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اولویت ما
 هم افزایی است 

مسگری گفت و گو با هومن مسگری  هومن با گفت و گو
معاون مشارکت ها و 

سرمایه گذاری های داتین
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بیمه مرکزی 
قتلگاه 

استارتاپ ها 
نشود!

فین تکی ها هشدار  فین تکی ها هشدار  فین تکی ها 

بورس بازی به 
سبک کاریزما

نگاهی به بیلبوردهای 
شهری یک شرکت:

  آیا بورس دیگر
واقعًا ضرر ندارد؟

  آیا بورس دیگر
واقعًا ضرر ندارد؟

  آیا بورس دیگر

هـــفــته نــامه
اقتصاد نــوآوری
ســـــــال دوم 
ـــــــــماره  شـ
شــــصت ودوم
ســی مـــرداد
1 4 0 1
16+16  صفـحه
30 هــزار تومان
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بررسی عالقه مندی های شغلی 
در سه نسل ایکس، هزاره و زد 

که نتایج جالبی دارد 

نسل زد؛ عالقه مند 
Kبه اثرگذاری A R A N G
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۱۳۴رشد ۱۳۴رشد ۱۳۴
درصدی رپرتاژ

آگهی
نگاهی به گزارش سال 

۱۴۰۰ تریبون

ادمین 
اینستاگرام 

اتحادیه 
کیست؟!

اعتراض به یک پست
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دستیار 
هوشمند 
معامالت

گفت و گو با مجتبی صفری، مدیرعامل بایتیکل
از استارتاپ های پورتفولیوی دیجی نکست 
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در ابتدای راه
لجستیک مدرن هستیم

A N A LY S I S

   عکس:  نسیم اعتمادی
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لجستيک
L O G I S T I C

 توسط پهپادهای یک 
شرکت کانادایی
صورت می گیرد

حمل ونقل 
محموله های 

پرریسک در مناطق 
دورافتاده 

شرکت کانادایی دران دلیوری، از تصویب و 
اجرای حمل ونقل موفق کاالهای پرریسک 
بــه مناطــق دورافتــاده توســط پهپادهــای 
همین شــرکت برای محموله های پزشکی 
دانشــگاه بریتیــش کلمبیا 
واقــع در کانــادا بــر اســاس 
طرحی به نــام ابتــکار عمل 
حمل ونقــل پهپادهــا کــه 
متعلق به همین دانشــگاه 
اســت، خبــر می دهــد. در 
این برنامــه، از دو نوع پهپاد 
پیشــرفته برای یک مســیر 
پروازی تحویل بــار دوطرفه 
نام برده شــده و همین طور 
از مناطــق مخصــوص اوج و فرود پــرواز در 
راســتای حمل ونقل گروهی از محموله ها 
به نواحی دورافتاده استفاده می شود. تمام 
این فعالیت ها در هماهنگی با مجموعه ای 
از قوانین، همانند تأییدیه ریاست، قانون 
هواپیمایی کانــادا و گواهی عملیــات پرواز 
ویژه است. این کمپانی گواهی صادرشده 
برای حمل ونقل محموله های پرریسک را 
که یک اپراتور کنترل از راه دور سیستم های 
هوایــی آن را بــر عهــده دارد، دســتاوردی 
بزرگ عنوان کــرده اســت. همین طور آنها 
به دلیل پشتیبانی از مشتری خود یعنی 
دانشــگاه بریتیش کلمبیا بــه دلیل حمل 
انعطاف پذیر محموله هــای خطرناک این 
دانشــگاه از طریــق پهپادهــای پیشــرفته 
خوشــحال هســتند. این موضــوع به طور 
همزمان تنها اپراتوری کــه در کانادا کنترل 
از راه دور سیســتم های هوایــی را بر عهده 
دارد، وادار به هدایت کردن  پهپادها فراتر 
از خط دیــد بصــری می کند. ایــن کمپانی 
اضافه می کند که رویکرد خالقانه و رهبری 
خود را از طریق حمل ونقل انعطاف پذیر هر 
گونه ای از کاالها مانند داروها و نمونه های 
آزمایشــگاهی طبقه بندی شــده به عنوان 
محموله هــای پرریســک را بــه نمایــش 

می گذارند.

NEWSخبر

مرکز نوآوری شــرکت ملی پست با چه 
هدفی تأسیس شد؟

 شــرکت ملی پســت جمهوری اســالمی ایران با ارســال 
روزانه بیــش از یک میلیــون مرســوله و پاکات در ســطح 
کشــور و کســب درآمد بیــش از 2600 میلیــارد تومان در 
سال گذشــته )قبل از افزایش تعرفه های پستی(، از سه 
سال پیش ضرورت ورود به زیســت بوم نوآوری در حوزه 
پســت و تجــارت الکترونیــک و لجســتیک پیشــرفته را 
احســاس می کرد و با وجود زیرســاخت های گسترده ای 
که شامل 1100 دفتر اصلی، 8000 دفتر نمایندگی، بیش 

از 15 هزار کارمند، 15 هزار پیمانکار، بیش از 3.2 میلیون 
متر مربع زمین و 1500 ناوگان حمل ونقل سبک، سنگین 
و نیمه ســنگین می شــد، به حوزه هــای دیگری از پســت 
ســنتی نفوذ کرده اســت. تا اینکه مرکز نوآوری پست را 
با هدف توسعه خدمات شرکت ملی پســت در راستای 
توسعه کسب وکارها و ایجاد نوآوری و هوشمندسازی در 

این شرکت تأسیس کرد.
 

تأســیس مرکــز نــوآوری پســت بــر چه 
اساسی ایجاد شد؟

واقعیــت ایــن اســت کــه در دنیــای امــروز تنوع ســلیقه 
مشــتریان بــاال رفتــه و مشــتریان نیــاز دارند بــه صورت 
شخصی سازی شده سرویس های پستی را دریافت کنند. 
برآوردن این حجم از نیاز کار این شرکت نیست. شرکت 
پست شرکتی است که سرمایه و دفاتر زیادی در اختیار 
دارد و کمتــر مجموعه ای ایــن امکانــات را دارد. اما وقتی 
بحث نــوآوری و پاســخگویی به ایــن همه ســلیقه و ارائه 
بیش از 100 ســرویس پیــش می آید، پــی می بریم انجام 
این کار از عهده یک مجموعه بزرگ و بالغ برنمی آید که 

خودش به تنهایی آنها را پیاده سازی کند. 

در ابتدای راه
لجستیک مدرن هستیم

گفت و گو با محمدرضا قادری، رئیس مرکز نوآوری پست درباره نگاه این شرکت
به مسئله نوآوری و همکاری هایی که با استارتاپ های حوزه لجستیک دارد

ورود شرکت ملی پست به حوزه تجارت الکترونیک، فرایندی است که از حدود سه سال پیش آغاز شده و از مهرماه 1۴۰۰ با ایجاد مرکز نوآوری پست، به طور متمرکزتری به فعالیت  های 
خود ادامه می دهد. 

مرکز نوآوری پست برای شرکت ملی پست فرصتی ایجاد کرده تا این شرکت بتواند به زیست بوم نوآوری در حوزه پست و تجارت الکترونیک و لجستیک پیشرفته وارد شود. این 
مرکز در ابتدا، کار خود را با پنج شعبه در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، یزد و گلستان آغاز کرد و با هشت شرکت شتاب دهنده تخصصی کار خود را پیش برد و اکنون بیش از ۸۰ 

شتاب دهنده و استارتاپ عضو این مرکز هستند که از این ۸۰ شرکت، 3۵ شرکت ماهیت شتاب دهندگی دارند و ۴۵ شرکت نیز استارتاپ های مستقل هستند. اکنون تعداد شعب این 
مرکز به بیش از 1۰ شعبه در کل کشور رسیده و شعب جدیدی نیز در حال تأسیس است.

آنچه در پی می آید، گفت و گوی ما با دکتر محمدرضا قادری، عضو هیئت مدیره پست و رئیس مرکز نوآوری این شرکت است.

I N T E R V I E W

نگین نظری

Neginnazari29
@gmail.com

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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سرمايهگذار
نوآوری

I N N O V A T I O N 
I N V E S T O R

شرکت داتین که بخشی از هلدینگ فناپ است، 
به تازگی معاونت مشارکت ها و سرمایه گذاری های 

خود را ایجاد کرده است. از آنجا که داتین پیش تر نیز 
سرمایه گذاری هایی انجام داده، راه اندازی این معاونت هم 
نشان از نگاه جدی تر این مجموعه به موضوع مشارکت و 
سرمایه گذاری دارد و هم مشخص می کند که قرار است 

به شکل نوینی به این کار بپردازد. هومن مسگری، معاون 
مشارکت ها و سرمایه گذاری های داتین، در گفت و گوی 

پیش رو با توضیح استراتژی و رویکرد شرکت هم به چرایی 
ایجاد این معاونت پاسخ می دهد و هم تأکید دارد که 

این معاونت قرار نیست نقش یک وی سی را بر عهده 
داشته باشد. معاونت مشارکت ها و سرمایه گذاری ها به 
سراغ شرکت های پایدار و بالغی می رود که پازل خدمات 

و سرویس های مورد نظر داتین را تکمیل می کنند و در 
این زمینه هیچ حداقل و حداکثری برای سرمایه ای که به 
این شرکت ها وارد می شود، وجود ندارد و مهم ترین چیز 

برای داتین، ارزشی است که به واسطه این مشارکت و 
سرمایه گذاری خلق می شود؛ ارزشی که معتقد است در 

بلندمدت عایدی مالی را نیز برای هر دو طرف به همراه 
خواهد داشت.

چه شــد که داتین به فکر ایجاد معاونت 
مشارکت ها و ســرمایه گذاری ها افتاد؟ از چه زمانی 

این معاونت تشکیل شده است؟
معاونت مشارکت ها و سرمایه گذاری ها امسال به ساختار 
و چارت سازمانی داتین اضافه شده است. اما اگر بخواهم 
برایتان توضیح دهم که چرا این معاونت تشکیل شد، بهتر 
است از استراتژی داتین شروع کنم. ما در داتین هر چند 
سال یک بار، در رویکردها و استراتژی های خود بازنگری 
می کنیم و بر اساس آن اقداماتی را انجام می دهیم. آخرین 
اصالح این استراتژی سال 1399 انجام شد. در این بازنگری، 
افق دید خود را از توسعه نرم افزار فراتر برده و چشم اندازی 
به وســعت فراگیری مالی انتخاب کردیم؛ به این معنا که 
همه افراد دسترسی آسان به خدمات مالی هوشمند داشته 
باشند. در این راستا دو مضمون استراتژیک - توسعه افقی و 
توسعه عمودی - برای خود تعریف کرده ایم تا نقش آفرینی 
وسیع تر و عمیق تری در صنعت خدمات مالی داشته باشیم. 
در توسعه عمودی بنا را بر این گذاشته ایم که عمق ارتباط 
خود را با مشــتریان بیشــتر کنیم. این به چه معناست؟ 
در حال حاضر نوع تعامل ما با مشــتری، بیشتر به عنوان 
ارائه دهنده نرم افزار است. ما می خواهیم به سمتی حرکت 
کنیم که داتین ارائه دهنده راه حل ها و راهکارها در حوزه 
تحول دیجیتال باشد. در اصل به جای اینکه نقش پیمانکار 
را برای مشتریان خود ایفا کنیم، شریک استراتژیک آنها 

باشیم.
در توســعه افقی هم می خواهیم فضای کسب و کاری مان 
را گسترده تر کنیم. در حال حاضر ما در حوزه راهکارهای 
بانکی و بیمه گری فعال هستیم و سامانه ها و نرم افزارهای 
این حوزه را ارائــه می دهیم. برخی از مشــتریان از ما راه 
حل جامــع )Total Solution( دریافت می کنند، مانند 
بانک های پاسارگاد، سپه، توســعه تعاون، گردشگری و 
قرض الحسنه رســالت، بعضی دیگر نیز در بخش هایی از 
محصوالت و خدمات ما استفاده می کنند، مانند بانک های 
رفاه، ملی و... در بخش بیمه گری هم مشتریانی چون بیمه 
پاســارگاد، باران، حکمت صبا و... را داریــم. اما بنا داریم 
در توســعه افقی فضا را از این هم بزرگ تر کنیم و بگوییم 
ما فقط نمی خواهیم به راهکارهــای بانکی و راهکارهای 
بیمه گری فکر کنیم، بلکه به اجزای دیگر فراگیری مالی نیز 

می اندیشیم و برای آن راهکار داریم.

 این اجزای دیگر چه هستند؟
مــا عــالوه بــر راهکارهــای بانکــی و بیمه گــری، 
 راهکارهــای ســازمانی را نیــز در حال حاضــر داریم.
Enterprise Resource Planning( ERP( داتیــن هم 

اولویت ما 
هم افزایی است

I N T E R V I E W

 علت پایین بودن حجم 
سرمایه گذاری از نگاه 

هومن مسگری

برای توسعه باید 
ریسک پذیر بود

فضــای  بــه  کــه  انتقاداتــی  از  یکــی 
ایــران  در  نوآورانــه  ســرمایه گذاری 
وارد می شــود، ایــن اســت کــه حجــم 
بــه  نســبت  حتــی  ســرمایه گذاری ها 
کشورهای همسایه بســیار پایین است. 
هومــن مســگری، معــاون مشــارکت ها و 
سرمایه گذاری های داتین، با این موضوع 
موافق اســت و درباره علــت آن می گوید: 
»من معتقدم چند اتفاق دست به دست 
هــم داده انــد تــا مــا حتــی در مقایســه با 
همسایگان مان در این خصوص عملکرد 
ضعیف تری داشــته باشــیم. یکی اینکه 
وضعیت اقتصادی کشــور خوب نیست 
و در نتیجــه ریســک ســرمایه گذاری 
باالســت. منطقــاً در چنیــن شــرایطی 
نمی توانیم انتظار توسعه و سرمایه گذاری 
داشته باشــیم. به عالوه وقتی حکمرانی 
درســتی بــرای ســرمایه گذاری نوآورانــه 
یــد، نمی توانیــد انتظــار داشــته  ندار
باشــید کســی ســرمایه گذاری در ملــک 
را فرامــوش کنــد و در حــوزه فین تــک این 
کار را انجــام دهــد. موضــوع دیگــر ارزش 
پول اســت. قطعاً عده ای ســرمایه گذاری 
می کننــد امــا آن قــدر ارزش پــول مــا کــم 
اســت که تأثیرگذاری ندارد. در گزارشــی 
لیست یونیکورن های 2022 را می دیدم. 
یونیکــورن یعنــی مجموعه یــک میلیارد 
دالری. درست است که این رقم برای آن 
 سوی مرزها نیز زیاد اســت، ولی با توجه 
به کاهش عجیــب ارزش پول ما، این رقم 
برایمان بسیار ســنگین تر است و چیزی 
بیش از 30 هزار میلیارد تومان می شود. 
قطعاً شرایط سیاسی نیز به شدت اثرگذار 
اســت و روی همه چیــز از جملــه فضــای 

اقتصادی سایه انداخته است.
ایــن را هــم در نظــر داشــته باشــید کــه 
اکوسیســتم نوآوری نوپاست. مشکالت 
زمینــه ای مــا هــم اگــر حــل شــوند، در 
کوتاه مدت تأثیری بر این فضا نمی گذارند. 
ولی ما پیشرفت را در این بخش می بینیم. 
شــما وی ســی های امــروز را بــا پنــج ســال 
پیش مقایسه کنید، می بینید که از لحاظ 
تعــداد، ســاختار و حجم ســرمایه گذاری 
چقدر تغییر کرده اند. البته بدیهی است 
تــا وضعیــت رگوالتــوری مــا بهبــود نیابد 
و محافظه کاری هایــش را کنــار نگــذارد، 
نمی توانیم توقع توســعه داشــته باشیم. 
بــرای رشــد و دســتیابی بــه توســعه، از 

ریسک کردن گریزی نیست.«

COMMENTنظر

گفت و گو با هومن مسگری، معاون مشارکت ها و 
سرمایه گذاری های داتین؛ او می گوید این معاونت 

رویکرد وی سی گری ندارد و تکمیل پازل ارزش داتین 
برایش مهم تر از عایدی مالی در کوتاه مدت است

   عکس:  نسیم اعتمادی
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داستاناصلی
L E A D  S T O R Y

چرا بایتیکل؟
کارشناســان همــواره تأکیــد می کننــد 
کــه الزمــه ورود درســت بــه هــر بــازار 
مالــی، دســتیابی به دانــش مــورد نیاز و 
در ادامه، کســب تجربه اســت. افرادی 
که دانــش و تجربــه الزم را دارند، ســوار 
موج هــای خریــد و فــروش نمی شــوند و 
معموالً سودشان آهسته اما پیوسته و 

زیان شان محدود و منطقی است. 

 مجتبــی صفــری، مدیرعامل و 
هم بنیان گذار بایتیکل معتقد 
است دانش و تجربه دو بال جدانشدنی 
هستند. همان طور که صرفاً با خواندن 
مطلــب و جمــع آوری اطالعــات دربــاره 
کســی  دوچرخــه،  رانــدن  نحــوه 
دوچرخه سواری یاد نمی گیرد، نمی توان 
توقع داشت با مطالعه و آموزش صرف 
یــر و بــم بازارهــای مالــی،  کســی از ز
خصوصــاً حــوزه کریپتو ســر دربیــاورد. 
برای همین هم اسم کســب و کار خود را 
بایتیــکل گذاشــته اند کــه ترکیبــی از 

بیت کوین و بایسیکل است.

 بایتیــکل قــرار اســت دســتیار 
هوشــمند بازارهای مالی باشد 
ولی فعالً تمرکز خود را روی بازار رمزارزها 
گذاشته است. بازاری که اتفاقاً به دلیل 
ماهیــت نامأنــوس و افت و خیزهــای 
ناگهانــی آن، توجــه بســیاری را به خود 
جلب کرده و پکیج فروشان اینستاگرامی 
همین توجه ها را تبدیل به سود خالص 
کرده اند. صفــری می گویــد اتفاقــاً برای 
درک نقــاط قــوت و ضعــف آموزش های 
اینستاگرامی تقریباً تمام این دوره ها را 
خریــداری کــرده و روی آنهــا مطالعــه 
داشــته اند و در نهایــت دریافته انــد که 
غالب اساتید این فضا جز رؤیافروشی، 

هنر دیگری ندارند. 

 حاال بایتیکل قرار اســت در این 
فضــای آشــفته، هــم دســتیار 
کسی باشــد که به تازگی با این بازار آشنا 
شــده و می خواهــد ســرمایه گذاری در 
رمزارزهــا را امتحــان کنــد، هم کســی که 
دانش و تجربه کافی را دارد، اما عالقه مند 
است یک راهنمای حرفه ای در کنار خود 
داشته باشــد تا در مورد معامالتش به او 
بازخــورد بدهــد. بــرای کارنــگ هــم بــازار 
رمزارزهــا بســیار بااهمیــت اســت و هــم 
حوزه مهجور آمــوزش در این فضــا. برای 
همیــن بــه ســراغ بایتیــکل رفتیم کــه هر 
چند هنــوز در ابتــدای راه اســت اما امید 
مــی رود بــه زودی راه حــل بخشــی از 

مشکالت این فضا را ارائه دهد.

COVER STORYداستان جلد

گفت و گو با مجتبی صفری، مدیرعامل و هم بنیان گذار بایتیکل؛ بایتیکل یکی 
از استارتاپ های پورتفولیوی دیجی نکست است که در زمینه مشاوره و آموزش 

بازارهای مالی فعالیت می کند و به تازگی جذب سرمایه کرده است

 نه پکیج فروشیم
 نه سیگنال می دهیم

 بایتیــکل در زمینــه مشــاوره و آمــوزش 
بازارهای مالی دقیقاً چه کاری انجام می دهد؟

بایتیکل یک فضای شبیه ســاز یا همان دموی هوشمند 
بــرای بازارهــای مالــی اســت، امــا فعــالً از میــان بازارهــا، 
تمرکزمان را روی حــوزه کریپتو قرار داده ایــم. دمو را اکثر 
صرافی ها دارند. در واقع همان اپلیکیشــن صرافی را که 
توسعه داده اند، در محیط تست به کاربر ارائه می دهند. 

ما یک دســتیار هوشــمند داریم که بر اساس معامالتی 
که کاربر در دمو انجام می دهد، به او در دسته بندی های 
مختلــف بازخــورد می دهــد. در واقــع تفــاوت مــا در آن 
هوشمند بودن است، وگرنه دمو را خیلی ها دارند و چیز 

چندان پیچیده و جدیدی به حساب نمی آید. 

 یعنــی کاربــر یــک بــار در فضــای 

شبیه سازی شــده بدون ریسک معامالت خود را 
انجام می دهد و شما بر اساس آن به او اطالعاتی 
می دهیــد و آنجا تمریــن می کند و بعــد می تواند 

وارد فضای واقعی شود؟
بلــه، دقیقاً. مســیر یادگیری مطلــوب که البتــه بایتیکل 
لزومــاً همــه قســمت های آن را پوشــش نمی دهــد، ایــن 
اســت که کاربر یک پیش مطالعــه انجام می دهــد؛ مثالً 

حوزه بازارهای مالی همواره با پیچیدگی هایی همراه بوده که اگر کسی بدون دانش و اطالعات کافی به آن وارد می شده، به مشکل برمی خورده است. این را سال 1399 در مورد بازار سرمایه شاهد 
بودیم که این ناآگاهی و همراه شدن با موج، در نهایت به از دست رفتن سرمایه جمعیت زیادی انجامید. بایتیکل نیز با رصد این خأل، دست به کار ایجاد اپلیکیشنی شده است که بتواند 
دانش مورد نیاز برای بازارهای مالی را در اختیار کاربران قرار دهد و این امکان را فراهم کند تا کاربران در فضای شبیه سازی شده بدون ریسک، معامله و آزمون و خطا کنند و متناسب با اشتباهات 
و ضعف هایشان، اطالعات الزم را دریافت کنند. البته فعالً تمرکز بایتیکل روی حوزه رمزارزهاست که هم با استقبال بیشتری مواجه شده و هم دانش افراد در مورد آن به مراتب کمتر است. 
مجتبی صفری، هم بنیان گذار و مدیرعامل این استارتاپ که کارش را از کمپ دیجی نکست آغاز کرده و به تازگی جذب سرمایه انجام داده، در گفت و گوی پیش رو از مسیری که طی کرده اند و 

اهداف بلندمدت شان می گوید.

I N T E R V I E W
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کسبوکارهای
اينستاگرامی

I N S T A G R A M 
B U S I N E S S

راه هایی برای آشنایی 
بازاریابان با روندهای 

تجارت الکترونیک

مسئله مهم تعامل

 دنیــای تجــارت الکترونیــک از 
ابتــدای پیدایــش به ســرعت و 
پیوســته در حال تحــول بوده و میــزان این 
تغییرات در طول چند سال گذشته افزایش 
یافته اســت. از آنجا که بیشــتر افراد برای 
تأمین نیازهــای خــود در طــول همه گیری 
کرونــا، بــه وب  روی آوردند، خرده فروشــان 
تــالش کردنــد بــا گســترش فعالیت هــای 
آنالین، ســهم خود از بــازار را حفظ کنند. 
حاال که مکان های فیزیکی هــم به مرور در 
حــال بازگشــایی هســتند، کســب وکارها 
تالش می کنند بین استراتژی های بازاریابی 
دیجیتال و آفالین توازن برقرار کنند تا رشد 
سالم را در هر دو حوزه داشته باشند. یک 
راهــکار بــرای اتصال بــه روندهــای تجارت 
الکترونیک، ایجاد کامیونیتی است. هدف 
قــرار دادن و تبدیل کســی که با برند شــما 
رابطه دارد، به مراتب راحت تر از پیدا کردن 
یک مشتری تازه است. راهکار دیگر، آسان 
کــردن تعامــل بــرای مشــتریان اســت.  به 
خاطر داشته باشید که وب3 تعاملی است. 
مشتریان انتظار دارند بتوانند با یک برند 
تعامل داشــته باشــند. در مقابــل، انتظار 
دارنــد کــه برند هــم با آنهــا تعامل داشــته 
باشــد. به خصوص اگر پــس از خریــد، در 
مورد محصول یا خدمات به کمک این برند 

نیاز داشته باشند.

 نکته دیگــر، مدیریــت موجودی 
دقیق در سراسر سازمان است. در 
عیــن حــال، بــه خاطــر داشــته باشــید که 
تجارت الکترونیــک، یک تجربــه ترکیبی 
است. بسیاری در حال حاضر به خرید در 
فروشگاه های فیزیکی روی آورده اند اما این 
بدان معنا نیست که قیمت های آنالین را 
بررسی نکنند. سعی کنید محتوایی ایجاد 

کنید که الهام بخش خریداران باشد. 

 نکته دیگر اینکه، روندها به سمت 
خرید موبایلی در حرکت اســت. 
داشــتن یک وب ســایت بهینه شــده برای 
تلفن همراه، بسیار مهم اســت. فراموش 
نکنید کــه حمل ونقــل عنصر کلیــدی در 
فرایند فروش اســت. همــه بازاریابان باید 
اهمیت تعیین زمان تحویل را بدانند. شما 
در حــال رقابــت بــا فروشــگاه های آنالینی 
هستید که زمان های خاص را برای تحویل 
در نظر می گیرند. پس تاریــخ تحویل را به 

صورت دقیق ارائه دهید.  

HINTنکته

ناهید ترابی خالق برند »آرتیشو« از معجزه زنده ماندنش 
و خلق این برند می گوید

 دقت آزمایشگاهی 
در خوشمزه جات فینگرفودی

آمبوالنس مقابل بیمارستان می ایستد. ناهید را از آن بیرون 
می کشند. یکی از پزشکان همراه به او اشاره می کند و می گوید 
که احتمال زنــده ماندنش نیســت. ناهید انــگار به خودش 
می آید. آسمان آبی باالی سرش را می بیند. تنش داغ است 
و حتی درد را هم درست احساس نمی کند. در همان آسمان 
آبی تصویر ســام )پســرش( را می بینــد. با خــودش می گوید 
االن وقت مردن نیست. انگار همان نقطه، همان تصمیم به 
ماندن، حاال برند آرتیشــو را شــکل داده. ناهید ترابی دست 
به تولید زد تــا زنده بماند؛ تا بگوید که هســت و هنــوز وجود 
دارد. درســت شــش ماه بعد از همین تصادف، پیج آرتیشو 

به راه افتاد.
ناهید ترابی متولد تیر 1362 است. شیمی تجزیه خوانده و 
حدود 10 سال در آزمایشــگاه کنترل کیفی دارو کار می کرده 
است. می گوید در طول سال هایی که از شش صبح تا هفت 
عصر که در نهایت به پســرش برســد کار می کرد، یــک مادرِ 
خسته اما عاشــق کارش بود. عشق به شــیمی و آزمایشگاه 
او را روی پا نگه می داشت و شاید تصور نمی کرد روزی برسد 
که در آزمایشگاه کار نکند. سه سال تالش کرد استعفا بدهد 
اما هر بار با مزایای بیشتر، ناچار می شــد باز هم ادامه دهد. 
می گوید آدمِ خانه نشستن نبود، اما در نهایت استعفا داد 
و خانه را انتخاب کرد. با همراهی همســرش و چند دوســت 
دیگر، آزمایشگاه کنترل دارو تأسیس کرد و توانست بیشتر 

به پسرش برسد. 

  زنده ماندن به شکل معجزه
اما یک روز وقتی مادرش را به همراه پدر از بیمارستان مرخص 
کرده بود، تصادف سختی کرد. چیزی که ناهید ترابی تعریف 
می کند، شــبیه به معجزه اســت که زنده مانده و قصه اش را 
برایمان می گوید. ناهید کنار راننده بود و با آسیب نخاعی به 
بیمارستان منتقل می شود. دنده هایش آسیب دیده بود و با 
هر نفس درد می کشید. صدایش در حین تعریف کردنِ قصه 
مسیری که آمده با سرفه های بسیار همراه می شود. می گوید 
تــازه از کرونا بهبود یافته اما همین آســیب بعــد از تصادف، 

سرفه را بعد از بیماری در گلویش ماندگار کرده است. 
 وقتی بعد از تصادف به بیمارستان می رود، شب های پیاپی 
بیــدار می مانــد و در همــان مــدت، تمــام زندگــی اش را مــرور 
می کند. تصمیم می گیرد بعد از بلند شدن از تخت، زندگی 
دیگری داشــته باشــد. زنده بودن نه به معنای تمام وقت کار 
کردن های آزمایشگاه و جمعه ها در محل کار بودن. زنده بودن 

برایش مفهوم تازه ای می گیرد. 
به گفته خودش، هنوز هم کمــی در راه رفتن می لنگد. اما در 
همان شــب ها با خودش عهد بســت که خــوب زندگی کند 
چون بلیت تازه ای به زندگی گرفته. بعد از آن تصادف تالش 
کرد با وجود ناتوانی، بیشتر به عالقه مندی هایش برسد. درد 

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.

I N T E R V I E W
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»پنفولد« یــک پلتفرم دیجیتال مســتمری بازنشســتگی 
است. این اپلیکیشــن به تازگی جذب ســرمایه ای در سری 
A به رقم هفــت میلیون پوند )معــادل 8.49 میلیــون دالر( 
داشته که توسط گروه سرمایه گذاری بریدفورد صورت گرفته 
اســت. در این ســرمایه گذاری جرمی کولر، مســئول ارشــد 
ســرمایه گذاری و مدیر مجموعه کولر کپیتــال هم به عنوان 
یکی از شــرکا دیده می شود. پنفولد توانســته یک سرمایه 
دیگر را هم از طریق کراد فاندینگ به دست آورد. این سرمایه 
قرار است برای گسترش خدمات بخش مستمری کارکنان 

سازمان ها اختصاص یابد. 

  بازار هشت هزار میلیارد پوندی بریتانیا
کریس ایستوود، هم بنیان گذار پنفولد در اظهار نظری گفته 
است: »امسال، سال بزرگی برای پنفولد است؛ از راه اندازی 
خدمات مســتمری محل کار گرفتــه تا افزایش ســرمایه 100 
میلیون پونــدی.« گروه بریدفورد که ســرمایه گذار ارشــد این 
معامله استارتاپی بوده، عنوان کرده است: »مستمری بازار 
بزرگی دارد که به تنهایی در انگلیس هشت هزار میلیارد پوند 
پس انداز را شامل می شود. عالوه بر آن، بسیاری از افراد هنوز 
عالقه مند به مشارکت در این حوزه نشده اند یا برخی افراد هم 
به اندازه کافی مشــارکت نکرده اند. برای همین این صنعت 
یک فرصت واقعی برای افرادی است که از منظر کسب وکار 

یا سرمایه گذاری وارد این حوزه می شوند.«
پنفولــد بــه عنــوان یــک اپلیکیشــن پس انــداز مســتمری 
بازنشســتگی، هدف خــود را ســاده کــردن فراینــد پس انداز 
عنوان کرده است. گفته می شود که این اپلیکیشن جایگزینی 
دیجیتال برای برنامه های بازنشســتگی ســنتی اســت و به 
کاربران کمک می کند تا بدون نگرانی های رایج در صندوق های 

بازنشســتگی دولتی و عمومی، حقوق بازنشستگی خود را 
تنظیم، مدیریت و پیگیری کنند.

این ســرویس برای طیف وســیعی از افراد مختلــف از جمله 
آنهایی که تاجر یا خوداشتغال هستند یا کارکنان شرکت های 
مختلف، برنامه ریزی شده است و انعطاف و سهولت الزم را 
در انتخاب یک برنامه بازنشستگی مشخص در اختیارشان 
قرار می دهد. البتــه بخشــی از برنامه های پنفولــد می تواند 
برای افرادی باشــد که امــکان دریافت حقوق بازنشســتگی 
را دارنــد، امــا می خواهند رقــم دریافتی خــود را باالتــر ببرند. 
این اســتارتاپ عنوان کرده که به ازای هر 100 پوندی که افراد 
سرمایه گذاری می کنند، دولت هم یک 25 پوند مضاعف روی 
پول آنها می گذارد تا فرایند پس انداز ماهانه برای مستمری 

بازنشستگی تسهیل شود. 

  مسلمانان و یک فرمول ویژه بازنشستگی
در حقیقت پنفولد یک پلتفرم دیجیتال مستمری است که 
بخش های مختلفی مربوط به مستمری بازنشستگی و دیگر 
موارد دارد. این مجموعــه طرح های مختلفی بــرای کار خود 
ارائه داده که شامل افراد خوداشتغال و شرکت ها می شود تا 
بخشی از درآمد خود را برای دریافت این مستمری در سنین 
باال پس انداز کنند. نکته جالب اینکه، بخشی از گزینه های 
پنفولد، مربوط به آنهایی است که قصد دارند موارد شرعی 
و مذهبــی را هــم در امورات مالــی زندگی شــان رعایت کنند. 
البته پنفولد پیــش از این هم اعالم کرده بود که یک شــکاف 
11.5 میلیارد پوندی در حقوق بازنشستگی بین طبقه کارگر 
مسلمان انگلیسی و دیگر گروه ها به چشم می خورد. شاید به 
همین دلیل است که این اپلیکیشن گزینه ای را برای پس انداز 

مستمری مختص مسلمانان ارائه داده است.  

یکی از طرح های اصلی پنفولد، مســتمری محل کار است 
که هزینه های مربوط بــه آن می تواند به عنــوان یک امتیاز 
از ســوی کارفرمــا پرداخت شــود یا خود شــاغلین اقــدام به 
پرداخــت آن کنند. چیزی شــبیه به همــان پس انــداز برای 
دریافت مســتمری در بازنشســتگی از طریــق بیمه تأمین 
اجتماعی در کشورهایی چون ایران. در بخشی از وب سایت 
این استارتاپ، گزینه ای برای محاسبه میزان هزینه ماهانه 
بــر اســاس ســن افــراد و حقــوق ماهانــه دیــده می شــود که 
می توانــد راهنمــای خوبــی بــرای آنهایی باشــد کــه دیدگاه 

مشخصی نسبت به مستمری بازنشستگی ندارند. 

  نسل جدید فین تک های بازنشستگی
امکان انتقال پس اندازهای پیشین به اپ پنفولد هم وجود 
دارد. این استارتاپ که در ســال 2018 آغاز به کار کرد، توسط 
مقامات ناظر امور مالی انگلیس تأیید شده و به نظر می رسد 
جایی امــن بــرای ســرمایه گذاری دوره بازنشســتگی اســت. 
آن طور که پنفولد عنوان کرده، بخشی از هدف این استارتاپ 
کمک به کارمندان برای نظارت بر درآمدشان است. بر همین 
اساس هم مأموریت خود را بر این بنا گذاشته که همه بتوانند 
پولی را برای بازنشستگی خود پس انداز کنند. کاربران گفته اند 
که نسخه موبایل این اپلیکیشن گزینه هایی برای برنامه ریزی 
و انتخاب طرح های ارائه شــده دارد. برخــی معتقدند که باال 
بودن سن بازنشستگی در برخی کشورها، فرصت خوبی برای 
ورود استارتاپ ها و اپلیکیشن هایی مانند پنفولد است تا در 
مدیریت هزینه ها و پس انداز برای بازنشستگی، به کارمندان 
کمک کنند. نمونه ای از کســب وکارهای حوزه فین تک که با 
هدف گذاری قشــر ســالمند از همین امروز به دنبال توسعه 

بازار خود هستند.

افزایش سرمایه هفت میلیون پوندی اپلیکیشن پنفولد که رقیب بیمه های تأمین اجتماعی است

 نسل جدید فین تک ها
برای دوران بازنشستگی

سند همکاری بین بانک 
خاورمیانه و فینوتک 

امضا شد

ارائه خدمات بیشتر 
به کسب وکارهای 

فین تکی

 شــرکت فینوتــک از امضــای 
قــرارداد همــکاری میــان بانــک 
خاورمیانه و این شرکت در مردادماه 1401 
خبر داد. مطابق با این توافق  و به پشتوانه 
حمایــت بانــک خاورمیانــه، خدمــات 
بانکــداری بــاز ایــن بانــک در اختیــار 
کســب وکارهای فین تــک بیشــتری قــرار 
خواهــد گرفــت. هم اکنون ســرویس های 
مبتنی بر حساب بانک خاورمیانه توسط 
فینوتک پشتیبانی شده و افراد حقیقی و 
حقوقی می توانند با API از خدمات بانک 

خاورمیانه نیز استفاده کنند.

 فینوتک پلتفرم نوآوری باز است 
که دسترسی به وب سرویس های 
و  هویــت  احــراز  خدماتــی،  بانکــی، 
اعتبارسنجی را در اختیار کسب وکارها قرار 
می دهد. بانک خاورمیانه نیز برای حمایت 
بیشتر از این حوزه، سرویس های بانکداری 
باز مبتنی بر حســاب خــود را روی پلتفرم 
فینوتک ارائه می دهد. طرفین این قرارداد 
با رویکرد گسترش بانکداری باز، به دنبال 
ایجاد همــکاری ســازنده میــان بانک ها و 
کسب وکارها هســتند. اکنون استفاده از 
ســرویس های مبتنــی بــر حســاب بانک 
خاورمیانه با کمک APIهای فینوتک برای 
هر کسب وکاری در دسترس خواهد بود. 
ایــن وب ســرویس ها تا پیــش  از ایــن برای 
بانک های آینــده، کشــاورزی، پارســیان و 

ایران زمین فعال بوده است.

 خاورمیانه و فینوتک پیش از این 
هــم در قالــب تفاهم نامــه ای بــه 
صــورت محــدود بــا یکدیگــر همــکاری 
می کردنــد و تجربــه موفــق همــکاری، بــه 
گسترش و تحکیم آن منجر شد. قرارداد 
همکاری بین بانــک خاورمیانه و شــرکت 
فینوتک به امضا رســیده اســت و از حاال 
ســرویس های بانکــی - حســابی بانــک 
خاورمیانــه از طریــق پلتفــرم فینوتک نیز 
فعال است. مهم ترین گروه  سرویس هایی 
که در این قرارداد پشــتیبانی خواهد شد، 
عبارت انــد از: وب ســرویس های واریــز و 
برداشــت از حســاب، وب ســرویس های 
استعالمی و تبدیلی و سرویس استعالم از 

سامانه پیچک.
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بيلبورد
B I L L B O A R D

شــکی نیســت که هر کدام مان به عنوان مخاطب تبلیغات، 
بیشــتر فیلم ها و عکس هایی را به خاطر می سپاریم که یک 
تداعی خاطره یا نوستالژی برایمان داشته باشد. مثالً همین 

تبلیــغ چنــد هفتــه قبل دیــوار کــه حســابی هم 
ســروصدا کرد و در نهایت با دستور قضایی و به 
دلیل اســتفاده از موســیقی و چهره ای شبیه به 
خواننده لس آنجلسی جلوی آن گرفته شد. آنجا 
هم این تداعی خاطره دیده می شــد. مخاطب با 
یادآوری هر خاطره ای که از آن صدا داشت، تبلیغ 
دیوار را تا انتها دنبال می کرد و با آهنگی که بارها 
خوانده بود و احتماالً برایش خط به خط خاطره 

بود، همراهی می کرد.
این بــار ایده تداعی خاطــره را می تــوان در تبلیغ 

تازه پیله های عصر پرواز دید. هرچند که نام خود این شرکت 
هم در نوع خود جالب و قابل توجه اســت. شرکتی که قصد 
دارد سفر رفتن بدون محدودیت مالی و پرداخت در آینده را 
تبلیغ کند، خودش هنوز به پروانگی نرسیده و به قول خودش 
در عصر پــرواز، پیله مانده اســت. تبلیغ با همــان المان های 

تبلیغی متحرک شــروع می شــود. شــعارش هم این اســت 
که »چمــدون، بلیط، حرکــت!« اما معنــای حرکــت، به طرز 
افراط گونه ای در این تبلیغ استفاده شده. کاراکتر انیمیشنی 
در هر کالمی که می گوید هزار بار به جلو و عقب 
می رود تا یک وقت معنای حرکت کم القا نشده 
باشد. البته عده ای معتقدند همین تبلیغ ساده، 
برخی فاکتورهــای الزم برای قرار گرفتــن در مرکز 
توجه اینستاگرامی را دارد. اصالً تبلیغ هم برای 
همین بســتر آماده شــده امــا بیراه نیســت اگر 
بگوییم تبلیــغ در چنین فضایی هــم فاکتورها و 
اســتانداردهای الزم خودش را دارد. تنها چیزی 
که مخاطب می تواند در این تبلیغ ببیند و با آن 
همراه شود، فضای رنگی و شعری است که این 
بار هم از خواننده آن طرف آب اســت و خاطره های بســیاری 
برایمان ســاخته اســت.  نکته دیگر وعده پرداخت اقســاط 
ســفر به صورت 10 ماهه اســت. بماند کــه اگر یــک خانواده 
ساده یا فردی که کارمند است قرار باشد به مقاصدی که این 
تبلیغ می گوید یعنی ترکیه و روسیه و تایلند برود، باید دست 

کم هر ماه بخش زیادی از بودجه اش را برای بازپرداخت این 
ســفر بگذارد. بخــش مهمش شــرایط پرداخت ایــن هزینه 
سفر و ســود آن اســت که به طور قطع جایش در یک تبلیغ 
فان و سرگرم کننده برای اینستاگرام نیست. پیله های عصر 
پرواز تبلیغ دیگری هم در سطح شهر دارد که با همان شعار 
»چمدون، بلیط، حرکت!« است و حکم تیزینگ اولیه را دارد. 
البته اطالعات الزم و کافی درباره برند در آن نقش بســته اما 
همین شعار تبلیغ، مخاطب را یاد شروع فیلم های سینمایی 

و »حرکت« گفتن کارگردان ها می اندازد.
از تمام فاکتورهای مشــترک میان تبلیغ پیله ها و دیوار که 
بگذریم، تداعی خاطره این بار و در این تبلیغ به شکل طنز 
درآمده و مخاطب در انتهای تبلیغ بــه جای لبخندِ بر لب 
که شــاید در تبلیغ دیوار برای بســیاری اتفاق افتــاد، از این 
همه تحرک در کاراکتر تبلیغ متعجب می شود و به این فکر 
می کند که چــرا باید به وعده های شــرکتی اعتمــاد کند که 
خودش هنوز پیله اســت. البته در نهایت باید این نکته را 
هم در نظر داشت که کل کار تبلیغ این شرکت، کپی از همان 

تبلیغ حاشیه ساز دیوار است. 

پیله های عصر پرواز در تبلیغات خود چه پیغامی برای مخاطب دارد؟

کپی کاری به سبک خاطره ها

 نگاهی به بیلبورد 
تبلیغاتی فالی تودی

یک پُک سفر بزن!
تصویر دو انگشت که کلمه »سفر« را مثل 
سیگار بین خود نگه داشته اند، بخشی از 
بیلبوردهای اخیر فالی تودی اســت. شاید 
تصویر ذهنی خیلی هایی باشد که از زمان 
کرونــا تــا بــه االن یــک ســفر بــه دل خوش 

نرفته اند. 
فالی تــودی قبــل از آن هــم تبلیغاتــی را در 
اینترنت و سوشال مدیا داشــت که قدری 
واضح تر مفهوم ســفر الزم بودن را توضیح 
می داد. در آن تبلیغات افرادی هستند که 
همه کارهایشان را به اشتباه انجام می دهند 
و بعد به یک نقطه خیره می شوند. نمادی از 
خسته شدن و کالفگی. اما در بیلبوردی که 
در سطح شــهر به نمایش درآمده، مفهوم 
سفرالزم بودن درست همان سیگار است 
که حاال جای خود را به کلمه »ســفر« داده 

است.
دروغ چرا، چند باری گذشت و از کنار تبلیغ 
رد شــدم تا این نکته ظریــف را پیــدا کردم. 
یک بار هم که با دوستی درباره آن صحبت 
می کــردم، متوجه شــدم کــه او هــم قضیه 
را نگرفتــه اســت. در نغز بــودن این تصویر 
بیلبورد و ایجاد نکته ای پنهانی یا رمزی برای 
اشــاره به موضوع سفر شــکی نیست. اما 
سؤال من اینجاســت که مخاطب سوار بر 
خودرو که با سرعت از کنار آن رد می شود، 
چقدر فرصت بــرای درک آن دارد؟ هرچند 
بخشــی از مخاطبــان چنیــن بیلبــوردی، 
عابران پیاده یا مسافران تاکسی و امثالهم 
هستند. با این حال، اشاره مستقیم و ساده 
به یــک نکته یا رمــز در چنیــن تبلیغ هایی 
که قرار اســت در ســطح شــهر قرار گیرند و 
مخاطب آن ده ها هزار شهروند با پیشینه 
و ســواد متفــاوت هســتند، بهتــر اســت. 
بماند کــه تناقــض ســفر و کرونا هنــوز هم 
بعد از این چند سال حل نشده و مخاطبِ 
بخت برگشــته نمی داند بــه صحبت های 
ســتاد کرونا گوش بدهد، در خانــه بماند و 
خمارِ سفر باشد یا دست به چمدان ببرد و 
همان قدر که در تبلیغ اینترنتی فالی تودی 
نشــان می دهد، ســاده به مقصد برســد و 

نفسی چاق کند. 

REVIEWبررسی

به صورت رندم
 روی اعصاب شما راه می رویم!

در مذمت
 مارکتینگ تلفنی

بیشتر از 10 سال از آن روزها می گذرد اما به خوبی در خاطرم 
هست که چطور آن یک روز را به ناچار در نقشِ بازاریاب یک 
انتشارات گذراندم. یک لیست بلندباال جلویمان گذاشته 
بودند و از صبح که می رسیدیم، رقابت برای بیشترین فروش 
شــروع می شــد. یادم نیســت محصول مورد نظر چه بود و 
کدام مجموعه وابسته به انتشــارات بود، اما آنچه هنوز در 
ذهنم چرخ می خورد، خط خوردن یک به یک شماره ها بود. 
قبل از تماس، آموزش های الزم را می دیدیم که چه بگوییم و 
چطور مخاطب را پای تلفن متقاعد کنیم. یک جمله بلندباال 
که شــامل معرفی خودمان و مجموعــه و در نهایت توجیه 
مخاطب بود که بیاید و محصول را بخرد. هر شــماره ای که 

می گرفتم دست و دلم می لرزید که البد همین حاال فحش 
می شــنوم و گوشــی را رویم قطع می کنند. شــانس آوردم یا 
حوصله مخاطب بیشتر بود؛ نمی دانم. هیچ تماسی قطع 
نشد اما بی حوصله گوش می کردند و در میانه با عذرخواهی 
تلفن را قطــع می کردند. همان وقت ها به فیلم شــخصیت 
مســتربین و گم کردن یک عدد از شــماره تلفــن بچه ای که 
پیدا کرده بود فکر می کردم. یک کاغذ برداشته بود و با همان 
حالت طنز، دانه به دانه شــماره ها را می گرفت تا به شــماره 

موردنظر برسد و هر کدام که اشتباه بود خط می زد.
چند روز قبل برای هزارمین بار از خیریه فالن تماس گرفتند 
و وقتی ســعی کردم بگویم هزار بار با من تمــاس گرفته اند و 
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