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عصرآزادی / س�رویس اقتص�ادی: رویداد 
فینوهک در نشس�تی با حض�ور خبرنگاران 
در روز ۸ م�رداد ب�ا پیام »ی�ک چالش بردار 
و با س�رمایه گذار دس�ت ب�ده« و ب�ا حضور 
فینوت�ک،  هم�راه کارت،  مدیرعام�ان 
تکنوتج�ارت و مع�اون بازاریاب�ی و عملیات 

ارتباط فردا، آغاز به کار کرد. 
عصرآزادی - علیرضا نیاکان؛ این رویداد توس��ط 
مراک��ز ن��وآوری فین��ووا و تکنوتج��ارت با هدف 
س��رمایه گذاری و حمایت تیم های منتخب شروع 
ش��ده و اختتامیه آن به صورت س��ه روز حضوری 

برگزاری خواهد شد.  
فین تک ترسناک نیست بلکه جذاب است

مری��م نجف��ی مدیرعام��ل فین��ووا با ش��مردن 
اینش��ورتک   ،)WealthTech(ولث ت��ک
 ،)ReqTech( رگ ت��ک   ،)InsureTech(
پرداخ��ت  و   )Lend Tech( لندت��ک 
)Paytech( ب��ه عن��وان محوره��ای فینوهک 
گف��ت: »م��ا در فین��ووا ب��اور داریم ک��ه فین تک 

ترسناک نیست بلکه جذاب است.
فینوهک تالش��ی برای آدرس دهی فرصت های 
ج��ذاب ب��ه روز و چالش های موج��ود کاربران و 
کسب و کارهای خدمات مالی ایران است. چالش هایی 
که در این رویداد مطرح ش��ده همگی چالش های 
ترند دنیا به ش��مار می روند پیدا کردن راهکار این 
 چالش ه��ا در امتداد نیاز روز دنیا و ایران اس��ت.«
به گفته مریم نجفی فینوهک مسیری برای پرورش 
افراد و تیم ها در حوزه های ولث تک، اینش��ورتک، 

رگ تک، لندتک و پرداخت است
روز   ۴۵ در  فینوه�ک  منتخ�ب  تیم ه�ای 

سرمایه دریافت می کنند
او هدف از س��رمایه گذاری ب��ر تیم های منتخب 
فینوهک را اینطور تشریح می کند: »طبق آخرین 
گ��زارش CBinsight، ع��دم دسترس��ی ب��ه 
س��رمایه مالی و عدم ارائه راهکار برای مش��کالت 
واقع��ی کارب��ران، اولین و دومین دلیل شکس��ت 
استارتاپ هاس��ت. در نتیج��ه فین��ووا در طراحی 
فینوهک)هکات��ون ح��وزه خدمات مال��ی(، از این 
اب��زار ن��وآوری باز ب��رای کمک به ش��کل گیری و 
رش��د اس��تارتاپ ها و فینتک ه��ای ایران��ی، بهره 
خواهد برد. در همین راس��تا فینووا طی دو س��ال 
گذش��ته در استارتاپ های مختلفی از طریق واحد 
ش��تابدهنده و صندوق س��رمایه  گذاری جسورانه 
خود س��رمایه  گذاری کرده است. تیم های منتخب 

در ۴۵ روز سرمایه دریافت می کنند.
البته سرمایه گذاری اولین قدم فینووا است. استفاده 
از شبکه گسترده پورتفوی فینووا دیگر سرمایه ای 
 است که توسط ما در اختیار عموم قرار می گیرد.«
مدیرعامل فینووا با اش��اره به اینکه در منطقه منا  
۴۱ درص��د از حجم س��رمایه گذاری ب��ه فینتک 
اختصاص دارد و س��رمایه گ��ذاری فینووا همراه با 
ترن��د روز صورت می گیرد گف��ت: »در منطقه منا 
۱۷ نئوبانک تاس��یس ش��ده اس��ت. فین تک ها با 
جذب ۱۱ درصد از کل س��رمایه گذاری ونچر دنیا 
را ب��ه خود اختص��اص داده ان��د و چهارمین حوزه 
مورد عالقه سرمایه  گذاران به شمار می روند. حجم 
س��رمایه گذاری ونچ��ر روی فین تک ها در س��ال 
۲۰۲۱ معادل ۱۲۵ میلیارد دالر بوده که نس��بت 

به س��ال قبل ۳ برابر ش��ده و اگر با ۱۰ سال قبل 
مقایسه کنیم در سال ۲۰۱۲ حجم سرمایه گذاری 

روی فین تک ها ۶۳ برابر شده است.«
فینوهک پلتفرم نوآوری باز است 

مری��م نجفی فینوهک را روی��دادی پلتفرمی بر 
مبنای نوآوری باز می داند و در مورد آن می گوید: 
»فینووا بعد از مشارکت در رویداد استارتاپ اونیو 
که سال گذش��ته با همراهی اتاق ایران-اتریش و 
گروه س��رمایه  گذاری کارایا برگزار ش��د، فینوهک 
را با س��مت و س��وی پلتفرم ن��وآوری باز طراحی 
کرد ت��ا بتوان��د جایی باش��د که با بهین��ه کاوی 
اکوسیستم های پیش��رو فین تک جهانی و گرفتن 
چالش های واقعی و به  روز از طرف کسب و کارهای 
ش��ناخته ش��ده صنعت مالی، فرصت های موجود 
را شناس��ایی نم��وده و به افراد خ��الق و تیم های 
فین تک  فعال ایران معرفی کند. خوش��بختانه در 
این مس��یر مرکز نوآوری تکنوتجارت هم قدم با ما 

در برگزاری این رویداد است.«
تکمی�ل زنجی�ره ارزش مش�تریان بان�ک 

تجارت در فینوهک دنبال می شود
حمی��د علیمحمدی مدیرعام��ل تکنوتجارت در 
خص��وص برگزاری فینوهک گف��ت: »تکنوتجارت 
به  عن��وان بازوی نوآوری  و س��رمایه گذاری خطر 
پذی��ر بانک تج��ارت، در راس��تای تکمیل زنجیره 
ارزش مش��تریان حقوق��ی بانک تجارت و پاس��خ 
ب��ه نیازها و فرصت های موج��ود در بانک به دنبال 
ج��ذب و تش��کیل تیم ه��ای خالق اس��تارتاپی و 
در نهای��ت س��رمایه گذاری خطرپذیر می باش��د. 
تکنوتج��ارت ب��ا برگ��زاری این روی��داد در جهت 
تحق��ق ای��ن ه��دف گام برداش��ته و چالش هایی 
ب��ا توجه ب��ه اولویت ها و نیاز موج��ود طرح کرده 
اس��ت. از جمله مهمترین ای��ن چالش ها می توان 
به »اعتبارس��نجی دیجیتال مش��تریان حقوقی«، 
»تحلی��ل رفت��ار مش��تریان بانکی با اس��تفاده از 
 کالن داده« ، »معامالت الگوریتمی« اش��اره کرد.«
او فعالی��ت تکنوتج��ارت در امت��داد فینوه��ک را 
اینطور بر ش��مرد: »تکنو تجارت ب��ا بهره گیری از 
فناوری ه��ای روز مالی و تعامل مس��تمر با بازار و 
مش��تریان بانک تجارت قادر اس��ت ایده های نو و 
خالقانه را در مسیری س��ازنده هدایت کرده و در 

ادامه با تامین مالی به موقع منجر به رشد آن ها گردد.«
در فینوهک از صفر شروع نمی کنید

سعید قدوسی نژاد با بیان اینکه فینوتک قسمتی 
از شروع یک کسب وکار را گرفته است گفت: »در 
فینوهک استارتاپ کارش را از صفر شروع نمی کند 
و در زمان و هزینه  ایجاد کس��ب وکار صرفه جویی 
می ش��ود. اس��تخوان ترکانده های صنعت فین تک 
در فینوه��ک حاضر هس��تند. فینوت��ک با آوردن 
زیرساخت های خود در فینوهک سعی در تسهیل 
ش��رکت کنندگان دارد. برای مثال با اس��تفاده از 
APIهای موجود در فینوتک می توان بخش��ی از 
فرایندهای کس��ب وکار را خودکار ک��رد و هم در 
هزینه  نیروی انسانی صرفه جویی کرد، هم سرعت 
فرایند را باال برد و ه��م به مقیاس پذیری باالتری 

دست پیدا کرد.«
او ب��ا بیان اینک��ه ایده های مبتنی ب��ر دایرکت 
دبیت و س��رویس تسویه حس��اب هم اکنون بازار 
رو به رش��دی دارند گفت: »برای کسب وکارهایی 
ک��ه مدل فروش اش��تراکی دارن��د، دایرکت دبیت 
بسیار مفید است. هم تجربه  کاربر نهایی شان بهتر 
می ش��ود و هم ماندگاری مش��تری باالتر می رود. 
کس��ب و کارها عالوه بر دایرکت دبیت به سرویس 
تسویه حساب نیز برای کس��ب وکارهای پلتفرمی، 
صندوق های س��رمایه گذاری و کارگزاری ها توجه 

داشته باشند.« 
فینوهک کاتالیزوری برای توس�عه تیم های 

فین تک نوپا است
کاوه رع��دی مدیرعامل هم��راه کارت نیز با بیان 
اینکه فینوهک بس��تر مناسبی برای ورود فکرها و 
ایده ها به ش��مار می رود در م��ورد فضای کنونی 
فین تک گفت: همراه کارت اکنون دومین اپلیکیشن 
محبوب کش��ور از لح��اظ کاربری اس��ت، در نظر 
داریم به یک س��وپرمارکت مالی تبدیل شویم. اگر 
راهکار افراد در راستای مسئله مشخصی برای حل 
چالش کاربران اس��ت، می توانند از حجم کاربران 
همراه کارت نیز اس��تفاده کنن��د، چرا که معماری 
همراه کارت به سمتی می رود که بتواند هم توسط 
پالگین ها و هم توس��ط اپن س��رویس ها بتواند با 

بازار خارجی کار کند.« 
کاوه رع��دی ب��ا بی��ان اینکه نق��ش رگوالتور را 

نمی توان نادیده گرفت چنین ابراز امیدواری کرد: 
»راه ان��دازی و برگ��زاری روی��داد فینوهک کمک 
می کند بستر مناس��بی برای ورود فکرها و ایده ها 
و همچنی��ن بررس��ی چالش های اصل��ی صنعت 
از نگاه��ی متف��اوت به وجود آمده ک��ه در نتیجه 
در رس��یدن ب��ه آن گاردریل گذاری ها و تس��هیل 

فرایندها کمک خواهد کرد.«
ش�بکه ای از ارزش در اختیار عاقمندان و 

تیم ها قرار می گیرد
فرش��ید اردوان��ی مع��اون بازاریاب��ی و عملیات 
ارتباط ف��ردا، پس از معرف��ی ارتباط فردا به عنوان 
بازوی نوآوری و فناوری بانک آینده گفت: »ارتباط 
فردا هاب گس��ترده ای برای تالقی همه حوزه های 

پرداخت و بانکی است.«
فرشید اردوانی با بیان اینکه اولویت اصلی ارتباط 
ف��ردا از حضور در فینوهک جم��ع آوری ایده های 
برتر و کمک به توس��عه آنهاس��ت گفت: »اولویت 
اصلی ما جمع آوری ایده های برتری است که روی 
آن ها کار کارشناسی و تحلیلی قابل قبولی توسط 
ش��رکت کننده صورت گرفته باش��د و آن را برای 

تولید اپلیکیشن متناسب سازی کرده باشد.« 
او تمرکز چالش های مطرح شده از سمت ارتباط 
ف��ردا را اینطور برش��مرد: »تمرکز درخواس��ت ما 
راهکا رهای کسب و کاری مبتنی بر پایانه های فروش 
اندرویدی اس��ت. با توجه به اعالم نیاز فوق انتظار 
می رود تیم های حاضر بر روی شناسایی حوزه های 
کس��ب و کاری که قابلیت تعریف اپلیکیش��ن ویژه 
برای انجام فرایندهای مربوطه و در نهایت پرداخت 
با کارت یا کیف پول الکترونیک را دارد اقدام کنند 
و به عنوان خروجی مدل بیزینسی و تا حد امکان 

قدم های ابتدایی تولید اپلیکیشن را بردارند.«
س�ایت فینوهک کانال اصلی اطاع رسانی 

فینوهک است
س��روش اکب��رزاده مدی��ر اجرای��ی فینوه��ک 
در مراس��م افتتاحی��ه فینوه��ک در م��ورد روند 
ش��رکت  و پیش��برد این رویداد گفت: »فینوهک 
رویدادی مبتنی بر توانمندس��ازی اس��ت و تالش 
داری��م تا ای��ن توانمندس��ازی در ابع��اد مختلفی 
ب��رای ش��رکت کنندگان صورت بگی��رد. برگزاری 
کارگاه ه��ا در ی��ک هفت��ه،  فرصت تیم س��ازی در 
ط��ول روی��داد و ایجاد فض��ای منتورین��گ برای 
ش��رکت کنندگان چه تیمی و چ��ه فردی همه در 
 راس��تای توانمندسازی ش��رکت کنندگان است.«
اکب��رزاده ادام��ه داد: »همه اطالعات در س��ایت 
finnohack.io وج��ود دارد. فینوه��ک برای 
انتقال تجربه و شفاف سازی در مورد نیازمندی های 
کنونی کاربران،  شبکه ای از مدرسان و متخصصان 
را درگیر کرده و فرصتی برای منتورینگ و شرکت 
 در کارگاه در اختیار شرکت کنندگان قرار می دهد.«

فینوهک پذیرای همه افراد و تیم هایی است که در 
 ،)WealthTech(یکی از  حوزه های ولث تک
  ، )I n s u r T e c h ( تک ر ینش��و ا
 )PayTech(پرداخت و   )RegTech(رگ تک
تمای��ل به ادام��ه فعالیت دارند. اطالعات بیش��تر 
finnohack. در س��ایت فینوهک ب��ه آدرس
io وج��ود داش��ته و عالقه من��دان می توانند برای 
 کس��ب اطالعات بیشتر و ثبت  نام در رویداد به آن

 مراجعه نمایند.

معاون وزیر صمت:رویداد فینو هک آغاز به کار کرد

۳۵ میلیون تن ظرفیت سنگ تزئینی فعال، نیازمند اصالح 
خطوط است

مع�اون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:  مطابق آمارها، از ۸۵ میلیون متر مربع 
ظرفیت فعال سالیانه سنگ تزئینی، نزدیک به ۳۵ میلیون تن سنگ غیر استاندارد 

تولید می شود که نیازمند برنامه ریزی برای اصاح خطوط است.
به گزارش ایرنا از س��ازمان توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدنی ای��ران )ایمیدرو(، 
»وجیه اهلل جعفری« در جلس��ه بررسی آسیب شناسانه صنعت سنگ های تزئینی اظهار داشت: 
از ۲۵۰ میلیون متر مربع ظرفیت ایجاد شده در صنعت سنگ تزئینی، ۱۶۵ میلیون متر مربع 

ظرفیت غیرفعال است.
وی ادامه داد: برای دستیابی به هدف صادرات ۱.۵ میلیون متر مربعی سنگ تزئینی نیز باید 

در عین ارتقای کیفیت و کاهش هزینه تمام شده، به دنبال بازار صادراتی آن بود.
رییس هیات عامل ایمیدرو بیان داش��ت: نیاز به اطالع��ات دقیق و واقعی از زنجیره صنعت 
سنگ های تزئینی، یکی از دغدغه هایی بود که با یاری انجمن سنگ، نتایجی مطلوبی حاصل 

شده است.
وی افزود: اکنون اطالعات دقیق در دس��ترس اس��ت، اما صرف داشتن این اطالعات کمک 

چندانی به توسعه این صنعت نمی کند و باید برای تضمین آینده آن برنامه ریزی کرد.
جعف��ری ادامه داد: به این منظور، همه ابعاد این بخش همچون صادرات، تولید اس��تاندارد، 
کاهش هزینه های تمام ش��ده، کاهش هزینه های حمل و نقل، نوس��ازی واحدهای سنگبری، 
تجمی��ع معادن و غیره در طرح جام��ع باید مد نظر قرار گیرد. معاون وزیر صمت تصریح کرد: 
تضمین آینده صنعت س��نگ های تزئینی، نیازمند تدوین طرح جامع اس��ت. وی تاکید کرد: 
با بررس��ی همه مزیت ها و چالش ها در صنعت س��نگ، باید طرح و برنامه ای تدوین شود تا به 
تصمیم جدید منتهی و در صورت ضرورت و نیاز به اصالح قانون، دس��تورالعمل، آیین نامه یا 
ایجاد کنسرس��یوم، اقدام شود. جعفری با اشاره به اینکه توسعه صنعت سنگ، نیازمند تدوین 
دس��تورالعمل هایی برای اعطای مزایای مناس��ب در طرح جامع سنگ است، گفت: با در نظر 
گرفت��ن چالش های موج��ود، باید با نگاه علمی، فنی و تخصصی، نس��بت ب��ه تعیین مزایا و 

تسهیالت تشویقی مناسب به فعاالن گام برداشت.

رییس سازمان امور عشایر ایران:

سیل به زیرساخت مناطق عشایری ۳۰ شهرستان خسارت 
وارد کرد

رییس س�ازمان امور عش�ایر ایران گفت: س�یاب های اخیر به زیرس�اخت ها در 
مناطق عش�ایری ۳۰ شهرس�تان آس�یب جدی وارد کرده و تاکنون ۷۰۰۰ راس دام 

عشایری تلف شده است.
به گزارش ایرنا از س��ازمان امور عش��ایر ایران، »عباس پاپی زاده« در نشست ستاد مدیریت 
بحران این س��ازمان با اشاره به خس��ارت های وارد شده در سیالب های اخیر به عشایر، افزود: 
بر اس��اس گزارش های رسیده در این سیالب ها به زیرس��اخت ها در حوزه راه های عشایری و 
منابع آبی عشایر آسیب جدی وارد شده و تعداد زیادی از سیاه چادرها و سرپناه های عشایر، 
چشمه ها و قنوات و مکان های نگهداری دام دچار خسارت شده اند و بر اساس برآوردهای اولیه 
بیش از ۷ هزار رأس دام عش��ایر تلف ش��ده است.  رییس س��ازمان امور عشایر ایران با اشاره 
به پیگیرها و تاکید وزیر جهاد کش��اورزی برای امدادرس��انی به موقع به عشایر آسیب دیده از 
س��یل، اظهار داش��ت: روز شنبه دو جلس��ه با حضور مقام عالی وزارت در این خصوص برگزار 
شد و دکتر ساداتی نژاد دستور فوری برای تامین اعتبار الزم برای بازگشایی و مرمت راه های 
عش��ایری و منابع آب شرب آسیب دیده از س��یل در مناطق عشایری را صادر کرد. پاپی زاده 
با اش��اره به اینکه پیش از وقوع سیل هش��دارهای هواشناسی به عشایر کشور داده شده بود، 
گفت: گروه های امدادی جمعیت هالل احمر و امور عشایر استان ها اقالم و ارزاق مورد نیاز را 
در اختیار عشایر آسیب دیده قرار داده اند و این کمک ها همچنان ادامه دارد. وی با بیان اینکه 
همه کارکنان امور عش��ایر در آماده باش کامل باش��ند و مرخصی های غیر ضرور لغو شود، به 
مدیران امور عش��ایر استان ها که در این نشست ویدئوکنفرانسی حضور داشتند تاکید کرد از 
تمام ظرفیت های دستگاه های استانی و شهرستانی و شورای تامین و شورای هماهنگی بحران 

استان و شهرستان ها برای کمک به عشایر آسیب دیده استفاده شود.
رییس سازمان امور عشایر ایران با بیان اینکه اولویت ما مدیریت وضعیت موجود و مدیریت 
بحران در مناطق عشایری کشور است، اظهار امیدواری کرد با مدیریت به موقع بحران شاهد 
کمترین میزان خسارت در مناطق عشایری باشیم. پاپی زاده همچنین بر پیگیری تامین آذوقه 
و س��ایر اقالم مورد نیاز خس��ارت دیدگان در مناطق عش��ایری تاکید کرد و گفت: از آنجا که 
عشایر محلی برای ذخیره علوفه ندارند، علوفه دامی آنان در سیل از بین رفته بنابراین ضروری 
اس��ت اتحادیه ها و تعاونی های عش��ایری علوفه دامی مورد نیاز عشایر آسیب دیده را تامین و 

در اختیار آنان قرار دهند.

شهرستان


