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دیجیتال مارکتینگ مفاهیم نوآورى

استارتاپ-34

 کارآفرینی فناورانه

در پنجمین قســمت از مفاهیم نوآوری به مفهوم  �
«کارآفرینی فناورانه» می پردازیم. کارآفرینی دو معنای 
عام و خاص دارد. در معنای عام، همین که فردی همت 
کند و سرمایه خود را صرف راه اندازی کسب وکاری کند 
کــه چند نفر پای ســفره آن روزی بخورند، به معنای 
عــام کلمه «کارآفرینی» کرده اســت. امــا در ادبیات 
حوزه اقتصاد و نوآوری، کارآفرینی همیشــه یک جزء 
ثابت نوآورانــه دارد؛ در واقع، بنابرتعریف نوآوری جزء 
ثابت و غیرقابل تفکیک از مفهوم کارآفرینی اســت. یا 
به تعبیر دیگر، کســی کارآفرین است که یک اختراع یا 
ابداع را تجاری کرده و آن را به کســب وکاری موفق و 
پربازده تبدیل می کند. بر اساس این تعریف خاص، مثال 
راه اندازی یک رستوران جدید که مثل بقیه رستوران ها 
کار می کنــد، هرچند باعث می شــود برای چندین نفر 
کار ایجاد شــود، ولی بنابرتعریــف خاص و اقتصادی 
این قبیل راه اندازی کســب وکارها، کارآفرینی نیســت. 
در نقطــه مقابل، اگر رســتورانی دایر کنیــد که برای 
اولین بار به جای پیش خدمت های خانم یا آقا، روبات 
پیش خدمت در آن برای شــما غذا ســرو کند، در عین 
حال که آن روبات احتماال باعث بی کاری چند نفر شده 
اســت، ولی بنا بر تعریف تئوریــک، این یک کارآفرینی 
محســوب می شــود، چون هم متضمــن به کارگیری 
یک محصول فناورانــه با کاربردی جدیــد در بازاری 
جدید اســت و هم دربرگیرنده ریســک فنی و تجاری 
اســت. کارآفرینان با ترکیب و مدیریت مخاطرات فنی 
و تجــاری تالش می کننــد کســب وکارهایی مبتنی بر 
اندیشه ها و ابتکارات جدید را به عالم عرضه کنند. این، 
برای هر اقتصادی یک عامل ارزشــمند و ارزش آفرین 
محســوب می  شــود. اقتصاددانان تکاملــی و پیروان 
اقتصاددان شهیر شــومپتر بزرگ معتقدند کارآفرینان 
با «تخریب خالق» کســب وکارهای قبــل، راه را برای 
تحــول و دگرگونی بنیادین اقتصادها و کســب  وکارها 
به ســمت جلو باز می کنند. به همین دلیل، جزء ثابت 
سیاست های اقتصادی اقتصاددانان تکاملی، تشویق و 
تحریک کارآفرینی اســت. از شما چه پنهان ابزارهایی 
نظیــر شــتاب دهنده ها (accelerator) نیــز با هدف 
سرعت دادن به فرایند تربیت کارآفرینان جوان در دنیا 
توسعه یافته اند. امیدوارم در فرصتی جداگانه بتوانم 
درباره شــتاب دهنده ها و نهادهای مشابه آنها بیشتر 

توضیح بدهم.
در شــماره های قبل گفته شد که نوآوری می تواند 
فناورانه یا غیرفناورانه باشد. بر این اساس، کارآفرینی 
نیز می تواند مبتنی بر فناوری های جدید باشــد یا اصال 
ربطی به فناوری نداشــته باشــد. در مثال رســتوران 
باال، تأسیس رســتورانی که روبات پیش خدمت دارد 
نمونه ای از یک کارآفرینی فناورانه اســت، اما تأسیس 
رســتورانی با ایــده «نــان داغ، کبــاب داغ» هرچند 
کارآفرینی اســت، اما کارآفرینی فناورانه نیست، چون 
ماهیت نوآوری کانونی آن، از جنس یک فناوری جدید 

نیســت. هرچند کارآفرینی در همه انواع آن متضمن 
عدم قطعیت و مخاطره اســت، با این حال کارآفرینی 
فناورانه از همه انــواع دیگر کارآفرینی پرمخاطره تر و 
به همین دلیل کم راهرو تر است. هر کارآفرین فناورانه 
باید ســه ریســک را مدیریت کند تا بتوانــد به هدف 

خویش برسد:
نخست، ریسک فنی، بدین معنا که به هرحال باید 
مطمئن شود فناوری توســعه یافته توسط او به لحاظ 
فنی به هدف از پیش تعیین شــده دســت می یابد یا 
نه. در مثال رســتوران باال، ممکن است اصال کارآفرین 
خوش ذوق ما باوجود صرف زمان و پول، نتواند روباتی 
بســازد که در رستوران خدمت کند؛ روبات فرمان های 
الزم را نبرد، یا نتواند ســفارش را به مشــتری مربوطه 
متصــل کنــد و نظایر آن. پس ریســک اول، ریســک 
غلبــه بر چالش های فنی توســعه محصول یا فرایند 

جدید است.
دوم، ریســک تجاری، بدین معنا که کارآفرین باید 
بتوانــد محصول یا فراینــد توســعه یافته را به لحاظ 
معیارها و شــرایط بازار به نقطه ای برساند که بتواند 
آن را در بــازار عرضه کند و حداقل یک مشــتری پیدا 
شود که حاضر باشد برای داشتن آن محصول یا فرایند 

پول پرداخت کند.
ســوم، ریســک صرفه و صالح اقتصادی، در واقع 
ممکن اســت محصول یا فرایند ابداعی شما به لحاظ 
فنی پذیرفته شــود، به بازار برسد و حتی چند مشتری 
هم آن را بخرد ولی به لحاظ حجم و میزان عالقه بازار 
به نقطه ای نرسد که تولید آن محصول یا فرایند توجیه 
اقتصادی داشته باشد. در این حالت نیز باز کل فرایند 

محکوم به شکست است.
بر همین اســاس اســت که در باال اشــاره شد که 
کارآفرینــی فناورانه از همــه انواع دیگــر کارآفرینی 
پرمخاطره تر و البته پرهیجان تر و به شــرط موفقیت، 
جذاب تر و به قول بچه های بازار چرب  تر اســت و خیر 

بیشتری می کند.

 بازاریابی درون گرا 

علیرضــا کاربر از فعاالن نام آشــنای اکوسیســتم  �
در  پــس  ایــن  از  کــه  اســت  شــیراز  اســتارتاپی 
سلسله نوشتارهایی تحت عنوان «بازاریابی درون گرا»، 
ما را با ایــن حوزه خاص از دیجیتال مارکتینگ آشــنا 

می کند.
۱۲- خصوصیات محتوای خوب/ قسمت سوم

در شماره های گذشته با بیان اینکه یکی از ابزارهای 
اصلــی بازاریابی درون گــرا، تولیــد و توزیع محتوای 
مناسب اســت، به برخی از خصوصیات یک محتوای 
خوب پرداختیم. در این شماره بررسی خصوصیات یک 

محتوای خوب را ادامه می دهیم.
- محتــوای خوب «درگیر کننده» اســت:  شــاید بتوان 
درگیر کردن مخاطب را هدف اصلی اکثر تولیدکنندگان 
محتوا در دنیــای دیجیتال دانســت. اینکه مخاطب 
براساس جست وجوهای خود در اینترنت به محتوای 
تولید شده توسط شما برخورد کند و این محتوا توانایی 
انتقال مفاهیم مدنظر شما را داشته باشد، کافی است 
تا مخاطب به سمت کسب و کار شما سوق داده شود. 
این محتوای درگیرکننده می تواند بررســی تخصصی 
یک محصول/  خدمت باشــد یا برگزاری یک مسابقه 
چالشی با موضوع مرتبط با کســب و کار شما. واضح 
اســت که همیشه الزم نیســت در محتوایی که تولید 
می کنید به دنبال پاســخ دقیق به ســؤاالت و نیازهای 
مخاطبــان از کســب و کار خود باشــید. «درگیر»کردن 
مخاطــب می توانــد بــه کمــک مســابقات آنالین، 
چالش های اینترنتی، ترغیــب به تالش برای دریافت 
یک کد هدیه و ... صورت بپذیرد. گاهی ارسال یک پیام 
شــخصی برای مخاطب و فقط  نشاندن یک لبخند بر 
لبــان او می تواند مصداق درگیر کــردن او با محتوای 

کسب وکار شما باشد.
-  محتوای خــوب «ارزش» انتقال می دهد: آن چیزی 
را که مخاطب در مواجهه با محتوای شــما کســب 
می کنــد، ارزش (Value) می نامیــم. آیا شــما ارزش 
چشمگیر و قابل توجهی به مخاطب اضافه می کنید؟ 
افزوده شــدن آگاهی، دانش، شــناخت بیشــتر درباره 
یک موضوع مبهم، اطالع از یک واقعیت ناشــناخته 
و... مصداق هایی از «ارزشــی» است که محتوای شما 
می توانــد به مخاطــب منتقل کند. تصور کنید شــما 
در حــال تولید محتوا برای وب ســایت یک مؤسســه 
آموزشی هســتید، «روش های مطالعه اثربخش» یک 
محتوای ارزشمند برای والدین یا دانش آموزانی است 
که مخاطب شما هستند. این ارزش ها فقط هم برای 
حال حاضر مخاطب مفید نیست. ممکن است آنچه 
محتوای عرضه شده به مخاطب منتقل می کند آن قدر 

بتواند اثربخش باشد که تا مدت ها با او همراه باشد.
- محتوای خوب «فرهنگ کســب و کار» شما را منتشر 
می کند:   نیاز نیســت همیشــه محتــوای تبلیغاتی و 
انگیزشی برای جلب نظر مخاطبان تولید کنید. گاهی 
الزم اســت محتوایی ایجاد کنید کــه منعکس کننده 
فرهنگ حاکم بر کسب و کار شــما باشد. انتشار روابط 
صمیمــی کارمندان، جو حاکم بر محیط کســب و کار، 
فعالیت های دســته جمعی پرســنل و ... به انتشــار 
فرهنگ حاکم بر کسب و کار شما کمک شایانی می کند. 
مثال انعکاس رویداد هایی شــبیه برگزاری شــب یلدا 
در شــرکت یا فعالیت های روزانه کارمندان می تواند 
فرهنگ صمیمیت بین اعضای سازمان را به مخاطب 
القا کند. نکته قابل توجه اینکه مشتریان در اکثر مواقع 
سرویس دهندگان را یک شخص مستقل از کسب و کار 
می بیننــد و تمایل دارند از شــخصی که بیشــتر او را 

می شناسند خرید کنند.
- محتوای خوب باعث «نفوذ» کسب و  کار می شود: اگر 
مخاطب به طور مســتمر از سوی کســب و کار شما با 
محتوای خوب و معنادار مواجه شود، این کسب و کار 
شماســت کــه در دل او «نفوذ» کرده اســت. همه ما 
می دانیم که خیلی از تصمیم گیری های مشــتریان در 
موقع خرید یک محصول یــا به کار گیری یک خدمت، 
عاطفی و احساســی است. درســت در زمان انتخاب 
توســط مشــتری اســت که مســئله «نفوذ» در ذهن 
مشتری اهمیت خود را نشــان می دهد. این محتوای 
خوب است که باعث «نفوذ کسب و کار» شما در ذهن 
مشتری می شــود و او را به انتخاب محصول یا کاالی 

شما وادار می کند.
-  محتوای خوب منتقل کننده «شوق و اشتیاق» است: 
یک پست مناســب در وبالگ رسمی شــما می تواند 
میزان شــوق و اشــتیاق شــما را به ارائه خدمت به 
مشتریان نشان دهد. زمانی که مشتریان میزان اشتیاق 
شــما و همکارانتان را مشاهده می کنند این «شور» به 
آنها نیز منتقل می شــود و خود را جزئی از این جریان 
اشتیاق آور تصور می کنند. انتقال شور و شوق همکاران 
برای ارائــه خدمــات و محصوالت مناســب نه یک 

انتخاب بلکه یک ضرورت است!
- محتوای خوب «روابط بین مشــتریان و کسب و کار» 
را مســتحکم تر می کند: محتــوای با کیفیت محتوایی 
اســت که از حالــت خطابــه (کالم یک طرفه) خارج 
شــده و مخاطــب را وادار به شــرکت در بحث کند. 
وقتی مخاطب به هر دلیــل (اعم از اظهارنظر درباره 
محصــوالت و خدمــات، طــرح یک پرســش درباره 
کسب و کار و...) کالم را از یک طرفه بودن خارج می کند، 
زمینه های عمیق تر شدن روابط کســب وکار با او پدید 
می آیــد. متخصصــان تولید محتوا بــرای این گام نیز 
باید برنامه هایی از پیش تعیین شــده داشته باشند و به 
اصطالح یک گام پیش رو را نیز طرح ریزی کرده و برای 
پرســش ها یا مباحث احتمالی مخاطب نیز محتوای 

متناسبی در نظر گرفته باشند.

سال هفدهم    شماره 3609 یکشنبه   8 دى 1398

 هادي نیل فروشان
 عضو هیئت علمی دانشگاه

   شهید بهشتی
شاید امروزه کمتر کسي باشد که نامي از فین تک نشنیده 
باشــد یا بدون دانســتن نام، از خدمات فین تک استفاده 
نکرده باشد. در این شماره ســرویس استارتاپ ها سعي 
مي کنیم مفهوم فین تک را توضیح داده و تصویري کلي 
از بخش ها و خدمات مختلف قابل ارائه بر بستر فین تک 

ارائه دهیم.
فین تک چیست؟

فنــاوري اي در ارائــه خدمات مالي اســت. فین تک 
معادل Financial Technology یا FinTech است که به 
صنعتي نوپا در فضاي اقتصادي اشاره دارد که با کاربرد 
تکنولوژي تالش مي کنند خدمات مالي را کارآمدتر کنند. 
شــرکت هاي فعال در زمینه فناوري هــاي مالي عموما 
اســتارتاپ هایي هســتند که تالش مي کنند خودشان را 
در سیســتم هاي مالي جا بیندازند و شــرکت هاي سنتي 
را به چالش بکشــند. مرکــز ملي تحقیقــات دیجیتال
(National Digital Research Centre) در دوبلین ایرلند 
فین تــک را این گونه تعریف مي کند: «نوآوري در خدمات 

مالي».
اهمیت فین تک:

فین تک در حال تعریف دوباره خدمات مالي در قرن 
بیســت ویکم است؛ به صورتي که بســیاري از پایان عمر 
بانک ها سخن به میان آورده اند! تحوالت ناشي از فین تک 
عامل هوشمندي و چابکي بیشتر صنعت مالي مي شود. 
از طرفي هم مشتریان اقبال بسیار خوبي به فین تک نشان 
داده اند. نســل هاي گذشته نتوانســتند تجربه اي بر پایه 
احترام با بانک هاي خود داشــته باشند. اکنون آنها حتي 
خدمات شخصي سازي شده اي را تجربه مي کنند که دقیقا 

نیاز به خصوص آنها را برطرف مي کند.
حوزه هاي فعالیت فین تک:

فنــاوري مالــي طیف وســیعي از خدمــات مالي را 
شامل مي شود؛ از نحوه نقل و انتقال پول گرفته تا نحوه 
پس انداز و مدیریت ســرمایه. فین تک حتي ماهیت خود 
«پــول» را هم تغییر داده اســت. در دنیاي پیش رو، ما با 
مفاهیم جدیدي از پول مواجه خواهیم بود که در هزاران 
ســالي که از تاریخ ابداع پول مي گذرد ســابقه نداشــته 
است. فین تک ابعاد مختلفي دارد و هر روز هم پیچیده تر 
مي شود. تا امروز دســته بندي هاي زیادي درباره فین تک 
صورت گرفته است. این تقسیمات قرار است شناخت آن 
را براي ما ســاده کنند اما بــه دلیل پیچیدگي زیاد، گاهي 
همین دسته بندي ها آدمي را گیج تر مي کنند. با این حال، 
در ادامه تالش مي کنیم که یکي از دسته بندي هاي رایج 
را بیشتر بررســي کنیم. براي این کار از کتاب «خداحافظ 
بانک ها؟»، ســایت «ونداپرداخــت» و برخي منابع دیگر 

کمک زیادي گرفته شده است:
دسته اول فین تک: 

رمزارزها(CryptoCurrency): فین تک هاي این دســته 
قرار اســت ماهیت پول را تغییر دهند؛ درحالي که بقیه 
فناوري هــاي مالي با همیــن پول هاي رایــج یک کاري 
مي  کننــد! برخالف تصــور، پول به هیچ وجــه یک ابزار 
ســاده براي انجام معامالت نیست. برخي معتقدند آن 
چیزي که باعث شــکل گیري فلسفه متافیزیک در یونان 
باستان شــد، رواج و گســترش پول بود. چراکه پیش از 
پول معامالت دیدني بودند، با ســمبل هایي که جزئي از 
آنها بین دو طرف ردوبدل مي شــد و در حضور شاهدان 
انجام مي شــدند. اما پول، معامالت را نادیدني مي کرد. 
چون با وجود پول معامله بي شاهد انجام مي شد و پول 
نشــاني از کسي که خرج کرده (مبدأ پول) و کسي که به 
دســت آورده (مقصد پول) را حمل نمي کرد. با این حال 
پول بســیار قدرتمند بود و همه این قــدرت را پذیرفته و 
در قبال آن واکنش مطلوب نشان مي دادند. بنابراین پول 
ابزاري بود که قدرت نادیدني مــي آورد. اکنون رمزارزها 
عملکري مشابه پول دارند درحالي که دقیقا پول نیستند. 
واژه CryptoCurrency از ترکیــب دو کلمه Crypto (به 
معناي رمزنگاري با ریشه یوناني به معني مخفي شدن یا 
پنهان کردن) و Currency (ارز، پول) ساخته شده و یکي 
از انواع ارز مجازي اســت که از تکنولوژي رمزنگاري در 
طراحي آن استفاده شده اســت. ارزهاي رمزنگاري شده 
فقــط در فضــاي مجازي وجــود دارند و هیــچ معادل 
فیزیکــي اي ندارند. به عبارت  دیگر وجود آنها بســته به 
صفر و یک هایي اســت که رایانه آنها را شناســایي کرده 
و ثبــت مي کند امــا مي توانند مانند ســایر ارزها قابلیت 
مبادله، انجام تراکنش، خرید آنالین و... داشــته باشــند. 
آنها جایگزین پول هاي رایج هستند و استفاده از آنها روز 
به روز رواج بیشتري مي یابد. «بیت کوین» معروف ترین ارِز 
رمزنگاري شده در دنیاســت. برخي از ویژگي هاي جالب 

رمز ارزها عبارت است از:
۱- ماهیــت دیجیتالي بــودن ایــن نــوع ارز موجب 

محدودیت آن نمي شــود. یعني مي توانید آن را به پول 
نقد تبدیل کرده یا با پول نقد آن را خریداري کنید.

۲- این نوع ارز وابســته به مرزهاي جغرافیایي نبوده 
و درنتیجه انجام هر تراکنش مالي را بدون وابســتگي به 
نوع ارز و تبدیل آن آســان مي کند. در واقع این نوع ارزها 
جهاني هستند؛ یعني ارز رمزنگاري شده در تمام کشورها 
یکســان اســت و مي تواند آزادانه بین کشــورها و در آن 

سوي مرزها مورد استفاده قرار بگیرد.
۳- این ارزها به صورت غیرمتمرکز کنترل مي شــوند. 
یعني به صورت آنالین از فردي به فرد دیگر منتقل شده و 
مستقیما به هیچ دولت، شرکت یا بانکي وابسته نیستند. 
بــه همین دلیل نســبت به تورم، مقررات یــا تغییرات و 
هزینه هایــي که براســاس معیار قانونــي در نظر گرفته 
مي شود، حساس نیســتند. غیرمتمرکزسازي در ارزهاي 
رمزنگاري شــده از طریــق تکنولوژي زنجیــره بلوکي یا 
بالکچین (Blockchain) امکان پذیر شــده  اســت که به 
عنوان یک بانک اطالعاتــي معامالت مالي عمومي کار 

مي کند.
دسته دوم فین تک:

 بانکــداري روزمــره (بانــک تــک-BankTech): واژه 
BankTech از ترکیــب دو کلمه Banking (بانکداري) و 
Technology (فناوري) ســاخته شده است و به کاربرد 
فناوري در حوزه بانکداري اشــاره دارد. در واقع اصطالح 
«تکنولوژي بانکداري» به استفاده از فناوري هاي اطالعات 
و ارتباطات پیشرفته و علوم رایانه به منظور ارائه خدمات 
بهتــر به مشــتریان به روشــي مطمئــن، قابل اعتماد و 
مقرون  به صرفه و با حفظ مزیت رقابتي نســبت به سایر 
بانک ها اشاره دارد. این دسته جزء جذاب ترین فین تک ها 
در دنیا هستند با این حال احتماال به دلیل پیچیدگي و نیاز 
به تعامل مستقیم با بانک ها، در ایران شاهد کمترین رشد 
در این دسته هستیم. اساس فعالیت این بخش مبتني بر 
API است. API رابطي است که نرم افزارها و برنامه هاي 
مختلــف مي توانند با کمک آن با یکدیگــر ارتباط برقرار 
 API کنند. مثال اپلیکیشــني که شما مي ســازید با کمک
یک بانک، مي تواند به نرم افزار بانکداري آن بانک متصل 
شــده و عملیات بانکي به خصوصــي را انجام مي دهد؛ 
بنابراین بانک ها باید با کمک API شرایطي را فراهم کنند 
که استارتاپ ها ابزارهاي مورد نیاز مردم را با به کارگیري 
آنها فراهم آورند. این اســتارتا پ ها هم با تأیید مردم به 
عنوان ابزاري براي رفع نیازهاي روزمره بانکي خود مورد 

استفاده قرار مي گیرند.
دسته سوم فین تک:

 خدمــات پرداخت (پي تــک-PayTech): ایــن نوع از 
فین تک هــا در حــوزه پرداخت هــاي بانکــي فعالیــت 
 Payment از ترکیــب دو کلمه PayTech مي کننــد. واژه
(پرداخــت) و Technology (فناوري) ســاخته شــده 
اســت و به کاربرد فناوري در حوزه پرداخت اشاره دارد. 
تکنولوژي پرداخت آنالین روشــی مبتني بر اینترنت براي 
پردازش تراکنش هاي اقتصادي است. این فناوري به یک 
فروشنده اجازه مي دهد تا پرداخت ها را روي وب یا دیگر 
اتصاالت اینترنت، مانند اتصاالت مستقیم پایگاه داده هاي 
بین فروشــگاه هاي خرده فروشــي و تأمین کنندگان آنها 
داشته باشد. بیشترین استارتاپ هاي فین تک ایران هم در 
این بخش متمرکز شــده اند. البته این مهم تا حدي هم 
طبیعي اســت چراکه معموال مدل هاي کسب وکاري در 
این دســته، شفافیت و سادگي بیشــتری نسبت به سایر 
بخش ها دارد. بــا این روندي که اســتارتاپ هاي ایراني 
در پیش گرفته انــد نیز مي توان انتظار داشــت در آینده 
نزدیک شاهد صدها وب سایت کپي شده و مشابه باشیم. 
اما در نهایت هم مشــتریان حوصلــه ندارند که هر روز 
یک روش یا اپلیکیشــن جدید را تست کنند. پس نهایت 
گــوي رقابت را چند اســتارتاپ محــدود خواهند ربود. 
اســتارتاپ «زرین پال» و «ونداپرداخت» در ایران و پي پال 
(PayPal) در ســطح بین المللي از پیشگامان این دسته 

محسوب مي شوند.
دسته چهارم فین تک: 

انتقــال بین المللي پول (رمیتنــس - Remittance): اگر 
اســتارتاپ هاي خدمــات پرداخت قرار بــود انتقال پول 
در درون مرزهاي یک کشــور را آســان کنند، رمیتنس ها 

قرار اســت کار انتقــال پول بیــن مرزهاي کشــورها را 
آســان کنند. با اســتفاده از ابزار رمیتنس یک نیروي کار 
خارجــي مي تواند درآمد خود را به حســاب فردي دیگر 
در وطنــش منتقل کند. پولي که مهاجران به وطنشــان 
مي فرســتند به عنوان یکي از بزرگ ترین جریان هاي مالي 
به کشورهاي درحال توســعه قابل مقایسه با کمک هاي 
بین المللي به این کشورهاســت. تا پیش از توســعه این 
دســته از اســتارتاپ ها، انتقال پول بین کشورها با هزینه 
زیاد توســط بانک هــا و صرافي هــا انجام مي شــد، اما 
حاال رمیتنس ها هزینه ها را به شــدت کاهــش داده اند. 
البتــه در ایران به دلیل وجود تحریم ها کســب وکارهاي 
بســیار عجیب و غریبي رشــد کرده اند که کارشان انتقال 
پول بــا پرداخت هزینه هاي دالري و ســایر ارزهاســت. 
چون ســرویس دهنده هاي اصلي پرداخــت در جهان، 
ما را تحریــم کرده اند در نتیجه نمي توانیــم از ابزارهاي 
بین المللي نظام بانکي اي بهره ببریم که مورد اســتفاده 
رمیتنس ها هســتند. گفته مي شــود بیشــترین مشتري 
رمیتنس هم کارگران و متخصصان هندوســتان و چین 
هستند که ساالنه ده ها میلیارد دالر از طریق رمیتنس را 
از کشورهاي آمریکا، عربســتان سعودي، امارات متحده 
عربي، انگلستان، آلمان و کانادا به کشورهاي خود ارسال 
مي کنند. توجه داشته باشــید که شرکت هایي که اقدام 
به تهیه ویزا کارت و مســترکارت مي کنند هیچ ربطي به 

شرکت هاي رمیت ندارند.
دسته پنجم فین تک:

 فناوري ثروت (ولث تک - Wealthtech): شــاید اولین 
تصویــري که همه ما با شــنیدن نام بانــک به ذهنمان 
مي رســد، قلک باشــد. اگرچه این روزهــا کمتر بچه اي 
قلک دارد؛ اما زماني مي شــد انتظار داشــت که کودکان 
با مفاهیم اولیه مدیریت مالي از طریق همین قلک هاي 
کوچکشان آشــنا مي شــوند. در ایران هنوز انتخاب اول 
بــراي مدیریت پول و ثروت (یعنــي اوال نگهداري و ثانیا 
افزایش آن) بانک اســت. در آمریکا و اروپا شاید آخرین 
گزینه، ســرمایه گذاري در بانک ها باشد. درست همین جا 
است که اســتارتاپ هاي حوزه فناوري ثروت امکان ارائه 
خدمات پیدا مي کننــد. واژه WealthTech از ترکیب دو 
کلمه Wealth (ثروت) و Technology (فناوري) ساخته 
شــده اســت و به کاربرد فناوري در حوزه سرمایه گذاري 
و مدیریت دارایي اشــاره دارد؛ به عبارت ساده تر، فناوري 
ثروت، بخشــي از فین تک اســت که بر تقویت مدیریت 
ثروت و سرمایه گذاري متمرکز است؛ به طوري که توانسته 
صنعت مالي را دگرگون کنــد و به این کار ادامه خواهد 
داد. در سال هاي اخیر، شرکت هاي جدیدي بر پایه هوش 
مصنوعي و Big Data، پلتفرم هاي ســرمایه گذاري خرد 
یــا راه حل هاي تجــاري مبتني بر شــبکه هاي اجتماعي 
وارد صحنــه شــده اند؛ بنابراین جاي تعجــب ندارد که 
ســرمایه گذاري در فناوري ثروت از ۹۳۰ میلیون دالر در 
ســال ۲۰۱۴ به بیش از ســه میلیارد دالر در ســال ۲۰۱۸ 

افزایش یافته است.
دسته ششم فین تک: 

 LendTech واژه :(LendTech - ِلندتــک) قرض دهــي
از ترکیــب دو کلمــه Lend (قــرض دادن، وام دادن) و
 Technology (فناوري) ســاخته شده است و به کاربرد 
فناوري در حوزه وام اشــاره دارد. از یــک زاویه، بانک ها 
واســطه هایي بیــن صاحبان ســرمایه و نیازمنــدان به 
سرمایه هستند. کساني که سرمایه دارند، آن را در اختیار 
بانک مي گذارند و کســاني که براي راه اندازي یا توسعه 
کسب وکار خود نیازمند ســرمایه هستند، همان سرمایه 
انباشته شــده مردم نزد بانک را وام مي گیرند. حال تصور 
کنید اســتارتاپ ها، با اســتفاده از تکنولوژي هایي که در 
اختیار دارند، این واســطه را حذف کــرده یا ارتباط میان 
آنها را سهولت ببخشــند. در نتیجه چنین تکنولوژي ای 
اســت که ارتباط بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر راحت تر، 
شــفاف تر و ارزان تر مي شــود! لندتک یــک روش آنالین 
با اســتفاده از تکنولوژي روز دنیا بــراي ارائه وام و دیگر 
خدمات بانکي به مشــتریان در بســتر یک محیط کامال 
امن اســت. از این رو اســت که لندتک بانک داران را قادر 
مي کند تا وام هــاي ارزان تر و زندگي مقرون به صرفه تري 
را به مشــتریان خود ارائه دهنــد. تکنولوژي هاي تأمین 

مالي جمعــي نیز معموال در این دســته قرار مي گیرند. 
در تأمیــن مالي جمعي، هزینه مورد نیاز براي انجام یک 
پــروژه کارآفرینانه از طریق بســتري اینترنتي و از ســوی 
افراد متعدد جمع آوري مي شود. برخي از استارتاپ هاي 
لندتک بر قرض نفر به نفر هم تمرکز دارند. در ایران هم 
مواردي مثل فاندوران، دونیت، حامي جو، دراپز و مهربانه 
به وجود آمده اند که شــاید قابل مقایســه با نمونه هاي 
جهاني نباشــند؛ اما در ســال هاي گذشــته، توانسته اند 

حرکت هاي مقبولي انجام دهند.
دسته هفتم فین تک: 

شــخــــصــــــي  مـــــــالي  مــدیـــریـــــت 
(Personal Financial Management): مدیریت مالي 
شخصي (PFM) براي بسیاري از افراد و صاحبان مشاغل 
یک مفهوم مهم است. استارتاپ هاي این حوزه با استفاده 
از الگوریتم ها و گاهي هوش مصنوعي و پیش بیني رفتار 
افراد، قرار اســت به مــردم کمک کنند که پول شــان را 
بهتر مدیریت کنند. این ابزارهــا به صورت طبیعي قابل 
مقایســه با نرم افزارهاي حسابداري شخصي نیستند. در 
واقع تصمیم ســازي بر نحوه مدیریت مالي را که شامل 
درآمد، هزینه و پس انداز فرد است، انجام مي دهد. وقتي 
براي مدیریت امور مالي شــخصي خود تالش مي کنید، 
درک بهتري خواهید داشــت از اینکه پول شــما به کجا 
مي رود و چــه تغییراتي مي توانید بــراي تحقق اهداف 
مالي آینده خود داشــته باشــید. ارزیابي مالي شخصي 
باید به روشي مشــابه ارزیابي مالي مشاغل انجام شود. 
بسیاري از همان اصول مالي اجرا شدنی هستند؛ البته در 
 (nivoapp.com) مقیاس بسیار کوچک تر. استارتاپ نیُو
یک نمونه ایراني خود در این دســته اســت که مدیریت 
پس انــداز، طلــب و بدهــي ، بودجه بندي و اقســاط را 

انجام مي دهد.
دسته هشتم فین تک: 

بیمه (اینشورتک - InsurTech):بیمه یکي از بخش هایي 
اســت که در سال هاي اخیر مورد توجه استارتاپ ها قرار 
گرفته اســت و برخي استارتاپ ها سعي کردند به کمک 
فنــاوري، مفاهیم جدیــدي را وارد این بخــش کنند. در 
ایران البته کار بیشتر استارتاپ ها فعال فروش آنالین بیمه 
اســت و هنوز به بخش هاي مهم  تر صنعت بیمه ورود 
جدي پیدا نکرده اند. واژه InsurTech از ترکیب دو کلمه
 Insurance (بیمه) و Technology (فناوري) ســاخته 
شــده اســت و به کاربرد فناوري در صنعت بیمه اشاره 
دارد. ظهور فناوري هاي جدید مي تواند صنعت بیمه را 
متحول کند، هزینه هاي مصرف کنندگان و شــرکت هاي 
بیمــه را کاهش  دهد، کارایي را بهبود بخشــد و رضایت 
 Insurtech افزایــش  دهــد. شــرکت هاي را  مشــتري 
فراینــد خرید انواع بیمه را آســان تر و راحت تر مي کنند؛ 
از محصوالت مصرفــي گرفته تا بیمه کســب وکارهاي 
بــا شخصي ســازي،  قادرنــد  اینشــورتک ها  کوچــک. 
محصــوالت هدفمندتري به کاربــران خود عرضه کنند؛ 
مثال به کاربران خــود اجازه  دهند تا براي خودروي خود 
بیمه ســاعتي به صورت در لحظه با اســتفاده از موبایل 

خریداري کنند.
دسته نهم فین تک: 

فناوري قانون گذاري (رگ تک -RegTech ): سخت ترین 
دســته در تمــام ایــن بخش هــا، رگ تک اســت. واژه
RegTech از ترکیب دو کلمه Regulatory (قانون گذاري) و
Technology (فنــاوري) ســاخته شــده اســت و بــه 
کاربرد فنــاوري در مدیریت فرایندهــاي قانون گذاري در 
صنعــت مالي اشــاره دارد. در واقع درآمــد اصلي آنها 
از طریــق کاهــش هزینه هاي بانک ها بــا کمک فناوري 
اســت که راه را بــراي تطبیق فعالیت هــاي بانک ها با 
 RegTech قوانین همــوار مي کنند. کارکردهــاي اصلي
عبارت اند از: نظــارت، گزارش دهــي و تطبیق مقرراتي. 
شــرکت هاي RegTech  بــا ایجــاد ابزارهــاي تجزیه و 
تحلیلــي که به منظــور انطباق موفقیت آمیــز با کلیات 
قوانیــن مالي و بانک داري مورد نیاز اســت، زمان و پول 
این بانــک را پس انــداز مي کنند و بانک یــک ابزار مؤثر 
نیــز براي انطباق با قوانین تعیین شــده از طرف مقامات 
مالــي دارد. ایــن دســته از فین تک هــا چندان رشــدي 

در ایران نداشته اند.

فین تک چیست؟

«کالســیکو» یک ویژه برنامه اینترنتی به تهیه کنندگی عادل فردوسی پور 
بود که به مناســبت رقابت حســاس دو تیــم بارســلونا و رئال مادرید و با 
اجرای پژمان جمشــیدی ساخته شــد. علی دایی، وریا غفوری، امیرمهدی 
ژولــه و ژابی آلونســو میهمان های این برنامه بودند کــه به بحث و تحلیل 
درباره این مســابقه هیجان انگیز پرداختند. این برنامه توســط ســه شبکه 
پخش کننده اینترنتی محتوای ویدئویی؛ یعنی بازار، نماوا و فیلیمو ســاخته 
شــد. محتوای این ویدئو در پلتفرم بازار به صورت رایگان نمایش داده شد. 
این برنامه همچنان بعد از بیش از یک هفته رکورددار پرتماشاترین ویدئوی 

اینترنتی است.
در ۲۴ ساعت اول چه اتفاقی افتاد؟

یک میلیون و ۸۲۰ هزار کاربر در طول ۲۴ ساعت اولیه پخش، این برنامه 

را تماشــا کرده اند. با توجه به این نکته که برای هر دســتگاه تماشا می توان 
بیشــتر از یک تماشاگر را در نظر گرفت، باید توجه داشت که عدد اعالم شده 
برآوردی از حداقل تعداد تماشــاگر در ۲۴ ساعت اولیه انتشار است و تعداد 
واقعی تماشاگران «کالســیکو» در ۲۴ ساعت ابتدایی انتشار، عددی فراتر از 

یک میلیون و ۸۲۰ هزار نفر تخمین زده می شود.
بعد از یک هفته کالسیکو چه تعداد مخاطب داشت؟

 با گذشت یک  هفته از انتشار ویژه  برنامه اینترنتی کالسیکو در پلتفرم های 
ویدئویــی، این برنامه با ثبت تعــداد ۲،۷۲٦،۰۰۰ نفر بیننده، با اختالف زیادی 
همچنان رکورددار تعداد تماشــاگر در بین تمام محتواهای شــبکه نمایش 
خانگی است. با گذشت یک هفته از انتشار این برنامه، مجموع تعداد بازدید 
در سه پلتفرم فیلیمو، نماوا و بازار به رکورد ۲،۷۲٦،۰۰۰ بیننده رسیده است.

آیا کالسیکوی بعدی ساخته می شود؟
غیبت برنامه ۹۰ و رفتار صداوســیما با فردوسی پور، او را در مرکز هستی 
رسانه ای ایران قرار داده است. تفاوتی ندارد جشن امضای چاپ چندم کتاب 
قدیمی اش باشــد یا طعنه تلخ یک مدیر ورزشــی در برنامه محمدحســین 
میثاقــی؛ عادل هــر روز محبوب تر از دیروز می شــود. اقدام او در ســاختن 
کالســیکو برخالف همه اتفاق های بعد از تعطیلی ۹۰، یک اقدام رو به جلو 
و از جنس کنش بود. این برنامه واکنشــی به عدم حضور عادل فردوسی پور 
در تلویزیون نبود. به نظر می رسد که فردوسی پور با ساخت این برنامه قصد 
دارد حوزه هــای جدید را امتحان کند و برنامه ای با اســتانداردهای خود، نه 
رســانه بســازد. باید منتظر ماند و دید که این برنامه آیا تبدیل به یک برنامه 

منظم می شود یا خیر!

 عادل فردوسى پور همچنان رکورددار
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