاط کرده است. اینکه سه هفته متوالی، میزان درصدهای سبز بر درصدهای 
قرمزی چربیده، هنوز نتوانسته بسیاری را دلگرم سرمایه گذاری مجدد کند. اما باید بپذیریم که این ریسک ها و اتفاقات جزء جدایی ناپذیر طبیعت و ذات هر بازاری است.

توصیه ما در این روزها این است که نه بسان مارگزیده ای از ریسمان سیاه وسفید هراسان باشــید، نه دل به درصدهای سبز ببندید؛ همچنان بااحتیاط وارد و ایضاً خارج شوید که 
این راه تا جایی که نشان داده، فرازونشیب فراوان دارد.

رمزارز ۲۰
78۰.7۰۶ میلیون

۴۰۰ میلیارد دالر

3۰۰ میلیارد دالر

۲۰۰ میلیارد دالر

۱۰۰ میلیارد دالر

۰

مکانیسم اجماعارزشنوعبازدهی )هفته(ارزش بازار )میلیارد دالر(قیمت )تومان(نماددارایینماد

اثبات کارطالی دیجیتالارز ۱۰.۳4%78۰.7۰۶۴۶۹.۴8 میلیونBTCبیت کوین۱

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۱۳.7۵ %۵۵.۱7۵۲۱۱.۶۲ میلیونETHاتریوم۲

-پول نقد دیجیتالاستیبل کوین% 3۱.۹۶۶.۰8۰.۰۳ هزارUSDTتتر3

-پول نقد دیجیتالاستیبل کوین۰.۰2 %3۱.۹۵۴.۵۱ هزارUSDCیو اس دی کوین۴

قابل سفارشی سازیپرداختارز۱۳.۳۳ %۱۲.7۱۹.۵۰ هزارXRPریپل۵

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۱۳.27 %۱7.3۵۱8.۴۵ هزارADAکاردانو۶

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۱4.94 %۱.۴۶۵۱۵.۹۴ میلیونSOLسوالنا7

قابل سفارشی سازیپرداختارز۱۱.27 %3.۹3.۱۲ هزارXLMاستالر8

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۱9.22 %۲7۵.۲8.۵۶ هزارDOTپولکادات۹

اثبات کارمیم کوینارز7.۱۳ %۲.3۹.۶ هزارDOGEدوج کوین۱۰

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۸.2۸ %8۱۲.۱۹7.3۲ هزارAVAXآواالنچ۱۱

-شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری2۱.۱۳ %۲۵8.۹۵3.83 هزارLINKچین لینک۱۲

اثبات کارمیم کوینارز7.27 %3۹۶.8۲ ریالSHIBشیبا اینو۱3

اثبات سهامشبکه الیه ۲توکن کاربردی۱۶.9 %3۱.۰۶7.8۱ هزارMATICپلی گان۱۴

---۱4.۳۰ %۴۲۲.۱۲ میلیون۱.۹ هزارGALAگاال۱۵

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری۱۱.۶7 %3۵۴3.۲ هزارATOMکازموس۱۶

--توکن کاربردی9.7۳ %3۴.۴۱.۹۹ هزارMANAدیسنترالند۱7

--توکن کاربردی۱۳.9۳ %۶۰۹.۴۴ میلیون۱۴.۵ هزارLRCلوپرینگ۱8

اثبات سهامصدور استیبل کوینتوکن کاربردی2.۱ %۶۵8.۵۶ میلیون3.۱۹ تومانLUNCلونا کالسیک۱۹
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هانیه کارخانه 
 مدیرعامل شرکت 

طلیعه  فناوری هوشمند

فرصت تالقی 
فناوری با بیمه 

را غنیمت بشماریم

دوهفــتهنــامه
بیمــــه صنعت
ضمیمــهرایگان
مه هفتـــــــهنا
نـــــــــگ ر کا
ســـــــالاول
ـــــمارهدوم شـ
نهــممـــــرداد
1 4 0 1
16صفـــــحه

I N S U R T E C H M A G A Z I N E

2
D I G I T A L I N S U R A N C E

12 4 2

سپر بیمه در مقابل  
مصیبت سیل 

وقوع سیالب در گوشه وکنار 
کشور اهمیت  بیمه حوادث 

طبیعی را نشان داد 

همیشه پای یک 
ریسک در میان 

است 
آیا بیمه برای ان اف تی 

معنا دارد  

خانه   تکانی 
بزرگ 
در بیمه 
مرکزی 

از تاب 
رقابت 

 تا تب  
خالقیت 

7

از افسانه های منحط 

تا واقعیت
 مهدی ایمانی مهر، قائم مقام 

مدیرعامل شرکت فناوران 
اطالعات خبره بر لزوم داشتن 

یک تفکر دیجیتال در پیکره 
صنعت بیمه تاکید دارد

رئیس کل بیمه 
مرکزی با تغییر دو 
مدیر ارشد خود 
از تغییراتی بزرگ 
در پیکره نهاد ناظر 
خبر داد 

صنعت بیمه 
چین از رونق 

اکوسیستم 
اینشورتک در 

هنگ کنگ
 سود می برد 

6

ماهیت نوآوری عدم سازگاری با قوانین کهنه است 

هدف ما خلق 
ارزش از راه 
تعامل است 

حامد ولی پوری، مدیرعامل 
ازکی، نمایشگاه بورس، 
بانک و بیمه را محرک 
همگرایی در صنعت بیمه 
می داند 

استارتاپ های 
بیمه  سوار بر 

موج تامین مالی 
احسان حق بجانب، فعال 

حوزه نوآوری در بیمه از 
دالیل عدم درخشش 

اینشورتک های ایران می گوید

16

3 8 11

فرصت ناب 
گفتن و شنیدن

نمایشگاه بیمه فرصت 
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 جریان انبوه و ترسناک سیالب گل آلود و 
تصویر مردی که با همه توان به پایه آهنی 
به جا مانده در میانه میدان چنگ می زند تا مبادا 
طعمه ســیالب مهیب شــود و راهی سرنوشــت 
نامعلوم. صدای فریــاد و انــدوه نجات یافتگان از 
مصیبت بزرگ و تالش نیروهایی که با امید سعی 
دارند حجم مصیبت را برای بازماندگان کم کنند؛ 
اینها تصاویری است که این روزها در شبکه های 
اجتماعی زیاد دیده ایم؛ از مردم گرفتار در سیالب 
استهبان تا ساکنان و زائران امامزاده داوود تهران. 
پیش از این هم زیاد دیده بودیم. هنوز حادثه تلخ 
ســیالب آق قــالی اســتان گلســتان در خاطره ها 
تــن  بــر  مصیبــت  درد  و  اســت  نشســته 

خسارت دیده ها. 
 

 می گویند در دنیا ۴۳ بال و حادثه طبیعی 
وجــود دارد که ۳۳ نــوع آن را در ایــران در 
طول زمان شاهد بوده ایم، به طوری که امروز کشور 
ما در میان 10 کشور اول حادثه خیز  دنیا قرار دارد. 
بــا ایــن اوصــاف ســؤال بزرگــی مطــرح اســت؛ آیا 
صنعت بیمه کشــور ما به انــدازه ۳۳ 
نوع بالی طبیعی آمادگی پاسخگویی 

دارد؟ 

 بیایید از هول و هراس زمان 
وقوع حادثه بگذریم. به روزها 
و ماه های بعد از حادثه فکر کنیم؛ به 
خانواده ای وسط روستایی در استان 
گلســتان کــه تنهــا ســرپناهش را از 
دست داده است، به خانواده ای که در 
حمله بی امان ســیالب همه دار و ندار یک  ســال 
محصول مزرعه اش را از دست می دهد؟ به فردای 
روز حادثه فکر کنیم؛ اینکه چرا در کشوری که به 
قول آمارهای جهانی از سرزمین های حادثه خیز 
دنیاست، بیمه ســیل و آتش ســوزی در رده آخر 
انتخــاب خانوارهاســت. آیا بایــد دالیــل آن را در 
فرهنگ و مسائل اجتماعی مردم جست وجو کرد 
یا آن را به مســائل اقتصادی مرتبط دانست؟ بر 
اســاس اعالم یک شــرکت بیمه در حــال حاضر 
هزینــه تحــت پوشــش قــرار گرفتــن یــک منــزل 
مسکونی روستایی در برابر سیل ۳0 هزار تومان و 
یک منزل مسکونی شهری ۶0 هزار تومان است؛ 
رقمی که شاید خیلی از ما از شنیدن آن تعجب 
کنیــم. برخــی کارشناســان می گوینــد ایــن رقــم 
چندانی نیست و اغلب مردم ما توان پرداخت آن 
را دارنــد، امــا نبــود آگاهــی از مزایای بیمــه باعث 
پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در کشور می شود.

 در پایین بودن ضریب نفوذ بیمه حوادث 
طبیعی مانند آتش سوزی و سیل باید دو 
جنبه مختلف را در نظر گرفت؛ شرکت های بیمه 

و گروه های مختلف مردم. امروز یکی از مهم ترین 
مســائلی کــه مــردم در مواجهــه بــا محصــوالت 
بیمه ای با آن رو به رو  هستند، مسئله عدم آشنایی 
با محصوالت و پیچیدگی های خاص در تعاریف 
اســت کــه بعضــاً چنــان کار خریــد بیمه نامــه را 
برایشان سخت و دشوار می کند که دردسر خرید 
و مشــاوره های عجیب و غریــب توأم بــا کلمات و 
تعاریف نامأنوس را کنار می گذارند و دل به تقدیر 

و کار طبیعت می بندند.

 در این موضوع باید انگشــت اتهام را به 
سمت شــرکت های بیمه گرفت؛ چراکه 
آنهــا در همــه ایــن ســال ها کمتــر توجهــی بــه 
ساده ســازی محصــوالت خــود کرده انــد و تجربه 
مشتری شاید حداقل موضوعی بوده که آنها به آن 
توجــه داشــته اند. امــروز بزرگ تریــن ضعــف 
شــرکت های بیمه در عدم ســادگی محصوالت و 
شخصی سازی آنهاست که عرضه را به مشتری 
سخت و جلب اعتماد آنها را با مشکل مواجه کرده 
اســت، ولی در این میان نباید از موضوع قصور و 
کوتاهی مردم نیز چشم پوشــید، زیرا عدم تمایل 
شرکت های بیمه به تعریف محصوالت جدید به 
عدم تقاضای مشتریان نیز ربط دارد. در این راستا 
سوای مســئله اجتماعی و فرهنگی قضیه که به 
فرهنگ سازی پویا و تالش نهاد ناظر و شرکت های 
بیمه جهت ساختن بســتر فرهنگی مناسب در 
این باره نیــاز دارد، عــدم اســتقبال از محصوالت 
بیمه ای نظیر بیمه سیل از بعد اقتصادی را نیز باید 
در نظر گرفت. البته در این میان تأسیس صندوق 
بیمه حوادث طبیعی را باید اقدامی شایســته از 
ســوی بیمــه مرکــزی تلقــی کــرد. صنــدوق بیمــه 
همگانی حوادث طبیعی از سال 1۳۸۳ و با هدف 
جبران خسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی 
با مشارکت دولت و فعالیت شرکت های بیمه، در 
دستور کار صنعت بیمه کشور قرار گرفت و نهایتاً 
در آذر ماه سال 1۳۹۹ قانون تأسیس صندوق بیمه 
حــوادث طبیعــی بــه تصویــب مجلــس شــورای 
اسالمی رســید؛ حرکتی قابل توجه از سوی نهاد 
ناظر برای پوشــش حــوادث غیرمترقبه کــه البته 
نمی توانــد جایگزینــی بــرای بیمه هــای ســیل و 

آتش سوزی و پوشش های خاص آنها باشد.

امــروز هزینه خرید بیمــه ای نظیر بیمه 
آتش ســوزی در یک ســال چنــدان زیاد 
نخواهــد بــود، ولــی در شــرایط خــاص اقتصادی 
-نظیــر روزهایی که امــروز تجربه می کنیــم- این 
وظیفه شرکت های بیمه اســت که بیمه را چنان 
نشــان دهنــد کــه نه فقط بــرای قشــر خاصــی از 
جامعــه، بلکــه بــرای تمامی اقشــار مــردم بــا هر 
پشتوانه درآمدی ضروری است؛ حق همه مردم و 

تنها پشتوانه در روزهای سخت مصیبت! 

INTROسرآغاز

وقوع سیالب در گوشه وکنار کشور بار دیگر اهمیت 
بیمه حوادث طبیعی را نشان داد 

سپر بیمه در مقابل  مصیبت سیل 

کارخانه نوآوری رسانه راه کار از محصول دیگری رونمایی کرد 

آغاز فعالیت پایگاه  خبری- تحلیلی بیمه دیجیتال 

کارگروه اینشورتک در سازمان نصر تهران متولد شد 

حمایت سازمان نصر از فعالیت اکوسیستم نوآوری بیمه 

پایگاه خبــری- تحلیلی بیمــه دیجیتال با عنوان رســانه 
صنعــت بیمه و اینشــورتک ایران رونمایی شــد و به طور 
رســمی فعالیت خــود را در فضای رســانه ای کشــور آغاز 

کرد.
کارخانه نوآوری رسانه راه کار که در زمینه فناوری مالی و 
اقتصاد نوآوری، نشریاتی چون عصر تراکنش، کارنگ و 
رمزارز را در کارنامه خود دارد، به تازگی از محصول جدید 

خود در حوزه بیمه رونمایی کرد.
 بیمه دیجیتال که قرار اســت به صورت دو هفته نامه در 
قالب 1۶ صفحه در فضای اکوسیســتم نــوآوری بیمه به 
پوشش اخبار و رویدادهای صنعت بیمه بپردازد، از این 
پس در فضــای آنالین نیــز فعالیت خواهد داشــت. این 
دومین محصول بیمــه ای کارخانه نوآوری رســانه راه کار 

بعد از انتشار دوهفته نامه بیمه دیجیتال است.  
بیمه دیجیتال که فعالیت خود را با هدف فرهنگ سازی 
در زمینــه نــوآوری و تحــول دیجیتــال آغــاز کــرده و 
نقطــه تمرکز خــود را بــر مدل هــای نویــن کســب وکار در 
صنعــت مالــی و بیمــه گذاشــته، از ایــن پــس با نشــانی 

bimeyedigital.ir بــه پوشــش اخبــار و رویدادهــای 
صنعت بیمه می پردازد. 

اهالی صنعــت بیمه اغلــب با نــام »اســتفان کاتلین« 
آشنا هستند، مدیرعامل و عضو هیئت رئیسه شرکت 
بیمــه کانوکــس. او کتابــی نوشــته به اســم »ریســک و 
پــاداش« و در آن تالش کــرده نگاهی متفــاوت به بیمه 
اموال و مســئولیت داشته باشــد. کاتلین در این کتاب 
از تجربه ۴0 ســاله خود در صنعت بیمه گفته اســت. 
او در این کتاب به بیمه گــران آموزش می دهد که چطور 
بهترین روند صدور بیمه نامه را دنبال کنند. کسانی که 
به دنبال آشنایی با مبانی صنعت بیمه و فعالیت در این 
عرصه هســتند، می توانند با مقوالتی مانند مدیریت 
پرداخت خســارت، بیمه نامه، بیمه اتکایی و نظایر آن 
در این کتاب آشــنا شــوند. نویســنده همچنین تالش 
کرده از چالش های امروزی صنعت بیمه هم بنویسد. 
برای مثال او نشــان می دهد که جرائم ســایبری چطور 
می توانند برای بیمه گــران چالش هایــی را ایجاد کنند. 
نویسنده برای برخی از این چالش ها، راهکارهایی را هم 
ارائه داده  است. برخی نکات کلیدی برای مدیریت هم 
در این کتاب مطرح شــده  اســت. برای مثــال  مدیریت 
نیروهای انسانی، برندسازی و رهبری گروه جزء مواردی 

هســتند که نویســنده تالش کرده البه الی ســطور این 
کتاب به آنها بپردازد. کاتلین یکی از چهره های ماندگار 
و اثرگذار صنعــت بیمه در جهــان به شــمار می آید. به 
همین خاطر است که نظرات و دیدگاه های او برای اهالی 
صنعت بیمه می تواند جذابیت داشته باشد. این کتاب 
می توانند به بیمه گران فعال کمک کنــد با رویکردهای 
این شخصیت آشــنا و از آن منتفع شوند. کاتلین این 
کتاب ۳0۸ صفحه ای را در سال 2017 و به کمک »جیمز 
بروک« نوشــته  اســت. او در این کتاب، ســعی کــرده به 
زبانی ســاده، تجربه ۴0ســاله خود را با مخاطبانش در 

میان بگذارد. 

 معرفی کتاب  ریسک و پاداش

نگاهی متفاوت به بیمه اموال و مسئولیت

کارگروه اینشورتک در رسته فناوری اطالعات سازمان نصر 
متولد شد. با حمایت و درخواست فعاالن حوزه اینشورتک 
از ســازمان نصر اســتان تهران، پس از اعالم رسمی جهت 
عضوگیری، هفته گذشته اولین جلسه کارگروه تشکیل شد 
و شماری از فعاالن حوزه نوآوری در بیمه دور هم گرد آمدند تا 
درباره مهم ترین چالش های اینشورتک ها به بحث و تبادل 

نظر بنشینند. 
این جلســه با 22 عضو حاضر در محل ســازمان نصر و 1۸ 
عضو به صــورت آنالین و با حضــور محمدرضــا قلعه نوی، 
رئیس رسته خدمات فناوری اطالعات؛ علیرضا خداکرمی، 
دبیر رسته خدمات فناوری اطالعات و رضا قربانی، رئیس 

کمیسیون فین تک برگزار شد و اعضا با کلیات کار، ساختار 
و فرایندهای نصر آشنا شدند. 

کارگروه اینشــورتک با هــدف ایجاد کار تیمی و منســجم و 
اتحــاد رقبا و ارائــه میز تخصصــی و چهارچوب هــای کاری 
یکپارچه برای فعاالن این حوزه تشکیل شده تا بتوانند در 
فضایی ســالم، رقابتی و شــفاف با وضع قوانین حمایتی و 
ایجاد بسترهای مناسب، همگرایی بین دو صنعت فناوری 
اطالعات و بیمه را فراهم آورند. کارگروه اینشورتک در نظر 
دارد ضمــن جهت دهــی به ســاختار فعالیت شــرکت ها و 
استارتاپ های فعال حوزه هوشمندسازی و تحول دیجیتال، 

در راستای توسعه بازار فعاالن این عرصه، قدم بردارد. لیدا هادی 
سردبیر

@lidahadi88



رئیس کل بیمه مرکزی با تغییر دو مدیر ارشد خود 
از تغییراتی بزرگ  در پیکره نهاد ناظر خبر داد 

خانه   تکانی بزرگ بیمه مرکزی جنجال به پا کرد 

محمدجواد آقاجری، مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای 
عنصر فروش را بخش مهم و اقتصادی صنعت می داند 

افزایش ضریب نفوذ در دست نمایندگان بیمه است
در همهمه روزهای نمایشگاه بورس، بانک و بیمه اخبار تغییر مدیران 
ارشد بیمه مرکزی همه توجهات را به سمت خود جلب کرد. مصطفی 
زندی، مدیــر روابــط عمومــی بیمــه مرکــزی کــه در روز اول نمایشــگاه 
حضوری جدی داشــت و حتــی در کنار ســایر مدیران روابــط عمومی 
شــرکت های بیمه در پنل »اهمیت ترویج و اطالع رســانی  در صنعت 
بیمه« حاضر بود، یکباره در روزهای بعدی نمایشــگاه جای خود را به 
مصطفی رئوفی داد. تغییری بزرگ که بسیاری از اهالی صنعت بیمه 
را غافلگیر کرد؛ چراکه این تغییر و تحول ناگهانی در حالی انجام شد که 
تا پیش از این هیچ زمزمه ای از تغییر در الیه مدیران ارشد بیمه مرکزی 
در میان نبود. تغییر در زمان برگزاری نمایشگاه بیمه، آن هم در زمانی 
که مدیری چــون زندی در انظار عمومی بســیار ظاهر شــده بود، دلیل 
بزرگ این غافلگیــری بود. ضمن اینکه مراســم تودیع زنــدی و معارفه 
مدیر جدید روابط عمومی بیمــه مرکزی در حالی انجام شــد که هنوز 
نمایشگاه بیمه برپا بود. برکناری مصطفی زندی که در مدت مدیریت 
خود از سال 1۳۹۳ در روابط  عمومی نهاد ناظر فعالیت های زیادی در 
کارنامه خود داشت، زنگ هشدار را برای صنعت بیمه به صدا درآورد و 
از تغییرات بزرگ آینده خبر داد. هنوز یک روز از خبر برکناری مصطفی 
زندی نگذشته بود که خبر تغییر بزرگ دیگر در پیکره بیمه مرکزی نیز 
از راه رسید و مهر تأییدی شد بر این نکته که رئیس کل بیمه مرکزی بعد 

از شش ماه به فکر جابه جایی های بزرگ افتاده است. 
در روز دوم نمایشــگاه بیمه بود که خبر رسید مهدی نمن الحسینی، 
مدیرکل پذیرش مؤسسات و دفاتر بیمه ای بیمه مرکزی طی حکمی از 
سوی رئیس کل بیمه مرکزی جای خود را به محمد جعفریان باباکندی 
داد. نمن الحسینی که در همه این ســال ها به دقت و سخت گیری در 

رسیدگی به امور کارگزاران بیمه مشهور بود، طی حکمی جدید به عنوان 
مشاور رئیس کل بیمه مرکزی قرار است از این پس در پیکره نهاد ناظر 
حضور داشته باشــد. محمد جعفریان باباکندی سابقه عضویت در 
هیئت مدیره بیمه »مــا« و معاونت مدیــرکل دفتر امــور بانکی بیمه و 
همچنین نماینده وزارت اقتصاد در کمیسیون تخصصی شورای عالی 
بیمه را در کارنامه کاری خود دارد و از ســال 1۳۸۴ تا 1۳۹2 در معاونت 

امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد خدمت کرده است.
دو تغییر بزرگ نهاد ناظر در روزهای برگزاری نمایشگاه بیمه حاال این 
سؤال بزرگ را به ذهن اهالی صنعت بیمه متبادر کرده که آیا بعد از این 
نیز باید منتظر شنیدن اخباری از برکناری های دیگر باشیم. آیا شایعه 
تغییرات در بدنه شبکه خدمات بیمه ای یا مرکز فناوری اطالعات بیمه 

مرکزی درست است؟ 

 محمدجــواد آقاجری، مدیــرکل نظارت بر 
شــبکه خدمات بیمــه ای بیمه مرکــزی در 
حاشیه برگزاری نمایشگاه بورس، بانک و بیمه عنصر 
فروش را بخش مهم و اقتصادی صنعت دانست که 
باید در همگرایــی با نهاد ناظر بــه چالش ها و موانع 
فعالیت مؤثر آنها پرداخت. او در این باره گفت: »در 
حال حاضر بیش از ۵0 هزار نماینده فعــال داریم و 
حدود 1100 نفر از کارگزاران ما در شبکه فروش فعال 
هســتند. دوام صنعــت بیمــه بــه شــبکه فــروش 
بازمی گردد؛ بنابراین معتقد هستیم این افراد باید از 
کرامت ویژه ای برخوردار شوند؛ چراکه شبکه فروش 
سربازان خط مقدم محسوب شده و امروز ۸0 درصد 
پرتفوی ما را تأمین می کنند. امروز شکی نیست که 
همه کارها به آنها گره خورده و اگر به خواســته های 
آنها توجه نشود، قطعاً دچار مشکل خواهند شد. 
وقتی صحبت از افزایش ضریب نفوذ بیمه می شود، 

این موضوع در گرو دستان این افراد است.«

 آقاجری تصریح کرد: »اگر گاهی خطایی از 
طرف شــبکه فروش صورت می گیــرد، این 
موضوع نشئت گرفته از عدم آگاهی این افراد است. 
به هر حال در شــرایط فعلــی ما مدیون ایــن عزیزان 
هســتیم و ما در بیمه مرکزی بایستی گوش شنوای 

مطالبات شبکه فروش باشیم.«

 مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای 
کــه در پنــل »شــبکه فــروش، چالش هــا و 
فرصت های آن در توسعه بیمه« صحبت می کرد، 
در ادامــه گفــت: »در آیین نامــه ۸۳ و کارمــزد 
چالش هایی به وجود آمد که در نهایت به توقف در 
کار منجر شد و امروز دوستان می گویند کاش متوقف 
نمی شد. بنده معتقد هســتم اگر قرار است بحثی 
صورت گیرد، باید با مطالعه عمیق انجام شــود. در 
رابطه با آیین نامه کارمزد نظرات کارشناسان متفاوت 
اســت، ولی عمدتاً منافع نمایندگان و کارگــزاران در 

نظر گرفته می شود. 

ما معتقد هستیم در تشکل های صنفی 
بایــد وحــدت صــورت گیــرد و مــا در بیمــه 
مرکزی نمی توانیم صحبت های ۹۵ هزار نماینده را 
بشنویم؛ به همین دلیل الزم است نظرات دوستان 
از طریق رئیــس و اعضای هیئت مدیره به ســمع ما 
برسد. اما متأسفانه یکی از همین چالش ها نیامدن 
تعداد غریبــی از ایــن افراد در شوراســت که نشــان 
می دهد هنوز وحدت شــکل نگرفته و مــا تنها یک 
صدا را در این شــورا می توانیم بشــنویم. در واقع ما 
می خواهیــم نماینــدگان و مدیران شــرکت ها با هم 
چالش هــا را بررســی کننــد و یــک خروجی بــرای ما 

داشته باشند.«
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چهاردهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه فرصت بزرگ 
همگرایی دو گروه سنتی و نوآور صنعت بیمه بود

فرصت ناب گفتن و شنیدن 

REPORTگزارش

۱
در روز افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه بورس، 
بانــک و بیمه بنا بر حضــور وزیر اقتصــاد بود و 
رئیس بانک مرکزی و رئیــس کل بیمه مرکزی. 
در میان مقاماتی که نام آنها در جمع مدعوین 
دیده می شــد، اســامی رئیس ســازمان بورس، 
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلــس و معاون 
وزیر صمــت نیــز خودنمایی می کــرد، ولی گویا 
سایه شــیوع دوباره کرونا اجازه نداد مسئوالن 
بتواننــد در کنــار هــم روبــان قرمــز ایــن دوره از 

نمایشگاه را پاره کنند. 
از جمــع زیــاد مقاماتــی کــه اســامی آنهــا برای 
روز افتتاحیــه ردیــف شــده بود، کســی حضور 
نداشت و نمایشگاه بیمه با چند ساعت تأخیر 
جلوی در ورودی ســالن شــماره ۶، نه با حضور 
رئیس کل بیمه مرکزی که با حضور قائم مقام و 
هیئت عامل بیمه مرکزی، دبیر کل سندیکای 
بیمه گــران و مدیران عامــل چند شــرکت بیمه 

افتتاح شد. 
ناگفته نماند که در نهایت اهالی صنعت بیمه 
از همراهــی مقامــات و مدیــران ارشــد صنعت 
بیمــه بی نصیب نماندنــد. روز آخر نمایشــگاه 
بود که مجید بهزادپور، رئیس کل بیمه مرکزی 
با همراهی هیئتی برای بازدید راهی نمایشگاه 
بورس، بانــک و بیمه شــد و از تمامی غرفه های 

شرکت های بیمه بازدید کرد. 

2
هرچنــد بی نظمــی افتتاحیه نمایشــگاه و عدم 
حضــور مقاماتی که تــا روز قبل برگــزاری وعده 
همراهــی داده بودنــد، انتقــادات بســیاری بــه 
همراه داشــت، ولی نبایــد از غافل گیــری بزرگ 
حضــور اســتارتاپ های بیمــه ای در ایــن دوره 
از نمایشــگاه بــورس، بانــک و بیمــه به راحتــی 
گذشــت. ســالن شــماره 7 نمایشــگاه امســال 
مهمانــان خاصــی داشــت کــه بــا حضــور خود 
ســعی داشــتند بــر نقــش پررنــگ خــود در 
زمین بــازی جدید صنعــت بیمه تأکیــد کنند. 
حضــور همزمان ازکــی و بیمه بــازار به عنوان دو 
تجمیع کننــده مؤثر فــروش بیمه در کشــور در 
هیبــت غرفه هایی با رنــگ و لعابــی متفاوت از 
بقیــه و حضــور گروه هــای تازه نفس آنهــا برای 
پاســخگویی بــه مراجعــان از مــواردی بــود کــه 
بازدیدکنندگان را به خود جلب می کرد. البته از 
موارد بااهمیت این دوره از نمایشگاه همراهی 
و همگرایی اکوسیســتم نــوآوران صنعت بیمه 
کشــور بود کــه در غرفــه ای مشــترک بــا عنوان 
انجمن اینشورتک ایران سعی داشتند حضور 
رســمی خــود را بــه اهالی صنعــت بیمــه اعالم 

کنند. استارتاپ هایی که تا پیش از این هر یک 
به تنهایی با شرکت های بیمه در تعامل بودند، 
در غرفــه 1۶ ســالن 7 لوگوهای خــود را کنار هم 
قــرار داده بودند تــا به نحــوی اعالم کننــد برای 
دستیابی به اهداف و خواســته های خود راهی 
جز همگرایی در پیش ندارند؛ اســتارتاپ هایی 

نظیر موبیمه، رایین تک و... .
حضــور همزمــان شــبکه فــروش ســنتی و 
استارتاپ های بیمه ای در این دوره از نمایشگاه، 
بــر خــالف دوره هــای پیشــین نشــانی از اصــل 
همگرایی در صنعت بیمه اســت کــه می تواند 
زیرســاخت تصمیم ســازی های مشــترک را 
تقویــت کنــد؛ آن هــم در دورانــی کــه شــبکه 
کســب وکارهای نوپای بیمــه در تعامــل با نهاد 
ناظر به بیشــترین میزان اصطکاک رسیده اند 

و روزهای نفس گیری را طی می کنند. 
در چنیــن شــرایطی بــه وجــودآوردن امــکان 
همگرایــی دو طیــف متفــاوت فــروش بیمــه  نه 
فقط حاشــیه  امنــی بــرای فعالیت هــر دو گروه 
پدید می آورد که حتی در رونق بازار بیمه کشور 

نیز بی تأثیر نخواهد بود. 
 

3
»تعامل«؛ عبارتی اســت که می تــوان به عنوان 
بزرگ تریــن دســتاورد چهاردهمین نمایشــگاه 
بورس، بانــک و بیمه برای اهالــی صنعت بیمه 
نــام بــرد؛ امکانــی ناب کــه هرچنــد رگه هایــی از 
شــتاب زدگی و عــدم هماهنگــی در آن دیــده 
می شد، ولی فرصتی شد برای گفتن و شنیدن 
چالش هــا در فضایــی کــه دو گــروه ســنتی و 
نــوآور صنعــت بیمــه را در کنــار هــم گــرد آورده 
بــود. برگــزاری پنل هــای تخصصــی بــا طیــف 
مختلــف مهمانــان و ســخنوران و همراهــی 
مدیران باالدســتی بیمه مرکزی در هم نشــینی 
بــا اهالــی صنعــت بیمــه را بایــد از صحنه های 
روشن نمایشــگاه چهاردهم دانســت. هرچند 
صحبت هــا بعضــاً تکــرار گفته هــای گذشــته 
بودنــد و چالش هــا همان هایــی کــه طــی دوران 
گفته شدند و راه به جایی نبردند، ولی نشستن 
بــر ســر یــک میــز و صحبــت مســتقیم دربــاره 
تفاوت هــا و تعارض هــا بــا حضــور  نمایندگانی 
کــه بعضــاً اســتارتاپ ها را برهم زننــده بــزرگ 
صنعت بیمه می دانند و کسب وکارهای نوآوری 
که ســعی دارند مــدل جدیدی از  کســب وکار را 
وارد پیکره صنعت به شــدت محافظه کار بیمه 
کنند، اتفــاق بزرگی اســت که باید بیــش از این 
انتظارش را داشته باشیم؛ نه هر سال در دوران 
کوتاه چنــدروزه، بلکــه هــر روز و هر هفتــه برای 
رونق صنعتی که امروز روزگار پرچالشــی را طی 

می کند. 
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در هفته ای که گذشــت نمایشــگاه مالــی بــورس، بانک و 
بیمه در محل نمایشگاه های بین  المللی تهران برگزار شد 
و فعــاالن این ســه عرصه گرد هــم آمدنــد تــا از راهبردها و 
روندهای توســعه ای خود و همچنین چالش های موجود 
در فضای همکاری و تعامل با نهادهای ناظــر و رگوالتوری 
بگوینــد.  در این میــان بیمــه مرکزی به عنــوان نهــاد  ناظر 
صنعت بیمه بــا اجرای پنل هــای متفاوت حضــور فعالی 
داشــت که در هر یک به موضوعات  و چالش های کنونی 
صنعت بیمه پرداخته شد که باید اذعان داشت تغییر روند 
تعامل سنتی بیمه مرکزی در توجه به استارتاپ های نوپای 

این عرصه موضوعی کامالً مشهود بود. برگزاری پنل هایی 
با محور  لزوم به کارگیری نــوآوری در بیمه و بیان چالش ها 
و موانع آن با حضور مدیران باالدستی بیمه مرکزی نظیر 
محمدجواد آقاجری، مدیرکل نظارت بر شــبکه خدمات 
بیمه ای و قاسم نعمتی، رئیس مرکز فناوری اطالعات بیمه 
مرکزی می توانــد دریچه ای امیدوارانــه به تغییر احتمالی 

رویکرد بیمه مرکزی در دوران ریاست جدید آن باشد. 
روز دوشــنبه ســوم مرداد برای اهالی اکوسیســتم نوآوری 
صنعت بیمــه روز خاصی بــود. بیمــه مرکزی کــه تا پیش 
از ایــن کمتــر زمانــی به صــورت رســمی تصویــر مذاکــره با 

ماهیت نوآوری 
عدم سازگاری با 

قوانین کهنه است 
در چهاردهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه فعاالن 

اکوسیستم نوآوری با مدیران ارشد بیمه مرکزی در رابطه با 
روند نوآوری در صنعت بیمه و چالش های آن به بحث و 

گفت و گو نشستند 

در پنل »نوآوری در صنعت بیمه« فعاالن دو گروه فروش سنتی 
و آنالین به بیان چالش های پیش رو پرداختند  

نوآوری در بیمه از معنا تهی شده است

REPORTگزارش

یکی از مهم ترین پنل هایی که در چهاردهمین 
نمایشــگاه بــورس، بانــک و بیمــه مشــتاقان 
بســیاری را بــه ســالن همایــش بیمــه مرکــزی 
کشاند، پنل نوآوری در صنعت بیمه )الزامات 
و چالش ها( بود. حضور محمدجواد آقاجری، 
مدیرکل نظارت بر شــبکه خدمــات بیمه ای در 
نشستی که قرار بود از نوآوری در بیمه صحبت 
شود، به حتم می توانست بسیاری از چالش ها 
را بازگــو کند. در این پنل قاســم نعمتی، رئیس 
مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات بیمه مرکزی؛ 
محمدرضا فرحی، مدیرعامــل بیمه بازار؛ علی 
مقیمی اصل، مدیرعامل کارگزاری رسمی بیمه 
سپهر؛ میالد شهر و اسد اسدی، عضو کارگروه 
شبکه فروش و بازاریابی ســندیکای بیمه گران 

ایران نیز حضور داشتند. 
اســتقبال از بســتر نــوآوری با رعایــت ضوابط، 
رعایــت حقــوق تمامــی ذی نفعــان، تعامــل 
ســازنده شــرکت های بیمــه، اســتارتاپ ها و 
نهــاد ناظــر، داشــتن اکوسیســتم ســالم، لزوم 
تدویــن آیین نامه فنــاوری اطالعــات، روزآمدی 
مقررات، لزوم صیانت از اطالعات بیمه گزاران، 
نوآوری از منظر تاریخی، لزوم دوری از فرهنگ 
پرتفومحــور، گذر نــوآوری از فرایندهای علمی، 
تعریــف نــوآوری و اســتارتاپ، اســتانداردهای 
اســتارتاپی، تــب دیجیتالی شــدن، تمرکــز بــر 
فــروش آنالیــن و غفلــت از ســایر نوآوری هــای 
صنعت بیمــه، نمونــه اســتارتاپ های جهانی، 
پیشــنهادهایی همچون راه اندازی سندباکس 
و اجبــار فنــاوری تلماتیــک بــرای خودروهــا از 

مهم ترین مسائل مطرح شده در این پنل بود.
در این میان اما صحبت های اسد اسدی، عضو 
کارگروه بازاریابی و فروش سندیکای بیمه گران 
ایــران قابــل توجــه بــود. او بــه تعریــف نــوآوری 

پرداخت و ریشــه های همه چالش هــای امروز 
اکوسیستم نوآوری بیمه را ناشی از عدم درک و 
شناخت درست تعریف واژه نوآوری تلقی کرد. 
او در این باره گفت: »الزم است برای هر بحثی 
ابتدا ســراغ تعاریف و مفاهیم برویم؛ نوآوری، 
اســتارتاپ و دانش بنیــان. در صنعــت بیمــه 
تعاریــف متعــددی برای اســتارتاپ ارائه شــده 
اســت. در تعریفی جامع چند ویژگی به عنوان 
یک کسب وکار اســتارتاپی عنوان شده است. 
استارتاپ مدلی تکرارپذیر دارد، یعنی اگر برای 
۳0 نفر قابل ارائه باشد، برای ۳000 نفر هم قابل 
ارائــه خواهــد بود، حــول محــور فناوری شــکل 
می گیرد و پتانســیل رشــد باالیــی دارد. برخی 
کلمــات وقتــی زیــاد بــه کار بــرده می شــوند، از 
مفهوم تهی می شوند و در اجرا مسیر دیگری را 
در پیش می گیرند، مانند تب دیجیتالی شدن 

در صنعت بیمه.«
اسدی معتقد است تا قبل از تدوین آیین نامه 
کارگزاران برخط و ورود نهاد ناظر و اخیراً سوئیچ 
بیمه مرکــزی، اســتارتاپ های بیمــه ای آنچنان 
در راســتای ضوابــط صنعــت بیمــه حرکــت 
نمی کردند. او در این باره گفت: »آیا شرکت های 
پیشــرو تمامی فعالیت های خــود را دیجیتالی 
کردند؟ امــروز در ایــران اغلــب اســتارتاپ های 
فعلی صنعت بر کانال هــای توزیع تمرکز دارند 
و به مدل فروش آنالین روی آورده اند، اما چند 
درصد از مردم ســایر نقاط دنیــا بیمه نامه ها را 
اینترنتــی می خرند؟ مثالً در آمریــکا حدود ۵0 
درصد، آسیای جنوب شرقی حدود ۴0 درصد، 
فرانســه ۳۸ درصــد و در هلنــد و کانــادا فقــط 
۳0 درصــد مــردم بیمه نامــه خــود را به صــورت 
اینترنتــی می خرنــد. آیــا نــوآوری فقــط باید در 

کانال های توزیع و فروش متمرکز باشد؟«
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حامد ولی پوری، مدیرعامل ازکی، نمایشگاه بورس، بانک و بیمه را 
محرک همگرایی در صنعت بیمه می داند 

هدف ما خلق ارزش از راه تعامل است 

INTERVIEWگفتوگو

 حضــور اســتارتاپ های بیمــه ای در 
چهاردهمین نمایشــگاه بورس، بانک و 
بیمه را باید اتفاق بزرگ این دوره از نمایشگاه تلقی 
کــرد. تالقــی شــرکت های بیمــه و شــمار فــراوان 
نمایندگانشان که هنوز بیشترین بار فروش بیمه 
را به صورت چهره به چهره به دوش می کشند با 
اســتارتاپ های فروش بیمه در نمایشگاه بیمه را 
باید نقطه روشــنی در صنعت بیمه دانست. در 
این میان حامد ولی پور، مدیرعامل شــرکت ازکی 
درباره حضور این شرکت در این دوره از نمایشگاه 
توضیح داد و از برنامه های فعلی و آتی ازکی سخن 

گفت.

 حامد ولی پوری، مدیرعامل شرکت ازکی 
درباره حضور این شــرکت در نمایشگاه 
بین المللــی بــورس، بانــک و بیمــه توضیــح داد: 
»کسب وکارها جوانب مختلفی دارند و برای خلق 
ارزش بایــد با ســایر حلقه های زنجیــره در تعامل 
مداوم باشند. یکی از حلقه های این زنجیره در کار 
مــا، مشــتری اســت و حلقــه دیگــر زنجیــره هــم 
تأمین کننده اســت. در برخی از کسب وکارها که 
شبیه کسب وکار ماست؛ یعنی اعمال تنظیم گری 
در آنها جدی است و تأمین کننده  های آن محدود 
هســتند، فضایــی کــه بتــوان بــا تأمین کننده هــا 
به صورت تجمیعی در یک مکان تعامل و ارتباط 
چهره به چهره داشت و رگوالتور هم آنجا حضور 
داشــته باشــد، بســیار جذاب اســت. نمایشگاه 
بین المللی بورس، بانک و بیمه هم چنین فضایی 
دارد و طــی چنــد روز می تــوان بــا افــراد ذی نفوذ، 
کلیــدی و تأثیرگذار در ایــن حوزه، دیدار داشــت. 
همچنین معموالً یک اتمسفری به وجود می آید 
که جنب وجوش به جریان درآمده در آن می تواند 
به تصمیم گیری هــا کمک کرده و به نوعی شــبیه 

یک محرک عمل کند.«

چنیــن  برگــزاری  او  عقیــده  بــه   
نمایشــگاه های تخصصی خصوصاً در 
حوزه بیمه که شاید جامعه مخاطب آن چندان 
عمومی نیســت، بــرای شــرکت هایی نظیــر ازکی 
به نوعی کارکرد B2B دارد و در مواردی هم می تواند 

کارکرد B2G داشته باشد.

 ولی پوری در خصوص برنامه های جاری 
ازکــی عنــوان کــرد: »یکــی از مهم تریــن 
اهداف ما این است که برنامه های خود را فقط به 
بیمه محدود نکنیم؛ یعنی رؤیای شــکل گیری 
ازکی این بوده که: »از کی چی بگیرم؟«، حاال آن 
چیــز می توانــد بیمــه باشــد یــا مــوارد دیگــر؛ 
بنابرایــن مــا عمــالً خــود را در کنــار ازکــی وام 
می بینیــم. به جــز ایــن برنامــه مهــم مــا 
عمیق شــدن در صنعــت بیمــه اســت؛ امــا 
صادقانــه ما بــا صنعتــی مواجه هســتیم که 

بسیار کند است و اگر بخواهیم این صنعت را با 
تحــول و نــوآوری همــراه کنیــم، بایــد در مقــام 
مذاکره کننده در تعامل با تأمین کننده بسیار قوی 

عمل کنیم.«

 او ادامــه داد: »مــا اکنــون از نقطــه یــک 
فروشــنده قــوی، به تدریــج بــه ســمت 
پایه های دیگر اینشــورتک حرکــت می کنیم. در 
حال حاضر ما توانستیم تأمین سرویس خسارت 
آنالین را داشته باشیم. همچنین در حال  توسعه 
یک سرویس کامل برای مشــتری هستیم و وارد 
مذاکره شدیم تا در الیه های بعدی بیمه هم عمیق 

شویم.«

 ولی پوری در پاسخ به اینکه آیا ازکی فقط 
یک واسطه اســت، توضیح داد: »اجازه 
دهید ابتدا من یک اختالف نظــری که با برخی از 
فعاالن این حوزه در خصوص کارکرد استارتاپ ها 
دارم، بیــان کنــم. اکنــون برخــی معتقدنــد، 
اســتارتاپ های حاضر در این صنعت قرار است 
چه نوآوری داشــته باشــند؟ باید بگویم که بنیان 
اصلی کسب وکار به نوآوری نیست، اصالت ما هم 
بیشــتر از آنکه به نوآوری مربوط باشــد به قدرت 
راه انداختــن یــک کســب وکار بازمی گــردد. حاال 
ممکن است برای راه اندازی یک کسب وکار موفق 
دســت به نوآوری هم زد امــا لزوماً ایــن به معنای 
خلق ارزش نیســت. دو مؤلفه اصلی خلق ارزش 

سهم از بازار و رشد در بازار است.«

استارتاپ های بیمه ای را به رخ کشــیده بود - هرچه بود در 
فضایی غیررسانه ای و پشت درهای بسته - این بار قرار بود با 
نمایندگان اکوسیستم نوآوری بر سر یک میز بنشیند. حاال 
نهاد ناظر بعد از کش وقوس های فراوان و جنجال  های اجرای 
پروژه سوئیچ بیمه مرکزی آمده بود تا در کنار فعاالن عرصه 
نوآوری از چرایی ها و چگونگی این طرح بگوید و پاسخگوی 

دغدغه های کسب وکارهای صنعت بیمه باشد. 
این پنــل بــا عنــوان »مشــکالت قانون گــذاری« و تمرکز بر 
مبحث سوئیچ صنعت بیمه با مدیریت سیدقاسم نعمتی، 
رئیس مرکز فنــاوری اطالعات و ارتباطات بیمــه مرکزی و با 
حضور حسن رضا عباسیان فر، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و 
امور فنی بیمه مرکزی؛ حمید پروازی، دبیر کارگروه توسعه 
کسب وکارهای نوین سندیکای بیمه گران؛ حامد کاظمی، 
رئیس هیئت مدیره رایین تک؛ حامد ولی پوری، مدیرعامل 
ازکی و روح هللا حیدری، مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات 

بیمه پارسیان برگزار شد. 
در ابتدای این نشست روح هللا حیدری، درباره چالش های 
قانون گذاری در فضای اکوسیســتم نــوآوری گفت و اینکه 
نــوآوری ساختارشــکن اســت و در ماهیــت خــود بــا قانون 
ســازگاری نــدارد: »ماهیت اینشــورتک با قانون ســازگاری 
ندارد. امــا اســتارتاپ ها راه خــود را پیدا می کننــد و منتظر 
قانون گذاری نمی مانند. تحول دیجیتال تغییر در ســبک 
زندگی را رقم زده است. اگر چالش های این حوزه رفع شود، 
سد بزرگی برداشته می شود. مسئله سوئیچ بیمه مرکزی 
نیز باید در فضایی آرام و با مشــارکت ذی نفعان حل شــود 
و دغدغه های شبکه های فروش و استارتاپ ها نیز شنیده 

شود.«
در ادامه حامد ولی پوری درباره تعریف ماهیت سوئیچ بیمه 
مرکزی توضیح داد: »اگر به مدل کســب وکارها نگاه کنیم، 
اصالت بر ارزش و سهم گیری از بازار و ایجاد مزیت رقابتی 
اســت که بــرای ایجــاد آن ابزارهــای مختلفــی وجــود دارد. 
فناوری و کدنویسی دو عاملی است که مزیت رقابتی را در 
تجربه کاربری آسان می کند و همچنین قیمت تمام شده را 
کاهش می دهد. این مزیت ها می تواند سهم بیشتری از بازار 

را برای کسب  وکارها ایجاد کند، اما مدل های ساختارشکن، 
مقاومت به وجود می آورد و در اینجاست که رگوالتور نقش 
تصمیم گیری و تنظیم گری دارد و باید حامی حقوق مردم 
نیز باشــد. همچنین رگوالتــور در طــرف اســتارتاپ ها باید 
تسهیلگر باشد و با توجه به دغدغه های این حوزه اقدام به 

تنظیم گری کند.«
او در ادامــه دربــاره محل اختالف اســتارتاپ ها در ســوئیچ 
بیمه مرکزی عنوان کرد: »کسب وکارهای جدید به ابزار نیاز 
دارند و در حوزه بیمه این ابزار در اختیار رگوالتور است؛ این 
مسئله محل اختالف ماست. اگر به تجربه  کشورهای دنیا 
در این زمینه نگاه کنید، آنها اگر ابزاری را در اختیار بازار قرار 
می دهند، آن را در فضایی رقابتی عرضه می کنند و مکانیسم 
اصلی بازار آزاد رقابت است. در صنعت بیمه این فضا وجود 
ندارد و به نظرم بایستی سازوکار فعالیت در فضای رقابتی 
شکل بگیرد و این ابزارها را در اختیار استارتاپ ها قرار دهیم. 
با این حال در فضای کنونی ایجاد گفتمان تعاملی بسیار 

اهمیت دارد.« 
قاســم نعمتی در پاســخ به ولی پــوری گفت: »هــر فضایی 
شــرایط خــاص خــودش را دارد و در مقام مقایســه با دیگر 
کشورها باید عوامل دیگری نیز لحاظ شود؛ چراکه نگاه ما 
به فضای اکوسیســتم خودمان اســت و بر این اســاس نیز 

شیوه های عملیاتی خود را طراحی می کنیم.« 
در ادامه حامد کاظمی درباره ماهیت سوئیچ بیمه مرکزی 
اشاره کرد: »سوئیچ یا هر ابزار نظارتی دیگر از قوانین حاکم 
بر کشور پیروی می کند و بر کسی پوشیده نیست که قوانین 
حمایتــی هســتند و بــرای آزار و اذیــت اعمال نمی شــوند. 
قانون حکــم خط کــش را دارد و ایــن خط کــش می تواند در 
موقعیت های مختلف به کار گرفته می شــود. اما در اینجا 
سؤال این است که روال قانون گذاری در بیمه مرکزی چگونه 

است و ما در کجا می توانیم ورود کنیم؟« 
حمید پروازی نیز رویکرد سوئیچ بیمه مرکزی را از دو جنبه 
مورد بررسی قرار داد. او در این باره گفت: »باید به سوئیچ از 
دو زاویه نگاه کرد؛ نخســت دغدغه نمایندگان برای ایجاد 
عدالت و دیگر مدل کســب وکاری. در سطح کسب وکاری 
مدل سوئیچ چالش های فعلی را به وجود آمده است. به نظر 
می رسد ورود نهاد ناظر به مسئله موجودیت کسب وکارها، 
ایجاد نوعــی انحصــار، مداخلــه در مختصــات اقتصادی 
کســب وکاری اســتارتاپ ها، قیمت گذاری در بــازار غیرآزاد 
و همچنین اعمال ســلیقه از مهم ترین مســائل جاری در 

مسئله سوئیچ باشد.«
نعمتی در پاسخ پروازی افزود: »در فضایی که هر کس برای 
خودش ساختارشکنی دارد، ما تالش داریم در این فضا با 
تعامل روبه جلو حرکت کنیم، اما شیوه عملکرد مهم است. 
ما قبل از ارائه هر آیین نامه گفت وگوهای فراوانی با فعاالن 
این حــوزه انجام دادیــم و این فضــا از این به بعد نیــز ادامه 
خواهد داشت. بیمه مرکزی حامی نوآوری است، اما موافق 
نوآوری به روش درست است. معتقدم یک جانبه نگری در 

این فضا ما را دچار مشکل خواهد کرد.«
و در نهایــت رضــا عباســیان فرد در پاســخ بــه دغدغه های 
مطرح در این پنل از سمت بیمه مرکزی صحبت کرد : »ما 
برای انجام پروژه سوئیچ مطالعات تطبیقی انجام دادیم و 
بستر فعالیتی استارتاپ ها را در این حوزه رصد کردیم. ما 
برای انجام این مهم کارگروهی تشــکیل دادیم که در طول 
بیش از یک ســال روی این موضوع کار می کــرد و به نحوی 
تجمیع نظرات فعاالن این عرصه و حاصل جلسات فراوان 
بود. موضوع، سوئیچ در آیین نامه بود و پیشنهاد بنده بود 
که کمیسیونی مشترک با ذی نفعان شکل بگیرد. در حال 
حاضر نیز آمادگی الزم برای اصالح آیین نامــه وجود دارد. 
بیمه مرکزی به حوزه تصدی گــری ورود نمی کند و موضوع 
انحصار نیز مطرح نیست، بلکه حاکمیت بر اعمال مقررات 
و نظارت بر حوزه آی تی برای ما اهمیت دارد. ما شاید سوئیچ 
را خوب تعریف نکرده ایم، تالش این بود تا یک مؤسسه در 
صنعت بیمه داشته باشیم که بتواند ابزار نظارتی ما باشد، 

نه آنکه در صنعت دخالت کند.«

   عکس:  نسیم اعتمادی
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کسب و کار
B U S I N E S S

 رونمایی از آخرین 
محصوالت فناوران خبره 

در نمایشگاه بیمه 

نسل پنجم سامانه 
جامع بیمه گری 

در راه است 
 شــرکت فناوران اطالعات خبره 
به عنوان هســته اصلی عملیات 
بیمه گری در کشور از جدید ترین و آخرین 
دســتاوردهای نرم افــزاری این شــرکت در 
نمایشــگاه بورس، بانک و بیمــه رونمایی 
کــرد. ایمانی مهــر دربــاره حضور شــرکت 
فنــاوران اطالعات خبــره در چهاردهمین 
نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه 
می گوید: »فناوران هم اکنون با 2۴ شرکت 
بیمه در حوزه توانمندسازی نرم افزاری در 
حال همکاری است و بر همین اساس ۵0 
درصد پرتفوی صنعت بیمــه در نرم افزار 
شــرکت فنــاوران پــردازش می شــود. مــا 
هم اکنــون بــه ۴0 میلیــون بیمه شــده 
سرویس رسانی می کنیم و از همین حیث 
در موقعیت استراتژیکی قرار داریم. هدف 
مــا از حضــور در این نمایشــگاه یــادآوری 
پیشــینه و اعــالم برنامه  هــای جــاری و 
دســتاوردهای آتــی فنــاوران در صنعــت 

بیمه است.«

 قائم مقــام مدیرعامــل شــرکت 
از  خبــره  اطالعــات  فنــاوران 
محصــوالت جدیــد ایــن شــرکت نیــز 
می گویــد: »نســل پنجــم ســامانه جامع 
بیمه گری بنیان که حاصل R&D سه ساله 
و دو سال پیاده سازی توسط متخصصان 
فناوران است، در این نمایشگاه رونمایی 
شــد. در نســل پنجــم بنیــان تحــوالت 
شــگرفی را بــا هــدف تســریع حرکــت بــه 
سمت مرزهای بیمه گری دیجیتال شاهد 

خواهیم بود.«

 ایمانی مهــر در ادامه از توســعه 
رویکــرد داده محــور در صنعــت 
بیمه و پاسخی که این شرکت به این نیاز 
صنعت بیمه داده اســت، می گوید: »در 
توســعه رویکــرد داده محــور نیــز بــه انبار 
داده هــا و آخریــن تحــوالت ایــن حــوزه و 
همچنین نرم افزارهــای تحلیلی خواهیم 
پرداخت. بــرای اولین بار نیز از انبــار داده 
جامع که به نوعی دیتای کل شــرکت های 
بیمــه بــه شــکل فناورانــه در آن منعکس 
شــده، رونمایــی خواهیــم کــرد. بــه نظرم 
ارمغان این محصول افزایش هوشمندی 

در کل صنعت بیمه است.«

COVER STORYداستانجلد

درابتــدابفرماییــدآیــاشــرکتفنــاوران
بهعنوانهســتهاصلیعملیاتبیمهگری،توانسته
همسوبانیازاکوسیستمنوآوریدرزیرساختهای

خودتغییروتحولایجادکند؟
نقش فناوران در صنعت بیمه این ضرورت را ایجاد می کند که 
همواره افق های کسب وکاری را رصد کند و همگام با آخرین 
روندها در به کارگیــری فناوری در کســب وکارها حرکت کند. 
تحول دیجیتال در ایران حدود دو، سه سال است که مطرح 

شــده و به لحاظ زمانــی بــا روندهــای جهانی فاصلــه اندکی 
دارد. از طرفی تحول دیجیتال در ارتباط تنگاتنگی با انقالب 
صنعتی چهارم قــرار دارد. ما نیــز در فناوران رســالت خود را 
انطباق محصوالت مان در راستای روندهای حاکم بر فضای 
کسب وکار می دانیم، ولی نکته ای که در این میان وجود دارد، 
این است که آیا تحول دیجیتال فقط محدود به حوزه فناوری 
است یا آنکه در وهله اول ما نیاز داریم نوعی تفکر دیجیتال 
در عرصه کسب وکاری شکل بگیرد؟ به نظر می رسد به تبع 

شــکل گیری این تفکر دیجیتال فناوری بتواند آمادگی های 
الزم را برای حرکت در مســیر روندهای دیجیتالی به دســت  
آورد. در ایــن مســیر می توانیــم از مدل هــای رایــج در دنیا در 
بحث تحول دیجیتال صحبت کنیم؛ تجارب آکادمیک مثل 
»مدل وسترمن«، »مدل راجرز« و یکسری مدل های دیگر یا 
مدل »دیلویت« که یک تحول عملی دیجیتال به وجود آورد 
که از همه مدل ها خالصه تر بود و به پنج مرکز تحول محدود 
می شــد؛ مشــتری، اســتراتژی، عملیات، فناوری اطالعات و 

برای تحول دیجیتال به تفکر 
دیجیتال در صنعت بیمه نیازمندیم 

مهدی ایمانی مهر، قائم مقام مدیرعامل شرکت فناوران اطالعات خبره در گفت وگو با 
بیمه دیجیتال از نقش فناوری در صنعت بیمه گفت و از لزوم داشتن یک تفکر دیجیتال 

در پیکره صنعت بیمه صحبت کرد 
امروزشرکتفناوراناطالعاتخبرهدرمرکزیتهرگونهعملیاتبیمهگریکشورقراردارد.گسترهفعالیتهایاینشرکتدرصنعتبیمهآنقدروسیعاستکهزیرساختهایفناوران
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فرهنگ. فناوری در تالش است به سمت دیجیتالی شدن هرچه 
بیشــتر پیش برود، اما باید پرســید در دیگر حوزه ها حرکت به 

کدام سو است؟ 

یعنیشمامعتقدیدآمادگیفناورانهفرایندی
پیشینیاستودرابتدابایدفرهنگدیجیتالحاکم
شودتافناوریکارخودراپیشببرد.پسبااینحساب،
چهعاملیباعثکندیرونددیجیتالیشــدنصنعت

بیمهشدهاست؟
من معتقدم هنوز به طــور کامل فرهنگ دیجیتــال در صنعت 
بیمه شــکل نگرفته و تعارض عمده ای میان کانال های ســنتی 
و کانال هــای دیجیتــال برقرار اســت که حاصل فرهنــگ نابالغ 
دیجیتالی در کشــور اســت. در وضعیتی که شرکت های بیمه 
۸0 درصد پرتفوی خود را از طریق بیمه ثالث و درمان مدیریت 
می کنند، اساساً به گسترش کسب وکار بر پایه رویکرد دیجیتالی 
توجهی نخواهد شد. تا زمانی که دغدغه شرکت های بیمه، بیمه 
ثالــث و درمان اســت -که فضایی اشباع شــده اســت- چگونه 

می توان از صنعت بیمه انتظار نوآوری داشت؟
 من معتقدم در ســال های اخیر در  صنعت بیمــه در الیه ارائه 
ارزش، نوآوری هایی اتفاق افتاده، ولی در الیه خلق ارزش )خلق 
ارزش جدیــد بیمــه ای بــرای مشــتریان( عمــالً کاری نکرده ایم. 
همچنین مــا بیمه گــری الکترونیــک را بــا بیمه گــری دیجیتال 
اشــتباه گرفته ایم و ارزش های بیمه ای سنتی را در کانال تعامل 
الکترونیکی برده ایم که از این حیث دســتاوردهایی به دســت 
آمده اســت، اما زمانی کــه می گوییم بیمه گری دیجیتــال، باید 
توانایی ویژه ســازی خدمات، چه در ســطح نرخ و چه در ســطح 
شرایط را برای مشتریان فراهم آوریم. در بیمه گری دیجیتال راه 
نرفته بسیار است، ولی ما به افق زمانی دو سال آینده خوش بین 

هستیم.
دربرخــیمحافــلاززیرســاختفنــاوران

بهعنوانمانعیبرایتوسعهکانالهایفروشآنالیننام
بردهمیشود.اینموضوعچقدردرستاستوپاسخ

شمابهایننگاهچیست؟
من اســم ایــن نــگاه را افســانه منحــط می گــذارم. بــه نظرم 
ایــن نــگاه برآمــده از تعــارض میــان کانال هــای ســنتی و 
مــدرن موجــود در صنعــت بیمــه ایــران اســت. APIهــای 
فناوران در حال حاضر در برخی شــرکت های بیمه در حال 
بهره برداری اســت؛ این در حالی اســت که تا دو، ســه سال 
پیــش بســیاری می گفتنــد محــال اســت کــه ارائــه بیمه در 
حوزه عمــر و ســرمایه گذاری از طریق API صادر شــود، ولی 
هم اکنــون شــرکت بیمــه ای هســت کــه بیــش از 2۵ درصد 
بیمه نامه هــای خــود را بــر پایــه APIهــای فنــاوران صــادر 
می کنــد. در حــوزه ثالث نیز وضــع به همین منوال اســت و 
در مجموع، شــرکت های بیمه کارآفرین، ســامان، ســرمد و 
دیگران از طریق همین APIها بیمه نامه به مشــتریان ارائه 
می دهنــد. با نــوع تعاملی کــه فناوران بــا شــرکت های بیمه 
دارد، وجــود چنیــن ذهنیتــی نســبت بــه فنــاوران که شــما 
مدعــی آن هســتید، بــرای مــن کمــی عجیــب اســت. البته 
بخشی از این ذهنیت شاید به شرکت های بیمه ای برگردد 
API که هنوز نتوانسته اند به دلیل برخی مناسبات تجاری
های فناوران را در اختیار بگیرند که امروز این شرکت ها در 

اقلیت هستند.

آقــایایمانیمهــردرحــالحاضــرچــه
محدودیتهایــیازســمتفنــاورانیــاازســوی
شــرکتهایبیمــهبــرایدراختيــارگذاشــتن
وبسرویسهایاستعالم،صدوروخسارتبیمهبه

تیمهایاستارتاپیوجوددارد؟
مــا در حــوزه API بــدون اغــراق مشــکل بازدارنــده ای بــرای ارائه 
سرویس نداریم. البته شاید در سال های 1۳۹۶-1۳۹۵ ارائه API را 
برای تکمیل سرویس هایمان در نظر داشتیم؛ چراکه در آن زمان 
نیاز به API  در بازار آنچنان مشهود نبود. فناوران به عنوان یک 
مؤسسه انتفاعی باید منابعش را در حوزه هایی تخصیص دهد 
که نسبت به آن سرویس نیاز روز وجود دارد. خاصه در شرایطی 
که مهاجــرت نیروی انســانی از کشــور و همچنیــن جابه جایی 

نیروی انســانی از صنعت بیمه به 
ســایر صنایــع افزایش یافتــه و این 
موضوع می تواند تهدید بزرگی برای 
صنعت بیمه باشد. تالش فناوران 
این بوده که ۴00 نیروی متخصص را 
برای سرویس دهی به صنعت بیمه 
نگه دارد. با این همه، در ســال های 
1۳۹۶-1۳۹۵ نــگاه صنعــت بیمــه 
به ســمت نیازهای جاری بــود، ولی 
ما از همان زمــان رویکــرد API  را در 
صنعت بیمه بنیان نهادیم. امروز 
نیز شــاهد هســتیم که این APIها 
در حوزه صدور و در حوزه خســارت 

به ویژه خســارت درمان در حال فعالیت هستند. آمارها نشان 
می دهــد در مــاه گذشــته بیــش از یــک میلیــون معرفی نامــه 
الکترونیکی درمان برای مدیریت حوزه خسارت درمان از طریق 
APIهای فناوران و سامانه مدیریت الکترونیکی درمان فراخوانی 

شده است. 

دررابطهباتیمهایاستارتاپینیزهمینروند
حاکماستیامحدودیتهادرحوزهاستعالموصدور

همچنانادامهدارد؟
در حــال حاضــر در رابطه با تیم هــای اســتارتاپی نیز فنــاوران با 
شرکت »ســیناد« و »ترنج« در حوزه خســارت درمان همکاری 
دارد، ولــی داســتان حــوزه صدور قــدری متفــاوت اســت. ما در 
حوزه صدور با بازیگران اصلی در تعامل هســتیم و از نظر فنی 
نیز آمادگــی داریــم، امــا زمــان عملیاتی شــدن این موضــوع بر 
اساس خواســت بیمه مرکزی در ارائه APIها به استارتاپ های 
دیجیتال تغییر کرده و فناوران APIهای خود را در اختیار بیمه 

مرکزی قرار داده است. حال اینکه چگونه دیگر APIها فراخوانی 
می شوند، بحث جداگانه ای است. اما API فناوران آماده است 

و محدودیتی نیز ندارد. 

یعنیشمامحدودیتیبرایارائهسرویسبه
استارتاپهاندارید؟

در سال گذشــته از طریق چند اســتارتاپ مانند »آروان تک« و 
»ایمنتا« کلیه مستندات مربوط به APIهای فناوران در اختیار 
استارتاپ ها قرار گرفت و هر شرکت دیگری که تمایل به همکاری 
با فناوران در ایــن حوزه دارد، می تواند با واحد توســعه ارتباط با 
همکاران تجاری فناوران تماس بگیرد. در حوزه صدور نیز ما باید 
چالش های بحث سوئیچ بیمه مرکزی را در نظر بگیریم، اما در 
حوزه خســارت APIهای ما در حال بهره برداری اســت و امکان 

ارائه به دیگر بازیگران نیز وجود دارد. 

درحوزهاستعالموضعیتچگونهاست؟
استعالم در رشته های مختلف وجود دارد و قدمی برای صدور 

است.

پساســتعالموخســارتبرایاستارتاپها
ممکناست،ولیبحثصدورهمچناناماواگردارد؟

مــا در بحــث صــدور، API  داریــم و در حــال حاضــر توســط 
شرکت های بیمه صادر می شود، ولی اینکه بازیگری در سطح 
استارتاپ های دیجیتالی بخواهد عملیات صدور را انجام بدهد، 

نیازمند شفاف سازی بیشتر با بیمه مرکزی است.

زیرساختفناورانبهچهمیزانبافناوریهای
برنامهنویسی،پایگاهداده،تجربهکاربریو...بهروزشده
اســت؟چــونحداقــلدربــارهسیســتمصــدوریکــه
هماکنوندراختیارشعبشرکتهایبیمهیانمایندگان
آنهاست،بسیارمیشنویمکهآنهاازفرایندهایپیچیده
وقطعیهایسیستمدرطولروزناراضیهستند.پاسخ

شماچیست؟
برای ارائه یک ســرویس به مشتری نهایی یکســری معیارها و 
پارامترهایی دخیل هســتند؛ در این رابطه نیز نرم  افزار فناوران 
در اکوسیستم گسترده با سنهاب 
بیمه مرکزی بــرای اخذ کــد یکتا در 
ارتباط است. سنهاب بیمه مرکزی 
نیز با ســرویس هایی چون سامانه 
ثبت احوال، اداره راهــداری، نیروی 
انتظامــی و دیگــر بازیگــران ارتباط 
دارد کــه تمــام اینهــا نرم افزارهایــی 
هستند که به سخت افزارهایی نیاز 
دارند. به جز این، خــود این نرم افزار 
باید در دیتاسنتر شرکت بیمه باال 
بیایــد و ســخت افزارهای کاربر این 
نرم افــزار نیز نقــش عمــده ای دارد. 
همچنیــن اینترنــت شــرکت بیمه 
و نمایندگی و اینترنت پشــت دیتاســنتر باید بتوانــد ارتباط را 
به خوبی برقرار کند. در صنعت بانکی عمدتاً خود بانک اینترنت 
را برای شعب فراهم می کند و موبایل اپلیکیشن هایی که کاربران 
از آنها استفاده می کنند نیز  وابسته به اینترنت همراه خودشان 
اســت. فناوران یکــی از اصلی تریــن بازیگــران حوزه فنــاوری در 
صنعت بیمه است، اما تمام زنجیره باال را در اختیار ندارد. برای 
مثال دیتاسنتر، دیتاسنتر شرکت بیمه است که متأسفانه در 
صنعت بیمه مفهوم دیتاسنتر به اتاق سرور تقلیل پیدا کرده 

است. 
یــک مثــال در اینجــا می زنــم؛ در 1۳ آذر 1۳۹۹ بــود کــه یکــی از 
شرکت های بیمه درخواست قطعی ۳۶ساعته برای ارتقای برق 
دیتاسنتر خود داشت. فناوران همان روز تبریک روز بیمه را در 
اینستاگرام خود پست کرده بود. نماینده زیر این پست کامنت 
گذاشته بود: »شما ما رو ۳۶ ساعت قطع نکن، تبریک روز بیمه 
پیشکش!« در حالی که این قطعی به درخواست خود شرکت 

انجام شده بود.

اماســهمنرمافــزارفنــاوراندراینقطعیها
چقدراست؟

بدیهی اســت که فقط امالی نانوشــته اســت کــه غلط نــدارد! 
ماهیت نرم افزار در هر شــرکت و صنعتی این است که بعضی 
اوقــات بــا نقایصــی همــراه باشــد، امــا رویکــرد مواجهه بــا این 
رخدادهاســت که درجه بلــوغ ارائه دهنــده ســرویس را تعیین 
می کند. ما همیشه تالش کرده ایم پاســخ مناسبی به نیازهای 
فناورانه اکوسیستم بدهیم و همکاران ما در واحد مانیتورینگ، 
به صورت 2۴ساعته و در هفت روز هفته در حال پایش وضعیت 
ســرویس دهی نرم افزار هســتند، امــا آیا فنــاوران تمــام زنجیره 
مورد نیاز بــرای ارائه خدمــت را در اختیــار دارد؟ بدیهی اســت 
که در ایــن خصــوص، پارامترهای مختلفــی باید مورد بررســی 
قرار گیرد. زیرســاخت شــرکت های بیمه بایــد ارتقا پیــدا کند. 
واحدهای فناوری اطالعات شرکت های بیمه، گواهی می دهند 
که در اکثر شرکت های بیمه وضعیت مرکز داده حال و روز خوبی 
ندارد و ضرورت دارد مدیریت ارشــد شــرکت های بیمــه در این 
خصوص تدبیر جدی تری بیندیشــند. این زیرساخت ها برای 
خدمت رســانی 7×2۴ به بیمه گزاران و شبکه گســترده فروش 
کافی نیســت. از ســویی دیگر، برخــی موضوعات دیگــر هم در 
ادراک کاربران تأثیر می گذارد که باید مدیریت شود. زمانی که از 
شرکت بیمه تماس می گیرند که کاربران ما در فالن استان قطع 
هستند، آیا لزوماً به نرم افزار بر می گردد؟ چرا فقط در فالن استان 
این مشکل وجود دارد و سایر استان ها بدون مشکل هستند؟ به 
نظر شما این مشکل، علی القاعده به حوزه اینترنت بر نمی گردد؟ 
نکتــه مهــم دیگــری نیــز وجــود دارد؛ در شــبکه بانکــی، روی 
سخت افزار کاربران فقط و فقط نرم افزارهای بانکی استقرار دارد، 
اما هنوز تفکیک مشخصی بین رایانه های شخصی و اداری در 
صنعت بیمه و سمت کاربران وجود نداشته و متأسفانه شاهد 
این هستیم که نرم افزارهای غیربیمه ای که منابع سخت افزاری 
کاربــر را به شــدت به خــود اختصــاص داده اســت، همزمــان با 
نرم افزار »بنیان« در حال اســتفاده اســت. همیــن موضوعات 
به ظاهر پیش پا افتاده امکان کاربری مطلوب را سلب می کند. از 
سویی دیگر، متأسفانه ظرفیت نیروی انسانی شرکت های بیمه 
برای پاســخگویی به نیازهای مبرم شــبکه فروش کافی نبوده و 
تمام تالش های عزیزان واحدهای فناوری در شرکت های بیمه به 
 خاطر همین محدودیت ها نمی تواند رضایت حداکثری شبکه 
فروش را برآورده سازد، بنابراین توجیهی به جز پناه بردن به همان 
افسانه های منحط باقی نمی ماند. به عبارت دیگر، گویی ابر و باد 
و مه و خورشید و فلک دست در دســت هم داده اند تا با وجود 
تالش هــای گســترده، چالش های شــبکه فــروش در خصوص 

تجربه کاربری کم وبیش ادامه داشته باشد.

درخاتمهبفرماییداگرشــماجــایرگوالتور
بودید،چگونهاینفضارامدیریتمیکردیدتاشــاهد
ظهــورنــوآوریوخالقیــتبــهمعنــایواقعیکلمــهدر
صنعتبیمــهباشــیموفعــاالنایــنحــوزهرابــهآینده

امیدوارکنیم؟
اعتقاد دارم در خصوص نوآوری فارغ از مسئله سوئیچ، رگوالتور 
کار خــود را انجــام داده؛ اگرچــه اختالف نظرهایــی وجــود دارد. 
به نظرم باید رگوالتور بــا روندهای نوآورانه همراه شــود و تعامل 
سازنده ای میان اکوسیستم و رگوالتور شکل بگیرد تا بسترهای 
جدیدی خلق شــود. امــروز همه می دانیــم در بســیاری از راه ها 
فاصله زیــادی بــا دنیــا داریــم، بنابراین بایــد ارزش هــای جدید 
بیمه ای را در کنار بسط فرهنگ بیمه ای در کشور توسعه دهیم. 
اما تا زمانی که دغدغه ما همــان 70، ۸0 درصد خــودرو و درمان 
باشد، خالقیت معنا نخواهد داشت. االن چند سال است که 
فناوران محصوالت جدید بیمه ای همچون بیمه های مستمری 
را به بازار ارائــه داده، اما فقط چند شــرکت راجع بــه آن اهتمام 
ویژه داشته اند. برای نوآوری باید کنشگر بود و ظرفیت پذیرش 
ریسک داشت، اما انتظار سودآوری پروژه های شرکت های بیمه 
در کوتاه مدت، به عنوان بزرگ ترین چالش پیش روی اراده  نوآورانه 
قرار دارد. اینها مشــکالت رگوالتور نیســت و برای پرداختن به 
نوآوری باید تفکر دیجیتال در طرح ریزی راهبردهای کسب وکار 

تقویت شود.

 در سال های اخیر 
در  صنعت بیمه در 
الیه ارائه ارزش، 

نوآوری هایی اتفاق 
افتاده، ولی در الیه 

خلق ارزش عمالً کاری 
نکرده ایم

   عکس:  نسیم اعتمادی
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اگر بخواهیم با جدیدترین و به روزترین نوآوری های صنعت 
بیمه آشنا شویم، یکی از جاهایی که باید با جدیت بیشتری 
زیر نظر داشته باشیم، بازارهای شرق آسیاست. غول هایی 
مانند »پینــگ آن« و »ژونــگ آن« نام های شناخته شــده ای 
هســتند کــه در ایــن حــوزه پیشــتازند. پینــگ آن هلدینگی 
چینی است که در زمینه ارائه انواع خدمات بیمه، بیمه عمر 
و مدیریت دارایی فعالیت می کند. در حال حاضر، مجموع 
دارایی های این شرکت به بیش از ۴۵0 میلیارد دالر می رسد 
و بزرگ ترین شرکت بیمه در چین به شمار می آید. ژونگ آن 
نیز یک شرکت اینشورتک چینی اســت که فقط به صورت 
آنالین فعالیت می کند و کار خــود را از ســال 201۳ آغاز کرده 
و طبق گــزارش خــود ایــن شــرکت در بــازه زمانی چهارســاله 
فعالیتش موفق شد بیش از ۹٫۵ میلیارد بیمه نامه بفروشد. 
از سوی دیگر استارتاپ هایی مانند »گود داکتر« که متعلق به 
پینگ آن است و »واتردراپ« که به شرکت تنسنت تعلق دارد، 
از موفق ترین استارتاپ های بخش سالمت به شمار می آیند. 
اکوسیستم هایی مانند راکوتن، گرب و گوجک نیز با تمام قوا 
مشغول به کارند و هر روز از نوآوری جدیدی رونمایی می کنند.
امــا در این میان داســتان چشــم بادامی های هنگ کنگی در 
دنیــای بیمه چیــز دیگری اســت. امــروز هنگ کنــگ یکی از 
برجســته ترین قطب هــای جهــان در حوزه هــای فین تــک و 
اینشورتک محسوب می شود. در ماه آگوست 2020، تعداد 
بیمه گر ان معتبر در هنگ کنگ به 1۶۵ مورد رسید و در سال 
201۹، مجمــوع حق  بیمه ناخالــص در این منطقــه به رقمی 
معادل 7۴٫۴ میلیارد دالر بالغ می شد که در مقایسه با سال 
201۸، رشد ۹٫1درصدی داشت. در حال حاضر، هنگ کنگ 
برای رشد و توسعه فناوری های بیمه، بستری مناسب فراهم 
کرده و می خواهد بازار بیمه آســیا را فتح کند که در این میان 
شرکت سرمایه گذاری اینوست هنگ کنگ برای تحقق این امر 
نقش بسیار مؤثری دارد؛ به طوری که امروز یکی از مهم ترین 

تســهیلگران بازار بیمه در قاره آسیا شرکت ســرمایه گذاری 
»اینوست هنگ کنگ« به شمار می رود. 

بازارروبهتوسعهآسیا
روی هم رفته می توانیم بگوییم شرق آسیا پیشتاز تحوالت 
دیجیتــال در صنعــت بیمــه اســت. »اســتیون فیلیپس«، 
مدیرکل ترویج سرمایه گذاری اینوست هنگ کنگ، در مورد 
علت ایــن پیشــتازی می گوید: »منطقه آســیا و اقیانوســیه 
تقریباً یک سوم جمعیت جهان را در خود جا داده و در حال 
حاضر، تعداد زیــادی از اقتصادهای این منطقه به ســرعت 
در حال رشدند. به دلیل داشتن جمعیت باال و اقتصادهای 
روبه رشد است که قاره آسیا نقشی کلیدی در آینده صنعت 
بیمه بر عهده دارد. مهم تر اینکه نفوذ بیمه در هند، اندونزی، 
ســرزمین اصلــی چیــن و مالزی زیــر پنــج درصد اســت. این 
ضریب نفوذ پایین به  خودی  خود نشان می دهد که در بازار 
روبه توسعه آسیا و اقیانوسیه، تقاضای بسیار زیادی برای بیمه 
وجود دارد که برآورده نشده است. در آسیا، صنعت بیمه در 
سه موضوع خالصه شده است؛ ذهنیت رشد فراگیر، ارتباط 
با مشتری و سرعت باال. فراتر رفتن از کانال های توزیع قدیمی، 
طراحی و عرضه محصوالت جدید و ایجاد اکوسیستم های 
نوین برای کسب وکارها رشد را تضمین می کند. از نظر ارتباط 
با مشتری، در قاره آســیا بیمه محصولی اجباری محسوب 
نمی شود، بلکه آن را راه حلی اساسی برای پس انداز و حمایت 
به شمار می آورند که نقش بسیار پررنگی در زندگی افراد دارد.
در منطقه آسیا و اقیانوسیه، به ویژه در زمینه تجربه و تعامل 
دیجیتال، مشــتریان باالترین انتظــارات را در جهــان دارند. 
به دلیل وجود ذهنیت رشــد، بازار بیمه آســیا رشــد بســیار 
ســریعی را تجربه می کند. در این قاره، خواسته ها و نیازهای 
مشتریان و چشم انداز بازار هر روز تغییر می کند و به همین 
دلیل، شرکت های بیمه پی برده اند که برای تأمین این نیازها 

باید بتوانند به سرعت تصمیم گیری کنند.

مرکزجهانیخدماتمالیدرمنطقهخلیج
بزرگ

چین پروژه بلندپروازانه ای به نام »منطقه خلیج بزرگ« دارد 
که هدف آن ایجاد یک منطقه اقتصادی واحد و بسیار بزرگ 
است. این منطقه هنگ کنگ، شنزن، ماکائو و هشت شهر 
بزرگ دیگــر در جنوب چیــن را دربر می گیــرد. منطقه خلیج 
بزرگ بــازاری 72 میلیون نفــری دارد و چین امیدوار اســت با 
ســرمایه گذاری های میلیاردی در این منطقه، منطقه خلیج 
بزرگ را بــه پایگاهی بــرای نــوآوری و رشــد اقتصــادی تبدیل 
کنــد و تا ســال 20۳0 میــالدی ایــن منطقه جایگاه نخســت 
اقتصادی، تجــاری و بین المللــی را در جهان به دســت آورد. 
چین می خواهــد هنگ کنــگ را به مرکــزی بین المللــی برای 

خدمات مالی، دریانوردی، تجارت و حمل ونقل بدل کند. 
ابتکار منطقــه خلیج بــزرگ از یــک طرف به جهانی ســازی 
هرچه بیشتر چین کمک می کند و از طرف دیگر، این امکان 
را در اختیار چینی ها می گذارد کــه از طریق هنگ کنگ، به 
محصوالت مالی بین المللی دسترســی آســان تری داشته 
باشــند. شــرکت های خارجی هــم می توانند به یــوان چین 
و محصــوالت مالی این کشــور دسترســی داشــته باشــند. 
به تازگی بانک خلق چین و قانون گذاران چینی چهارچوبی 
به روزشــده از چهــار حــوزه اصلــی و 2۶ بخــش خــاص از 
خدمات مالی را معرفی کرده اند که به پیشــرفت و توســعه 
11 شهر اصلی در منطقه خلیج بزرگ کمک می کند. تولید 
ناخالص داخلــی منطقه خلیج بزرگ در ســال 201۹ به رقم 
1٫۶۸ تریلیون دالر رســید تا این منطقه یازدهمین اقتصاد 
بزرگ دنیا باشــد. به این ترتیب، اقتصــاد این منطقه کمی 
کوچک تــر از اقتصاد کشــور کانادا و تــا حــدودی بزرگ تر از 

اقتصاد روسیه است. 

این روزها آسیای شرقی سرزمین جدید فرصت ها برای فعاالن حوزه 
فین تک و اینشورتک به شمار می رود

نوآوری به روش چشم بادامی ها 

پارک های فناوری در 
هنگ کنگ محل تجمع بزرگ 

فعاالن فین تک هستند 

سایبرپورت؛ حامی 
بزرگ استارتاپ ها

یکــی از مهم تریــن ابتــکارات هنگ کنگ 
بــرای حمایــت از کســب وکارهای نوپــا، 
یــک پــارک فنــاوری بــه نــام ســایبرپورت 
اســت. ســایبرپورت کــه میزبــان بیــش از 
1۵00 اســتارتاپ مختلــف اســت، نقــش 
جامعه فناوری های دیجیتال هنگ کنگ 
را بــازی می کنــد. از میــان اســتارتاپ های 
ســایبرپورت، بیــش از ۳۸0 اســتارتاپ در 
حــوزه فین تــک فعالیــت می کننــد و ایــن 
مجموعــه بزرگ تریــن جامعــه فین تک و 
اینشورتک در شهر هنگ کنگ محسوب 
می شود. سایبرپورت میزبان تعداد زیادی 
بانک مجازی تازه تأســیس اســت و چند 
شرکت بزرگ از قبیل یونیکورن ژونگ آن، 
آمازون وب ســرویس و مایکروســافت نیز 
در آن حضــور دارند. تمام اســتارتاپ های 
زیرمجموعه سایبرپورت از پرداخت اجاره 
معاف اند و در واقع به نوعی از دولت یارانه 
می گیرند. دولت به این استارتاپ ها یارانه 
می دهد تا هــم کارشــان را ادامــه بدهند و 
هم کارآفرینی کنند. این شرکت ها بیشتر 
در حوزه هایــی ماننــد هــوش مصنوعــی، 
بالکچیــن، بیگ دیتــا، امنیــت ســایبری، 
فنــاوری بیمــه و فنــاوری مدیریــت ثــروت 

فعالیت می کنند. 
ایــن پــارک فنــاوری و کســب وکار از چهار 
ســاختمان اداری، یــک هتــل و یــک 
مجتمــع تفریحــی تشــکیل می شــود و 
دولت هنگ کنگ مالک آن اســت. هدف 
سایبرپورت کمک به استارتاپ ها، جوانان 
و کارآفرینــان اســت و می خواهــد بســتر 
الزم بــرای رشــد در صنعــت دیجیتــال را 
در اختیــار شــرکت های نوپــا و فعــاالن 
اســتارتاپی قــرار دهد. ســایبرپورت حلقه 
ارتباطی این استارتاپ ها با سرمایه گذاران، 
شــریک های راهبردی و شرکت های بیمه 
اســت و پرچــم دار فناوری هــای دیجیتال 
هنگ کنــگ به شــمار می آیــد. ایــن پــارک 
فناوری ســکوی پرتاب شــرکت های فعال 
در حــوزه فناوری هــای مالــی اســت و بــه 
شکل های مختلف از کارآفرینان پشتیبانی 
می کند تا به رشــد و تقویت اکوسیســتم 

فین تک و اینشورتک کمک کند.
سایبرپورت یک صندوق ســرمایه گذاری 
بــزرگ را هــم مدیریــت می کند کــه کارش 
سرمایه گذاری روی شرکت هایی است که 
پتانسیل مناســبی برای رشد و پیشرفت 

دارند.
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 منطقــه خلیــج بــزرگ روزبــه روز فرصت هــای 
بیشتری در اختیار استارتاپ ها و سرمایه گذاران 
می گذارد. در می 2020، بانک خلــق چین و قانون گذاران 
ایــن کشــور از نقشــه راه جدیــدی رونمایــی کردنــد کــه 
چهارچوبــی بــرای ارائــه خدمات مالــی از جملــه بیمه در 
منطقه خلیج بزرگ معرفی می کند. از آنجا که جمعیت 
ســاکن در منطقــه خلیــج بــزرگ از یکــی از باالتریــن 
سرانه های تولید ناخالص داخلی در چین برخوردار است 
و اطالعات بیشتری درباره خدمات بیمه دارد، می توانیم 
انتظار داشته باشیم که تقاضا برای بیمه در این منطقه 
روبه افزایــش خواهد بود. چنیــن روندی باعث می شــود 
شرکت های بیمه بیشتری در این منطقه حاضر شوند و 
به گسترش فعالیت های خود بپردازند. با افزایش تعداد 
رقیبان بین المللــی در بازار این منطقه، ســاکنان منطقه 
خلیج بزرگ گزینه های بیشــتری بــرای انتخاب خواهند 
داشــت. همزمــان، تشــدید رقابــت میــان بیمه گــران بــه 
افزایش خدمات و امکانات دیجیتال دامــن خواهد زد و 
راه حل های مشــتری محور بیشــتری ایجاد خواهد شد. 
بیمه گران برای به  دست  آوردن سهم خودشان از صنعت 
پررونــق بیمه در چیــن، ناچارنــد از فناوری بهــره بگیرند؛ 
چراکه استفاده از کانال های توزیع دیجیتال به عنصری 
حیاتی برای موفقیت بیمه گران و تضمین رشد و توسعه 

آنها تبدیل شده است.

 بازارهــای روبه رشــد آســیایی بــرای فین تک ها و 
اینشورتک ها جذابیت دارد. در سال های اخیر، 
هنگ کنگ شــاهد رشــد خیره کننده صنعــت فین تک و 
اینشورتک بوده اســت. بعد از ســال 201۹، بیش از ۶00 
شــرکت فین تکی، کســب وکار خــود را در این شــهر دایر 
کرده انــد که ۵۳ درصدشــان هنگ کنــگ را پایــگاه اصلی 
خود می دانند و ۵1 درصدشان برای گسترش فعالیت در 

منطقه خلیج بزرگ برنامه ریزی کرده اند. 

 حضور ســرمایه گذاران خصوصی و بین المللی 
نیز انــرژی الزم برای تســریع رشــد شــرکت های 
کوچــک را فراهــم می کنــد. از ســال 201۴ تــا 201۹، 
سرمایه گذاران خصوصی در مجموع 1٫۵ میلیارد دالر در 
فین تک های فعال در هنگ کنگ ســرمایه گذاری کردند. 
عالوه بر این، شــرکت های فین تک از طریــق عرضه اولیه 
سهام شان در بورس، توانسته اند بیش از 10 میلیارد دالر 
ســرمایه جمــع آوری کننــد. در ســال 201۹، دولــت 
هنگ کنگ نیز برای پرورش استعدادهای بومی در حوزه 
فناوری 1٫۳ میلیارد دالر سرمایه گذاری کرد و ۶٫1 میلیارد 
دالر نیز برای جذب استعدادهای خارجی در نظر گرفت. 
در بحبوحه همه گیری بیماری کرونا، دولت برای حمایت 
از جامعه فین تک در زمینه اشتغال و پرورش استعدادها، 
در قالب برنامه ای به نام »طرح ضداپیدمی فین تک برای 
پرورش استعدادها«، یارانه ای برای شرکت های فین تکی 
در نظر گرفته تا بتوانند افراد مستعد را استخدام کنند. 
این طرح در مجموع 1۵٫۴ میلیون دالر بودجه داشــت و 

هدف آن ایجاد هزار شغل در حوزه فین تک بود.

 هنگ کنگ و سایر شهرهای منطقه خلیج بزرگ 
اســتعدادهای زیــادی در فنــاوری و امــور مالی را 
میزبانی می کنند. البته نظام آموزش محلی نقش پررنگی 
در این زمینه داشته است. در سال های اخیر، بسیاری از 
دانشگاه ها و مؤسســات آموزشــی این منطقه دوره های 
ویژه ای در زمینه فین تک راه انــدازی کرده اند. این دوره ها 
در مقاطع  کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برگزار 
می شوند و بعضی از آنها نیز  شکل آموزش آنالین دارند. 
فارغ التحصیالن این دوره ها به روزترین مهارت های مالی 
و فناوری را آموخته اند و شالوده ای مناسب برای توسعه 

بیشتر فین تک در آینده به شمار می آیند.

 هنگ کنــگ از نظــر جغرافیایــی نیــز موقعیــت 
ایده آلــی در آســیا دارد. موقعیــت جغرافیایــی 
خــاص ایــن شــهر فرصت هــای بی نظیــری در اختیــار 
کســب وکارهای ایــن منطقــه می گــذارد. ســبک زندگــی 
پرجنب وجــوش، منظره هــای زیبــا، آســایش و جامعــه 
چندملیتــی هنگ کنــگ، افــراد زیــادی را از گوشــه وکنار 
جهان جذب این شهر می کند. جامعه تجاری چندملیتی 
هنگ کنگ نیز به کســب وکارهای کوچــک و بزرگ اجازه 
می دهــد در ایــن شــهر رونــق بگیرنــد و پیشــرفت کنند. 
هنگ کنگ تقریباً عــاری از جرم و جنایت اســت و از این 
لحــاظ یکــی از امن تریــن شــهرهای جهــان بــرای زندگی 

به شمار می آید.

 هنگ کنگ را یکــی از رقابتی تریــن اقتصادهای 
جهــان می داننــد. رتبــه بــاالی هنگ کنــگ در 
رقابت پذیری اقتصادی نشــان دهنده تالش مستمر این 
شــهر جهت ایجــاد محیطــی مطلوب بــرای کســب وکار 
است. راه اندازی کســب وکار در هنگ کنگ آسان است، 
هرچنــد هزینه هــای زیــادی دارد. یکــی از جذابیت های 
ایجاد کسب وکار در این شهر این است که اتباع خارجی 
می تواننــد مدیــر یــا ســهام دار اصلــی شــرکت های 
هنگ کنگی باشند و از نظر ملیت مدیران و سهام داران، 
هیچ محدودیتی وجود ندارد. اینوست هنگ کنگ نیز با 
ارائه انواع تسهیلگری های رایگان، به شرکت های مختلف 
کمک می کند تا در هنگ کنگ دفتر دایر کنند. این نهاد 
به متقاضیان کمک می کند تا حســاب بانکــی باز کنند، 
ویزای کاری بگیرند، مجوزهای شغلی دریافت کنند، برای 
کسب وکارشــان محیــط اداری مناســب بیابنــد و بــا 

مهم ترین فعاالن حوزه اینشورتک آشنا شوند. 

صنعت بیمه چین از رونق اکوسیستم اینشورتک در هنگ کنگ سود می برد 

از تاب رقابت تا تب خالقیت 
POINT OF VIEWدیدگاه

قانون گذار؛ تسهیلگر بزرگ 
بیمه گری در هنگ کنگ 

رگوالتوری که فقط 
نظارت دارد 
و حمایت! 

در هنگ کنــگ، وظیفــه مقررات گــذاری 
در صنعــت بیمه بــر عهده »اینشــورنس 
آتوریتی« است که توسعه و کاربرد فناوری 
در صنعــت بیمــه را از نزدیــک زیــر نظــر 
دارد و به فعاالن این بــازار کمک می کند تا 
مســائل مربوط به مقــررات صنعت بیمه 
را حل وفصــل کنند. اینشــورنس آتوریتی 
برنامه ای نیز به نام »فســت ترک« دارد که 
هــدف آن ایجــاد کانالی اختصاصــی برای 
درخواست های بیمه گرانی است که فقط 
فعالیت آنالین دارند و به هیچ واســطه ای 
اینشــورنس  هــدف  نیســتند.  متکــی 
آتوریتی از این کار این اســت کــه به ایجاد 
محصوالتی با ساختار ســاده و اعتبار باال 
در صنعــت بیمه کمک کنــد. از دســامبر 
201۸ تــا مــی 2020، اینشــورنس آتوریتی 
چهــار مجــوز بیمــه دیجیتــال اعطــا کرده 
است. عالوه بر این، اینشــورنس آتوریتی 
در ســپتامبر 2017، از یــک ســندباکس 
اینشــورتک رونمایــی کــرد تــا راه انــدازی 
اینشــورتک  جدیــد  اپلیکیشــن های 
توســط بیمه گران مجــاز و اســتفاده از این 
اپلیکیشــن ها در فعالیت هــای تجــاری را 

تسهیل کند. 
»اینوست هنگ کنگ« بخشــی از دولت 
محلــی هنگ کنــگ اســت کــه جــذب 
ســرمایه گذاری های مســتقیم خارجــی 
در هنگ کنــگ را بــر عهــده دارد. این نهاد 
اطالعات مورد نیاز شرکت ها و کارآفرینان 
چینی و خارجی را در اختیارشان می گذارد 
و بــا ارائــه مشــاوره و خدمــات دیگــر، بــه 
موفقیت آنها در هنگ کنگ کمک می کند. 
اینوست هنگ کنگ با شرکت های بزرگ و 
کوچک، از اســتارتاپ ها و کسب وکارهای 
کوچک گرفته تا شرکت های چندملیتی، 
همــکاری می کنــد و در مراحــل مختلــف 
از جملــه برنامه ریــزی، راه انــدازی، تبلیــغ 
و توســعه، از آنهــا حمایــت و پشــتیبانی 

می کند.
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با گسترش دنیای توکن های غیر قابل معاوضه حاال چالش بزرگی در میان است؛ آیا 
می توان به بیمه کردن ان اف تی ها امید داشت؟ 

همیشه پای یک 
ریسک در میان است 

  از شرکت
 Bought By Many 

چه می دانید؟

حیوانات خانگی هم 
بیمه می شوند 

شــرکت Bought By Many یکــی از 
شناخته شده ترین شرکت های بریتانیایی 
اســت کــه خدمــات بیمــه ای مختــص 

حیوانات خانگی را ارائه می دهد.
ســال 2020 بــود کــه شــرکتی بــه اســم 
Bought By Many به عنوان اینشورتک 
برتر انتخاب شد و جوایزی دریافت کرد. 
این شرکت توانست در رتبه بندی فیفو، 
رتبــه ۴٫7 از ۵ را دریافت کنــد و در زمینه 
تجربه مشــتری هــم رتبــه ای بــاال را از آن 
خود کــرد، اما این اینشــورتک دقیقاً چه 

می کند؟
این روزها در کشــورهای غربی، نگهداری 
از ســگ و گربــه به عنــوان حیوانــات 
خانگی امــری کامــالً رایــج اســت. در این 
شــرایط، برخــورداری از پوشــش بیمه ای 
 برای آنها اهمیتی ویژه دارد. اینشــورتک
 Bought By Many یکی از شرکت های 
معتبــر در زمینه ارائــه خدمــات بیمه ای 
بــرای حیوانــات خانگــی اســت. ایــن 
شــرکت در ســال 201۹ به عنوان شــرکت 
مــورد اعتمــاد مشــتریان انتخــاب و 
معرفــی شــد. اعضــای ایــن اینشــورتک 
معتقدنــد مــدل مشــتری محوری آنهــا 
باعــث شــده تــا ایــن انــدازه در میــان 
مشتریان به محبوبیت دست پیدا کنند. 
ایــن اینشــورتک نخســتین بار در ســال 
2012 راه اندازی شــده و تاکنون توانســته 
در زمینــه پوشــش بیمــه ای صدهــا هزار 
ســگ و گربــه فعالیــت داشــته باشــد. 
به عــالوه توانســته محصوالت متنــوع و 
نوآورانه ای را برای حیوانــات خانگی ارائه 
دهد. البته این شــرکت فعالیت خود در 
زمینه بیمه حیوانات خانگی را به صورت 
ویژه از ســال 2017 آغاز کــرده و تا پیش از 
این صرفــاً بــه تأمیــن نیازهــای حیوانات 
خانگی می پرداخت، اما بعــد از توجه به 
درخواست مشتریان به این نتیجه رسید 
که یکی از عمده نیازهای حیوانات اهلی 

داشتن بیمه است! 

CASE  STUDYگزارشموردی

  ان اف تی یک سند 
مالکیت دیجیتال است 

یک دارایی
 بی همتا 

ان اف تی یک توکن غیر قابل معاوضه است. اگر چیزی 
قابل معاوضه باشــد، قطعــاً می تــوان آن را بــا چیزهای 
کامالً مشــابه تعویض کرد. برای نمونه، یک اســکناس 
20دالری قابل معاوضه اســت، اما یک تابلو از پیکاسو 

چنین نیست.
ان اف تی کدی کامپیوتری و شامل یک نشانی وب است 
که به چیزی در جهان اشاره می کند؛ چیزی که معموالً 
یک اثــر هنــری دیجیتــال اســت و در ســروری میزبانی 
می شود. عالوه بر این نشانی وب، ان اف تی توضیحاتی 
هم درباره چیزی که به آن اشاره می کند، در خود دارد.

اگــر کســی در آیپد خــودش چیزی بنویســد یا نقاشــی 

کنــد و فایل آن را روی ســروری ذخیره کند، آن شــخص 
می توانــد یــک ان اف تی برای اثــر هنری خودش بســازد 
و ایــن ان اف تــی را بفروشــد و بــه ایــن ترتیــب، مالکیت 
اثر هنــری اش را بــه روشــی کــه قابلیــت تأییــد دارد، به 
خریدار منتقل کند. ان اف تی ها را می شود از طریق یک 
دفترکل بالکچین ردیابی کرد و این امکان ردیابی نوعی 
زنجیره مالکیت عمومی و معتبر ایجاد می کند. مالک 
ان اف تی نیــز می تواند ان اف تی خــودش را در کیف  پول 
دیجیتالش ذخیره کند و حق دارد آن را به هر کسی که 

می خواهد، بفروشد.
یکــی از متداول تریــن بدفهمی هــا در مــورد ان اف تــی 

اينشورتک
I N S U R T E C H
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این روزهــا ان اف تی همهمه زیــادی در جهان هنــر به راه 
انداختــه اســت. توکن های غیــر قابل معاوضــه یا همان 
ان اف تی هــا شــیوه ای مبتکرانه بــرای پرداخت دســتمزد 
هنرمنــدان اســت. ان اف تــی نوعی ســند مالکیــت برای 
چیزهایــی کــه بنا بــه تعریــف، نامشــهودند، محســوب 
می شود. ان اف تی ها فضای کامالً جدیدی از ریسک های 
گوناگون را پدیــد آورده انــد و وقتی پای ریســک در میان 

باشد، موضوع بیمه هم مطرح می شود.
از برخی جهــات، ریســک هایی که ان اف تی هــا به وجود 
می آورنــد کامــالً جدیدنــد، امــا از جهــات دیگــر، ایــن 
ریسک ها به اندازه صنعت بیمه قدمت دارند. با اینکه 
هنــوز سیاســت گذاری چندانی بــرای پوشــش ان اف تی 
انجام نشده، اما نوع جدیدی از سیاست ها برای پوشش 

ریسک این بازار نوظهور در حال ایجاد است. 

آیابیمهبرایانافتیمعنادارد؟
بیمه کــردن ان اف تــی بســتگی بــه ایــن دارد کــه دقیقــاً 
می خواهیــد از چــه چیــزی محافظــت کنیــد. بیمه نامه 
ان اف تــی می توانــد از دارایــی دیجیتال محافظــت کند، 
درســت همان گونه که بیمه نامه خانــه می تواند محافظ 
یک نقاشی رنگ روغن باشد. اگر به هر دلیلی اثر هنری 

از بین بــرود، دارنــده بیمه نامه خســارتش را 
دریافت می کند. 

امــا کاربــرد بیمــه ان اف تــی بــه همیــن مــورد 
محــدود نمی شــود. خــود ان اف تی یــا همان 
کد کامپیوتــری را هم می شــود در برابــر بروز 
اشــکال در نشــانی وب یا داده هــای آن بیمه 
کرد. وقتــی یک ان اف تی ســاخته می شــود، 
یک کلید عمومی و یک کلید خصوصی نیز 
همــراه آن ســاخته می شــود. کلیــد عمومــی 
چیزی اســت کــه در دفتــرکل بالکچین ثبت 
می شــود و در اختیــار همــه قــرار می گیــرد. 

کلید خصوصی هم نقش سند مالکیت مالک را دارد و 
برای تأیید مالکیت یا فروش ان اف تی به شــخص دیگر 
ضــروری اســت. اگــر کلیــد خصوصــی از دســت بــرود، 

مالکیت هم از بین می رود. 
برای پوشــش چنین ریســکی، یــک بیمه نامــه می تواند 
مفید باشــد. اگر این کلید خصوصــی در اختیار هکرها 
قــرار بگیــرد، می توانند مالکیــت اثر هنری را به شــخص 
دیگــری منتقــل کننــد و عمــالً آن را بــه ســرقت ببرنــد. 
بیمه نامــه می تواند این ریســک را نیز پوشــش دهد. در 
نهایت اینکه می توان امکان انتقــال ان اف تی به وارث یا 

وارثان را هم بیمه کرد.
در حال حاضر، بیشتر شــرکت های بیمه برنامه ای برای 
عرضه بیمه نامه ان اف تی ندارند. فقط استارتاپی به نام 
»کوین کاور« وجــود دارد کــه کارش بیمه رمزارز اســت و 

بیمه نامه ان اف تی هم دارد. 

ان اف تی ابتکار جدیدی است و به همین دلیل مشکالت 
و چالش هــای منحصربه فــردی دارد. اولیــن چالــش 
ارزش گــذاری ان اف تی هاســت. از آنجــا کــه اثر هنــری یا 
دارایــی ای کــه ســند آن به شــکل ان اف تــی اســت، قابل 
معاوضــه نیســت، هیچ بــازاری وجــود نــدارد کــه بتواند 

قیمت آن را کشف کند.
ان اف تی هــا در بحــث کپی رایــت نیــز مشــکالتی دارنــد. 
همان طور کــه گفتیم، ان اف تی همان اثر هنری نیســت، 
بلکه سندی اســت که مالکیت آن را مشخص می کند و 
اگر کسی ان اف تی تقلبی بسازد، دقیقاً مشخص نیست 
که قربانی جرم، چه کســی اســت. از نظر فنــی، هنرمند 
خالق اثر نمی تواند ادعای کپی رایت داشته باشد، چون 
اثر هنری او بازتولید نشده است. البته کسی که ان اف تی 
تقلبی خریــده، می تواند ادعــا کند کــه از او کالهبرداری 
کرده انــد. اگــر کســی بــرای خانــه شــخصی دیگــر ســند 
مالکیت جعــل کند و بــا این ســند آن خانه را بفروشــد، 
مالکیت آن خانه به خریدار منتقل نمی شود و در نتیجه 
مالک واقعی خانه قربانی این کالهبرداری نخواهد بود. 
در این حالت، آن کسی قربانی اســت که بر مبنای سند 
مالکیــت جعلی اقــدام به خرید کــرده اســت. اکنون اگر 
کسی با تکیه بر ســندی جعلی بخواهد وارد خانه شود، 
مالک واقعــی خانــه می تواند شــکایت کند. 
این شکایت لزوماً علیه کسی که جعل سند 
کرده طرح نمی شود، بلکه علیه کسی مطرح 
می شــود که اصــرار بر مالکیــت خانــه دارد و 

می خواهد وارد خانه شود. 
به این ترتیب، فراتــر از بحث بیمــه، خریدار 
باید هوشــیار باشد که فروشــنده حق فروش 
موضــوع معاملــه را داشــته باشــد. مالــکان 
ان اف تی هم باید از کیف  پول دیجیتال شــان 
به خوبی محافظــت کنند، مراقــب کلیدهای 
خصوصی خودشــان باشــند و یک متصدی 
داشته باشند که اگر کلید خصوصی شان از دست رفت، 
بتواننــد آن را بازیابــی کننــد. عالوه بــر این، بهتر اســت 
دارایــی دیجیتال بــه روش های مختلف پشــتیبان گیری 
شــود تا در صورت آســیب دیدن نســخه اصلــی، امکان 

بازیابی کامل آن وجود داشته باشد.
ممکن است ان اف تی چیزی غریب و مبهم به نظر برسد، 
اما موضوع محافظت از دارایی های هنری به طور کامل در 
محدوده های بیمه نامه های معمولی قرار می گیرد. حتی 
برای محافظت از اسناد مالکیت معمولی هم می توان از 
خدمات بیمه اســتفاده کرد. پس با اینکه خود ان اف تی 
فناوری جدیدی اســت، اما می شــود برای مســائل آن از 
راه حل های مرسوم استفاده کرد. انتظار می رود همراه با 
بلوغ بازار ان اف تی، میلیاردها دالر سرمایه وارد این بازار 
شــده و در نتیجــه بیمه نامه های بیشــتری هم بــرای این 

بازار عرضه شود. 

حسین 
رحمانی 

@hsn_rmn

آیا »آخرالزمان گرمایی« به معنای 
»آخرالزمان صنعت بیمه« است؟

گرمای هوا نفس بیمه گران را گرفته است 

REPORTگزارش

 ممکن است به نظر برســد »آخرالزمان 
گرمایــی« کــه بخــش اعظــم اروپــا را 
درنوردیده، بخشــی از همان شــرایط آب وهوایی 
سختی باشــد که سال هاســت در سطح جهانی 
تجربه می کنیم، اما به نظر من، وارد دوره جدیدی 
از اختالل هــای جــوی شــده ایم کــه می توانــد 

پیامدهای مهمی برای بیمه گران داشته باشد.

 مانند امواج گرمایی پیشین، موج گرمای 
کنونی نیز آتش سوزی جنگل ها را تشدید 
کرده، خانه ها و ساختمان ها را از بین برده و زندگی 
میلیون هــا نفــر را مختل کــرده اســت. ایــن موج 
گرمایــی کــه فرانســوی ها نامــش را »آخرالزمــان 
گرمایی« گذاشته اند، با گرمازدگی های مرگباری 
همراه بوده و ظرفیت بســیاری از بیمارستان ها را 
تکمیل کرده است. طی هفته گذشــته، فقط در 
اســپانیا چندصــد نفــر جــان خــود را به دلیــل 
گرمازدگــی از دســت داده انــد. بــا ایــن حــال، 
شرکت های بیمه خود را با این شرایط فجیع وفق 
داده انــد و عمــوم مــردم نیــز بــا ایــن شــرایط کنار 

آمده اند.

 اخبار جدیدی که در این موج گرمایی به 
گــوش می رســد، از نوعــی اختــالل 
پایین دستی حکایت دارد؛ کسب وکارها تعطیل 
می شود، پروازها لغو می شود و حرکت قطارها به 
تعویق می افتد. چنیــن اختالل هایــی انبوهی از 
مطالبات روی دست شرکت های بیمه می گذارد و 
با ادامه گرمایش جهانی ایــن وضعیت وخیم تر 

خواهد شد.

 اکثــر بحث هــای مربــوط بــه تغییــرات 
اقلیمی متمرکز بر این اســت که تا سال 
20۳۵ یا 20۵0، دمای هــوا چقدر افزایش خواهد 
یافت و این افزایش دما تا چه اندازه مخرب خواهد 
بود، ولــی تأثیرات مهــم تغییــرات آب وهوایــی از 

هم اکنون آغاز شده و شرکت های بیمه درگیر 
بخشــی از ایــن تغییــرات شــده اند. در 
انگلیس، پیش بینی کرده اند که دمای هوا 
طی هفته جــاری بــه بیــش از ۴0 درجه 
سانتی گراد خواهد رسید. چه بسا از نظر 

آنهایی که در فلوریدا، تگــزاس یا دره 
مرکزی کالیفرنیا زندگی می کنند، 

ایــن دمــا تحمل ناپذیــر بــه نظر 
نرســد، امــا خــوب اســت این 

نکتــه را هــم در نظر داشــته 
میانگیــن  کــه  باشــیم 

حداکثر دمای لندن 
در ژوئیــه، 21 درجه 

اســت.  ســانتی گراد 
زمانــی کــه در بروکســل، 
شــهری کــه آب وهوایــی 

مشابه لندن دارد، زندگی می کردم، بالفاصله بعد 
از بهار پرباران وارد پاییز بارانی می شدیم. بیشتر 
اوقات فقط یک روز گرم و آفتابی بین این دو فصل 
وجود داشت و آن روز هم پنجشنبه بود، روزی که 
من در دفتر کارم بودم و به همین دلیل تابستان آن 

سال را از دست می دادم.

 خانه هــای انگلیســی طــوری ســاخته 
شــده اند کــه گرمــا را حفــظ کننــد، نــه 
برعکس. کمتر از پنج درصد از خانه های انگلیسی 
تهویه هوای مطبوع دارند. زیرساخت حمل ونقل 
عمومی نیز برای آب وهوای معتدل طراحی شده 
است. بنابراین وقتی موج گرما از راه برسد، ضربه 
آن شــدید خواهد بود. فرودگاه لوتون که نزدیک 
لندن است، به ناچار برای تعمیرات تعطیل شد، 
چون باندهای فرود در حال ذوب شدن بود. نیروی 
هوایــی ســلطنتی دو فــرودگاه را به همیــن دلیل 
تعطیل کرد. شهرداری ها به دلیل چسبنده شدن 
آسفالت و به  خطر افتادن رانندگان، خیابان ها را 
شن پاشی کردند. حمل ونقل ریلی به دلیل ترس از 
خم شدن ریل ها در اثر گرما، متوقف شد. قطارهای 
شهری مشکل دیگری هم داشتند؛ اینکه فشار 
مصرف روی شــبکه توزیع برق به بروز اشکال در 
تأمین بــرق قطارهای شــهری منجر شــود. با این 
تفاسیر، میلیون ها نفر در سراسر انگلیس امکان 
رفت وآمــد را از دســت دادنــد و بســیاری از 

کسب وکارها تعطیل شدند. 

 در مناطق روستایی، انتظار می رود موج 
گرما تأثیری جدی داشته باشد و بر تولید 
محصوالت کشاورزی اثر منفی بگذارد. در سال 
جاری، کشاورزان فرانسوی با یخبندان بی سابقه، 
خشکسالی بهاری، تگرگ های شدید و تابستانی 

خشک تر مواجه بوده اند. 

 خشکسالی، آتش سوزی، توفان و سایر 
مشکالت جوی بیشترین خسارت ها را 
بر دوش شــرکت های بیمه می گذارد، 
ولــی درس اصلــی »آخرالزمــان 
گرمایی« اروپا این است که اختالل در 
ســفر و کســب وکار نیــز می توانــد 
خســارت های بســیار زیــادی بــه بــار 
بیاورد. شاید حتی شرکت های 
بیمــه بــا افزایــش تعــداد 
حــوادث رانندگــی مواجــه 
فکــر  اگــر  پــس  شــوند. 
می کنید که کارتان ربطی به 
تغییــرات اقلیمــی نــدارد، 
ممکــن اســت در اشــتباه 
باشــید. بــا وخیم ترشــدن 
تغییرات اقلیمی، وضعیت 

بدتر هم خواهد شد. 

این اســت کــه عــده ای آن را بــا خود اثــر هنری اشــتباه 
می گیرند، در حالی که بهتر است آن را »سند مالکیت 
دیجیتال« بدانیــم. همان طور که ســند مالکیت خانه 
یــا ماشــین مشــخص کننده مالکیــت چیــزی دیگــر 
است، ان اف تی هم نشــان می دهد که مالکیت چیزی 
مشــخص در اختیــار فردی مشــخص اســت. در حال 
حاضر، ان اف تی ها بیشــتر بــرای آثار هنــری دیجیتال 
اســتفاده می شــوند، ولــی می تــوان از ایــن کدهــای 
کامپیوتری بــرای هر چیز دیگــری، از جملــه آثار هنری 
واقعــی، کارت بیســبال و حتــی امــالک و مســتغالت 

استفاده کرد.

اينشورتک
I N S U R T E C H



شــــــــــــــمــــــــــــــــــاره 2
9 مــــــــــــــــرداد 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

KARANG

14

کسب وکار
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با سیستم یکپارچه 
می توان جلوی 

خسارات را گرفت 

اهمیت پذیرش 
مقوله هواشناسی 

در صنایع
 درســت اســت که فرهنــگ این 
موضوع شاید هنوز جا نیفتاده، 
ولی موضوع این است که انسان در زندگی 
روزمــره بــا هواشناســی ســروکار دارد. ما 
بیشتر این موضوع را در حوزه کشاورزی و 
بیمه دنبال می کنیم، امــا می تواند از این 
هم فراتــر بــرود. قطعاً یکــی از اهــداف ما 
همین است. در حمل ونقل زمینی، هوایی 
و مخصوصاً دریایی، هواشناسی می تواند 
بسیار مهم و مؤثر باشــد. در اقتصاد نیز 
همین طور؛ البته کشاورزی هم به نوعی در 

حوزه اقتصاد قرار می گیرد. 

در  هواشناســی  واقــع  در   
زمینه های مختلف اقتصادی، 
می تواند نقش داشته باشد. بخشی به 
تلفــات انســانی برمی گــردد که مــا روی 
مــوردی بــرای یــک مجموعــه خدمــات 
امــدادی کار می کنیــم. آنها نیــاز دارند 
بدانند که چه زمانی باید وضعیت خطر 
اعــالم کننــد، یــا در حالــت آماده بــاش 
باشــند. بــرای نیروهایــی کــه امــدادی 
هســتند، ثانیه و زمــان حیاتی اســت و 
اینکه از قبل آمادگی داشته باشند، در 
روند امدادرسانی بسیار کمک می کند. 

 ما به دنبال آن هستیم که یک 
سیستم یکپارچه در این حوزه 
داشته باشیم -حداقل داخل ایران- تا 
بتوانیم تمام این جوانب را، چه از منظر 
اقتصادی، چه از منظر انســانی در نظر 
بگیریــم. مثالً بــرای هالل  احمــر و بیمه 
یک سامانه ارائه می دهیم. فکر می کنم 
اگر این خدمــات یکپارچه عمــل کنند، 
مورد پذیرش بیشتری قرار بگیرد، ضمن 
اینکه استفاده و کاربرد آن هم راحت تر 

و بیشتر می شود.

POINT OF VIEWدیدگاه

گفت وگو با اعضای استارتاپ سمیتیو درباره ضرورت توجه به پیش بینی های هواشناسی 
در صنعت بیمه 

از نقش هواشناسی در 
سود و ضرر بیمه غافلیم

بهتراستازاسماستارتاپشماشروع
کنیمومعنایآنرابدانیم.

ســیدمهدیآلیعقوب: در نام ســمیتیو، S ابتــدای کلمه 
 Applicational ابتــدای کلمــه A هوشــمند( و( Smart
 Meteorology از کلمــه Meteo کاربــردی( اســت و(
)هواشناســی( گرفته شــده اســت. معنای کلی سمیتیو، 

هواشناسی کاربردی هوشمند است.

ســمیتیوچطورشــکلگرفت؟چــرابه
سراغمقولههواشناسیرفتید؟

آلیعقــوب: مــن کارشــناس ارشــد هواشناســی هســتم. 
تقریباً 12 ســال اســت کــه در زمینه هــای مرتبط با رشــته 

تحصیلی ام فعالیت می کنم. ســال 1۳۹۶ این اســتارتاپ 
را همراه دوســتان راه اندازی کردیم. هدف مــا در ابتدا این 
بود که بتوانیم به کشــاورزان ســرویس هواشناســی ارائه 
دهیــم. تصورمــان این بــود کــه ایــن پیش بینــی می تواند 
برای کشــاورز مفید باشــد و ما با این محصــول  اطالعات 
آب وهوای بد یا خطرناک را بــه او ارائه می دهیم. ولی بعد 

I N T E R V I E W
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   عکس:  سهراب ادهمی



که کار پیش رفت و تحقیقات بیشتری انجام دادیم، متوجه 
شــدیم کاربرد ایــن اطالعات بیشــتر از این اســت کــه صرفاً 
اعالم خطــری در مــورد وضعیــت آب وهوا بــه کشــاورز ارائه 
دهد. چون آب وهوا مهم ترین عاملی اســت کــه گیاه دائم با 
آن در برهم کنش اســت، در نتیجه باید این پارامترها دائماً 
کنترل شود و اگر نتیجه این کنترل ها در قالب این خدمات 
هواشناسی در اختیار کشاورز قرار گیرد، در چرخه کاشت، 
داشت و برداشت می تواند تصمیمات درست تری بگیرد و 
از بسیاری از اتفاقات که می تواند به خسارت کلی یا جزئی 
یا کاهش کیفیت و کمیت محصول منجر شود، جلوگیری 
کند و حتی در مــواردی باعث افزایش کیفیــت یا کمیت در 
محصول و کاهش هزینه ها شود. در ادامه کار متوجه شدیم 
که اطالعات دقیق هواشناسی فقط در حوزه کشاورزی کاربرد 
نــدارد و می توانیــم خدمــات را در بخش هایــی مثــل انرژی، 
بیمه، حمل ونقــل و گردشــگری و اخیــراً هم امــداد و نجات 

گسترش دهیم.

اطالعاتموردنیازبرایانجاماینپروسهرا
چطورجمعآوریمیکنید؟بهنظرسختترینبخش

کارهمیناستکهشماوضعیتراپایشکنید.
علــیجزینــی: جمــع آوری اطالعــات مــا دو قســمت دارد. 

یکســری اطالعات هســتند کــه همیــن حاال 
هــم بــه آنهــا دسترســی داریــم کــه اطالعات 
مربوط به تعــدادی از ایســتگاه های ســازمان 
هواشناســی اند. بخــش عمــده ای از کار مــا را 
مدل هــای هواشناســی تشــکیل می دهنــد. 
بخشــی از این مدل ها به دلیــل اینکه جهانی 
اســت، هزینــه دارد و بخشــی رایــگان اســت 
و بیــن تمــام کشــورها و حتــی شــرکت ها بــه 
اشتراک گذاشته می شود. هر کسی بخواهد 
می تواند ایــن اطالعات را دوبــاره پردازش کند 
و خروجی هــای بهتــر و محلی تــر بــه دســت 

آورد. سیاســت کاری مــا هم همیــن مــوارد اســت و در واقع 
ارزش افزوده ای که مــا اضافه می کنیم، این اســت که از یک 
طــرف دقــت ایــن اطالعــات را باالتــر می بریــم و از دیگر ســو 
راه حل هایی ارائه می دهیم که می تواند برای مشتری بسیار 
کاربردی باشد. در مرحله دوم نیاز است که از نظر مالی بنیه 
قوی تری داشته باشیم. در این مرحله برنامه ما این است که 
ایستگاه های هواشناسی -حاال نمی گویم خیلی ارزان قیمت، 
ولی با قیمت مناســب- تولید کنیم. البته در این مرحله بنا 
نداریم که این محصــول را لزوماً به کشــاورز بفروشــیم. اگر 
بنیه مالی مجموعه اجازه دهد، می توانیم این ایستگاه ها را 
در محل نصب کنیم و هزینه های مربوط بــه آن را از دیتایی 
که در آن اطراف می فروشیم، به دست آوریم؛ در این صورت 
قیمت آن نســبت به ایســتگاه های هواشناســی که بعضی 
شرکت ها تولید می کنند و مستقیم به کشاورز می فروشند، 

مناسب تر خواهد بود.

موضوعیکهاینروزهــادردنیاوحتیدر
صنعتبیمهبســیارموردتوجهاست،بحثتغییر
اقلیماست.خدماتشماچقدرمیتوانددرکاهش

آسیبوخسارتاینپدیدهاثرگذارباشد؟
آلیعقــوب: دربــاره تغییــر اقلیــم ســاده ترین موضوعــی که 
به چشــم می آید، کمبود بارش ها و خشکســالی اســت، در 
حالی که این پدیده پیچیده تر از این حرف هاست. ما خیلی 
ســطحی به تغییر اقلیم نگاه می کنیم. در مــورد دما فقط با 
میانگین کار می کنیم، مثالً میانگین دما امســال نیم درجه 
از پارســال گرم تر بود. یــا با کودکی مــان مقایســه می کنیم و 
می گوییم وقتی بچه بودیم این قدر برف می آمد یا این تعداد 
روزهای ســرد داشــتیم. ولی اکنــون در بعضی ســال ها مثل 
پارســال تقریباً برفی نمی آید یا نهایتاً فقط در شــمال شهر 
کمی بارش برف داریم. اما وقتی وارد حوزه های کاربردی مثل 
کشــاورزی می شــویم و ارقام خســارت را با توجه به آمارهای 
صنــدوق بیمــه کشــاورزی بررســی می کنیــم، متوجــه عمق 

موضوع می شویم. ما با کشاورزان صحبت کردیم )ارقامی که 
می گویم مربوط به سال 1۳۹۶ است که سال قبل از آن، یعنی 
زمستان 1۳۹۵ یک سرمازدگی شدید در مازندران داشتیم(. 
اواخــر آبان یــک ســرمای شــدید رخ داد و دمای زیــر صفر و 
بارش برفی که کسی انتظار آن را نداشت، باعث شد قسمت 
اعظم مرکبات از بین برود. هرچند پیش بینی ها تا حدی این 
موضوع را اعالم کرده بودند، اما وقتی از نظر اقلیمی وضعیتی 
در حافظه آدم ها تعریف نشــده که اواخر آبان ممکن است 
چنین برفی ببارد، حتی اگر هواشناسی هم اعالم کند، کسی 
قبول نمی کند. یــا تجربه دیگری که داشــتیم یک مجموعه 
کشــت و صنعت بزرگ در ســاری بود که در همان سال سه 
هــزار تــن از مرکبات شــان از بیــن رفته بــود. مدیــر مجموعه 
می گفت اگر شــما هم به ما درباره این سرمای ناگهانی خبر 
می دادید، مــا چــه کاری از دســت مان برمی آمــد؟ گفتم اگر 
از یک هفته قبل مطلع می شــدید و بــه پیش بینی ها توجه 
می کردید، می توانستید محصوالت را با یک شیوه مناسب 

در انبار دپو کنید تا حداقل 20، ۳0 درصد آن از بین نرود.
ما معمــوالً میانگین هــا را در نظر می گیریــم. در این میانگین 
دمایی که می گیریم، ممکن اســت تغییر خاصی نسبت به 
ســال گذشــته مشــاهده نکنیم. مثل دانش آموزی کــه تمام 
نمره هایش را مثــالً 12، 1۳ گرفته و معدلش هم 12 شــده، ولی 
شــما ممکن اســت دانش آموزی داشــته باشید که 
در ســه درس نمره 20 گرفته باشد و ســه درس دیگر 
را ۸ گرفته باشــد و میانگیــن معدل او هم 12 باشــد. 
نوسانی که بین این درس ها هست، نشان می دهد 
که تفاوت هایی وجود دارد. اکنون چندین سال است 
کــه گرم شــدن های غیرمترقبه هــوا را در اســفندماه 
تجربه می کنیــم و ایــن باعث بیــدار شــدن زودتر از 
موعد درخت ها می شود و بالفاصله در فروردین ماه 
یک سرمازدگی بهاره داریم که آسیب های جدی به 
محصوالت کشاورزی وارد می کند. شاید بشود گفت 
مقابله کردن با این وضعیت و کاهش خسارات خیلی 
سخت است، ولو اینکه اطالع هم داشته باشیم، اما مثالً در 
سرمازدگی بهاره، کافی است که بعد از غروب تا طلوع آفتاب 

مراقبت هایی صورت گیرد و تا حدی  آسیب ها را کاهش داد.

اتفاقیکهدربحــثتغییراقلیممیافتد،
ایناستکهکسیتوقعنداردیکمرتبهدرشهریکه
خشکســالیبــوده،ســیلجــاریشــود.ایــنهمــان
پدیدههــایجــدیاســتکــهخســاراتزیــادیهــم
بهدنبــالدارد.ایــنموضــوعراچطــورمیشــود
پیشبینــیکــردونســبتبــهآنهشــدارداد؟فکــر
میکنمســختیکاراینجاســتکــهآدمهــابپذیرند
ممکناستدرشهرخشکیمثلیزدهمسیلبیاید
یامثالًدرمازندرانهمیخبنداناتفاقبیفتد.چهکار
بایــدکــردکــهپیشبینیهــااثرگــذارباشــد؟بــهنظر

میرسداینمرحلهمهمترازپیشبینیاست.
آلیعقــوب: دقیقاً همین طور اســت. ویدئــوی خیلی جالبی 
همزمان با سیل گرگان در اسفند 1۳۹7 از شبکه NBC آمریکا 
پخش شد، چون فکر می کنم همزمان با ایران در چند ایالت 
آمریکا نیــز که یکی از آنها نبراســکا بود، ســیل آمد. خانمی 
که گزارشگر و هواشــناس بود، با یک اطمینان خاصی که در 
صدایش بود، درباره سیل می گفت: »بعضی از شما ممکن 
اســت بگویید که من ۳0 ســال اســت در این منطقه زندگی 
می کنم و چنین پدیده ای را تابه حال ندیــده ام، اما بدانید که 
امســال این اتفاق می افتد.« من هر وقت بــه این جمله فکر 
می کنم، می گویم فرد باید به چه مرحله ای از دقت و اطمینان 
خاطر برسد که بتواند به مخاطب خود این اطالعات را طوری 
منتقل کند که او بپذیرد. البته عالوه بر این فرهنگ سازی هم 

باید اتفاق بیفتد.

درحوزهبیمهقراراستچهخدماتیارائه
دهید؟

آلیعقوب:ما وقتی می خواستیم بیزینس پلن برای استارتاپ 

تهیه کنیم، دوستی اطالعاتی به دست ما رساند. چون هدف 
ما در ابتدا حوزه کشاورزی بود، این اطالعات مربوط به همین 
حوزه می شد. چند  ارائه دهنده سرویس اروپایی با همراهی 
شــرکت MTN در آفریقــا ســرویس هواشناســی ارائــه داده 
بودند. برای ارائه سرویس، هم سراغ شرکت های بیمه رفته 
بودند و هم ســراغ کشــاورزان. ایده این بود که شــرکت بیمه 
وقتی محصول کشاورز را بیمه می کند و او به خاطر آب وهوا 
خســارت می بیند، شــرکت بیمه اســت که باید خســارت را 
پرداخت کند. پس اگر از این سرویس هواشناسی حمایت 
کنید که من بتوانم به کشاورز دیتا ارائه دهم تا کمتر خسارت 
ببیند -یا اصالً خسارت نبیند- شما به عنوان شرکت بیمه 
ســود می کنید. در واقــع یک بــازی برد-برد اســت. این برای 
ما نقطه امیدی بود و فکــر می کردیم از طریــق بیمه بتوانیم 
ایــن کار را انجام دهیــم. اما تــالش اولیه ما با صنــدوق بیمه 
کشاورزی به نتیجه نرسید. البته بعد از مدتی خودشان به 
سراغ ما آمدند، اما با یک نیاز متفاوت. موضوع این بود که 
داده های ایستگاه هواشناســی که از هواشناسی خریداری 
می کردند، ناقص بــود و صندوق بیمه برای صحت ســنجی 
ادعای کشاورزان، احتیاج به داده های هواشناسی نقطه ای 
داشت  و حاال آماده شده بودند که قرارداد جدیدی را منعقد 
کنند. ایــن بار بــه ایده ای کــه ما داشــتیم، نزدیک تــر بودند؛ 
پیش بینی و محاســبه ریســک، هــم برای کاهش خســارت 
و هم بــرای افزایــش دقت در محاســبه خســارت. چیزی که 
ســرمان درد می کند برای دردســرهایش. ما بــرای انجام این 
کار با کشاورزان مصاحبه هایی داشــتیم. عموماً کشاورزان 
نســبت به بیمه بی اعتمــاد بودند، دلیلــش هم ایــن بود که 

بیمــه واقعــاً مثل یک تشــکیالت 
خیریه عمــل می کنــد. یعنی یک 
حق بیمه نسبتاً ناچیزی می گیرد 
و خســاراتی که پرداخــت می کند 
هم قابــل توجــه نیســت. متوجه 
شــدیم که بســیاری از کشــاورزان 
بیمــه نکرده انــد و می گفتنــد من 
100 میلیون تومان خسارت دیدم 
و بیمه به من 2۵ تومان خســارت 

پرداخت کرده است.

اخیراًموضوعی
درکشاورزیپررنگشدهو
کشــاورزی بحــث آن
هوشــمنداســت؛آیــاکار
شــماهــمبخشــیازایــن

هوشمندسازیکشاورزیمحسوبمیشود؟
آلیعقوب:دقیقاً همین طور اســت. در ســال 1۳۹7 ما تنها 
استارتاپی بودیم که در نمایشگاه الکامپ ادعای کشاورزی 
هوشــمند کرده بود. بعد از آن به مرور اســتارتاپ ها وارد این 
حوزه شــدند. بعضی بــا تصاویــر ماهــواره ای کار می کردند، 
بعضی دیوایــس می ســاختند و مــوارد دیگر. جالــب اینکه 
بسیاری از این استارتاپ ها در نهایت به دیتای هواشناسی 
می رسند. چون اگر بخواهند روی حوزه آبیاری کار کنند، به 
پارامترهای هواشناسی نیاز دارند، اگر هم تصویر ماهواره ای 
دارند و می خواهند خودشــان را کالیبره کنند یا به اطالعات 
مربــوط به رطوبت خــاک نیاز دارنــد، اطالعات هواشناســی 

می تواند به آنها  کمک کند.

فکرمیکنیــدازمنظرزیرســاختیچقدر
شــرایطبــرایفعالیــتدرحــوزههواشناســیفراهم

است؟
جزینــی:یکــی از محدودیت های بزرگــی که داریم این اســت 
که به خاطر اینکه ســازمان هواشناسی به عنوان یک سازمان 
دولتی و می شــود گفت رگوالتور مشــخص شــده، الزامــاً باید 
تنها ارائه دهنده ســرویس به بســیاری از مجموعه ها باشــد. 
این می تواند مشکل ســاز باشــد؛ چراکه محدودیت هایی نیز 

ایجاد می کند.

 اینانحصاریبودندرجمعآوریاطالعات
چقدربرایتانچالشایجادکردهاست؟

جزینی:بخش زیادی از دیتایی که برای پردازش مورد نیاز 
اســت، توســط ایســتگاه های هواشناســی تهیه و منتشر 
می شــود. ایســتگاه های مختلفی هم هســتند که توســط 
خود ســازمان هواشناســی نصــب و نگهداری می شــوند. 
بخش زیادی هم دیتایی اســت کــه به صــورت بین المللی 
منتشــر می شــود و بخشــی هم دیتــای ماهواره ای اســت. 
قاعدتاً دسترســی به آن بخشــی کــه به طور انحصــاری در 
اختیار خود ســازمان اســت، ســخت اســت، ولی به طرق 
مختلــف می تــوان بــه ســایر مــوارد کــه کــم هــم نیســتند، 

دسترسی پیدا کرد.
آلیعقوب:پیشرفت فناوری نیز به ما کمک زیادی می کند. 
شــاید دسترســی ما بــه بعضــی  از انــواع دیتــای داخلی کم 
باشــد، ولی از طرفی با دیتای بین المللی که داریم و با کمک 
فناوری هایی مثل یادگیری ماشین می توانیم پردازش هایمان 

را انجام دهیم و خروجی های خوبی به دست آوریم.

مهمتریــنچالش،مانعومشــکلیکهدر
فعالیتتانداشتهاید،چهبودهاست؟

جزینی: استارتاپ های دیگر عموماً حوزه فعالیت شان برای 
مردم آشناســت و راه حلــی برای یک مشــکل عمومــی ارائه 
داده اند. اما در اســتارتاپ ما مشــکلی که ما برای آن راهکار 
ارائه داده ایــم، هنوز به طــور کامل به یک نیاز ضــروری مردم 
تبدیل نشــده اســت. مثالً یــک کشــاورز مطمئنــاً نمی داند 
که دیتای هواشناســی چقدر می تواند هم جلوی خســارت 
بــه محصــول او را بگیــرد و هــم 
هزینه های اضافــی را حذف کند. 
ایــن آگاه ســازی بایــد بــه شــکل 
درســتی انجــام شــود؛ ضمــن 
اینکه ما فقط یک تیم هستیم و 
نمی توانیم این کار را در ابعاد یک 

کشور انجام دهیم.
همــه مــواردی کــه گفتیم، شــاید 
بخشــی از ابعاد کاری ما بود. اگر 
ایــن نیــاز به درســتی در جامعــه 
درک شــود، ما برنامه های زیادی 
برای ارائه خدمات داریم. در مورد 
کار، خیلــی کلی صحبــت کردیم 
و روی جزئیات متمرکز نشــدیم. 
بــا توجــه بــه اینکــه از یکســری 
فناوری هــا اســتفاده می کنیــم، 
پلتفرم های مبتنی بر بالکچین قرار است به کار اضافه شود 
و تمــام ایــن مــوارد می توانــد کمک کنــد تــا محدودیت های 

سخت افزاری و جمع آوری دیتا را تا حدودی برطرف کنیم.
آلیعقوب:امیدوارم متولیان بیمه بــه ارزش این اطالعات و 
میزان تأثیری که روی ســودآوری و ضرردهــی صنعت بیمه 
می گذارد، پــی ببرنــد. من بــرای خاتمــه صحبت هــا به یک 
مشتری که چند روز پیش ما را پیدا کرده و تماس گرفته بود، 
اشــاره می کنم. ایشــان از ایران خودرو تمــاس می گرفت و از 
من درخواست ســامانه پیش بینی تگرگ کرد. عجیب بود. 
وقتی پرســیدم چرا؟ گفت آخرین باری که چند ســال پیش 
تگرگ آمده بود، هزار دســتگاه خودرو که در محوطه باز قرار 
داشتند، به خاطر تگرگ آســیب دیده بودند. پرسید ما اگر 
سامانه ای داشته باشیم که پیش بینی های هواشناسی ارائه 
دهد، بیمــه برای پرداخت خســارت، راحت تــر می پذیرد که 
ما برای پیشگیری از بروز خسارت اقداماتی انجام داده ایم. 
عکس ایــن موضوع هم صــدق می کنــد و بیمــه می تواند به 
کسب وکار هایی که با این امکان میزان خسارت شان کاهش 
پیدا می کند، اجبار کند که از اطالعاتی که در حوزه فعالیت ما 
تهیه و ارائه می شود، استفاده کنند. این موضوع هم می تواند 
موجــب کاهــش خســارت شــرکت ها شــود و هــم کاهــش 
پرداخت خسارت بیمه؛ یعنی همان بازی برد-برد که پیش 

از این هم اشاره کردم.

 اگر از این سرویس 
هواشناسی حمایت 
شود تا بتوانیم به 
کشاورز دیتا ارائه 

دهیم که کمتر خسارت 
ببیند -یا اصاًل خسارت 
نبیند- شما به عنوان 

شرکت بیمه سود 
می کنید. در واقع یک 

بازی برد-برد است

فرزانه قبادی 

@farzaneghobadi
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

چرا اینشورتک ها تا به امروز در ایران 
به درخشش خاصی نرسیده اند؟  

استارتاپ های بیمه  
سوار  بر موج تأمین مالی 

تشکیل کارگروه اینشورتک در سازمان نصر تهران اتفاق بزرگ اکوسیستم 
نوآوری بیمه کشور است و امکانی جدید برای همگرایی و هم افزایی 

فرصت تالقی فناوری با بیمه را غنیمت بشماریم 

NOTEیادداشت

سرمایه گذاران با هدف دگرگونی صنعت بیمه، 
ســرمایه خود را به پــای اســتارتاپ های فناوری 
بیمــه می ریزنــد. ایــن افزایــش ســرمایه گذاری 
نه تنها به رشــد در صنعت دامن می زند، بلکه 
باعث گسترش تیم های استارتاپی، رشد تعداد 
کنفرانس ها، نمایشگاه ها و رویدادها می شود 
و به شــرکت ها اجازه می دهد محصوالت خود 
را تبلیغ کنند، دایره ارتباطات خود را گسترش 
دهند و مطابــق آخریــن روندهای اینشــورتک 
در دنیا حرکت کنند. امــا همان طور که هیجان 
و هیاهــو به طــور پیوســته افزایش 
می یابد، برخی از این نشســت ها 
و سخنرانی ها به شرکت کنندگان 
یــادآوری می کند کــه همچنان که 
بیمــه بــرای نــوآوری بســیار آماده 
اســت، امــا یــک صنعــت بســیار 
چهارچــوب  در  و  تنظیم شــده 
قوانیــن و مقــررات اســت و ناگزیر 
باید بین مقــررات و نوآوری تعادل 
برقرار شــود. با ایــن اوصاف دالیل 
زیادی برای عدم درخشــش اینشــورتک ها در 

ایران وجود دارد. 

 اصلتطابقبازمان
همــه بنیان گذارانی که در این ســال ها 
با آنها صحبت کرده ام، از یک مشکل اساسی 
رنج می بردنــد؛ محصول آنها نیاز فعلــی بازار را 
برآورده نمی کرد. آنها معتقدند یا شــرکت های 
بیمه یا مشتریان برای محصول ارائه شده آماده 
نبوده اند. برخی این امر را »تناسب محصول با 
بازار« می نامند. یکــی از فعاالن اظهار داشــت 
آنهــا در تالش بودنــد تا یــک ســرویس ارزیابی 
ریســک آنالیــن را بــه بیمه گــری بفروشــند کــه 
حتی نام اینشورتک را نشــنیده بود. این مثال  
مرز باریک بین پیشگام بودن و شکست خوردن 
و زود از میــدان بــه در شــدن و همچنیــن نیــاز 
بیمه بــه یافتــن لحظه مناســب را، هــم از طرف 
مصرف کننــده و هــم از طــرف بیمه گــر نشــان 
می دهد. در مقابــل، اســتارتاپ هایی بودند که 
شــرایط کرونا با ارائه ســرویس های آنالین آنها 
همزمان شــد؛ بنابراین رشــد خوبی را برایشــان 

به همراه داشت. 

 تیمنامناسب
تیــم در شــروع کار تنهــا دارایــی یــک 
کســب وکار اســت. 2۴ ســاعت شــبانه روز 
کار می کننــد، ولــی بــه نقطــه ای می رســند کــه 
دیگــر نمی خواهنــد ســاعات بیشــتری را بــا 
هــم بگذراننــد، چــون جاه طلبــی آنهــا بــرآورده 
نشــده اســت. همچنیــن فقــدان مهارت هــای 

فنــی، به خصــوص دانــش فنــی بیمــه و عــدم 
دسترســی به دیتای کافی از وضعیت ریسک 
انــواع بیمه نامه ها یکی از چالش های اساســی 
تیم هــای اینشــورتکی در طراحــی محصــوالت 

نوآور است. 

 تعاملبارگوالتور
در طول ۸0 سال گذشته، صنعت بیمه 
تغییرات دوره ای بسیاری را پشت سر گذاشته 
است، اما این اولین بار است که تغییرات قابل 
 توجهــی به دلیــل تقاضــای مصرف کننــدگان 
روی می دهــد. به طور خــاص، مصرف کنندگان 
خواســتار سیاست های ســاده تر و شــهودی تر 
هستند؛ یک فرایند کاربردی ساده و دیجیتال، 
پرداخت خسارت سریع تر، دسترسی موبایل و 
محصوالت جدید. استارتاپ ها نیز متخصص 
تجربه مصرف کننده هســتند، ولــی نهاد ناظر 
همچنــان گرفتــار پیچیدگی هــای خود اســت. 
البتــه بیمــه مرکــزی در نقــش رگوالتــور بــه این 
موضوع واقف است که نوآوری به ارائه خدمات 
بهتر بــه مصرف کنندگان منجر می شــود، ولی 
بازنگــری و وضــع مقــررات جدیدی کــه مطابق 
بــا شــرایط و نیــاز اکوسیســتم نــوآوری باشــد، 
فرایندی طوالنی و بسیار پیچیده است و گاهی 
با تغییر مدیــران ارشــد بیمه مرکــزی، مقررات 
ســلیقه ای، غیرکارشناســی و بــدون در نظــر 

گرفتن نظرات فعاالن نوآوری وضع می شود. 

 جنبههایمالی
تعــدادی از اینشــورتک ها در ایــران بــا 
وجود سختی ها و فرازونشــیب های پیش روی 
نــوآوری در صنعــت بیمه، آســتین بــاال زدند و 
عملیاتی و اجرایی شــدند، در حالــی که تعداد 
زیادی نیز ســوار بر موج تأمین مالی شده و هر 
بار با تأمین مالی از یک ســرمایه گذار حقیقی 
یــا حقوقــی، یــا قــرارداد بــا شــرکت های بیمه و 
عــدم ارائــه ســرویس های مطلــوب و عمــل بــه 
تعهدات شان باعث هدر دادن وقت و سرمایه 
آنها شــدند و پــس از گذشــت مدتی بــا برندی 
جدیــد و تغییراتــی در مدل هــای قبلــی، دوباره 
وارد مذاکــره بــا ســرمایه گذاران یــا متقاضیــان 
جدیــد می شــوند و اقــدام بــه جــذب ســرمایه 
می کننــد. در واقــع بــه جــای کار عمیــق از راه 
تأمیــن مالــی معیشــت می کننــد یــا به دنبــال 
رزومه ســازی جهت مهاجرت و تأمین سرمایه 
در سایر کشورها هستند.  یادمان باشد ما تازه 
در ابتــدای راه اینشــورتک در ایــران و حتــی در 
کشورهای منطقه هســتیم و فارغ از نگرانی ها 
و دغدغه هــا، اینشــورتک می توانــد کارهــای 
خارق العاده ای برای صنعت بیمه انجام دهد.
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چالش ها و جنجال ها در زمان تلفیق دو صنعت و شکل دهی 
یک تحول، امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است که طی زمان 
در تمام دنیا و صنایع شاهد این چالش های تحول بوده ایم. 
در این میان اگر سرعت رشد دو صنعت با هم فاصله زیادی 
داشته باشــد، این تحوالت با هیاهو و جنجال های بیشتری 
همراه خواهد بــود.  وقتی از اینشــورتک صحبت می شــود، 
یعنی موضوع تالقی صنعت فناوری دیجیتال و صنعت بیمه 
در میان است. همان طور که مستندات علمی بیان کرده اند، 
در صنعت فناوری دیجیتال زمان منقضی شدن هر فناوری 

در حد چنــد ماه تخمیــن زده شــده اســت. این 
در حالی اســت کــه صنعت بیمــه، به خصوص 
در ایــران کــه شــالوده و قوانیــن آن از ســال 1۳1۶ 
تدوین شده، طی حدود ۸0 سال تغییرات زیادی 

نداشته است.
 البته قوانین، تغییرات نسخه ای یا آیین نامه ای 
داشته اند یا رشته های بیمه نوین اضافه شده اند، 
ولی شاکله اصلی صنعت در حوزه قوانین و بعضاً 
فرایندهــا هنــوز مرتبــط با ۴0 ســال قبل اســت؛ 
بنابراین تالقی ســنگینی بین فناوری، نــوآوری و 

صنعت بیمه وجود دارد و چالش ها، جنس و نگاه ذی نفعان 
بســیار متفاوت اســت. افرادی که در فناوری فعالیت دارند، 
اغلب قائل به سرعت هستند و برعکس، فعاالن بیمه بسیار 
قانون محور و محتاط عمل می کنند و این تفاوت فارغ از ابعاد 

دیگر مقایسه این دو صنعت، ذاتاً منشاء چالش است. 
در این میان شکل گیری یک تشکل صنفی یکپارچه با حضور 
فعاالن مختلف، از نمایندگان فروش آنالین گرفته تا کارگزاران 
برخط، شــرکت های بیمه فعــال در حــوزه تحــول دیجیتال، 
ارزیابان خســارت آنالیــن، ســرویس های ارزش افــزوده نوین 
و نــوآور در صنعت بیمــه، می توانــد نیاز حــال حاضر تحول 

صنعت بیمه را پاسخ دهد. 
از طرف دیگر اگــر به دنبال تحول دیجیتــال و ورود نوآوری در 
صنعت بیمه هســتیم، بایــد راهکارهــای نظا م مند داشــته 
باشیم تا در فضایی به دور از جنجال بتوانیم مطالبات شفاف 
و کارشناسانه به ذی نفعان مرتبط ارائه دهیم. همچنین منافع 
کل ذی نفعان اینشورتک باید در یک Big Picture دیده شود 
و تمامی مطالبات به الهام از این تصویر به ذی نفعان ارائه شود. 
متأسفانه در چند ماه اخیر فعاالنی بودند که مطالباتی از بیمه 
مرکزی داشــتند، ولی کامالً یک طرفه و صرفاً جهت رفع نیاز 
کسب وکار بخش کوچکی از فعاالن اینشورتک بوده است. 

راه انــدازی ســوئیچ یکپارچــه بیمــه مرکــزی اولین قــدم برای 
حمایــت از نــوآوری بــوده و Best Practiceهــا و مطالعــات 
تطبیقی ســایر کشــورها نیــز ایــن امــر را تأیید می  کنــد. یک 
مثال ســاده برای مشــخص کردن جایگاه ســوئیچ را می توان 
دسترســی به APIهــای شــرکت های بیمه دانســت. بــه این 
سناریو توجه کنید: یک عامل فروش اگر بخواهد یک رشته 
بیمه را اعــالم نرخ و صدور آنالین داشــته باشــد، باید بتواند 
به صورت مســتقیم به زیرســاخت های Core شــرکت های 
بیمه متصل شــود. حال تصور کنید من یک کارگزار آنالین 
هستم و می خواهم بیمه شــخص ثالث صدور 
و فــروش آنالین داشــته باشــم؛ پس بایــد به هر 
یک از شرکت های بیمه ای مراجعه کنم و API هر 
کدام را جداگانه بگیرم، یعنی فقط برای یک رشته 
بیمه شخص ثالث اگر بخواهم قیمت 20 شرکت 
بیمه را به مشتری نشان بدهم باید 20 سرویس 
جداگانه پیاده ســازی شــود. حــال به این رشــته 
بیمه، 10 رشــته دیگــر را هم اضافــه کنید، یعنی 
200 تا API فقط باید پیاده سازی شود تا عملیات 
نرخ دهی و صدور آنالین به صورت صحیح عمل 
کنــد. بگذریم که این ســامانه قطعــاً مالحظات پیاده ســازی 
دیگــری هــم دارد. بــا ایــن اوصــاف گســتردگی و پیچیدگــی 
سیستم ها در صورت نبود یک سوئیچ یکپارچه، بسیار زیاد 
و بعضاً مقرون به صرفه و اصالً از دید فناوری نادرست است. 
ولی سوئیچ با خود دغدغه هایی به همراه داشت و ابزاری شد 
برای تشکیل کارگروه اینشورتک. به این ترتیب بود که فعاالن 
صنعت بیمه تصمیم گرفتند به سوی سازمان نظام صنفی 
رایانه ای حرکت کنند، چون هدف همگرایی و همکاری فناوری 
اطالعات با صنعت بیمه است و سازمان نصر که با حمایت 
دولت و مجلس شکل گرفته، یک فضای مناسب و نظام مند 
ایجاد می کند تــا بتوانیم بــه مذاکــرات و تعامالت رســمی با 

ذی نفعان صنعت بیمه بپردازیم. 
امروز بسیار جای خرسندی است که این مهم اتفاق افتاد و 
عاقبت ذی نفعان مختلف و بعضاً رقبای سرسخت کنار هم 
دور یک میز نشســته و به این اتفاق نظر رســیده اند که حاال 
همان روزی اســت که باید ایــن هم افزایی و همگرایی شــکل 
بگیرد تــا بتوانیم در صنعــت اتفاقــات جدیدی رقــم بزنیم و 
شرایطی ایجاد کنیم که کســب وکارها به صورت سالم رشد 
کنند و صنعت و مشتریان کسب وکارهای اینشورتکی هم 

بهره مناسب ببرند.
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