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چرا بایدآفالین را بوسید و 
گذاشت کنار؟

شنبه را در کلید ببینید

»کمپتابستانیجهشآکادمی«
برگزارمیشود

چشمککاربرهاراشناساییوبهصاحباناپلیکیشندر
برقراریارتباطموثرکمکمیکند

یکراهنمایکوچکبرای
دیجیتالیشدندرکسبوکار

برنامهکلیدباساختمستندشنبه
کهدرآپاراتپخشمیشوددورقمیشد

کارخانه هیوالسازی 
برنامه نویسان 

باچشمک اپ تان را بپایید!
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گزارشی درباره طرح فوتبالی 
مشترک زودفود و بامیلو

از کارگاه 600متری تا 8کارخانه 
تولیدی در ایران؛ راهی است که 

استیل البرز پیموده است 

 سه سوال که مدیران کمپانی 
آمازون از متقاضیان کار در این 

شرکت می پرسند

چگونه دو جوان تایوانی 
و آمریکایی بزرگ ترین 

وب سایت ویدئوهای آنالین را 
راه اندازی کردند؟

مثل آمازون استخدام 
کنید

پنالتی هایی که  
به تیرک خوردند!

ایده یوتیوب از 
یک مهمانی شبانه آمد
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تـیـتـرهـای امـروز
To d a y ' s H e a d l i n e s
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استیل با لهجه 
شیرازی

زمان بندی ایونت های
تا 19 تیر را در شنبه 

بخوانید

استارت آپی ها 
بخوانند!
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مجتبیفالحیبیستودوسالهازدزفولدرصفحه
اینســتاگرامشــنبهازماخواســتهدرپیداکردن
همشهریهایاســتارتآپیاشبهاوکمککنیم.
مجتبیکهچنداپلیکیشنساختهوسایتراهاندازی
کردهباوجودمشکالتفراوانیکهسرراهشوجود
داردهمچناندنبالآناستکههمشهریهایشرا
درجاییجمعکندتاباهمازنزدیکآشناشوند.تصویر
مجتبیوخواستهاشدرعیناینکهنویدبخشاتفاقات
مثبتدرآیندهاست،غمغریبیدارد.نمیدانمبگویم

غمتوسعهنیافتگییاغمشهرزدگی.
اینغمراوقتیمیفهمیکــهپایتراازتهرانفربه
بیرونبگذاریوبرویبهشهرســتانهادرمناطق
محرومبینبچههایباصفاکهبالهجهشیرینشــان
باواژههایاستارتآپیسخنمیگوید،واژههاییکه
توهرگزبااینلهجهآنهارانشنیدهای،»اپلیکیشن«،
»دولوپر«،»اینوسمنت«بالهجهشیرازی،جنوبی،

لری،کردی،ترکیو...آنجاستکه...
ادامه درصفحه 3

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

اکبرهاشمی
سردبیر

من هم هستم!

کلیک کن،خــوشحال زندگی کـن!
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استارتآپروشندل!
گفتوگوباشادیارخدایاریروشندلیکهاستارتآپکوفارابنیانگذاشته
است؛همراهباپروندهایدربارهمعلوالنیکهکسبوکاریراهانداختهاند

آخرینپادشاه!

جذابیتهای
اکوسیستمعربی

استراتژیهایتبلیغاتیبرندپوما
برایماندندرفضایرقابتیپوشاکورزشی

واقعیتدیجیتالیخاورمیانه
درگفتوگوباموسسوبسایتعربنت
عربستانسعودیبزرگترینمصرفکنندهبرنامهویدئوییوتیوبدردنیاست.
شرکتهایتولیدکنندهداخلییوتیوبمثلیوترنوتلفاز11بیشترین
کیفیتومحبوبترینفیلمهاراباچندینمیلیونبینندهدرهرقسمتبه

خوداختصاصدادهاند.آگهیبازرگانیآنالیننیزبابودجهتبلیغاتی
دیجیتالی300میلیوندالریدرسال2013روبهافزایشاستورشد

ساالنه35درصدیدارد...

مهم ترین چالش ؛ تغییر قوانین 
و طرز فکر سرمایه گذاران و 

دولت های محلی

مفهوم توسعه مشتری و شناخت 
و بکارگیری آن

در مصاحبه شغلی از مطرح کردن 
سواالتی که به شما اطالعات 

نمی دهد خودداری کنید

استارت آپی ها!
بد نیست گاهی 

کت وشلوار بپوشید

دبی در جستجوی 
اکوسیستم هوشمند

فرمولی ساده 
برای توسعه مشتریان

متقاضیان استخدام را 
سوال پیچ کنید
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نیازمندیهای
استخدامی

اختصاصی استارت آپ ها
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تـیـتـرهـای امـروز
To d a y ' s H e a d l i n e s
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احتمــاال تاکنون نام »جهش« را در بســیاری از 
رویدادهای اســتارت آپی و هکاتون ها شنیده اید؛ 
گروهــی کــه بــا هــدف آمــوزش هیوالهای 
خســتگی ناپذیر و متخصص کارآفرینی شــکل 

گرفته است.
»جهش« درواقع تفکری خــاق و باوری عمیق 
از میل باطنی گروهی اســت که پیشرفت ایران 
را واالترین هدف خود می داند و در همین راســتا 
فعالیت های زیادی انجــام داده که به نتیجه های 

مثبتی هم منتهی شده اند.
این بار نیز تیم جهش در اقدامی برنامه ریزی شده، 
»کمپ تابســتانی جهش آکادمی« را با حمایت 

دانشگاه شــهید بهشتی و شــرکت های بزرگی 
همچون توســن و رهنما معرفی کرده؛ کمپی که 

به »کارخانه هیوالسازی جهش« معروف است.
نقطه تمایز این آکادمی نســبت بــه نمونه های 
موجود این اســت که بــه دنبــال درآمدزایی از 
شــهریه دوره هایش نیســت و بــه همین دلیل 
شــرکت کنندگان می توانند بــا پرداخت مبلغ 

ناچیزی در دوره ها شرکت کنند.
ســود برگزارکنندگان جهش وقتی به دستشان 
می رسد که از شرکت کننده های رویداد هیوالهای 
آماده به کار بســازند و با همکاری شــرکت های 
بزرگ طرف قراردادشــان مثل رهنما بتوانند این 
هیوالها را در مســیر خوبی قرار دهند. به عبارت 
دیگر سود برگزارکننده ها به نوعی به هیوال شدن 
شرکت کننده ها گره خورده است. جهش در این 
مسیر از اســاتید ماهر و شناخته شده ای برای هر 
دوره کمک می گیــرد تا کاس هــا در باالترین 

کیفیت ممکن برگزار شوند.
هر دوره در ۶ روز از ســاعت ۹ صبح تا ۱۷ عصر در 
دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی 
برگزار خواهد شد. در بزرگ ترین هکاتون ایران، 
هیوالهــای هرتخصــص با دیگر هیوالها آشــنا 
می شــوند و ۶ روز زمان دارند تا محصولی کامل 
را به داوران و سرمایه گذاران ارائه دهند که شامل 
نسخه سایت و اپلیکیشــن اندروید و آی اواس با 

امنیت باال باشد.

 برنامه شش هفته ای کمپ تابستانی جهش
هفته اول: ۱۹ تا ۲۴ تیرماه

پایتون تحت وب – مدرس: مهدی خشنودی
 هفته دوم: ۲۶ تا ۳۱ تیرماه
اندروید- مدرس: میاد نوری

 آی اواس– مدرس: آرش فراهانی
 هفته سوم: ۲ تا ۷ مردادماه

UI/UX – مدرس: نادر کشاورز
Linux Server – مدرس: فربد فرهور

 هفته چهارم: ۹ تا ۱۴ مردادماه
Front End – مدرس: سروش آذری
Security – مدرس: علی عظیم زاده

 هفته پنجم: ۱۶ تا ۲۱ مردادماه
دوره های Soft Skills به صورت ســمینار برگزار 

می شود:
 Agile & Scrum – Team Working – Product

Management
 هفته ششم: ۲۳ تا ۲۸ مردادماه

اطاعات بیشــتر را می توانید در ســایت و کانال 
تلگــرام »جهــش آکادمی« بــه آدرس های زیر 

دریافت کنید:
www.jahesh.co/academy
@JaheshAcademy

کارخانه هیوالسازی 
برنامه نویسان!  

»کمپ تابستانی جهش آکادمی« برگزار می شود

 فروشگاه اینترنتی خود را بسازید!
اگر می خواهید فروشــگاه اینترنتی خود را 

۱۲
تیر

بسازید اما نه از کدنویسی چیزی می دانید و 
نه می توانید پول اســتخدام برنامه نویس را 
بپردازید، در این کارگاه شــرکت کنید. این کارگاه به 

شــما کمک می کند بــا کمترین هزینه وب ســایت 
شخصی خود را راه بیندازید و برند خود را تبلیغ کنید. 
این کارگاه شــنبه ۱۲ تیرماه در دانشــکده فیزیک 

دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

 بیست تا سی پنجاه وهفتم
پنجاه و هفتمین رویداد بیســت  تا سی، با 

۱۴
تیر

عنوان »بیست  تا سی سالگی به روایت پرویز 
درگی« با همکاری شتاب دهنده دیموند، 
موسسه آموزش عالی آزاد بهار، وب یاد و TMBA برگزار 
می شــود. پرویز درگــی عضــو هیئت علمی مقطع 
کارشناســی ارشــد ســازمان مدیریــت صنعتی و 
مدیرعامل گروه TMBA است. این رویداد در روز ۱۴ 

تیرماه در محل شــتاب دهنده دیموند برگزار خواهد 
شد.

کارگاه گرافیک
وســتا کمپ دانشــگاه امیرکبیر کارگاه 

۱۹
تیر

آموزشی ایاستریتور را برگزار می کند. این 
نرم افزار ابزار طراحــی قدرتمندی جهت 
خلق آثــار وکتور همچون لوگو، آیکون، اســکیس، 
تایپوگرافی و طرح هــای گرافیکــی پیچیده برای 
استفاده در وب، پرینت، ویدئو و اپ های موبایل را در 
اختیــار طراحان قــرار می دهد. ایــن کارگاه تحت 
حمایت انجمن علمی دانشگاه امیرکبیر در روزهای 
شنبه ۱۹ و دوشنبه ۲۸ تیرماه در دانشگاه امیرکبیر 

برگزار خواهد شد.

 وبینار از صفر تا صد کسب وکار اینترنتی
شــاید آموزش های زیادی دیده باشید، اما 

۱۹
تیر

هنوز نتوانسته باشــید نتیجه مطلوب را به 
دست آورید و کسب وکار اینترنتی خود را 
راه اندازی کنید. این دوره آموزشــی برخاف ســایر 
سایت های آموزشی صرفا تئوری نیست بلکه قرار است 
دقیقا قدم به قدم مراحل راه اندازی کسب وکار اینترنتی 
را از انتخاب ایده تا راه اندازی وب سایت کسب درآمد 
و بازاریابی و توســعه کســب وکار به صورت عملی و 
اجرایی برای شــما توضیح دهد. زمان برگزاری این 

وبینار شنبه ۱۹ تیرماه است.

استارت آپی ها بخوانند!

کارگاه نانوالکترونیک محاسباتی در پارک فناوری پردیس برگزار می شود

جامعه برنامه نویسی شیراز عصر روز پنج شنبه 
۱0 تیرماه نشست دوم خود را برگزار کرد. در 
این نشســت گروه های مختلف برنامه نویس  
دورهم جمع شدند و درباره آینده برنامه نویسی 
به بحــث و گفت وگو پرداختند. پرســش به 
ســواالتی مانند »برنامه نویس کیســت؟« و 
»برنامه نویسی چیست؟« ازجمله مهم ترین 
محورهای جلســه بود که حاضران درباره آن 
تبادل نظر کردند. جایــگاه برنامه نویس ها در 
پیشرفت و توسعه، آینده دنیای برنامه نویسی 
و صحبت در مورد متدولوژی هــا و ابزارها از 
دیگر عناوینی بود که در این نشســت مورد 

بررسی قرار گرفت.

خبر
N e w s

رویداد
Event
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اسکاول شین

جایی هســت که جز تــو هیچ کــس آن را پر 
نمی کند و کاری هست که جز تو هیچ کس قادر 

به انجامش نیست. 

علی کاکا دزفولی

گــزارش
R e p o r t

هر دوره در ۶ 
روز از ساعت 

۹ صبح تا 
۱۷ عصر در 

دانشکده برق 
و کامپیوتر 

دانشگاه شهید 
بهشتی برگزار 

خواهد شد

نشست دوم جامعه 
برنامه نویسی شیراز

کارگاه محاسباتیـ  آموزشی نانوالکترونیک محاسباتی اواخر 
تیرماه امسال توسط »شزان« و با شرکت پنج تن از متخصصان 
بین المللی این حوزه در پارک فناوری پردیس برگزار می شود. 
اگر فناوری نانو را نقطه تاقی علوم و فناوری های آینده در 
نظر بگیریم، نانوالکترونیک یکی از مهم ترین شاخه های این 
فناوری است. با پیشرفت حوزه های میکروالکترونیک، صنایع 
نیمه هادی و صنایع نانوالکترونیــک و نیاز به افزایش توان 
پردازشی، ســرعت انتقال داده و روند کوچک شدن وسایل 
الکترونیکی و به طور مشخص ترانزیستورها، نگاه ویژه ای به 
نانوالکترونیک وجود دارد. روند کوچک شدن ابعاد وسایل 
الکترونیکی، سبب دستیابی به ســرعت پردازش بیشتر و 
توان مصرفی کمتر شده است. درک پایه از نحوه عملکرد این 
دسته از وسایل نیازمند آشنایی عمیق با پدیده هایی از جنس 

مکانیک کوانتومی و فیزیک حالت جامد است. 
صنعت نیمه هادی در دهه های اخیر رشد 

قابل توجهی داشــته است. این در حالی 
است که الکترونیک مبتنی بر سیلیکون 
با توجه به پنج دهه فعالیت در این زمینه، 
هم اکنون بــه بلوغ فناورانــه و صنعتی 

خود رسیده اســت. الکترونیک مولکولی 
به عنوان بدیل فناوری الکترونیک سیلیکون، 

توجه زیادی را به ســمت خود جذب کرده است، 
به نحوی کــه غول های فناوری ماننــد IBM در این زمینه 
سرمایه گذاری قابل توجهی کرده اند. الکترونیک مولکولی را 
می توان دانشی مبتنی بر فناوری نانو دانست که کاربردهای 
وسیعی در زمینه قطعات و ابزار الکترونیکی دارد. برای طراحی 

و توســعه محصوالت مبتنی بــر این فناوری 
باید به شــناخت خوبی از ترابرد الکترونی 
در ایــن ابزارها رســید. در حال حاضر 
برای توســعه ابزارهای نانوالکترونیکی 
ابزارهایی محاســباتی طراحی شده اند 
که توانایی محاسبه ویژگی های فیزیکی 
و ترابــرد الکترونــی در این ســاختارها 
را دارا هســتند. در کارگاه طراحی شــده 
نانوالکترونیک محاسباتی، با دعوت از چهره های 
بنام این حوزه با راهکارهای کوانتومی و راهکار نیمه کاسیک، 
نانوالکترونیک آموزش داده می شود. پروفسور سوپریو داتا، 
یکی از شناخته شــده ترین چهره های این حوزه در جهان، 
پروفســور هایتزینگر از دانشــمندان و محققان مطرح در 

زمینه توسعه نانوترانزیستورها )با رویکرد نیمه کاسیک( 
و بهتاش بهین آئین، از پیشتازان محاسبات اسپینترونیکس 
و نانومغناطیس، ازجمله اساتید دعوت شده در این کارگاه 
هستند. همچنین یکی از اعضای تیم توسعه کد محاسباتی 
)SMEAGOL( از ترینیتی کالج دوبلین برای ارائه و استفاده 
از این ابزار محاســباتی حوزه نانوالکترونیک در این کارگاه 
شرکت خواهد کرد. یادآور می شــود این کارگاه با پذیرش 
تعداد محــدودی ثبت نام کننده و هزینه مناســب برگزار 
می شود. عاقه مندان شرکت در این رویداد علمی می توانند 
برای کســب اطاعات بیشــتر و همچنین ثبت نام در این 
رویداد علمی به وب سایت nano-electronics.ir مراجعه 
کنند. گفتنی است اولویت با افرادی است که تا قبل از تکمیل 

ظرفیت ثبت نام کرده باشند.

وبمسترهای هوشمند چه کسانی هستند؟
شما هم می توانید یک وبمستر هوشمند باشید!

۱۲ تیر ۱۳۹5 . سال اول .  شماره هفدهم

گاهی برخی با زحمت سایتی ایجاد می کنند ولی خاقیتی 
در انجام کارهای تجاری ندارند و صرفا درگیر مباحث فنی 
و کدنویسی آن می شــوند. وبمسترهای هوشمند کسانی 
هســتند که راه افراد عادی را نمی رونــد و خود را درگیر 
روزمرگی های کار نمی کنند، بلکه با دیدی تازه پایشــان 
را خارج از دایــره مباحث فنی می گذارنــد و به مباحث 

تجاری-فنی فکر می کنند.
مباحث تجاری-فنی به افراد یــاد می دهد که فقط به 
راه اندازی کســب وکار اکتفا نکنند بلکه به فکر رشــد 
و توســعه آن نیز باشند. در همین راســتا گروه همیار 
وردپرس اقدام به برگزاری دوره آموزشــی وبمســتر 

هوشمند نموده است. 

دوره وبمسترهای هوشمند برای چه کسانی است؟
 برای تمام کسانی که به فکر راه اندازی کسب وکار آناین 

خود هستند.
 تمام افرادی که می خواهند ســایتی راه انــدازی و آن را 

کامل کنند.
 تمام صاحبان کســب وکاری که به فکر ورود قدرتمند به 

دنیای مجازی هستند.
 تمام افرادی که می خواهد در خانه بنشینند و کسب درآمد 

آناین داشته باشند.
 تمام افرادی کــه می خواهند از طریق پروژه های طراحی 

سایت وارد دنیای درآمدزایی شوند.
 تمام افرادی که پروژه طراحی سایت می گیرند و می خواهند 

سطح و قیمت پروژه های طراحی سایت خود را افزایش دهند. 
بعد از شرکت در این دوره چه چیزی به دست خواهید 

آورد؟
دانشجویانی که در این دوره شــرکت می کنند بعد از دوره 
وبمستر نمی شوند، تبدیل به وبمستر هوشمندی می شوند 
که تعادل بسیار خوبی بین کارهای فنی و دید تجاری برقرار 
می کند و با استفاده از ابزارهای مختلف می تواند کسب وکار 
خود را رشد دهد و در ادامه باعث افزایش درآمد خود به طور 
چندین برابر شود. شرکت کنندگان بعد از این دوره می توانند 
شماره طراحان ســایت را برای همیشه از موبایل های خود 
حذف کنند و برای خود بدون کمک فردی دیگر، کسب وکار 
آناین فوق حرفه ای راه اندازی کنند و از کسب درآمدی که از 

سایت خودشان، به صورت آناین دارند، لذت ببرند.
شــاید در نگاه اول این طور به نظر برسد که کسب درآمد به 
صورت آناین خیالی بیش نیست ولی بعد از این دوره خواهید 
فهمید که چگونه این کار تبدیل به لذت بخش ترین و البته 

اثربخش ترین فعالیت ها خواهد شد.
 اطالعات برگزاری دوره وبمسترهای هوشمند

 تاریخ برگزاری: ۱۹ تیرماه
 تعداد جلسات: ۲۴ جلسه

 مجموع ساعات: ۷۲ ساعت
 آدرس: تهــران، خیابان ولی عصر، میــدان توانیر، کوچه 

برادران، پاک ۱، واحد ۷0۴
 شماره تماس: 0۲۱۸۸۱۹۸5۹۱ -  0۲۱۸۸۱۹۸5۹۲

شــهر دزفول با قدمتی شش هزارســاله، که 
قدیمی ترین پل ســواره جهــان را در خود 
جای داده اســت، بــه فکر برگــزاری اولین 
رویداد اســتارت آپی با اولویت شبکه سازی 
استارت آپ های جوان این شهر افتاده است. 
مجتبی فاحی، دبیــر برگزاری اولین رویداد 
اســتارت آپی شــهر دزفول، در گفت وگو با 
خبرنگار هفته نامه شــنبه گفت: »در تاش 
هســتیم تا اولین رویداد استارت آپی دزفول 
را برگــزار کنیم. دزفول شــهری اســت که 
اســتعدادهای زیادی را در خود دارد، اما این 
اســتعدادها همدیگر را نمی شناسند و از هم 
فاصله گرفته اند و نیاز به شبکه ســازی دارند 
تا بتوانند در ارتباط با هم اتفاقات استارت آپی 
بزرگی را رقــم بزنند.« وی با بیان اینکه هنوز 
بسیاری از افراد حتی معنای واژه استارت آپ 
را نمی دانند، گفت: »دزفول حدود 500 هزار 
نفر جمعیت دارد و درصد قابل توجهی از این 
جمعیت جوان و تحصیل کرده هســتند. ما 
این پتانســیل عظیم را نباید از دست بدهیم 
و باید تاش کنیم ابتدا آگاهی اولیه نســبت 
به مباحث اســتارت آپی ایجاد شود و افراد از 
اهمیت چنین مســئله ای باخبر شوند، آنگاه 
برای اجــرای ایده های جدیــد برنامه ریزی 
کنیم. دزفول یکی از قطب های مهم کشاورزی 
کشور است که می تواند در زمینه پیوند فضای 
اقتصاد کشاورزی با فضای استارت آپی نقشی 
جدی ایفا کند.« این وبمســتر ۲۲ســاله که 
خود فارغ التحصیل رشــته امنیت و شــبکه 
اســت، اعتقاد دارد که مشــکات زیادی بر 
سر راه اســتارت آپ ها در دزفول وجود دارد و 
مسئوالن باید در این زمینه حمایت های الزم 
را انجام دهند تا نوپاها بتوانند زمینه های رشد 
اکوسیستم بومی این شهر را به وجود آورند. 
فاحی از رونمایی از چند اپلیکیشــن بسیار 
مهم و کاربردی در شهرش خبر داد و در این 
باره گفت: »در آینده نزدیک قرار است از چند 
اپلیکیشن بسیار مهم رونمایی کنیم که عاوه 
بر خدمات، کارآفرینی را هم در دل خود برای 
جوان های شــهر دارند.« وی ابراز امیدواری 
کــرد که با حمایت مردم و مســئوالن بتواند 
اولین رویداد شهرش را در یکی دو ماه آینده 

برگزار کند.

دزفولی ها در تکاپوی اولین 
رویداد استارت آپی



اگر شما هم غذاهای خود را از سایت زودفود سفارش می دهید، 
باید در جریــان طرح های متنوعی که ســایت زودفود برای 
مشتریان خود تدارک دیده قرار گرفته باشید؛ طرح هایی مانند 
گل یاپوچ، ماروپله، فکربکر و این آخری که با نام »پنالتی« در 
سایت زودفود هنوز در جریان است و مرحله سوم آن در حال 
برگزاری است. شاید بتوان گفت اولین اعتراض هایی که به طور 
جدی به زودفود وارد شد درباره جایزه عجیب وغریبی بود که 
برای مسابقه ماروپله در نظر گرفته بود؛ یک مار پیتون! ماری 
که البته سمی نبود و صاحبش را نمی خورد، اما در اینکه چگونه 
مخاطب ایرانی اش را قرار بود خوشــحال کند، ابهامات زیادی 
وجود داشت. البته زودفود برای این جایزه عجیب وغریب جایزه 
جایگزینی هم در نظر گرفته بود و شاید دلیل داشتن جایگزین 
این باشد که خود راکت اینترنتی ها هم به این نکته واقف بودند 
که این جایزه برای ایرانیان قدری مبهم و بی معناســت. بعد 
از تمام شــدن حرف وحدیث های مربوط بــه ماروپله حاال با 
آغاز مســابقات یورو ۲0۱۶ زودفود و زودفودی ها چالش های 
جدیدی را تجربه می کنند؛ مسابقه پنالتی که در کنار لوگوی 
آن این جمله به چشم می خورد: »۲ ساعت بازی در زمین چمن 
اصلی اســتادیوم آزادی به همراه دوســتان.« مرحله اول این 
مسابقات از ۲۱ خردادماه و همزمان با برگزاری دیدار رومانی-
فرانسه شروع شد و مخاطبان زودفود برای شرکت در این طرح 
می بایست قبل از برگزاری هر مسابقه فوتبال به سه سوال پاسخ 
می دادند. سوال هایی که بیشتر بر مبنای حدس و گمان بود و 

شرکت کنندگان قبل از هر بازی به سه سوال مربوط به آن بازی 
پاسخ می دادند و بعد از آن بازی در صورتی که درست پیش بینی 

کرده بودند، امتیاز می گرفتند.
بعــد از اینکه نزدیک به ۲5 بــازی یورو ۲0۱۶ برگزار شــد، 
شرکت کنندگان در مســابقه پنالتی با این پیام مواجه شدند: 
»به علت سوءتفاهم در تفسیر برخی قوانین کشور فعا از ادامه 
مسابقه در مرحله دوم جلوگیری شده است.« البته زودفود در 
توضیح علت تعطیلی مسابقه فقط به این جمله اکتفا کرده و 
چیزی درباره اینکه کدام قوانین گریبانگیر این طرح شده اند به 
مشتریانش نگفته است؛ اما شنیده ها از گوشه و کنار حاکی از 
آن است که قانون های مربوط به  شرط بندی در این مورد مطرح 
شده اند. به هرصورت مرحله اول مسابقه ناتمام ماند و تا همان 
جای کار نفرات برتر مشخص شدند. هنوز چند روز نگذشته بود 

که زودفود برای کاربران خود پیامی با این مضمون فرستاد که 
با پیگیری های انجام شده مشکلی برای ادامه مسابقه پنالتی 
وجود ندارد. مرحله دوم و مرحله سوم مسابقه در شیوه برگزاری 
و حتی نوع پرسش ها تفاوت چندانی با هم ندارند. شاید بتوان 
تنها تفــاوت موجود بین مرحله اول و مراحــل بعد را در زیاد 
شدن تعداد پرسش ها دانست. به این صورت که در مرحله اول 
شرکت کننده می بایست به سه پرسش پاسخ دهد و در مراحل 
دوم و ســوم به پنج  پرسش. به هر حال مســابقه پنالتی یورو 
۲0۱۶ هنوز در حال برگزاری اســت؛ چالشی که در برگزاری 
آن بامیلو و سینماتیکت هم با زودفود همکاری می کنند و البته 
هنوز دقیقا مشخص نیست که چرا در سایت بامیلو، به عنوان 
یکی از برگزارکنندگان اصلی، هیچ نشانه ای از تبلیغ این طرح 
فوتبالی مشاهده نمی شود. به نظر می رسد زودفود همچنان در 
نظر دارد از طریق طرح های خاص و گاه عجیب جایگاه خود را 
در ذهن مشتریانش تثبیت کند؛ می توان اینطور حدس زد که 
زودفود چندان بدش نمی آید از اینکه این حاشیه ها گاهی در 
طرح هایش ایجاد شوند تا بتواند از این طریق ذهن مخاطبانش 
را بیشــتر درگیر خود کند، به شــرطی که این درگیری کار 
دستشان ندهد. اما نکته ای که جای تامل دارد این است که این 
استارت آپ جنجالی چه افقی را برای خود در نظر گرفته و قرار 
اســت در طرح های بعدی خود چگونه نام خود را بیشتر بر سر 
زبان ها بیندازد. شاید بهتر باشد منتظر طرح های بعدی بمانیم 

تا بتوانیم نتیجه گیری درست تری از این مسئله داشته باشیم.

پنالتی هایی که  به تیرک خوردند!
گزارشی درباره طرح فوتبالی مشترک زودفود و بامیلو 
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دکتر حسابی
تقلید از غرب، خطری اســت جدی، که چشمه های 

نبوغ را خشک می کند.

من هم هستم!
ادامه از صفحه اول

 یک لحظــه در حالی که به چهره ســوخته جوان 
خوش قامت شیرازی نگاه می کنی به خودت می آیی 
که من اصا به بچه های شهرستانی فکر نکرده بودم!

در آســمان ذهنت به زمین نــگاه می کنی، چقدر 
فاصله بین ما زیاد است. همه چیز را فرو کرده ایم در 
حلق این تهران سوگلی و تهران شده است مثل بچه 
مرفه پول دار فربه ای که از فرط فرو دادن ویتامین و 
فراغ بالی دارد می ترکد، و اندام شهرستان ها همچنان 
نحیف و رنجور است. نمی گویم تهران شده واشنگتن 
یــا پاریس، اما به قــول ناصرالدین شــاه مرده همه 
چیزمان باید به همه چیزمان بیاید. نمی شود که همه 
فرصت های شغلی و امکانات را در تهران یا شهرهای 
بزرگ متمرکز کنیم و بچه های شهرستانی در حسرت 
داشتن ها بسوزند! استارت آپشان شود »آه« حرف من 
حســرت مانده در میانه فاصله های طبقاتی نیست. 
متناسب با فضای کسب وکارمان می گویم. این بچه ها 
فقط یک شــماره تلفن یا آدرس و یا یک راهنمایی 
ســاده می خواهند. این یک واقعیت است که ما در 
مجموعه هایمان و در کل اکوسیستم توجه کافی به 
نظام مند کردن شبکه ارتباطی به ایجاد یک  سی آرم 
نداریم. و این داشتن به تنهایی کافی نیست، باید یاد 
بگیریم این داشته ها را با هم به اشتراک بگذاریم. نباید 
به گونه ای عمل کنیم که بچه های شهرستانی برای 
موفق شدن کسب وکارشــان جای دیار و خانواده 
کنند و تهران بشود سرزمین آرزوها. باید شرایطی به 
وجود بیاید که در بستر وب هرکس هرکجای ایران 
اســت آرزویش نه آمدن به تهران، بلکه راه انداختن 
کسب وکار و اســتارت آپ موفق باشــد. ما به سهم 
خودمان می کوشیم این شــبکه ارتباطی را تقویت 
کنیم و به وجود بیاوریم. از هفته های آینده ستونی 
برای ارتباط همه افراد در شهرهای مختلف راه اندازی 
خواهیم کرد با نام »من هم هستم«. اگر مثل مجتبی 
به دنبال دوستان استارت آپی شهرتان می گردید یا 
نیاز به دولوپر یا طراح، نویسنده، کارشناس سوشیال 
مدیا یا هرکس دیگری دارید، فقط کافی است به ما 
ایمیل بزنید تا در شنبه و شنبه مگ آن را منتشر کنیم و 
صدای شما باشیم. مجتبی جان، در صفحه اینستاگرام 
شنبه dez20.ir و imiman  از بچه های استارت آپی 
شــهر عزیزت دزفول اعام آمادگــی کرده اند برای 
همکاری با تو. من هم اکبر هاشمی از تهران هستم، 
به همراه همه بچه های شنبه، اگر کمکی می خواهی 

روی ما هم حساب کن.

خبرســرمــقالــه
N e w s

 نخســتین جشــنواره ملی فرهنگی »ایران ساخت« با شعار 
»فناوری ایرانی مساوی با کسب وکار ایرانی« و با رویکرد توجه به 
تولید و فناوری داخلی به همت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری برگزار می شــود. به گزارش ایرنا از معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، پرویز کرمی، دبیرکل جشنواره ملی، 
فرهنگی و هنری ایران ساخت، گفت: »این جشنواره با هدف 
جریان سازی در حمایت از تولید و ساخت داخل و دانش بنیان 
و جریان سازی و تولید محتوا برای فضای مجازی و نفی واردات 
غیرضروری توسط ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان برگزار خواهد شد.« وی اظهار کرد: »بهره گیری از 
هنر در فرهنگ سازی و ترویج گفتمان علم و فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان به منظور دســتیابی به اهداف توســعه ای کشور 
اهمیت بســزایی دارد، ضمن آنکه در پیشبرد برنامه اقتصاد 
مقاومتی لزوم ایجاد جریان ســازی، تحول فرهنگی، حرکت 
به سوی توســعه پایدار علم و فناوری و حمایت از تولید داخل 
و تبدیل بــه ارزش کردن برندهای ایرانی در چارچوب اقتصاد 
دانش بنیان، امری ضروری اســت.« وی با بیان اینکه معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای فرهنگ سازی و 
ترویج اقتصاد دانش بنیان این جشنواره را برگزار می کند، افزود: 
»نفی واردات بی رویه و غیرضرور، معرفی کسب وکارهای نوین 
و دانش بنیان، همچنین کمک به برندسازی و تقویت برندهای 
ایرانی از طریق تقویت ارتباط بین فعاالن حوزه فرهنگ و هنر 
با فعاالن اقتصاد دانش بنیان، فرهنگ سازی و آشنایی جامعه با 
اقتصاد دانش بنیان و ترویج اقتصاد مقاومتی از اهداف این رویداد 
مهم علمی و فناوری کشور است.«  کرمی دیگر اهداف برگزاری 
این جشنواره را چنین برشمرد: »امیدافزایی ، تقویت روحیه 
پیشرفت و اعتمادبه نفس و ایجاد تحرک در جامعه به ویژه در 
بین جوانان ایرانی، فرهنگ ســازی و آشنایی جامعه با اقتصاد 
دانش بنیان و ترویج اقتصاد مقاومتی، تقدیر از هنرمندان فعال 
در عرصه علم و فناوری و بیان پیشــرفت های کشور و اقتصاد 

دانش بنیان و تولید محتوا برای فضای مجازی و رســانه های 
مرتبط با حوزه کارآفرینی و کمک به انتشار و عرضه آثار هنری 
خاق و کاربردی با موضوعات مرتبط با علم و فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان.« وی گفت: »فعاالن عرصه فرهنگ و هنر کشور، 
فعاالن نهادها و مراکز علمی و فناوری و شرکت های دانش بنیان، 
موسسات و مراکز فرهنگی هنری، مخاطبان عام و عاقه مندان 
و دانشگاهیان و دانشــجویان مرتبط مخاطبان این جشنواره 
هستند.« کرمی ادامه داد: »رشته های حاضر در جشنواره در 
بخش های مختلفی طبقه بندی می شــوند که بخش مکتوب 
)ادبیات( شــامل روایت مستند و تک نگاشت )هزارکلمه ای(، 
شــعر )جدی، طنز( و جمات نغز )ایرانی، ایرانی بخر( است.« 
همچنین بخش هنرهای تجسمی شامل عکس، کاریکاتور، 
گرافیک )پوستر، تصویرسازی، اینفوگرافی( و بسته بندی، بخش 
رسانه های دیداری و شــنیداری شامل فیلم مستند حداکثر 
۴0 دقیقه ای، پویانمایی )انیمیشن، موشن گرافی(، نماهنگ 
و برنامه هــای تلویزیونی همچون تولیــدات گفت وگومحور، 
مجات تصویری و برنامه هــای رادیویی، کلیپ، تیزر، بخش 
رسانه های نوین شامل شبکه های اجتماعی مجازی، سایت، 
وباگ، نرم افزارهای تلفن همراه و چندرسانه ای هاست. بخش 
ایده های نو در زمینه معرفی و ترویج کاالهای ایرانی نیز یکی 
از بخش های مهم است. دبیرکل جشنواره ایران ساخت افزود: 

»برگزاری نشســت های تخصصی با محوریت خلق اثر هنری 
با موضوعات مرتبط با جشنواره، برپایی نمایشگاه آثار هنری 
راه یافته به مسابقه در هر بخش و نشست شعرخوانی برای ۳0 اثر 
ادبی، دو بخش شعر طنز، اجرای زنده برخی از هنرهای تصویری 
در جشنواره )تصویرسازی( و برگزاری ماراتن تولید محتوای 
راهبردی و کاربردی در عرصه های مختلف ازجمله محتوای 
دیجیتالی دیگر قسمت های بخش جنبی است.« وی در مورد 
انتخاب و داوری آثار ارسال شده به جشنواره گفت: »انتخاب و 
داوری آثار توسط گروه پنج نفره تخصصی در هر بخش انجام 
خواهد شــد که در مرحله دوم سه نفر اول تا سوم در دو سطح 
حرفه ای و مردمی توســط هیئت داوران به عنوان برگزیدگان 
جشنواره در هر بخش معرفی خواهند شد. عاقه مندان برای 
شرکت در جشنواره تا اول آذرماه مهلت دارند آثار خود را ارسال 
کننــد.« کرمی افزود: »این رویداد به صــورت رقابتی و در دو 
ســطح حرفه ای و مردمی برگزار خواهد شد و برگزیدگان در 
این دو ســطح به صورت جداگانه معرفی و تقدیر می شوند.« 
وی در خصوص محورهای این رویداد گفت: »جریان ســازی 
و تولید محتوا برای فضای مجازی، معرفی کســب وکارهای 
نوین و دانش بنیان، اقتصاد دانش بنیان، نمایش پیشــرفت ها 
و دستاوردهای علمی و فناوری ایرانی، حمایت از محصوالت 
تولیدات ســاخت داخل، نفی واردات بی رویه و غیرضروری، 
معرفی و نمایش دســتاوردهای فناوری و نوآوری در استان ها 
و بخش ها و اقتصاد مقاومتی مهم ترین عناوین محورهای این 
جشنواره هستند.« نخستین جشنواره فرهنگی هنری ایران 
ساخت ۱۶ تا ۱۸ دی ماه سال جاری با حمایت وزارتخانه های 
فرهنگ و ارشاد اســامی، علوم، تحقیقات و فناوری، فناوری 
اطاعات و ارتباطات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صداوسیما، 
شهرداری تهران، شــورای عالی انقاب فرهنگی، مرکز ملی 
فضای مجــازی و خانــه هنرمندان در مرکــز همایش های 

صداوسیمای تهران برگزار می شود.

فناوری ایرانی مساوی با کسب وکار ایرانی

خبر
News

استقرار 36 شرکت فناور در 
مرکز رشد رازی

بامیلو به کمپین »حذف 
کودکان از زنجیره 

تامین« پیوست

تجربه جدید »جذب 
سرمایه جمعی« برای یک 
کسب وکار نوپای ایرانی 

نایب رئیس کارگروه واکســن ستاد توسعه 
زیســت فناوری معاونت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری گفت: »یکی از مهم ترین 
اقدامــات ایــن کارگروه کمک به اســتقرار 
۳۶ شــرکت فنــاور در حوزه واکســن های 
انســانی، دام، طیور و آبزیان در مرکز رشــد 
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی 
اســت.« به گزارش روابــط عمومی معاونت 
علمــی و فناوری ریاســت جمهوری، بهمن 
عابدی کیاســری، افزود: »در سال گذشته 
با کمک ایــن کارگروه ۱0 شــرکت جدید 
در حوزه واکســن های انســانی و دامی در 
موسسه رازی توانســتند عنوان دانش بنیان 
را دریافــت کنند.« وی بیان کــرد: »انعقاد 
قرارداد تولیــد اولتراســانتریفوژ با ۶0 هزار 
دور از دیگــر دســتاوردهای شــرکت های 
دانش بنیان مســتقر در موسســه رازی در 
سال گذشته اســت.« عابدی کیاسری ادامه 
داد: »انعقاد قرارداد تولید محصوالت جدید 
شــرکت های دانش بنیان شــامل واکســن 
پنتاواالن کلســتریدیایی حیوانی، واکسن 
اکتیمای واگیر، واکســن تب برفکی عاری از 
پروتئین های غیرســاختاری، سرم درمانی 
ضد مارگزیدگی تری واالن و واکسن پنتاواالن 
انســانی نیز از دســتاوردهای شرکت های 
دانش بنیان مستقر در این مرکز رشد است.« 
وی یادآور شد: »از دیگر دستاوردهای سال 
گذشــته این کارگروه توافق اولیه با موسسه 
تحقیقاتــی هانوفــر آلمان در حــوزه تولید 
تکنولوژی واکســن و کمک به تدوین طرح 
تجاری برای ۴0 واکســن تولیدی موسسه 

رازی برای تجاری سازی است.«

 فرزانــه بنی هاشــم نژاد، مدیرعامل انجمن 
حمایت از کودکان کار، در حاشــیه بازدید 
گروهــی از خبرنگاران و مدیران فروشــگاه 
اینترنتی بامیلو، حامــی انجمن حمایت از 
کودکان کار در کمپین »کلیک مهربان« از 
مراکز آموزشی این انجمن، گفت: »کمپین 
حذف کودک از زنجیره تامین با فروشــگاه 
اینترنتی بامیلو آغاز شــده اســت. انجمن 
حمایــت از کودکان کار از همــه بنگاه های 
اقتصــادی، کارگاه هــا و کارخانه ها دعوت 
می کند به این کمپین بپیوندند و کمک کنند 

کودکان از چرخه کار خارج شوند.« 
در ایــن بازدید بنی هاشــم نژاد با اشــاره به 
جزئیات پروژه، درباره مســئولیت اجتماعی 
بامیلو گفت: »بامیلو به عنوان نمونه ای از یک 
اســتارت آپ موفق در بین کسب وکارهای 
اینترنتــی می توانــد در زمینــه توجــه به 
مســئولیت های اجتماعی نیز الگوی خوبی 
برای دیگر کسب وکارهای اینترنتی باشد.« 
او ادامــه داد: »توجه به مســائل اجتماعی و 
احســاس مســئولیت در قبال آسیب های 
اجتماعی و مسئله کودکان کاما متناسب با 
ذات شرکتی جوان و نخبه چون بامیلوست.«

پشوتن پورپزشک، مدیرعامل حقوقی بامیلو، 
نیز در حاشیه این دیدار فعالیت های انجمن در 
این محله پرآسیب را ارزشمند دانست و گفت: 
»انجمن بسیاری از اقدامات الزم را انجام داده 
که برای ادامه مسیر امیدوارکننده است، ولی 
برای کمک به این کودکان هنوز راه بسیاری 
در پیش است و همین مسئله بامیلو را ترغیب 
می کند در ادامه این مسیر کنار انجمن باشد.«  
او تاکید کرد: »هدف اولیه بامیلو جلب توجه 
بخشــی از جامعه مخاطبان است. به همین 
بهانه کمپین کلیک مهربان را طراحی کرده 
است تا مشــارکت همه کاربران اینترنت در 
ایران را جلب کند.« کلیک مهربان نخستین 
پروژه مســئولیت اجتماعی بامیلوست که با 
هدف جلب مشارکت همه ذی نفعان بامیلو 
ازجمله خریــداران و تامین کنندگان برای 
حمایت موثر از کودکان کار در رمضان سال 
۱۳۹5 اجرا می شود. در این کمپین فروشگاه 
اینترنتــی بامیلو برابر با هر خرید مشــتری 
درصــدی را به انجمن حمایــت از کودکان 

کار می دهد.

برای نخستین بار، یک کســب وکار نوپا برای 
تولیــد بیش از ۴00 نســخه از محصول خود 
ســرمایه جمعی )Crowd Funding( جذب 

کرده است.
»فایندیما« دستگاهی الکترونیکی است که از 
طریق بلوتوث )با مصرف پایین باتری( به تلفن 
همراه فرد مرتبط می شود و با اتصال به دسته 
کلید، کیف یا هر وســیله دیگر، موقعیت آن را 
به صاحب تلفــن اعام می کند. اگر فاصله این 
دستگاه از محدوده معینی با تلفن همراه بیشتر 
شود، با صدایی خاص، صاحب وسیله را از این 
موضوع باخبر می کند. این دستگاه الکترونیکی 
مجهز به دکمه ای اســت که با فشار دادن آن، 
تلفن فرد حتی در حالت سکوت تا زمانی که در 
دسترس صاحبش قرار بگیرد، به صدا درمی آید.

گفتنی است از این طریق تیم بنیان گذار این 
محصول ضمن تامین بخشی از سرمایه اولیه 
الزم از طریق پیش فــروش، از کاربردی بودن 
آن نیز اطمینان حاصل کرده اند. روش جذب 
ســرمایه جمعی )Crowd Funding( یکی از 
روش های رایج جذب ســرمایه در محصوالت 

نوآورانه در سطح جهانی است.
محســن مایری، مدیرعامل آواتک، در این 
خصوص گفت: »سخت افزار، نرم افزار و طراحی 
صنعتی این محصول توســط تیم جرمینال 
تکمیل شده و اکنون این محصول پس از جذب 
سرمایه مورد نظر از طریق جمع سپاری، وارد 

مرحله تولید انبوه خواهد شد.«
این شــرکت تاکنون ۱۷ میلیون تومان برای 
تولید فایندیما جذب ســرمایه کرده است. در 
میان حامیان این محصول می توان به نام سه 
شــرکت حامی تکنولوژی و نوآوری ازجمله 
شرکت »سیم و کابل ابهر«، شرکت »گارانتی 
آروند« و گروه شرکت های »ســازیبا« اشاره 
کرد که با خرید بسته اسپانسرشیپ فایندیما، 
این شرکت را در مســیر نوآوری و کارآفرینی 

همراهی کرده اند.
عاقه مندان می توانند برای کســب اطاعات 
بیشتر به آدرس www.germinal.ir مراجعه 

کنند.

جایگاه و نقش شرکت های دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری
نقش اقتصاد مقاومتی در پیشرفت ایران

هم دانشــگاه ها، هــم دســتگاه های دولتی، هم 
آحاد مردمی که خوشــبختانه توانایی و استعداد 
این کار را دارنــد، چه از لحاظ علمی، چه از لحاظ 
توانایی های مالی، باید تاش کنند مسئولیت زمان 
خود و مقطع تاریخی حساس خود را بشناسند و 
به آن عمل کنند. اینکه ما عرض کردیم »اقتصاد 
مقاومتی«، این یک شــعار نیســت، یک واقعیت 
است. کشور دارد پیشــرفت می کند. ما افق های 
بســیار بلند و نویدبخشــی را در مقابل خودمان 
مشــاهده می کنیم. بدیهی اســت که حرکت به 
ســمت این افق ها، معارض هــا و معارضه هایی 
هم دارد. بعضــی از این معارضه هــا انگیزه های 
اقتصادی دارد، بعضی انگیزه های سیاســی دارد، 
بعضی منطقه ای اســت، بعضی بین المللی است. 
این معارضه ها در مواردی هم منتهی می شود به 
همین فشارهای گوناگونی که مشاهده می کنید؛ 
فشارهای سیاسی، تحریم، غیرتحریم، فشارهای 
تبلیغاتی- این ها هســت- لیکن در البه الی این 
مشکات، در وسط این خارها، گام های استوار و 
همت ها و تصمیم هایی هم وجود دارد که بناست 
از وسط این خارها عبور کند و خودش را به آن نقطه 

مورد نظر برساند، وضع کشور االن اینجوری است. 
به هیچ وجه ما در بن بست نیستیم، به هیچ وجه با 
مشــکاتی که ما را از تصمیم به ادامه راه بازبدارد 
مواجه نیستیم، چنین مشکاتی وجود ندارد. بله، 
مشکات هست، اما همه این مشکات کوچک تر 
از تصمیم و اراده و هدف ها و آرمان های این ملت و 
این کشور است. در بستر نرم و راحتی نمی خواهیم 
بخوابیــم و تکیه بزنیــم و اســتراحت کنیم، نه، 
وسط میدانیم. اما این میدان یک میدان دشوار و 
درعین حال شوق آفرین است، مثل میدان ورزش و 
مسابقات ورزشی. در میدان های مسابقات ورزشی 
خستگی هست، دلهره هم هست، اما شوق آفرین 
است. هیچ ورزشکاری از حضور در میدان مسابقه 
ورزشی امتناع نمی کند، بلکه با شوق می رود آنجا. 
این کار زحمت هم دارد، فشــار جســمی، فشار 
عصبی- در عین حال ورزشکاران می روند. وضعیت 
ما اینجوری است. عرصه، عرصه حرکت عمومی 
و ماندگاِر تاریخی ملت اســت. از لحاظ تاریخی، 
حرکت امروز ما یک حرکت ماندگار است. یعنی 
سرنوشت ایران را امروز ملت ما شاید برای قرن ها 
دارند رقم می زنند و معین می کنند. همیشه چنین 

موقعیتی پیش نمی آید. در همه مقاطع تاریخی این 
وضعیت پیش نمی آید. در زمان ما خوشــبختانه 
پیش آمده. این انقاب کشور را و ملت را در معرض 
یک حرکِت موثِر مانــدگاِر طوالنی و تاریخی قرار 

داده است.
شــرکت های دانش بنیان: از بهترین مظاهر 

اقتصاد مقاومتی
ما باید هرکدام نقش خودمان را بشناســیم و آن 
را ایفا کنیم. یکی از بخش های ما اقتصاد اســت 
و خاصیت اقتصاد در یک چنین شرایطی اقتصاد 
مقاومتی اســت؛ یعنی اقتصادی که همراه باشد 
با مقاومت در مقابل کارشــکنی دشمن، خباثت 
دشمن، دشــمنانی که ما داریم. به نظر من یکی 
از بخش های مهمــی که می تواند ایــن اقتصاد 
مقاومتی را پایدار کند همین کار شماست، همین 
شرکت های دانش بنیان است. این یکی از بهترین 
مظاهر و یکــی از موثرتریــن مولفه های اقتصاد 

مقاومتی است، این را باید دنبال کرد.
منبع: بیانات مقام معظم رهبری در دیدار شرکت ها و فعاالن 
تولید دانش بنیان، هشــتم مرداد 1391؛ برگرفته از کتاب 
راهبرد تولید دانش بنیان؛ جایگاه شرکت های دانش بنیان 

در اقتصاد مقاومتی.

۱۲ تیر ۱۳۹5 . سال اول .  شماره هفدهم

شنبه را امروز در »کلید« ببینید

دهمین برنامه »کلید« به هفته نامه شنبه اختصاص دارد؛ 
نخستین هفته نامه اســتارت آپی ایران که با انتشار ۱۷ 
شماره توانسته جای خود را میان استارت آپ ها پیدا کند. 
آرش سروری و تیمش در برنامه دهم کلید به پشت صحنه 
هفته نامه شنبه رفتند و از نزدیک با تیم جوان این هفته نامه 
به گپ وگفت پرداختند. اکبر هاشمی سردبیر »شنبه« از 
دوران سیاه وســفید و زندگی تکراری نسل سوخته خود 
می گوید؛ از تجربه در مطبوعات تا راه اندازی اولین نشریه 
اختصاصی استارت آپ ها. تیم پرانرژی کلید به چاپخانه 
هفته نامه شنبه هم ســری زدند و برای مخاطبان خود از 

مراحل مختلف چاپ هفته نامه تصویربرداری کردند.

برنامه کلید که در حال حاضر فصل اول خود را ســپری 
می کند، یک برنامه تصویری اینترنتی است که هر هفته 
روزهای شــنبه از کانال کلید در آپارات منتشر می شود. 
کنسرسیوم کســب وکارهای اینترنتی ایران تهیه کننده 
این مجموعه است و محمدصادق مالکی و آرش سروری 
مجریان طرح این پروژه هستند که البته سروری سمت 
مجری و ســردبیری را هم برعهده دارد. زهرا حســینی 
کارگردانی مجموعه را عهده دار است و سینا یارمحمدی و 
سیدحسن آزادحسینی به ترتیب مدیر تولید و تدوینگر این 
برنامه هستند. وقتی از محمدصادق صادق مالکی درباره 
علت کلید زدن چنین پروژه ای می پرسیم، می گوید: »ما 

همیشه فقط افراد موفق استارت آپی را می توانستیم روی 
سن جشنواره ها و یا ســن رویدادها ببینیم و شاید کمتر 
پیش می آمد که بتوان با آنها از نزدیک ارتباط گرفت و از 
دانسته ها و تجربه هایشان استفاده کرد.« مالکی می گوید: 
»بسیاری از کســانی که می خواهند استارت آپ خود را 
راه بیندازنــد، اصا نمی دانند از کجا باید شــروع کنند و 
وقتی سایت های موجود در این زمینه را می بینند، خیال 
می کنند راه اندازی فروشگاه اینترنتی کار ساده ای است! 
بعضی از افراد پیش خودشان می گویند ما هم می خواهیم 
فروشگاهی مثل دیجی کاال راه بیندازیم و اصا نمی دانند 
پشت این سایت چه انبار بزرگی قرار دارد. بسیاری از افراد 
خیال می کنند ای نتورک فقط سایت ساده ای است، اما 
اطاع ندارند که پشت این ســایت یک CRM ۳0نفره به 
صورت شبانه روزی تاش می کنند تا بهترین خدمات را 
به مشــتریان خود ارائه دهند.« گفتنی است فصل اول 
برنامه کلید شامل 50 برنامه است که طرح مربوط به تمام 
آنها برنامه ریزی  شده است. در حال حاضر ۱0 برنامه آن 
منتشر شده و مسئوالن این پروژه می گویند قرار است از 
قسمت های سی ام به بعد بخشی به نام آموزش نیز به این 
برنامه تصویری اضافه کنند. تبســم لطیفی )بنیان گذار 
مامان پز(، نازنین دانشــور )بنیان گذار تخفیفان(، شایان 
شلیله )بنیان گذار ای نتورک(، و آیت حسینی )تحلیلگر 
کسب وکار( ازجمله افرادی هستند که تیم کلید درباره آنها 
برنامه ساخته است. اگر عاقه مند هستید درباره هفته نامه 
شنبه و چالش های پیش روی آن بیشتر بدانید، کلید این 
هفته را از دست ندهید! برای تماشای این برنامه می توانید 

به آدرس aparat.com/keyshowir  مراجعه کنند.

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

»فایندیما« برای تولید محصول خود 
سرمایه جمعی جذب کرد

جشنواره ملی فرهنگی »ایران ساخت« برگزار می شود

برنامه کلید با ساخت مستند شنبه دو رقمی شد



ماساژ ساده بدن می تواند روز شما را از روزی پراسترس و آزاردهنده 
به روزی عالی و آرام تبدیل کند. البته در مورد شما مطمئن نیستم 
ولی من شخصا از هر موقعیتی برای مالیدن شانه ها و یا ماساژ پاهایم 
استفاده می کنم. ماســاژ واقعا روشی برای کمک به سالمت جسم 
و روح شماست. تا به حال دوست داشــته اید بعد از یک روز کاری 
پرمشغله ماســاژ خوبی داشته باشــید؟ گاهی اوقات که به دنبال 
آرامش هســتید لزوما نیازی نیســت به جایی که چشمه آبگرم یا 
باشگاه سالمتی دارد سفر کنید. WT به تازگی خبرهای خوبی برای 
شــما دارد؛ خبرهایی که روزی رویا بودند و االن به واقعیت تبدیل 
شده اند. شما با استفاده از دستگاه های پوشیدنی می توانید آرامش 
را به بهترین نحو در خانه خود تجربه کنید. حاال ببینید این مسئله 

درباره شما هم صدق می کند یا نه؟
ریکاوری فورس دستگاه دنده ای هوشمندی را برای مراقبت روزانه 
از شما معرفی می کند. این وسیله طوری طراحی شده که توسط 
شــخص پوشیده می شــود و جریان خون او را افزایش می دهد و 
درنتیجه موجب می شود ماهیچه ها احساس آرامش کنند. به عالوه 
این وسیله بر اساس محل قرار گرفتن آن روی قسمت های مختلف 
بدن ازجمله کمر، ساق پا و کشــاله ها در اندازه های مختلف ارائه 
می شــود. این وسیله دنده ای هوشمند دردهای ماهیچه را از بین 
می برد و سیستم بدن شــما را بهبود می بخشد. مزیت دیگر این 
دستگاه آن است که به دلیل داشــتن انعطاف پذیری باال در اکثر 
موارد قابل استفاده است. به این ترتیب که می توانید این وسیله را 
زیر یا روی لباس خود بپوشید و ماساژ منحصربه فرد آن را تجربه 
کنید. جای دیگر برای استفاده از این ابزار روی صندلی شما هنگام 
نشستن های طوالنی مدت است، مثال در محل کارتان. عالوه بر این 
دستگاه گرمای فعال یا غیرفعالی را برای افزایش دمای مرکزی بدن 

در مقابل سرما به کار می برد.
این دســتگاه قطعه ای اضافه دارد که قابل اتصال است و می توانید 
به طور اختیاری از آن استفاده کنید. هوم وال  این محصول را تولید 
کرده است. قطعه ماساژ 4 منطقه بسیار قوی برای ماساژ دارد و در 
درجات مختلف به طور برنامه ریزی شده ماساژ می دهد. این ماساژ 
اضافی برای تسکین هر دردی در هر قسمت از بدن بسیار مناسب 
است. همچنین برای درد کمر مطلوب است. این قطعه به جای سیم 

یا کنترل از باتری استفاده می کند.
عالوه بر این موارد، می توانید با اســتفاده از دستگاه ایروِیر هودی از 
ماساژ شخصی استفاده کنید. چه در خانه بر روی مبل لم داده باشید، 
چه در حال کار در محل کار باشید، از ماساژ آرامش بخش این دستگاه 
در هر مکان و زمانی می توانید استفاده کنید. این دستگاه به سادگی 
با تلفن هوشمند شما جفت می شــود و می توانید برنامه الزم برای 
شدت و زمان ماســاژ را به آن بدهید. جدیدترین مدل این دستگاه 
به سنسورهایی مجهز است که اطالعات و وضعیت را در هرلحظه 
ثبت می کند. هرچه از بدن خود آگاهی بیشتری داشته باشید، بدن 

و زندگی سالم تری خواهید داشت.
آئــورای نیز محصولی برای محافظت از چشــمان شــما در برابر 
فناوری هاست. محققان درصدد هستند مشکالت مربوط به چشم را 
که عواقبی نظیر خشکی و خارش چشم و همچنین گردن درد دارند 
حل کنند. آئورای بهترین راه حل برای تنظیم جریان خون اطراف 
چشم های شماست و فشار روی چشم را آرام می کند. به عالوه برای 
کاهش پف چشم ها یا ســیاهی دور چشم مفید است. عالوه بر این 
زمانی که چشم های شما خشک است و به سختی می توانید بخوابید، 
می توانید از این دستگاه استفاده کنید. در این مواقع از کمپرس گرم 

برای آرامش و استراحت بیشتر استفاده کنید.

مشت ومال با گجت های پوشیدنی!
دستگاه هایی که در راه بازار هستند انجام ماساژی آرامش بخش را آنقدر آسان 

می کنند که احتماال دیگر کسی سراغ باشگاه ها را نگیرد

دالیل بسیار زیادی وجود دارد که فردی بخواهد 
ســیگار خود را ترک کند یا مشروبات الکلی 
مصرف نکند. مصرف  این نوع مواد مشــکالت 
زیادی را برای ســالمت افراد ایجاد می کند. با 
این حال، فناوری پوشــیدنی اینجاست تا به 

شما کمک کند عادات بد خود را تغییر دهید.
 سیگار کشیدن

  Chrono Therapeutics،2015 در ســال
در کنفرانس فناوری های پوشــیدنی آمریکا 

درباره دستگاه پوشیدنی فوق العاده ای 
صحبت کرد. دستگاه های شرکت 

کرونو ترکیبی از دستگاه های 
پوشــیدنی و دارو هستند 
که الگویی ارائه می دهند 
تا بــا کمــک آن بتوان 
اعتیــاد را در بخش های 
بهداشــتی  مراقبت های 

درمان کرد. این دســتگاه از 
رویکردی سه ســویه استفاده 

می کنــد که تجربــه مصرف کننده را 
تغییر می دهد. ســیگار چه چیزی را وارد بدن 
شما می کند؟ نیکوتین! وقتی هوس می کنید 
سیگار بکشید، حسگرها شما را نظارت می کنند 
و سپس مقدار کمی نیکوتین در واحد کنترل 
و کارتریج نیکوتین روزانــه تزریق می کنند. 
باید این دستگاه را به مدت 10 هفته بپوشید 
تا دســتگاه اطالعات را هــرروز به یک فضای 
ابری ارســال کند. دلیل اینکه باید 10 هفته 
از این دســتگاه استفاده کنید آن است که بعد 
از 10 هفته با ثبت اطالعات شــخصی شما و 
کم کردن مصرف نیکوتین، می توانید سیگار 

را ترک کنید. فضای ابری داده ها نیز به شــما 
کمک می کند تا مهارت های ترک ســیگار را 
در خود ایجاد کنید و بدین ترتیب انگیزه شما 
بیشتر می شود. این دســتگاه از طریق ارسال 
پیامک با شما در ارتباط است. از زمان ساخت 
این دستگاه،کرونو از این نوع رویکرد برای سایر 
موارد اعم از افســردگی، اضطراب، اختالل در 
تمرکز، درد، بیماری پارکینسون، آلرژی ها و 
آسم استفاده کرده است. اسموک بیت برنامه ای 
کاربردی است که می تواند به هر دستگاه 
پوشیدنی اندرویدی وصل شود و 
اســتفاده از آن بسیار آسان 
است. این برنامه مشخص 
می کند که چقدر سیگار 
می کشــید، اطالعات را 
با شبکه شما به اشتراک 
می گذارد و به شما انگیزه 
می دهد تا ســیگار را ترک 
کنید. این انگیزه ها عبارت است 
از مقــدار پولی که ذخیــره می کنید 
و حمایت عاطفی و اجتماعی شــبکه شــما. 
الگوریتم ها پیشرفت شــما را از همان ابتدا به 
طور روزانه مقایسه می کند. دیگر نمی توانید 
تعداد سیگارهایی را که می کشید، مخفی نگه 
دارید. اسموک بیت در تمام مدت با شماست تا 
زمانی که عادت سیگار کشیدن را ترک کنید. 
Somatix Inc پلتفرمی است که اسموک بیت 
بر پایه آن کار می کند. توسعه دهندگانی که به 
دنبال استفاده از رسانه های اجتماعی و تعامالت 
مناســب با دستگاه های پوشــیدنی هستند، 

می توانند از این پلتفرم استفاده کنند.

عادات بد خود را ترک کنید!

اسکار وایلد، شاعر و نویسنده رمانتیک بریتانیایی، جمله زیبایی 
دارد که وقتی کمی افسرده و یا ناامید باشیم حسابی به کار تلنگر

می آید. یکی از همان وقت هایی که احتماال موانع بیش ازاندازه 
سد راه شما شده اند یا شکست بیخ گوشتان خوابیده و رفتنی هم نیست. او 

می گوید: »همه ما در چاله تاریکی گیر افتاده ایم؛ اما برخی افراد چشم به 
ستاره ها دوخته اند.« اینکه در اعماق تاریک یک گودال افق دیدتان 

ستاره های آسمان باشد یعنی هنوز تسلیم نشده اید، هنوز امید در شما 
زنده است و چه سرمایه ای باالتر از چنین امیدی؟ این حس خوب 
همان ریسمان نجات شماست. به آن چنگ بزنید و رهایش نکنید.

ریسمان امید

برای اطمینان از داشتن یک زندگی سالم، باید 
استرس خود را کنترل کنید. شرکتی واقع در 
لندن به نام وینایا قصد دارد شکاف موجود در 
بازار سالمت را با دستگاهی به نام زنتا پر کند. 
زنتا مربی شخصی سازی شده ای برای ذهن و 
بدن است. این دستگاه فعالیت شما، کیفیت 
خواب و الگوی تنفسی شما را بررسی می کند 
و می تواند عواطف، میزان استرس و حالت کلی 
شما را تشخیص دهد. اما چگونه؟ این دستگاه 
پوشیدنی تغییر در ضربان قلب، تنفس، تعریق، 
فعالیت بدنی، و سایر نشانگرهای اصلی حاالت 
عاطفی شما را اندازه گیری می کند. از نظر ذهنی 
نیز پیشرفت شــما را در هرروز ثبت و شما را 
تشویق می کند تا تمرینات تنفسی خود را ادامه 
دهید. شرکت وینایا متوجه شده که عفونت ها 
نقش مهمی در شادی و انرژی مثبت افراد دارند 
و دستگاه پوشیدنی آن نیز سعی دارد شادی را 
در بین افراد گسترش دهد. اوالیو دستگاهی 
پوشیدنی و برنامه کاربردی هوشمندی است 
که بر استرس غلبه می کند. این دستگاه قصد 
دارد به شما کمک کند تا بر استرس خود مسلط 
شوید. وقتی شما اســترس دارید، دستگاه با 
تلنگرهای آهســته یا چراغ های ال ای دی که 
روی مچتان قرار دارند، به شما هشدار می دهد 
که دچار استرس شده اید. سپس این دستگاه 
راهکارهای ســاده ای را برای کاهش استرس 
پیشنهاد می دهد برای مثال تمرینات مدیریت 
استرس و پالس های ماســاژدهنده روی مچ 
دست. به عالوه،وینایا  لحظاتی که شما بهترین یا 
بدترین احساس را دارید شناسایی می کند. این 
دستگاه با دوبار تلنگر لحظات شاد شما را ثبت 
می کند. بیوریکس نیز دستگاه دیگری است که 
استرس شما را در زمان واقعی اندازه می گیرد. 
این دستگاه پوشیدنی ضربان قلب، حرکت و 
دمای بدن را اندازه گیری می کند. ممکن است 
احســاس کنید که هیچ کاری برای استرس 
خود نمی توانید انجام دهید. با این حال، خوب 
نیست همیشه با کمی استرس زندگی کنید؛ 
برخی از بهترین پروژه ها تاکنون در این زمینه 
انجام شده اند. اگر نمی توانید در زندگی خود را 
از شرایط استرس زا دور کنید، توصیه می کنیم 
از دستگاه های پوشیدنی برای کاهش استرس 

استفاده کنید.

از استرس دور بمانید!

تشخیص سرطان سینه

تازهها
N e w s

سرطان سینه یکی از بیماری هایی است که هر 
خانمی با افزایش سن خیلی به آن فکر می کند، 
مخصوصا اگر سابقه سرطان سینه در خانواده 
وجود داشــته باشد. همه شنیده ایم که بازیگر 
معروف آنجلینا جولی وقتی متوجه شد دارای 
ژنی است که ریسک ســرطان سینه را در او تا 
87 درصد افزایش می دهد، تصمیم به برداشتن 
سینه خود گرفت. این واکنش غیرعادی نیست. 
سرطان سینه ترسناک است ولی با استفاده از 
دستگاه های پوشیدنی روش های جایگزینی 
برای تشخیص زودهنگام سرطان سینه وجود 
دارد. Cycardia Health سینه بند هوشمندی 
در حوزه فناوری اطالعات است که برای اسکن 
کردن ماهانه سینه تولید شده است. حقیقت 
ترســناک این اســت که در هر سه دقیقه سه 
مورد تشخیص سرطان ســینه در زنان اتفاق 
می افتــد. iSono Health درحال توســعه 
پلتفرمی برای تسهیل تشخیص خانگی و منظم 
این بیماری است. هنوز اطالعات زیادی باقی 
مانده، پیگیر باشید تا اطالعات بیشتر در اختیار 
شما قرار بگیرد. بسیار مشتاق هستیم ببینیم 
این اطالعات و نتایج حاصــل از آن چطور به 
خانم های مبتال به سرطان سینه کمک خواهد 
کرد. با اینکه این دستگاه ها به جلوگیری از ابتال 
به ســرطان کمک نمی کنند، اما می توانند در 

تشخیص زودهنگام بیماری موثر باشند.
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این دستگاه تعداد لقمه های شما را می شمارد  تا چاق نشوید
دســتگاه های پوشــیدنی که به کاربران امکان 
می دهند در طول وعده های غذایی لقمه های خود 
را بشمارند، می توانند به آن ها در کمتر خوردن و 

کاهش وزن کمک کنند.
افرادی که تعداد لقمه هایشــان به آن ها گوشزد 
می شــود کمتر غذا می خورنــد و مصرف غذایی 
کلی آن ها در یک وعــده غذایی کاهش می یابد. 
محققان می گویند مشخص شــده است که اگر 
تعــداد لقمه های غــذای فرد به او گفته شــود، 
مصرف کلی او کم خواهد شــد. در این تحقیق، 
محققان از جوانان خواســتند یک وعده غذایی 
را در آزمایشــگاه بخورند. در یکی از آزمایش ها، 

دستگاه های شمارش تعداد لقمه ها برای برخی 
از شــرکت کنندگان به کار گرفته شد و به آن ها 
یک بشقاب کوچک یا بزرگ داده شد. گروهی که 
بازخورد تعداد لقمه های خود را دریافت می کرد، 
به طور چشــمگیری بدون در نظر گرفتن اندازه 
بشقاب غذا کمتر غذا خورد، در حالی که آن دسته 
از افراد که بشــقاب های بزرگ به آن ها داده شده 
بود، بیش از افرادی که بشقاب کوچک داشتند، 
غذا خوردنــد. محققان می گویند: »مــا از افراد 
می خواهیم که مراقب کارهای خود باشــند. این 

بسیار مهم است.
می خواهیم افراد مراقب غذا خوردن خود باشند و 

شمارش لقمه ها روشی مناسب است که از طریق 
آن می توان رفتارهای مربوط به خوردن را کنترل 
کرد.« اطالع از تعداد لقمه ها ملموس تر از دانستن 

مقدار کالری هر غذاست.
نظارت بر خود یکی از اصول موفقیت در کاهش 
وزن اســت. وقتی بازخورد تعداد لقمه ها به افراد 
داده می شود، که یکی از شاخص های خوب برای 
مصرف انرژی اســت، آن ها متوجه می شوند که 
چقدر باید بخورند یا بنوشند، آن ها مقدار مصرف 
مواد غذایی خود را می دانند و بنابراین می توانند 
رفتارهای مربــوط به خوردن خود را بهتر تعدیل 

و تنظیم کنند.

ردیاب تناسب اندام بدون پالستیک

مهارت های مشت زنی تان را بسنجید

با نئورون خوب بخوابید

اخیرا سازمان آزمایش مصرف کننده در آلمان گزارشی در مورد ردیاب های تناسب اندام منتشر 
کرده است. این سازمان 12 ردیاب را آزمایش کرد؛ برندهای بزرگی مانند گارمین، فیتبیت و جابون 
بررسی شدند. به طور شگفت انگیزی تنها دو مورد از این برندها جزو دومین گروه خوب قرار گرفتند. 
بر اساس این آزمایش بعضی از ردیاب ها احتمال دارد مشکالتی را برای سالمت افراد ایجاد کنند، 
زیرا در فرایند تولید آن ها از ترکیب شیمیایی استفاده می شود. این ترکیب به عنوان نرم کننده 
پالستیک برای انعطاف بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال بسیاری از افرادی که از این 
دستگاه های پوشیدنی استفاده می کنند، از عواقب بالقوه این وسیله نگران هستند. تولیدکنندگان 

باید به بی ضرر بودن و ضدحساسیت بودن دستگاه های پوشیدنی توجه خاصی کنند.

بازار دستگاه های پوشیدنی در طول سال های اخیر با وسایلی اشباع شده که خون شما را اندازه 
می گیرند، فعالیت شــما را دنبال می کنند و میزان مصرف کالری را اندازه گیری می کنند. اما 
وسایل زیادی وجود ندارد که مخصوص کمک به مبارزان در حین مسابقه باشد. قابل توجه است 
که دســتگاه های پوشیدنی موو به تمرین بوکس کمک می کنند. اگرچه این دستگاه بیشتر از 
اینکه مهارت های مبارزه ای شما را بسنجد، کمک می کند روی فرم باشید. بنابراین خواستیم 
بدانیم وسیله ای برای کمک به مبارزان وجود دارد یا نه. تعدادی پیدا کردیم. کرنر هم یکی از این 
دستگاه های ورزشی است که عملکرد شما را ارزیابی می کند. این دستگاه به شما امکان می دهد 

اوج عملکرد خود را بررسی کنید.

خواب نقشی ضروری در سالمتی انســان در طول زندگی دارد. برخی دستگاه های پوشیدنی 
کمک می کنند ما خوب بخوابیم.

نئورون ماسک خواب هوشمندی است که کمک می کند صبح ها سرحال از خواب بیدار شوید. این 
ماسک شبیه ماسک معمولی است که هنگام خواب از ما در مقابل نور محافظت می کند. نئورون 
وسیله ای بی سیم است که به اپلیکیشن موبایل وصل می شود و امواج مغز را نمایش می دهد و 
مدل های خواب را آنالیز می کند. سپس با استفاده از روش نوردرمانی به خوب خوابیدن کمک 
می کند. ماســک خواب نئورون با این فرضیه ساخته شده که با روش نوردرمانی به افراد دارای 

مشکل خوابیدن کمک  کند تا خوابی عادی داشته باشند.
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به خاطر ترس 
از دزدیده شدن 
ایده و همچنین 

ترس از عدم 
دستیابی به 
سود کافی 

در مدت زمان 
کوتاه، که 

فعالیت های 
سایر اعضای تیم 
را تحت پوشش 

قرار دهد، 
تصمیم گرفتم 
به تنهایی این 

پروژه را شروع 
کنم و حتی 

آن را به اتمام 
برسانم. ولی با 

جلو رفتن پروژه 
گستردگی کار 
را لمس کردم 
و در نقطه ای 

متوجه شدم که 
اگر به تنهایی 
پروژه را ادامه 

دهم باید روزی 
24 ساعت زمان 

بگذارم

www.takhfifbank.com تصمیم دارد تمامی 
تخفیف های ارائه شده در کلیه فروشگاه های 
آنالین را به گوش مشتریان برساند و امکان 
خریــد به صرفه تر را به آن هــا دهد. هومان 
عماد، موســس تخفیف بانک، بیشتر برای ما 

گفته است.
 

 اگر درست متوجه شده باشم تخفیف بانک، 
بانکی از تخفیف ها را در اختیار کاربران قرار 

می دهد.
سایت تخفیف بانک قصد دارد اطالعیه های فروش 
ویــژه و کدهای تخفیف را از ســایت های دارای 
درگاه پرداخت آنالین در قالب یک ســایت واحد 
جمع آوری کند. با ایــن هدف که هر ایرانی برای 
خرید کاال یا یک ســرویس خاص، ابتدا محصول 
مــورد نظر را در تخفیف بانک جســتجو کند، در 
صورت یافتن آن با تخفیف و قیمت مناســب در 
هر کجای کشور، به سایت فروشنده متصل شود 
و خرید خود را با تخفیــف انجام دهد و یا هنگام 
پرداخت از کدهای تخفیف فروشگاه ها استفاده 
کند و از تخفیف روی مبلغ کل سبد خرید، ارسال 

رایگان و... بهره مند شود.

کاالهــای  تخفیف بانــک  در  یعنــی   
تخفیف خورده و صرفا فروشگاه های مجازی 

)آنالین( ارائه دهنده تخفیف حضور دارند؟
بله، در این ســایت برخالف نمونه های خارجی، 
فقط به فروشــگاه های آنالین پرداخته شــده تا 
فرصت مناسبی برای ســایت های ایرانی جهت 
خودنمایی و رونق کســب وکار به وجود بیاید و 
از این طریق حدود 20 هزار ســایت فروشــگاه 
اینترنتی )محصــوالت و خدمــات( بتوانند به 

کاربران اینترنت معرفی شوند.

 کدام شهرها را پوشش می دهید؟
از آنجایی که خدمات و محصوالت ارائه شــده در 
فروشگاه های آنالین قابل ارائه به مشتریان سراسر 
کشور است، کلیه فروشگاه ها امکان عضویت در 

سایت را دارند.

 در این نوع کسب وکارها، ابتدا به دلیل صرفا 
واسطه خرید بودن بین فروشنده و مشتری، 
حجم کار معقول و نیروی کار محدود برآورد 

می شود، ولی در ادامه کار تجربه نشان داده 
است که کار به این سادگی ها هم نیست.

دقیقا همین طور اســت. من به خاطر تجربه ای 
که داشتم، و به خاطر ترس از دزدیده شدن ایده 
و همچنین ترس از عدم دســتیابی به سود کافی 
در مدت زمان کوتاه، که فعالیت های سایر اعضای 
تیم را تحت پوشــش قرار دهــد، تصمیم گرفتم 
به تنهایی این پروژه را شروع کنم و حتی آن را به 
اتمام برسانم. ولی با جلو رفتن پروژه گستردگی 
کار را لمس کردم و در نقطه ای متوجه شــدم که 
اگر به تنهایی پــروژه را ادامه دهم باید روزی 24 
ســاعت زمان بگذارم، از ایده ها و تجارب دیگران 
هم برای بهبود پروژه بی بهره می شــدم. این شد 
که تصمیم گرفتم دســت کم از دو نفر دیگر برای 
پیشبرد پروژه کمک بگیرم. درواقع به این نتیجه 
رسیدم که جلو بردن این پروژه در قالب یک تیم 
در بدترین حالت یک تجربه خوب برای پروژه های 
بزرگ تر خواهد بود. البته تا آن لحظه برنامه ای هم 
برای پیشرفت پروژه تدوین کرده بودم، چشم انداز 
پروژه مشخص شــده بود و ذهنیتی هم در مورد 
روش های کســب درآمد از طریق سایت داشتم. 
بنابراین با دلی قرص تر برای ایجاد یک تیم خوب 
دست به کار شــدم. در حال حاضر نیز با افرادی 
که انتخاب کردم، در مورد نحوه تقســیم سود در 
قبال آورده های آن ها و زمانی که روی این پروژه 
وقت می گذارند، در حال بحث و مشورت هستم.

 چگونه کسب درآمد می کنید؟
هنوز روش مشــخصی پیش بینی نشــده ولی 
احتماال یــک راه از طریق دریافــت هزینه بابت 
پررنگ شدن و بیشتر در چشم بودن تخفیف های 
بعضی از فروشگاه ها خواهد بود. مثال چهار جایگاه 
در صفحه اصلی ایجاد می شــود و ماهیانه بابت 

اختصاص آن ها مبلغی دریافت می شود.

 چه چشم اندازی از آینده این کسب وکار و 
این سایت دارید؟

پیش بینی می کنم روزی برسد که تمام سایت های 
ارائه دهنده اینترنتی محصول یا خدمات، بعد 

از راه اندازی، در تخفیف بانک عضو شوند و 
تخفیف های خود را ثبت کنند.

هــر ایرانی هم قبــل از انجــام خرید 
اینترنتی خود، ابتدا به تخفیف بانک 

مراجعــه کنــد، کاالی موردنظر 
خود را در میان صدها فروشگاه 

جستجو کند و با قیمت مناسب 
نیاز خــود را مرتفع ســازد. 
کاربران نظرات خود را درباره 
خدمــات و تخفیف هــای 
فروشــگاه ها ثبت کنند و 
به آن ها امتیاز دهند. شاید 

فروشگاه های فیزیکی را هم 
به اعضای سایت اضافه کردیم.

دستبردرایگانبهبانکاطالعاتتخفیفها

گوته
به تعداد افراد بشــر نیکبختی وجــود دارد اما 
به دســت آوردن همــه آن ها فقــط یک کلید 

دارد؛ اراده! 

می خواهیم تولید 
ایرانی بفروشیم

معرفی
I n t r o d u c t i o n

آغــــازراه
Start Line
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چشمک نوعی گوگل آنالتیکس اپلیکیشن های موبایل است که کاربرها را شناسایی و به صاحبان اپلیکیشن در برقراری ارتباط موثر کمک می کند 

»تخفیف بانک« به جای چانه زنی و گرفتن تخفیف از فروشنده های مختلف، تخفیف های تمامی فروشگاه های 
آنالین موجود در سراسر کشور را رصد می کند و مشتریان را به فروشندگان آنالین متصل می کند

کاظمی تبار 
بنیان گذار 

چشمک، که 
به نوعی شبیه 

گوگل آنالتیکس 
اپلیکیشن های 

موبایل عمل 
می کند، بعد 

از مدتی 
اشتغال در 

سیلیکون ولی به 
ایران بازگشت 

و در حمایت از 
اپلیکیشن های 
داخلی دست 

به طراحی 
پلتفرمی برای 

سرورهای 
داخلی زد

 
 چشــمک )Cheshmak.me( استارت آپی 
دانش بنیان اســت که توسط جواد کاظمی تبار، 
فارغ التحصیل دانشگاه شــریف، به همراه ده 
نفر از اعضای تیمش که هرکدام مقیم شــهر یا 
کشور دیگری هستند طراحی و اجرا شده است. 
کاظمی تبار بنیان گذار چشمک، که به نوعی شبیه 
گوگل آنالتیکس اپلیکیشــن های موبایل عمل 
می کند، بعد از مدتی اشتغال در سیلیکون ولی 
به ایران بازگشت و در حمایت از اپلیکیشن های 
داخلی دست به طراحی پلتفرمی برای سرورهای 

داخلی زد.

 پلتفرم چشــمک صرفا برای اپلیکیشن ها 
قابل استفاده است؟

صاحبان اپلیکیشن و موبایل در بازاری رقابتی حضور 
دارند و نرخ شکست اپلیکیشــن ها بسیار باالست، 
تاحدی که 25 درصد از آنها تنها یک بار مورد استفاده 
قرار می گیرند. در چنین شرایطی نگه داشتن کاربران 
و وفاداری آنها، آگاهی از چگونگی رفتارشان و ایجاد 
تجربه کاربری لذت بخش بــرای موفقیت صاحبان 
اپلیکیشن در این بازار حیاتی است. ما برای ارتقای 
سطح اپلیکیشن های داخلی خدمت رسانی به این 

حوزه را در اولویت قرار دادیم. 

 رفتارشناسی مشتریان در هر بستری از ارکان 
اصلی جذب و حفظ مشتری بوده و هست. شما 
دقیقا به چه شکل این ســرویس را به صاحبان 

اپلیکیشن ها ارائه می دهید؟
صاحبان اپلیکیشن بعد از دانلود و نصب »اس دی کی« 
)sdk( چشمک که همان کیت نرم افزاری است که 
داخل کدها قرار داده می شود، دیتای هر کاربر را وارد 

سرورهای چشمک می کنند.

 این دیتا شامل اطالعات شخصی هر کاربر است 
یا دسته بندی اطالعات؟

این دیتا شــامل اطالعاتی خواهد بــود که هر کاربر 
خود در اختیار هر اپلیکیشن قرار می دهد و به صورت 

جمعی دسته بندی می شود.

 چشمک رفتار کاربر را براساس چه محورهایی 
تجزیه وتحلیل می کند؟ و در جهت وفادارسازی 

آنها چه خدمتی ارائه می دهد؟ 
براساس میزان استفاده، سن و جنسیت، زمان و مکان 
استفاده و حتی برند گوشی مورد استفاده کاربر و... 
چشمک رفتار آنها را تجزیه وتحلیل می کند و نیز با 
ارســال پوش نوتیفیکیشن های هدفمند به صفحه 
اصلی گوشــی کاربر، حتی زمانی که در اپلیکیشن 
مشــغول به فعالیت نیســت باعث بازگرداندن آنها 
خواهد شــد، چراکه اگر از طرف صاحب اپلیکیشن 
فعالیتی برای بازگرداندن آنها انجام نگیرد کاربران بعد 

از یک هفته که سری به اپلیکیشن نزده اند 60 درصد 
احتمال دارد هرگز از آن استفاده نکنند. 

 عالوه بر رفتارشناســی کاربران، چشمک در 
خصوص تشخیص خطای اپلیکیشن و ارائه آن به 

صاحبان اپ نیز سرویسی ارائه می دهد؟
بله، خطاهای کنترل شده و نشــده اپلیکیشن ها را 
تشــخیص می دهیم و آنها را به صاحبانشان اعالم 

می کنیم.

 اشاره کردید که اپلیکیشن ها با نصب اس دی کی 
چشمک دیتای کاربرانشان را به سمت سرورهای 
شــما منتقل می کنند. با این اتفاق به مرور زمان 
چشمک مالک داده های بزرگی )big data( از 
اطالعات و رفتارهای واقعی کاربران در زمینه های 

مختلف نخواهد شد؟
قطعا چشــم انداز ما دســتیابی به چنین داده های 
بزرگی اســت و این زمان را حدود دو ســال آینده 

برآورد می کنیم.

 برای رســیدن به چنین نقطه ای حتما هزینه 
فرصت هایی را تعریف کرده اید.

بله، در حال حاضر با رایگان در اختیار گذاشــتن 
این پلتفرم درصدد جذب و جمع آوری این دیتاها 
هســتیم تا در آینده نزدیک با در اختیار داشــتن 
این داده های بزرگ به عنوان یک شــبکه تبلیغاتی 
دیجیتال بســتری را برای تبلیغات هدفمند سایر 
برندها از کانال این اپلیکیشــن ها محیا سازیم و از 

محل آن کسب درآمد کنیم.

 در بازه ارائه رایگان این پلتفرم تا درآمدزایی، 
خلق ارزش  دیگری هم برای خود تعریف کرده اید؟

ما حقیقتــا حمایت از اپلیکیشــن های داخلی را از 
رسالت های این کســب وکار تعریف کرده ایم. عالوه 
بر اینکه به جرئت می توانیم مدعی باشــیم با وجود 
سرورهای داخلی چشمک، مانع خروج دیتای کاربران 
ایرانی به خارج از کشــور از طریــق آنالتیکس های 

خارجی خواهیم شد. 

 اصلی ترین رقبای خارجی شما غیر از گوگل اپ 
آنالتیکس کدام ها هستند؟

Flurry و  localytics و ...

 در این یک ماه ونیم که از النچ چشمک می گذرد 
چند اپلیکیشن کاربر شما شده اند؟

در حال حاضر بیــش از 300 اپلیکیشــن در حال 
استفاده از پلتفرم چشمک هستند که خوشبختانه 

هرروز تعداد آنها در حال افزایش است.

 مایلیــد از همین فرصت اســتفاده کنید و 
سرمایه گذاران را به حمایت مالی از استارت آپتان 

دعوت کنید؟
بله، ما برای دستیابی به سطح جهانی نیازمند حمایت 
سرمایه گذاران در جهت توسعه محصول هستیم که 
این حمایت مورد نیاز عددی نزدیک به 500 میلیون 

تومان است.

مونا جعفری

گفتوگو
I n t e r v i e w

»مای رگال« فروشگاه آنالین پوشاک، مد 
و فشن است که ادعا می کند کاالهایش 
گلچین شده از میان بهترین کیفیت ها، 
طرح ها و قیمت هاست و هیچ کدام تکرار 
نمی شــوند. کاربران می تواننــد در این 
وب سایت با توجه به ســلیقه خود انواع 
مدهای مورد عالقه شان را انتخاب کنند 
و پــس از تصمیم گیری اقــدام به خرید 
آنالین کنند. مرتضی حسین اهلو، شیوا 
جلــوه، پریناز حقیقی و بهــراد مهدوی 
بنیان گذاران مای رگال هستند؛ سایتی 
که با وجــود رقبای قــدر در این حوزه 
تالش دارد به کسب وکاری موفق تبدیل 
شود. حســین اهلو درباره وب سایتشان 
می گوید: »مای رگال تنها به فروش کاال 
بسنده نکرده اســت؛ کاربران می توانند 
عالوه بر خریــد انواع محصوالت از مجله 
ُمد نیز اســتفاده کنند. مجلــه مد اخبار 
جدید در زمینه پوشاک را بررسی می کند 
و مخاطبانی که مایل اند درباره انواع لباس  
و پوشش نکات بیشتری بدانند، می توانند 
در این بخــش اطالعات مربــوط به مد 
و فشــن را دنبال کنند. به عبارت دیگر 
مجله ُمد مای رگال به شکل تخصصی به 
الیف استایل یک زندگی مدرن و سالمت 

می پردازد.«
یکــی از ویژگی های جالــب توجه مای 
رگال این اســت که دو سایز لباس برای 
مشتریانشان ارسال می کند؛ به این ترتیب 
مشتریان می توانند هرکدام از دو سایزی 
را که مطابق با اندازه شــان بود، انتخاب 
کنند. از دیگر ویژگی های مای رگال که 

بسیار مورد توجه مشتریان قرار گرفته این 
است که همه اعضای تیم تحویل کاالی 
مای رگال در زمینه فروش مد و پوشاک 
ســابقه دارند. محصوالتی که توســط 
مشتریان مای رگال خریداری می شوند، 
توســط تیمی باتجربه برای مشــتری 
ارسال می شــود و همین تیم مشاوران 
خوبی برای کمک به مشتریان هستند و 
راهنمایی های مفیدی را در صورت لزوم 

به آنها ارائه می دهند.
حسین اهلو می گوید: »مشتریانی که در 
تهران هستند، کاالیی که خریده اند بعد از 
3 ساعت به دستشان می رسد.« آنطور که 
او می گوید محصول خریداری شده توسط 
شهروندان سایر شهرها هم تا 48 ساعت از 
طریق پست پیشتاز به دستشان خواهد 
رسید. میانگین محدوده سنی مشتریان 
مای رگال 17 تا 37 سال است. مای رگال 
در شبکه های اجتماعی حضور فعالی دارد 
و از این طریق مشــتریانش را در جریان 
کارها و محصوالت خود قــرار می دهد. 
شاید بتوان گفت اکثر مشتریانش از همین 
طریق با آن آشنا شــده اند و درصدی از 
مشتریان هم از طریق جستجوی ارگانیک 

به آنها دست یافته اند.
وقتــی از آنهــا می خواهیــم دربــاره 
مشکالتشــان حرف بزنند، از نبود مراکز 
مشــاوره حرفه ای برای اســتارت آپ ها 
گالیه می کنند. آنها به استارت آپ هایی 
که در آغاز راه قرار دارند توصیه می کنند 
قبل از شروع هر کاری ابتدا درباره مارکت 
آن کار تحقیق کنند و بازار بکر آن حرفه 
را پیدا کنند و حتما مدل کســب وکار و 
اســتراتژی خود را روی کاغــذ بیاورند. 
بچه های تیم مــای رگال می گویند هر 
استارت آپی اشتباه های خودش را دارد، 
ما هم اشتباهاتی داشــته ایم اما در حال 
انجام کاری هستیم که عاشقش هستیم 
و هرروز باانــرژی فوق العاده ای برای یک 

روز کاری از خواب بیدار می شویم.
چشم انداز تیم جوان مای رگال حمایت 
از تولیدکننده اســت. آنهــا می گویند 
مایل اند به رشد اکوسیستم استارت آپی 
کمک کنند و از این طریق اجناس ایرانی 
باکیفیت را به فروش برسانند. رمز موفقیت 
را شفافیت در فرایند کاری و ایجاد اعتماد 
دوطرفه بین خود و مشتریانشان می دانند 
و از اســتارت آپ های نوپــا می خواهند 
آموزش را از برنامه هایشان حذف نکنند 
و مهم تریــن سرمایه گذاری شــان برای 

آموزش و ارتقای علمی باشد.

لباس های روی رگال

با چشمک اپ تان را بپایید!

پرنیان مصطفایی مهر

گفتوگو
I n t e r v i e w
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یگانه مهاجر 



پایان نامه خود کار می کنم.  قبل از سال 1393 بخشی 
از وقت خود را صرف توسعه موتور تبدیل متن به گفتار 
فارسی »ایسپیک« برای استفاده نابینایان می کردم که 
همچنان نیز به توسعه آن ادامه می دهم. اما بیشتر وقتم 
صرف تدریس پیانو، آهنگسازی و فعالیت به عنوان منتقد 
هنری و خبرنگار جراید تخصصی موسیقی می شد. سال 
1392 بیماری چشمی ام به شدت پیشرفت کرد و مجبور 
شدم با نابینایی ام کنار بیایم. انجام فعالیت های هنری 
برای من مشکل شد. پس بیشتر وقت خود را بر مطالعه 
دانش کامپیوتر و برنامه نویسی متمرکز کردم. تصمیم به 
ادامه تحصیل گرفتم و اینکه در زمینه کامپیوتر دانشم 

را بیشتر کنم. 

 این طور که متوجه شدم شما به غیر از سرویسی 
که در کوفا ارائه می دهید نرم افزارهای خدماتی 
دیگری را نیز طراحی و تولید کرده اید. اگر موافقید 

قبل از کوفا با آنها بیشتر آشنا شویم.
بله، ما عالوه بر کوفا روی پروژه متن خوان فارسی برای 
افراد نابینا و کم بینا کار کردیم. سایتespeak.ir  با هدف 
آگاهی رسانی و بهبود سطح زندگی افراد نابینا و کم بینا، 
از طریق تولید نرم افزارهای جدید و توسعه نرم افزارهای 

موجود در پلتفرم های مختلف، دو سال پیش به همکاری 
دوستم احسان اســماعیلی راه اندازی شد. این نرم افزار 
اندرویــد زیرمجموعه پــروژه eSpeak  بین المللی به 
آدرس eSpeak.sf.net است که متاسفانه تنها نرم افزار 
خدماتی افراد نابینا در ایران است، چراکه شرکت های 
بزرگ مثل گوگل و اپل بنا به مســائل سیاسی از زبان 

فارسی حمایت نمی کنند.

 استفاده از این نرم افزار برای کاربران رایگان 
است؟

در ویندوز و لینوکس کامال رایگان اســت. در اندروید 
مبلغی بســیار جزئی پرداخت می شود اما به زودی قرار 

است نسخه رایگان آن نیز ارائه شود.

 گویا نرم افزاری هم برای مطالعه موسیقی توسط 
افراد کم بینا و  نابینا طراحی کرده اید؟

بله. دومین سرویس تیم ما  سایت »نوت سفید« است 
که نرم افزاری است برای مطالعه نوت موسیقی برای افراد 
کم بینا و نابینا. این سایت به دلیل کمیاب بودن نت های 
چاپی برای افراد نابینا در ایران ایجاد شد، چراکه هر یک 
دقیقه موسیقی 30 تا 40 صفحه نوت به خط بریل دارد 

که نوشتن و آموختن آن عمال کار بسیار سخت و گاهی 
طاقت فرسایی اســت. در حال حاضر با استفاده از نت 
سفید افراد نابینا می توانند نت را در لپ تاپ مطالعه کنند 

و بنوازند و فایل ها را به اشتراک بگذارند.

 خب برویم سراغ استارت آپ کوفا. در این گالری 
آنالین چه هدفی را دنبال می کنید؟

در کوفا هــدف اصلی ما حمایــت از تولیدکنندگان و 
هنرمندان صنایع دستی و آثار دست ساز کشور است. تا 
به امروز توانسته ایم با تعداد زیادی از آنها تماس بگیریم 
و نظر و اعتمادشان را جلب کنیم تا محصوالتشان را در 
بستری گسترده به صورت طبقه بندی شده در کوفا گرد 
آوریم و عالقه مندان در این حــوزه نیز امکان بازدید و 

خرید آنالین داشته باشند.

 سایت های زیادی در حوزه فروش صنایع دستی 
فعالیت می کنند. مزیت رقابتی شماچیست. البته 
تا آنجا که متوجه شده ام گویا از هر محصول فقط 

یک عدد در کوفا هست؟
هنرمندان می گویند هنر اتفاق می افتد، ساخته نمی شود. 
گالری کوفا محصوالت بسیار متنوعی را ارائه می کند که 

سلبریتی
C e l e b r i t y

شادیار خدایاری بنیان گذار استارت آپ کوفا با وجود نابینایی اش می خواهد تک تک خانواده های ایرانی را با صنایع دستی آشنا کند6

 برای شــروع از این موضوع مهم شروع کنیم 
که چطور شد تصمیم گرفتید بعد از قطعی شدن 
نابینایی تان، به جای انفعــال و کناره گیری از 
فعالیت های تخصصی تان، راه اندازی استارت آپ 
برای کمک به افراد کم بینا و نابینا را انتخاب کنید.

من از کودکی دچار بیماری پیشــرفته چشمی بودم، 
این بیماری به تدریج پیشرفت می کرد. با وجود ضعف 
بینایی قادر به خواندن، نوشتن و تقریبا همه کارهایی 
که دیگران انجام می دهند، بودم. امــا در روز تولد 31 
سالگی ام ناگهان دید خود را به کلی از دست دادم. من که 
تحصیالت خود را در مقطع کارشناسی رشته موسیقی 
کالسیک به اتمام رسانده بودم، قبل از تاسیس گالری 
کوفا، از ســال 1393 بیشتر به برنامه نویسی و تحصیل 
در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار مشغول 
بودم. در حال حاضر نیز عالوه بر توسعه گالری کوفا روی 

حمایت روحی همسرش کسب وکار کوچکی راه اندازی می کند 
اما کارها به خوبی پیش نمی رود و مجبور می شود کار را تعطیل 
کند. با این حال باز کسب وکار دیگری راه اندازی می کند. چهاربار 
متوالی کسب وکارهایش شکست می خورند اما در این مرحله 
است که با خودش عهد می بندد که اگر روزی در کسب وکارش 
موفق شود، به افرادی بیشترین کمک را کند که دارای نقص عضو 
و مشکالت جسمی هستند. آن زمان عمده کسب وکارهایش در 

حوزه رستوران داری و ارائه غذا و کارهای خدماتی بود.
 کلکسیون بیماری ها

فشارهای عصبی شکست های کاری و بار مسئولیت خانواده کار 
خودش را می کند تا کهنه سرباز جنگ ویتنام حاصلی جز درد 
برایش نماند. پیوند کلیه نخستین عارضه است و کم کم بینایی اش 
هم رو به تاریکی می رود تا اینکه آن را از دست می دهد. دردهای 
تیروئیدی اضافه می شود و در هردو پایش تکانش های عصبی 
شدت می گیرد. آرتروز ســتون فقرات عود می کند و دردهای 
گوارشی و ســکته مغزی هم به این کلکسیون اضافه می شود. 
پزشکان ریشه بســیاری از این بیماری ها را در مواد شیمیایی 
جنگ می دانند. اما مگر برای کسی که از جنگ برگشته راهی 
جز جنگیدن برای ادامه زندگی باقی مانده است؟ میارس هم این 
را خوب می داند. مواد غذایی و ارائه خدمات در این زمینه چون 
رستوران داری، نانوایی، احداث سالن پذیرایی، خدمات غذایی، 
تاسیس شــرکت های روابط عمومی، تدارکات دولت، امالک و 
مستغالت، کارگزاری مالی، خرده فروشی انواع کاالها و تامین 

سخت افزاری فروشگاه ها، تولید کاالهای فوالدی، حوزه نشر و 
چاپ نشریه، حوزه الکترونیک، صادرات و واردات، حوزه پست، 
حتی ثبت اختراع به نام خودش، سرمایه گذاری در شرکت های 
دیگر، مقاله نویسی در حوزه کسب وکارها و حضور در برنامه های 
خبری رادیو و تلویزیون به عنوان کارشناس کسب وکار ازجمله 

فعالیت های این کارآفرین شکست ناپذیر است.
 الوعده وفا

در سال 1985، درســت زمانی که میارس در کسب وکارهای 
زیادی موفق شده بود، سه آسیب دیده جنگی، دو نفر قطع نخاع 
و یک نفر نابینا، با شرکت میارس برای کار تماس گرفتند. او هم 
که با خودش عهد بسته بود زمانی که موفق شود به چنین افرادی 
کمک کند، به عهدش وفا می کند و رفته رفته شرکتش به عنوان 
یکی از حامیان افراد دارای مشــکل جســمی در سراسر ایالت 
متحده مشهور می شــود. میارس می گوید: »من به مسئولیت 
اجتماعی ام عمل کردم و این کاری است که هرکسی باید انجام 
دهد.« در سال 1991، با افزایش درخواست افراد معلول و سایر 
افراد دارای مشــکل برای کار، ســازمان های دولتی از میارس 
درخواست می کنند که جلسات آموزش کسب وکار را برای این 
افراد تدارک ببیند. میــارس در همین رابطه انجمن بازرگانان 
معلول را راه اندازی می کند که جنبه خیریه و از آن زمان تاکنون 

میارس به عنوان رئیس این انجمن فعالیت می کند.
 کهنه سرباز کمکتان می کند بادبان باشید

دریا یکی از مظاهر خطرناک طبیعت اســت، اگر نامساعد باشد. 

استارتآپروشندل!

بیوگرافی
B i o g r a p h y

ستگادین
شما هر آنچه الزم است تا چیزی بیشتر ازآنچه 

هستید را بسازید دارید. 

شــادیار خدایاری، متولد خــرداد 1360، که 
از کودکی دچار ضعف بینایی بوده، با عشــق 
و البته لجاجــت تمام وارد رشــته ریاضی در 
دبیرســتان می شــود.  او درباره این لجاجت 
می گوید: »متاسفانه در آن زمان و البته هنوز 
هم به معلوالن، که کم بینایان و نابینایان نیز از 
این دسته اند، اجازه انتخاب رشته های ریاضی و 
تجربی داده نمی شد و آنها بیشتر به رشته های 
علوم انســانی ترغیب می شدند. اما من با تمام 
عالقه ای که به هنر داشــتم به علت توانایی ام 
در رشته ریاضی و حتی تجربی اصرار به ادامه 
تحصیل در رشته ریاضی داشتم و مصرانه تایید 

خانواده و مدرسه را گرفتم.«
شــادیار که طرز و لحن گفت وگــو و انتخاب 
واژگانش نشان از حجب و فرهیختگی او دارد از 
مادرش می گوید: »کتاب های درسی ام را برای 
من می خواند و در هر تصمیمی حامی من بود.«
او که به علت ضعف بینایی همیشه در ردیف های 
جلوی کالس می نشســت قسمت اعظمی از 
آموزشش را ســر کالس و با خوب گوش دادن 
پوشش می داد؛ اما معلم ها او را به علت ننوشتن 
جزوه و یا خوب گوش نــدادن گاهی بهانه جو 
یا تنبل خطــاب می کردند! با این حــال او با 
حمایت های خانواده همچنان مصرانه و باانگیزه 
به ادامه تحصیل می پردازد و جز در مقطعی از 
تحصیل که برای درمان به خارج از کشور سفر 
می کند، مابقی مراحل و مقاطع را حتی با گرفتن 
واحدهای مختلف درسی در مدارس مختلف 

به طور موازی و همزمان به پایان می رساند.
وقتی از او می پرسیم آیا با تحصیل در مدارس 
مخصوص نابینایان امکان کمتر شدن مشکالت 
تحصیلی نبود، جوابی می دهد که آدم را به فکر 
فرو می برد: »وقتــی از دوران کودکی، کودک 
معلول را از محیط واقعی اجتماع جدا می کنید 
ولی در بزرگسالی او باید در محیطی بزرگ تر و 
واقعی تر زندگی و کار کند،هم  او و هم جامعه را 
برای پذیرش معلولین، ناتوان تر و ناآگاه تر تربیت 
می کنید. بهتر است معلولین در طول زندگی 
خود روالی عادی شــبیه به همه شــهروندان 

داشته باشند.«
او که بعد از اخذ مدرک دیپلم در رشته ریاضی، 
رشته موسیقی کالسیک را انتخاب کرده بود، 
سال اول کنکور با رتبه هزار پذیرفته نمی شود. 
سال دوم در مرحله تشــریحی قبول می شود 
ولی در امتحان عملی پیانو او را رد می کنند. او 
علیرغم اعتراض به این نتیجه موفق به ورود به 

این رشته نمی شود.
»ســال ســوم کنکور دادم و با رتبه 142 در 
دانشــگاه تهران در رشته موسیقی کالسیک 

پذیرفته شدم.«
او که مطالعات دانشگاهی اش را با ذره بین انجام 
می داد، به مرور ضعف بینایی اش تشدید شد تا 

نهایتا کامال آن را از دست داد.
»منابع انگلیســی دروس دانشــگاهی را پیدا 
می کردم و با نرم افزارهایی که کتابخوان بودند 
فایل  صوتــی آنها را گوش مــی دادم. اما چون 
این نرم افزار قادر به خواندن نت های موسیقی 
نبود، موســیقی را بعــد از فارغ التحصیلی در 
مقطع کارشناســی ترک کــردم و تصمیم به 
ادامه تحصیل در مقطع کارشناســی ارشــد 
در رشته مهندســی نرم افزار گرفتم. به علت 
محدودیت هایم در رفت وآمد دانشگاه پیام نور 
را با رتبه 36 انتخاب کردم و در این رشــته نیز 

فارغ التحصیل شدم.«
به گفته او، پژوهشــکده »عصای ســفید« در 
کتابخانــه ملی نیز به او در پیــدا کردن منابع 
درسی و فایل های صوتی کمک به سزایی کرده 
است. همچنین او از دوستان و همکالسی هایی 
نام می برد که بعضی منابع فارسی درسی را برای 
وی می خواندند و در اختیارش می گذاشته اند.

او که دو سال است همسری نابینا را برگزیده، 
با همراهــی و تشــویق های همســرش راه 
پرفرازونشیب تحصیل و کار و فعالیت را با وجود 

نابینایی باانگیزه و پرتوان ادامه داده است.
شــادیار خدایاری خســتگی ناپذیر، روزهای 
ناامیدکننده ای هم داشته،  »روزهایی که با این 
همه انگیزه و توان نادیده گرفته می شوم روزهای 
ناامیدکننده ای است. مخصوصا فرهنگ کشورم 
که با وجود آمار باالی معلولیــن مادرزادی و 
جانبازان جنگی هنوز روش پذیرش آنها و ارائه 
سرویس های الزم را برای زندگی راحت ترشان 

محیا نکرده است.«
او روزهایی را بــه یاد می آورد کــه مادرش با 
وجــود درگیری جدی با بیماری ســرطان او 
را تا وزارت ارشــاد همراهی کرده بود تا از آنها 
برای چندمین بار برای اهدای مجوز آموزشگاه 
موسیقی به شادیار را درخواست کند و پاسخی 
جز سکوت محض نشنیده بود! وقتی صحبت از 
آرزوها می شود شــادیار آرزو می کند ای کاش 
زمان به عقب بازمی گشت تا بیش ازپیش کنار 

مادرش می بود و با او عمر و زمان می گذراند.

تلخ و شیرین راهی که 
شادیار رفته...

ظرفیت فضــای اســتارت آپی ایــران برای 
اشــتغال زایی آن هم وقتی صحبــت از افراد 
کم توان یا معلول می شود تا کجاست؟ ابزارهای 
الکترونیک و مبتنی بر وب راه اندازی استارت آپ، 
اصوال چقدر می تواند برای بنیان گذار شــدن 
فردی که بینایــی اش را از دســت داده به کار 
آید؟  چقدر می توان ایــده ای خالقانه را بدون 
دردسرهای دست وپاگیر و بازدارنده دنیای واقعی 
کسب وکارها برای معلوالن، در فضای استارت 
آپی محک زد؟ شاید کمتر کسی در اکوسیستم 
استارت آپی کشــور که نوزادی بیش نیست تا 
کنون چنین سواالتی از خودش پرسیده باشد و 
احتماال  اگر هم این کار را کرده باشد پاسخی که 
دریافت کرده چیزی نزدیک به این بوده: بگذارید 
این فضا کمی قد بکشد، رشد کند و آنها که سالم 
هستند و استارت آپ راه انداخته اند جان سالم 
به در ببرند بعد در مورد چنین توقعاتی صحبت 
کنیم! اما داستان برای شــادیار خدایاری جور 
دیگری رقم خورده یا بهتر است بگوییم داستان 
را جور دیگری رقم زده! شــادیار که در روز تولد 
31 سالگی اش متوجه شده بینایی اش را دیگر 
بازنخواهد  یافت دنیا را با عینک دیگری می بنید! 
اســتارت  آپی راه انداخته که هم سبز است، هم 
از هنرمندان صنایع دســتی حمایت می کند، 
هم تجربه خرید یکه ای برای مشــتریانش رقم 
می زند و مهم تر اینکه این امکان ر ا به کســانی 
که مثل خودش معلولیتی دارند می دهد که از 
تجربه خرید آنالین محروم نشوند. همین که در 
بازار داغ و پرشتاب استارت آپ های وطنی یک 
جوان خوش ذوق و نابینا این همه مزیت را بریزد 
وسط استارت آپش کافی است تا متقاعد شویم 
که سلبریتی این هفته اکوسیستم استارت آپی 
ایران اوســت. شــادیار خدایاری با استفاده از 
نرم افزاری که خودش پیش از این برای نابینایان 
نوشته، کوفا، سایت فروش محصوالت هنری را 
برای آن ها به یک گالــری جذاب تبدیل کرده. 
نمونه موفقی از یک اکوسیستم همگرا در یک 
حوزه ای که زیبایی هــای اجتماعی و حمایتی 
آن در نگاه انســانی به جامعه معلوالن کشــور 

جلوه گری می کند.

می
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یار
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12 تیر 1395 . سال اول .  شماره هفدهم

مشکالت افراد دارای نقص جسمی زمانی چند برابر 
می شود که به کســب وکار و فعالیت تجاری مشغول 
باشــند. به همین دلیل بســیاری از دولت ها سعی 
می کنند به این افراد امتیازاتی بدهند. مثال دولت هند 
در بعضی از مشاغل برای این افراد امتیازاتی قائل شده، 
امتیازاتی برای سفر راحت تر، همچنین موسسه هایی 
تشکیل داده اند که به این افراد مهارت های حضور در 
بازار کار را می آموزند. اما در هر صورت خانواده است که 
درنهایت می تواند چنین افرادی را به زندگی برگرداند، 
تا جایی که به کارآفرین مبدل شوند و چهره در چهره 
جهان بگویند که »من می توانم«. پاندو رانجا یکی از 
همین افراد اســت، کارآفرین جوانی که می خواهد از 
طریق فضــای وب به افق های جدیدی در زندگی اش 

دست یابد.
 تحصیل در کالج فناوری

در سال 1975 در سوناندای بنگال متولد شد. تولدش 

همراه با بیماری بود و پزشکان تشخیص دادند که به 
نوعی فلج مغزی و اختالل حرکتی مبتالست. البته این 
نظر پزشکان بود و پدر و مادر شجاعش نه تنها گوششان 
به این حرف ها بدهکار نبود بلکه همیشه رفتاری عادی 
با او داشــتند و حتی او را در مدرسه کودکان معمولی 
ثبت نام کردند. پاندو که حاال از او به عنوان »ستاره ایالت 
میسوری هند« یاد می شــود، نه تنها درسش را ادامه 
می دهد بلکه کالج پلی تکنیک را برای ادامه تحصیل 
انتخاب می کند و دوره کارشناسی فناوری اطالعات 
را پشت ســر می گذارد. البته پاندو می گوید بارها در 
طول تحصیلش توسط معلمان و سایر دانش آموزان 
تحقیر شــده اســت، اما هیچ گاه ناامید نشده چون 
می خواسته ثابت کند امثال او هم توانایی هایی دارند 
و حتی می توانند کارهایی را از افراد ســالم بهتر انجام 
دهند. بنابرایــن معلمان باید با قلبی مهربان با چنین 

دانش آموزانی برخورد کنند.

 با فناوری، من می توانم
پاندو می گوید بایــد از مدیرعامل کمپانی که برایش 
کار می کرد، سپاسگزاری کند که او را به کار در زمینه 
توســعه نرم افزاری ترغیب کرد. او کارش را به عنوان 
مربی آغاز می کند تا اینکه شــرکت خــودش را با نام 
»I Can Technologies« بنیان گــذاری می کنــد 
که خدماتی چون توسعه وب سایت ها، میزبانی وب، 
توسعه نرم افزار و توسعه محصول را ارائه می کند. پاندو 
می گوید: »مهم ترین هدفم از تاسیس چنین شرکتی 
این بود که به جامعه ثابت شود مشکالت جسمی و حتی 
تاحدودی ذهنی نمی تواند مانعی باشد که افراد نتوانند 
زندگی عادی داشته باشند. حتی می توانند از طریق 
روش هایی استعدادهای خود را نشان دهند. بنابراین 
من می خواهم این افراد فرصت های بیشتری در اختیار 
داشته باشند تا بتوانند به جریان های اصلی جامعه و 
زندگی وارد شوند و گوشــه گیر و تنها نشوند.« پاندو 

می توانم، پس هستم

کهنه سرباز نابینایی که کارآفرین شد

داستان کسب وکار پاندو رانجا، پسری که به فلج مغزی و اختالل حرکتی مبتالست

داستان کارآفرینی که از جنگ ویتنام برگشته بود 

برای اینکه داستان کارآفرینی »اوربان میارس« را بدانیم باید به 
سال 1968 برگردیم؛ یعنی زمان جنگ آمریکا با ویتنام. درست 
زمانی که همچون مرده ای در کیسه ای قرارش داده بودند و فکر 
می کردند مرده و دیگر حتی تنفس مصنوعی هم به او نمی دادند، 
اوربان نخستین چالش های افراد معلول یا افرادی را که دارای 
نقص جسمی هســتند لمس کرد. معلولیت های به جامانده از 
جنگ برای او و ترس هایش از نقصی که دارد برای جوانی 20ساله 
غیرقابل باور و کنترل بود. او می دانســت که با این مشــکالت 
دیگر نمی تواند امیدی به یافتن کار داشــته باشــد و همسر و 
فرزند تازه متولدشــده اش در کنار او با مشکالت زیادی مواجه 
می شوند. پزشکان توصیه های مراقبتی زیادی به او می کردند، 
اما نیاز مالی مانع اجرایشان بود. با همین وضعیت بارها کارهایی 
انجام می داد که طاقت فرسا بود. حمل کارتن تخم مرغ، بارگیری 
از روی کامیون، دست فروشی و خریدوفروش های خیابانی و... 
کارهایی بود که باید انجام می داد تا زندگی اش را نجات دهد. اما 
درست در همین نقطه از زندگی اش است که به این باور می رسد 
که »تنها کسی که من را استخدام می کند، خودم هستم.« این 

جمله بعدها به یکی از مشهورترین جمالتش تبدیل می شود.
 تصمیم میارس

از یافتن کار آبرومندی که درآمد مکفی نصیبش کند، دلسرد 
می شود. اما میارس تصمیم می گیرد خودش کاری کند. بنابراین 
برای راه اندازی کســب وکار شخصی اش به دنبال مشاوره های 
حرفه ای و توان بخشــی می رود اما هربار بــا این جمله مواجه 
می شود که »سرت را از شــن بیرون بیار، برای تو کاری وجود 
ندارد!« اما ناامید نمی شود. به اداره کسب وکارهای خرد ایالت 
متحده می رود و درخواست سرمایه و تسهیالت مالی می کند، اما 
آنها هم او را واجد شرایط دریافت کمک های مالی برای راه اندازی 
کسب وکار نمی دانند. نبود کمک های مالی ویران کننده است. با 

مردم اغلب از من می پرســند چگونه می توانی بادبان باشــی و 
جهت زندگی ات را مشخص کنی وقتی نمی بینی؟ می گویم من 
جهت ها را تشخیص می دهم، فشارها را حس می کنم و امواج را 
الگوی خودم در تعیین جهت قرار می دهم بی آنکه ازشان بترسم. 
حقیقت این است که وقتی شب باشد، هرکسی در دریا کور است 
و دیگر فرقی نمی کند که نابینای واقعی باشــی یا اینکه که تنها 
چشمت در تاریکی چیزی را نبیند. وقتی در سال 1984 متوجه 
شدم دیگر نابینا شده ام، با خودم فکر کردم دیگر بادبان بودن تمام 
شد و دیگر نمی توانم کاری کنم، اما در همان دوران برنامه ای پخش 
می شد با عنوان »آمریکای به چالش کشیده« که سعی داشت به 
افراد دارای نقص جســمی آموزش دهد چگونه بادبان باشند و از 
زندگی شان محافظت کنند. اینجا بود که با خودم فکر کردم هنوز 
هم چیزهایی وجود دارد که من می توانم بخشی از آنها باشم، پس 
زندگی ادامه دارد. اینجا بود که با خودم فکر کردم وقتی به دیابت 
نوع A مبتال هستم، نابینایی بزرگ ترین مشکل من نیست، چون 
کســانی که روزانه انسولین استفاده می کنند از درد آن هایی که 
ساعتی اســتفاده می کنند، خبر ندارند. بنابراین با خودم گفتم 
بیماری را می توان به نوعی مدیریت کرد که زندگی آدم را نابود 
نکند. تا سال 1968 نمی دانستم دیابت دارم. زمانی فهمیدم که از 
کمای حاصل از دیابت بیرون آمدم، آن هم به طور کامال اتفاقی. 
یعنی زمانی که در بیمارستانی در ویتنام جنوبی به کما رفته بودم 
و پزشکان مرگ من را تایید کرده و من را در کیسه ای قرار داده 
بودند که به کشــور برگردانده شوم. دو روز در این حالت بودم تا 
اینکه پزشــک ارتش برای زدن برچسب اسم روی انگشت پای 
اجساد می آید اما متوجه می شود که نبض من می زند و نمرده ام! 
بالفاصله من را به بیمارستان برمی گردانند و اینجا بود که دیابت 
من را نجات داد، در حالی که همرزمان ســالم من باید در جنگ 

می ماندند و بسیاری از آنها کشته شدند.
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خوشبختانه تنوع آنها به شــدت رو به گسترش است. 
تفاوت محصوالت گالری کوفا با محصوالت مشــابه در 
این است که در گالری کوفا محصولی ارائه می شود که 
تنها یک عدد از آن تولید شــده است، آن هم با دستان 
هنرمندی که ســاعت ها وقت صرف طراحی و ساخت 
آن کرده است. در حالی که قیمت این محصول تفاوت 

چندانی با تولیدات انبوه ماشینی ندارد.

 چه خدمات ویژه ای را بــه کاربران کوفا ارائه 
می دهید؟

ما چنان به زیبایی و کیفیت آثاری که به مشــتریانمان 
ارائه می کنیم اطمینان داریم، که برای جلب اعتماد آنها 
تمام محصوالت گالــری کوفا را با ضمانت نامه و مهلت 
هفت روزه بازگشت و امکان پرداخت وجه کاال در هنگام 

تحویل ارائه می کنیم.
در گالری کوفا برای مشتریان خود امکان ارسال هدیه را 
فراهم کرده ایم. مشتریان در گالری کوفا می توانند برای 
عزیزان خود هدیه ای را با بســته بندی ویژه  همراه پیام 
مورد نظر خود در تاریخ و ساعت مشخصی ارسال کنند.  
همکاران ما در تاریخ مقرر هدیه آنها را درنهایت احترام 
به شخص مشخص شــده تحویل خواهند داد. به عالوه 

تمام مشتریان ما سفارش های خود را با بسته بندی های 
کادویی، کــه به طور رایگان ارائه می شــود، و خدمات 

ویژه ای که شرح داده شد دریافت می کنند.

 این هنرمنــدان را چگونه پیدا می کنید؟ و در 
حال حاضر چند نفر از آنها به طور ثابت با شــما 

همکاری می کنند؟
درحقیقت این کار اصال ســاده نیست. بیشتر این افراد 
درواقع سیستم فروش مشــخصی ندارند. کارگاه های 
خانگی دارند و بیشــتر از طریق دوســتان و صفحات 
اجتماعی امکان شناســایی و ارتباط با آنها وجود دارد. 
ولی خوشبختانه اخیرا تعداد هنرمندانی که خودشان 
بعد از شناسایی کوفا با ما تماس می گیرند رو به افزایش 
است. در حال حاضر 100 هنرمند از سراسر کشور با ما 

همکاری می کنند.

 چند درصد از مبلغ فروش آثار به تولیدکنندگان 
تعلق می گیرد و چند درصد به کوفا؟

این تقسیم بسیار متفاوت اســت؛ از 5 درصد تا 35 
درصد.

 آثــار را از قبل می خریــد و در انبار مجموعه 

نگهداری می کنید؟
بله، تعــدادی از محصوالت را خریــداری و نگهداری 
می کنیم و تعدادی دیگر را هنرمندان به صورت امانی 
نزد ما می گذارند و پس از فروش ارزش نقدی توافق شده 

را دریافت می کنند. 

 کســانی که آثار خود را به امانت نزد شــما 
می گذارند چگونه بــه این درجــه از اعتماد 
رسیده اند؟ چراکه شما پرداخت در محل دارید 
و عمال تولیدکنندگان از زمان و قیمت خرید هر 

محصول آگاهی نخواهند داشت.
خوشبختانه فضای همکاری با هنرمندان اصوال با اعتماد 
و همیاری همراه است و البته با توجه به اینکه من و تمام 
اعضای تیم تحصیالت، عالقه مندی و طبع هنری داریم، 
این تعامالت قابل اعتماد محکم تر و ملموس تر شده است.

 برای دســتیابی به بازار مشتری و برندینگ 
استار ت آپ تان  چه اقداماتی کرده اید و توسعه 

کسب وکارتان در آینده چگونه خواهد بود؟
بازار هدف ما مشتریان خاص هستند، کسانی که هنر 
را دوســت دارند و مایل اند آثار دست ســاز بخرند. در 
ابتدای کار، حدود یک سال پیش، تمام تالش و تمرکز 
ما بــر روی زیبایی و حرفه ای بودن کار بود. بعد از آن در 
دانشگاه هنرهای زیبا پروموشــن دوروزه ای داشتیم. 
اینستاگرام و تلگرام فعالی داریم. به مناسبت های مختلف 
کمپین های موضوعی راه اندازی می کنیم، مثل کمپین 
»قدیمای بابام« به مناسبت روز پدر، که به برگزیدگان 
این کمپین هدایایی اهدا کردیم. خبرنامه های ارسالی 
ما به مشتریانمان هم شــکل دیگری از پک تبلیغاتی 
ما را پوشــش می دهد. در آینده نزدیک تصمیم داریم 
فعالیت های بازاریابی خــود را در پاتوق های هنرمندان 
و کافه ها گسترش دهیم، تا این دوستان نیز در رساندن 

کاتالوگ و سمپل ها به هنرمندان و 
عالقه مندان شهر و کشور عزیزمان 
مــا را همراهی کنند. بــه تجربه 
متوجه شــده ایم که بازار هدف ما 
یک بازار عام نیست و نخواهد بود. 
پس تبلیغات ما هم کامال محدود به 

جامعه هدفمان خواهد بود.

 بیشتر مشتریان شما چه افرادی هستند؟
 رده سنی 22 تا 37 سال بیشترین مشتریان ما هستند و 
جالب است بدانید برخالف تصور این عالقه مندان شامل 

تعدادی مساوی از خانم ها و آقایان است.

 مشتریان خاص پسند آثار دست ساز که نمونه 
مشابه ای هم ندارند فقط به تصویر آثار بسنده 

می کنند؟ 
ما امکان پس دادن محصول را بعد از رویت آن از نزدیک 
فراهم کرده ایم، عالوه بر آن با حساسیت بسیار باالیی از 
هر محصول به عنوان یک پروژه عکاســی، عکس هایی 
چندبعــدی  در آتلیه کوفا تهیه می کنیــم و در اختیار 
کاربران می گذاریم. همچنین اطالعات کامل محصول 

را حتی در خصوص ابعاد و جنس آن ارائه می دهیم

 افراد نابینا هم امکان خرید از کوفا را دارند؟
 بله. با توجه به اینکــه اطالعات محصوالت را به صورت 
کامل درج کرده ایم دوستان نابینا و کم بینای ما با نصب 
نرم افزار ایسپیک بر روی کوفا قادر به شنیدن متن های 
توصیفی هر محصــول و در صورت تمایــل خرید آن 

خواهند بود.

 من به عنوان مشــتری دوست دارم در صورت 
اتمام کاالیی که در این ســایت انتخاب می کنم 
امکان درخواست تولید مجدد آن را داشته باشم. 

چنین سرویسی امکان دارد؟
اتفاقــا در نظر داریــم چنیــن امکانی را بــا دریافت 

پیش پرداخت از کاربر راه اندازی و فعال کنیم.

 چقدر روی ســودآوری کوفا و توســعه این 
کسب وکار حساب باز کرده اید؟

راســتش روی یک ســری محصوالت در حال حاضر 
سوددهی چندانی نداریم، ولی در برخی از محصوالت 
دیگر کــه قیمت های باالتری دارنــد احتمال و امکان 

ســودآوری بیشــتری وجــود دارد. عالوه بــر اینکه 
چشم انداز کوفا تبدیل شــدن محصوالت آن به بخش 
تفکیک ناپذیری از ســبد خرید هر خانوار ایرانی و هر 
مسافر خارجی در مناسبت ها و رویدادهای مختلف است.

 ســازمان میراث فرهنگی در راستای معرفی 
هنرمندان و حمایت از اکوسیستم  آنالین فروش 
محصوالت دست ساز هنری حمایت و یا کمکی از 

کسب وکارهایی مانند کوفا می کند؟
متاسفانه عالوه بر اینکه این دوستان در این حوزه به تعداد 
و تکرار اظهارنظر شخصی کرده اند، تمام این مدت به هر 
ارگان دولتی یا خصوصی تصمیم ساز یا تصمیم گیرنده 
که مراجعه کردیم، بعد از علم به ضعف بینایی من بیشتر 
عدم اطمینان و بی میلــی به حمایت دریافت کردیم تا 
شــوق همراهی و همکاری. ولی قطعا سازمان میراث 
فرهنگــی و دیگر ارگان های مرتبــط کمک های موثر 
بسیاری، نه لزوما به کوفا که به صنایع دستی و هنرمندان 
تولیدکننده داخلی می تواننــد بکنند. همچنین این 
ســازمان با در اختیار گذاشــتن فضای نمایشــگاهی 
برای معرفی هرچه بیشــتر و جامع تر تولیدکننده های 
صنایع دستی و آماده سازی بستر صادرات در این حوزه 

نقش بسزایی خواهد داشت.

 سرمایه گذار هم جذب کرده اید؟
نه. ولی به دنبال جذب سرمایه هستیم.

 گویا ایده کوفا بعد از ازدست دادن بینایی تان به 
ذهنتان رسید؟

بله، اما یک ایده فردی نبود. ایده شخصی من ایجاد یک 
تجارت الکترونیکی با اســتانداردهای امروز دنیا بود؛ 
کسب وکاری الکترونیکی که از آخرین تکنولوژی های 
وب و کامپیوتــر بــرای ایجــاد ارتباطــی مبتنی بر 
اعتمــاد دوطرفه میان مشــتریان 
و ســرویس دهندگان بهره بگیرد. 
خدمتی برای تمام مردم با هر سطح 
از درآمد، توانایی و هر سلیقه ای. تاثیر 
این تفکر را شما اکنون نیز در کوفا 

مشاهده می کنید.
متاسفانه برخی از کســب وکارهای نو کشور ما بیش از 
اینکه یک ایده کارآفرینی و خدمتی برجسته و درخور 
مشتریان باشند، پیاده سازی ناقصی هستند که حتی 
خدمت اولیه را نیز به درســتی ارائه نمی کنند و باعث 
سرخوردگی مشتریانی می شوند که به آن ایده اعتماد 
می کنند. ایده کوفــا از هم فکری و گفت وگوهای من و 
شریکم »میالد قلیچ« شکل گرفت. ما هردو تحصیالت 
هنری داریم. هنر زمینه دل فریبی است که ما همیشه 
شیفته آن بوده ایم. از خودمان پرسیدیم چرا از تجربه و 

تخصص هایمان در کسب وکاری نو بهره نگیریم؟

 کوفا به چه معناست؟
کوفا به گویــش مازندرانی به معنی »خرمن« اســت. 
می خواهیم بزرگ ترین خرمن دست ساخته های هنری 

ایران گردآوری کنیم.

 با شناختی که در این مدت کوتاه از روحیه شما 
به دست آوردم، احتمال می دهم رسالتی اجتماعی 
یا فرهنگی را در پس ایده کوفا برای خود و تمامی 

اعضای تیمتان تعریف کرده باشید.
دقیقا همین طور اســت. گالری کوفا یک سرویس سبز 
است، سرویســی طرفدار محیط زیســت. ما به شدت 
هنرمندان را تشــویق می کنیم از مواد تجزیه پذیر در 
طبیعت اســتفاده کند. حتی بســته بندی های کوفا 
دوستدار محیط زیست هستند و در ساخت آنها از مواد 
پالستیکی استفاده نمی شود و طوری طراحی شده اند که 
برای مشتری بارها قابل استفاده باشند. کیسه های خرید 
کوفا پارچه ای هستند و محصوالت با پیام های حمایت 
از محیط زیست برای مشتریان ارسال می شود. در حال 
حاضر با چندین موسسه خیریه همکاری می کنیم که 
اعضای آنها دست ســاخته های هنری تولید می کنند. 
همچنین افرادی با ما همــکاری دارند که به هنرهایی 
که نوعی مشاغل خانگی است مشغول هستند. خرید از 
گالری کوفا نوعی حمایت معنوی از این عزیزان و حمایت 

از هنر ایرانی است.

با توجه به 
اینکه اطالعات 

محصوالت را 
به صورت کامل 

درج کرده ایم 
دوستان نابینا 

و کم بینای ما با 
نصب نرم افزار 

ایسپیک بر 
روی کوفا قادر 

به شنیدن 
متن های 

توصیفی هر 
محصول و در 
صورت تمایل 

خرید آن 
خواهند بود

سلبریتی
C e l e b r i t y

7 شادیار خدایاری بنیان گذار استارت آپ کوفا با وجود نابینایی اش می خواهد تک تک خانواده های ایرانی را با صنایع دستی آشنا کند

راه اندازی استارت آپ با یک پا!
گاه نقص جسمی نه تنها مانعی برای پیشرفت آدم ها نیست بلکه سکوی 
پرتابشان می شود. بنابراین افرادی که با داشتن شرایط سخت جسمی، 
کار اقتصادی انجام می دهند، به نوعی به معلولیت یا سایر مشکالت 
جسمی خود »نه!« بزرگی می گویند. »تیم دوگان« پسر 15ساله اهل 
فیالدلفیای آمریکاست که  استارت آپی در زمینه حل مسائل ریاضی 
را بنیان گذاری کرد. نرم افزار طراحی شده توسط او و همکارانش »نمو« 
)Numo( نام دارد که یکی از نرم افزارهای موفق کمک درسی در زمینه 
حل مسائل ریاضی محســوب می شود و دانشجویان و دانش آموزان 

مهم ترین مشتریان این استارت آپ هستند.

 راه اندازی استارت آپ ُمسکن بیماری ام شد
پنج ســال پیش بود؛ با ویلچر از بیمارســتان خارج شدم در حالی 
که زانویــم به اندازه یک خربزه ورم کرده بود چون پزشــک ارتوپد 
استخوانی رشــدکننده را در این قسمت از پایم قطع کرده بود. این 
عمل بارها تکرار شد، چون استخوان هربار بعد از عمل به رشد خود 
ادامه می داد. تا جایی که بعد از هر عمل کمتر از قبل قادر به راه رفتن 
بودم و حتی به اندازه نیم متر هم نمی توانستم قدم بردارم. به همین 
دلیل 4 سال با عصا راه رفتم. پزشکان نمی توانستند دقیقا بیماری ام را 
تشخیص دهند؛ اینکه دقیقا چه اتفاقی برای پای من افتاده که کارهای 
روزمره ام را هم دیگر نمی توانم انجام دهم و حتی چند دقیقه روی پایم 
بایستم. حتی نمی توانستم کفش و لباس هایم را بپوشم یا برای خرید 

به فروشــگاه مواد غذایی بروم. پزشکی 
می گفت بیماری عصبی عضالنی دارم و 
دیگری از التهاب استخوان حرف می زد 
و نتیجه همه این حرف ها خانه نشــینی 
و بیکار شــدن من بود. بعد از یک عمل 
جراحی دیگر، کم تحرکی و خانه نشینی 
درنهایت مجابم کرد که االن وقتش است، 
وقت راه اندازی استارت آپ. استارت آپی 
که همچون دارویی ُمسکن بی آنکه بدنم 

را بفرساید، روبه جلو هدایتم کرد.

 برمی خیزم حتی با یک پا
تیم دوگان با از دســت دادن یکی از پاهایش دیگر قادر به راه رفتن 
معمولی بر روی دو پای خود نبود. بعد از اتفاقی که منجر به از دست 
دادن یکی از پاهایش شد، به گفته خود وی، انجام بسیاری از کارهای 
روزانه برای او طاقت فرسا شده بود و در بسیاری از فعالیت ها نیاز به 
کمک دیگران داشت. داستان ما درباره زندگی فردی است که توانست 
با وجود نقص عمده جسمی، بر مشکالت خود غلبه کند و راه اقتصادی 
جدیدی را در پیش بگیرد. بعد از چندین عمل جراحی پیاپی، تیم 
تصمیم گرفت استارت آپی راه اندازی کند، آن هم یک استارت آپ 
جدید. تیم با همکاری یکی از هم کالسی های خود به نام »اولیویا« 
نرم افزاری کاربردی برای حل مسائل ریاضی طراحی کرد و اسمش 
را »نمو« گذاشت. این برنامه درواقع دوربین ریاضی هوشمندی بود و 
به گونه ای طراحی شده بود که به کاربران خود اجازه می داد با عکس 
گرفتن از مسئله ریاضی، روند حل آن را به صورت مرحله به مرحله 
ببینند. از آنجایی که مشــکل تیم مشــکل حرکتی بود، راه اندازی 
استارت آپی فکری می توانست راه حل خوبی برای شروع یک فعالیت 
جدید باشد. او با طراحی این نرم افزار نشان داد که در شرایط سخت 
جسمی نیز می توان مفید واقع شد و از نبوغ و خالقیت خود به منظور 

توسعه و راه اندازی مشاغل جدید استفاده کرد. 

 سرمایه گذاران پا پس می کشیدند
البته تیم مشــکالت زیادی برای ادامه راه خود داشــت؛ »یکی از 
مشکالت اصلی که در راه اندازی کارم با آن مواجه بودم، قانع کردن 
ســرمایه گذاران بود. آنها به من به چشم فردی معلول و ناتوان نگاه 
می کردند و اســتارت آپم را جدی نمی گرفتند.« از دیگر موانعی که 
بر سر راه او قرار داشت، رفتن به مجامع مختلف برای معرفی نسخه 
نمایشی نمو بود، چراکه باید از طریق هواپیما به شهرهای دیگر سفر 
می کرد و رفتن به فرودگاه نیز مشکالت خاص خودش را برایش به 
همراه داشت. البته او اذعان دارد که گروه دوستانی که با او همکاری 
می کردند، نقش بسیار مهمی در کمک کردن به او در غلبه بر مشکالت 

داشتند و کمک بسیار بزرگی برای او محسوب می شدند.

 دنیا به آخر نرسیده
تیم معتقد است ناتوانی او در زمینه شروع یک استارت آپ، دو درس 
عمده به دیگران می دهد؛ درس نخســت داشــتن ابتکار و روحیه 
حاضرجوابی است، چراکه فرد معلول نمی تواند کارها را مانند دیگر 
افراد پیش ببرد و بنابراین باید از تمام امکاناتی که دارد استفاده کند. 
از آنجایی که نمو شــرکتی نوپا محسوب می شد، آنها نمی توانستند 
هزینه هــای زیادی را بــرای آن متقبل شــوند و بنابراین به دنبال 
یافتن منابع جایگزین رایــگان برای آن 
بودند و این درســت همان چیزی است 
که ابتــکار و خالقیت و بداهه کاری آنها را 
نشان می دهد، اینکه توانستند به صورتی 
ابتکاری، جایگزین هــای مالی رایگانی را 
برای نرم افزار طراحی شده خود بیابند. به 
طور مثال به جای استخدام کارشناسان 
مختلف در همه زمینه ها، ســعی کردند 
کارهای حســابداری را یاد بگیرند و روند 
بازاریابی خود را نیــز از طریق تلفن های 
همراه پیگیری کنند تــا هزینه  کمتری 
داشته باشد. درس دوم نیز روند رویارویی 
با فاجعه است. هنگامی که این مشکل برای تیم به وجود آمد، تصور 
می کرد دنیا به آخر رسیده در حالی که بنا به گفته خودش، باید با فاجعه 
درگیر شد و سعی کرد حتی در سخت ترین شرایط نیز از زندگی لذت 
برد. شروع کار با نمو این روحیه را به تیم و همکارانش داد که در صورت 
از دست دادن یک معامله، رفتن مشتری یا پدید آمدن یک رقیب، نباید 
احساس کنند که دنیا به پایان رسیده! درواقع معلولیت این درس را به 
تیم داد که زندگی حتی بعد از حوادث فاجعه بار نیز ادامه دارد و ما نیز 
باید همراه آن به جلو حرکت کنیم. تیم در حال حاضر به درمان های 
فیزیوتراپی اش برای به دست آوردن بخشی از توانایی حرکتی خود 
ادامه می دهد، اما معتقد اســت حتی اگر توانایی های گذشته خود 
را بازنیابد همیشــه می توان کاری جدید راه انــدازی کرد، حتی اگر 
معلولیت های سخت جسمی داشته باشید. در پایان تیم دوگان پنج 
سال پیش، در حالی که تنها 15 سال داشت، استارت آپ حل مسائل 
ریاضی را از طریق طراحی یک نرم افزار بنیان گذاری کرد. نرم افزاری که 
به بچه دبیرستانی ها کمک می کند با یادگیری دروس ریاضی بتوانند 
در کالج بهتری ادامه تحصیل دهند. درواقع نمو می خواهد هر فرد را 

به یک ریاضی دان تبدیل کند.

استارتآپروشندل!
12 تیر 1395 . سال اول .  شماره هفدهم

می گوید: »هیچ چیز غیرممکن نیست.« پاندو در سال 
2011 ازدواج کرد و همســرش در همه فعالیت های 
تجــاری و کاری او را همراهــی و حمایــت می کند. 
می گوید: »عاشق سفر هســتم اما این کامپیوترهای 

لعنتی بدجوری من را به زمین دوخته اند!«
 درددل های مادرانه

مادرش می گوید: »اوایل سختی های زیادی کشیدم. 
ساده نبود از بچه ای با مشکالت مغزی نگهداری کنی 
و بخواهی زندگی عادی داشته باشد.« سوناندا اضافه 
می کند: »در تمام هندوستان تنها یک پزشک جوان 
به من گفــت که پاندو را از بچه هــای دیگر جدا نکن 
و بگذار در مدرســه بچه های معمولی و ســالم درس 
بخواند.« معلم ها از او خواســته بودند چند روزی در 
مدرسه همراه پسرش باشــد تا آموزش هایی را که به 
پسرش می دهند، از نزدیک ببیند. سوناندا می گوید: 
»و من از بودن با پســرم در حالی که آموزش می دید، 
لذت می بردم.« تا اینکه در ســال 1986 به میسوری 

می آیند تا پاندو گفتاردرمانی اش را آغاز کند.
 کار در منزل

در حال حاضر پاندو کارهایش را از خانه اداره می کند 

چون مشکالت حرکتی مانع جابه جایی او می شود و 
قادر نیست به تنهایی حرکت کند. پاندو تاکنون چندین 
جایزه به دست آورده؛ به عنوان معلول موفق کارآفرین 
و... شــرکت I Can Technologies در حال حاضر 
در حال اجرای برنامه آموزش آنالین برنامه نویســی 
به کودکان عالقه مند به این مهارت اســت. همچنین 
تمرکز آنها بر طراحی و توســعه محصولی اســت که 
همه موسســات آموزشــی را جامعه هدف خود قرار 
داده و از این طریق می توان کل جامعه دانشــجویی و 
فعالیت هایی چون پرداخت هزینه ها، گرفتن کتاب از 
کتابخانه های دانشگاه و... را با این اپلیکیشن انجام داد.

پانــدو در صفحه فیس بــوک خود نوشــته: »من به 
اســتعدادهایی کــه احمقانــه و دورریختنی به نظر 
می رسند، ایمان دارم. شرکت »آی کن فناوری« آینده 
من است و زیبایی های زیادی در آن می بینم. ما توسعه 
نرم افزار، توســعه وب ســایت و همچنین ثبت دامنه 
و میزبانی وب و ارائه خدماتــی در این زمینه را انجام 
می دهیم که همگی مربوط به دنیای فناوری و مدرن 
امروزی اســت. یعنی نقص جسمی نتوانسته من را از 

جهان امروز جدا کند.«



در نوشــته های قبلی در مورد مهم ترین ابزارهای 
کاربردی برای راهبری موفق استارت آپ صحبت 
کردیم و بر این تاکید داشــتیم کــه موفقیت در 
به کارگیری صحیح این ابزارهاست. در توضیحات 
به کارگیری از بــوم ناب، بوم مدل کســب وکار و 
تختــه آزمایش بــر مفهوم اعتبارســنجی تاکید 
شد. اعتبارســنجی در اســتارت آپ ها از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت و شاید بشود به جرئت بر 
این نکته تاکید کرد که دلیل شکســت بسیاری از 
استارت آپ ها عدم اعتبارسنجی صحیح فرضیه ها 
و ایده هاســت. به عبارتی فرآیند صحیحی برای 
اعتبارسنجی طی نمی شــود. اعتبارسنجی خود 
بخشــی از فرآیند بزرگ تری با عنوان »توســعه 
مشتری« )Customer Development( است که 
در این نوشته قصد معرفی این فرآیند را دارم. جالب 
است بدانید که مفهوم توسعه مشتری نه تنها برای 
استارت آپ ها بلکه برای شرکت های تثبیت شده 
نیز از اهمیت ویــژه ای برخوردار اســت. مفهوم 
توسعه مشتری اولین بار توسط استیو بلنک مطرح 
شد. او تجربه راه اندازی 8 استارت آپ و کمپانی را 
در زمینه فناوری داشته اســت که برخی از آن ها 
موفق شده اند و بیشــتر آن ها شکست خورده اند. 
استیو بلنک در کتاب چهار گام تا ظهور که حاصل 
تجربیاتش در زمینه راه اندازی اســتارت آپ های 
تکنولوژی محور است به این نکته اشاره می کند که 
فرآیند کارآفرینی یک حلقه مفقوده دارد و آن بحث 
توسعه مشتری اســت. او در این کتاب چهار گام 
برای فرآیند کارآفرینی موفق پیشــنهاد می دهد؛ 
فرآیند کشــف مشتری، اعتبارســنجی مشتری، 
خلق مشتری و ایجاد کمپانی. او به این نکته اشاره 
می کند که ما معموال عالقه و تفکرات خودمان را 
به عنوان یک ورودی معتبر در فرآیند کارآفرینی 
در نظر می گیریم، این در حالی اســت که واقعیت 
چیزی فراتر از عالقه و تفکرات ماســت. توســعه 
مشتری فرمولی ساده دارد و آن این است که سعی 
کنید درک کنید مشتریان شما چه می خواهند و 
از این دانش برای ساخت آن چیزی که برایش پول 

می دهند استفاده کنید.
واقعیت این اســت که توســعه مشــتری فراتر از 
تحقیقات سنتی بازار اســت. در تحقیقات سنتی 
بازار، به بررســی رفتار مصرف کننده می پردازیم 

و درنهایت سعی می کنیم تجربه ای متفاوت برای 
مشتری ایجاد کنیم. این در حالی است که در بحث 
توسعه مشــتری فراتر می رویم و عالوه بر تحلیل 
رفتار مصرف کننــده، بر این نکته تمرکز می کنیم 
که چگونه رفتار مصرف کننــده را تغییر دهیم تا 
خرید انجام شود و درنهایت این تغییر رفتار باعث 
ایجاد کســب وکاری پررونق و پایدار شود. این کار 
توسط یک سری خرده آزمایش ها انجام می شود. 
این خرده آزمایش ها با هدف کشف رفتار مصرف، 
الگوهای رفتــاری وی، و درنهایت هدایت کردن 
او به انجــام رفتار مورد نظر ما صــورت می گیرد، 
که اجرای آن نیازمند تیمی چندمنظوره اســت. 
واقعیت این اســت که به دســت آوردن اطالعات 
ارزشمند و صحیح از مشتریان هزینه بر است ولی 
این هزینه ارزشش را دارد. بیایید برای شناسایی 
رفتار مشــتریان پرسشی ســاده را بررسی کنیم: 
فرض کنید در حال ســاخت محصولی در زمینه 
امنیت اطالعات هستید و قصد دارید با استفاده از 
مصاحبه اطالعاتی را از مشتریانتان به دست آورید. 
شــما می خواهید اهمیت ارزش امنیت اطالعات 
شخصی را بسنجید. سناریوی اول، که بسیاری از 
استارت آپ ها آن را در پیش می گیرند، این است: از 
مصاحبه شونده پرسیده می شود: امنیت اطالعات 
برای شما مهم است؟ این پرسش از بی کیفیت ترین 
پرسش هایی است که در مصاحبه می توان پرسید. 
چشــمان خودتان را ببندید و فرض کنید از همه 
مردم ایران این ســوال را بپرسید، جواب آن ها چه 
خواهد بود؟ »بله، برایمان مهم است.« وقتی جواب 
این پرسش مشخص است، چرا وقت مصاحبه خود 
را برای به دست آوردن اطالعات غلط هدر دهیم؟

ســناریوی دوم: از مصاحبه شــونده بپرســید: 
»حاضریــد در ازای 50 هزار تومان پول، شــماره 
کارت ملی مادربزرگ و شــماره کارت بانکی او را 
به ما بدهید؟« اینجاســت که مصاحبه شونده در 
انتخابی ســخت قرار می گیرد و شما می توانید به 
شــیوه بهتری از اهمیت امنیت اطالعات در ذهن 

او آگاه شوید.
مثالی دیگر: فــرض کنید ایده ای اســتارت آپی 
در زمینــه یک اپلیکیشــن در حوزه ســالمت و 
تناســب اندام دارید و قصد دارید مسئله و مشکل 
مردم را در زمینه ســالمتی و میــزان اهمیت آن 
بدانید، پرســیدن این ســوال که آیا ســالمتتان 
برایتان اهمیت دارد، خیلی اطالعات ارزشمندی 
برای شما تولید نمی کند، ولی پرسیدن این سوال 
که آخرین باری که به باشــگاه ورزشی رفتید کی 
بوده، یا ســوالی با این عنوان که آخرین باری که 
فســت فود مصرف کردید کی بــوده، می تواند به 

شما اطالعات ارزشمندی در زمینه میزان اهمیت 
ســالمتی و اولویت آن در ذهن مشــتریان بالقوه 
شــما، به شــما ارائه دهد. به این دسته از سوال ها 
کــه جواب آن ها مشــخص و معموال بلــه یا خیر 
است، »ســواالت بســتنی« گفته می شود. دلیل 
این نام گذاری هم این است: اگر شما از مردم دنیا 
بپرسید آیا بستنی دوست دارند، 99 درصد جواب 
مثبت است و این نوع پرسش ها هیچ گونه ارزشی 

برای مصاحبه کننده ایجاد نمی کنند.
این ها مواردی هستند که در بحث توسعه مشتری، 
در بخش مصاحبه هــا به آن ها اشــاره می کنیم. 
واقعیت این است که همه ما حدس هایی در مورد 
اینکه چه مواردی برای کاربرانمان احتماال جذاب 
اســت در ذهن داریم، ولی یادتان باشد اصال مهم 
نیست شــما چقدر کارتان درست است و چقدر از 
بازار هدف اطالع دارید، به طور پیش فرض بدانید 
که اشتباه می کنید. تا یک آزمایش و اعتبارسنجی 
درســت انجام ندهید نمی توانید از جواب دادن یا 

ندادن ایده خود مطمئن شوید!

 ســه پیش نیاز مهم برای به کارگیری فرآیند 
توسعه مشتری

جرئت یادگیری داشته باشید: به عبارتی از اینکه 
طی فرآیند توســعه مشتری به شــما اثبات شود 

ایده تان به درد نمی خورد نترسید!
با عدم قطعیت کنار بیایید: در نوشــته های قبلی 
به این نکته اشاره شد که استارت آپ ها در شرایط 
عدم قطعیت به سر می برند، و تا زمانی که فرآیند 
اعتبارســنجی را انجام ندهید نمی توانید مطمئن 
شوید که داستان چیست. تا آزمایشی انجام ندهید، 

اطالعاتی ارزشمند به دست نخواهید آورد.
فرهنگ پذیرش و تغییر: این مورد در استارت آپ ها 
بســیار رخ می دهد کــه عالقه مندی شــدیدی 
به بخشــی از یک ایــده پیدا می کننــد )معموال 
برنامه نویســان دچار این عالقه منــدی افراطی 
می شوند که به واسطه جاذبه فنی ایده است(. حال 
آنکــه اصال این کار جواب نمی دهــد. بپذیرید که 
برخی چیزها جواب نمی دهد و باید تغییر مســیر 
بدهید. در اینجا این نکته را مجددا یادآور می شوم 
که حتما آموزه های تفکر ناب را مد نظر قرار دهید، 
هدف در تفکر ناب این اســت کــه تا جای ممکن 
جلوی هدررفت گرفته شود. ساخت محصولی که 
مشتری آن را واقعا بخواهد و برای وی ارزش ایجاد 
کند، یکی از نشــانه های ناب بودن فرآیندی است 
که برای توسعه این محصول طی کرده اید. در طول 
فرآیند توسعه مشتری همواره باید به این نکته فکر 
کرد که آیا فعالیتی که در فرآیند توســعه مشتری 

در حال انجام آن هســتید برای شما ارزش ایجاد 
می کند یا خیر؟

 مشتری و دیگر هیچ
الزم اســت در همین جا به همین نکته هم اشاره 
کنیم کــه مشــتری، عامل اصلــی موفقیت یک 
محصول اســت، اگر مشتری وجود نداشته باشد تا 
محصول را خریداری کند، محصول، یک محصول 
شکســت خورده است، حال آنکه بســیار نوآورانه 
باشــد و از جدیدترین تکنیک های فنی در توسعه 
آن استفاده شده باشد. در سال های گذشته تمامی 
تالش مدیران بر بهبــود فرآیند تولید محصوالت 
متمرکز بــوده، منظــور همان فرآیند »توســعه 
محصول« است. بعد از مدتی رویکردهای جهانی 
تغییر کرد و مدیران متوجه شــدند کــه تنها راه 
موفقیت تمرکز بر مشــتری و نیازهــا و رفتارهای 
اوســت. در اینجا بود که مفاهیــم طراحی تجربه 
کاربری و توسعه مشتری برای اولین بار در عرصه 
تجاری مطرح شــدند. واقعیت این اســت که شما 
هرچقدر از مشتریانتان بیشــتر بدانید، ریسکتان 
کمتر می شــو؛ اینکه مشتریان شــما چه کسانی 
هســتند، چه نیازهایی دارند، چرا اصال این نیازها 
را دارند و آن را چگونه برطرف می کنند. این موارد 
اطالعات بسیار ارزشمندی هســتند که اگر طی 
فرآیند صحیحی اســتخراج شوند می توانند نقش 
بســیار زیادی در موفقیت محصول شــما داشته 
باشــند. اگر توجه کرده باشــید در دو ابزاری که 
درگذشــته معرفی کردیم، یعنی بوم ناب و تخته 
آزمایش، همه تالش بر این اســت که پاســخ این 
پرســش ها را به درستی درک و اســتخراج کنید، 
تا مطمئن شــوید در مســیر صحیحی از توسعه 
محصول قرار دارید و به سمت یک مدل کسب وکار 
پایدار در حال حرکت هستید. در انتهای این نوشته 
می خواهم توجه شــما را به این نکته جلب کنم که 
هر یک ساعت وقت گذاشتن بر روی فرآیند توسعه 
مشتری، باعث ایجاد 5 الی 10 ساعت صرفه جویی 
زمانی در آینده خواهد شد! چرا؟ چون شما به واسطه 
اطالعات صحیحی که به دســت می آورید، مسیر 
درســتی )توســعه محصولی صحیح متناسب با 
نیازهای بازار( را طی خواهید کرد. یادتان باشــد 
خیلی مهم است که اگر محصولی یا ویژگی جدیدی 
برای محصول فعلی ایجاد می کنید، مورد استفاده 
و بهره برداری قرار بگیرد، در غیر این صورت، یعنی 
عدم اســتفاده و اســتقبال از آن، باعث هدررفت 
زمان شــما و عالوه بر آن هزینه روانی زیادی برای 
توســعه دهندگان می شود. در نوشــته های آینده 

بیشتر در این زمینه توضیح خواهیم داد.

بــرای اینکه دیدی کلی از فرآیند توســعه 
مشتری داشته باشــید، پنج گام اصلی این 
فرآیند را بــه همراه نکاتی تکمیلی در مورد 
فرآیند توسعه مشتری در این بخش معرفی 

می کنیم.
 گام 1: فرضیه سازی

 گام 2: پیــدا کــردن مشــتریانی برای 
مصاحبه

 گام 3: پرسیدن سواالت درست
 گام 4: درک و کشــف اطالعات بر اساس 

جواب ها
 گام 5: ساختن ابزار و یا به کارگیری روشی 
صحیح برای یادگیری و اســتخراج بهتر و 

دقیق تر اطالعات از مشتریان بالقوه
درنهایت به کارگیری صحیــح این فرآیند 
باعث توسعه محصولی می شود که مشتریان 
در ازای آن پول پرداخت خواهند کرد. نکات 

زیر را مد نظر قرار دهید:
 فرآیند توسعه مشــتری فقط مخصوص 

استارت آپ ها نیست!
 در دنیــای پویای امروز عــدم قطعیت به 
شــرکت های بــزرگ هم راه پیــدا کرده و 
عرصه را بر آن ها تنگ کرده است، پس این 
شرکت ها نیز جهت تطبیق خود با تغییرات 
بــازار و مدل رفتــاری مشــتریان نیازمند 
بهره گیری از فرآیند توسعه مشتری هستند.
دوربین عکاســی Kodak مثال جالبی در 
این زمینه اســت، این شــرکت 100 سال 
یکه تــاز بــازار دوربین های عکاســی بود، 
ولی به دلیل عدم تطبیــق خود با نیازهای 
جدید مشتریان و رشد تکنولوژی، با ظهور 
دوربین های دیجیتال، دیگر در بازار حضور 
ندارد. این شــرکت در ســال 2012 اعالم 

ورشکستگی کرد.

 مشــکل داخل ســاختمان است، از 
ساختمان بیرون بزنید!

 یادتان باشد که کســب وکار خود را بر پایه 
حدس و گمان بنــا نکنید، کمی بی رحمانه 
با فرضیات خود برخورد کنید و سعی کنید 
آن هــا را با فرآیندی صحیــح اثبات کنید. 
تا مطمئن نشده اید که مســئله درستی را 
تشخیص داده اید دست به ساخت محصول 
نزنید! اثبات این فرضیات نیازمند این است 
که از ســاختمان یا دفتر استارت آپ خود 
بیرون بروید و با مشتریان احتمالی رودررو 

به صحبت و مصاحبه بپردازید.

 فرق توسعه مشتری با تحقیقات کاربر
در فرآیند توسعه از بسیاری از تکنیک های 
تحقیقات کاربر اســتفاده می شــود، ولی 
زمــان به کارگیری آن و شــیوه آن با بحث 
تحقیقات کاربر متفاوت است. شاید بررسی 
یک سناریو این مسئله را شفاف تر کند. در 
بحث تحقیقات کاربر بر روی این ســناریو 
تاکید می شود که شما باید برای مشتریان 
این ویژگی را پیاده ســازی کنید چون این 
کار باعث خوشــحالی کاربر می شــود. این 
در حالی اســت که در بحث توسعه مشتری 
بر این ســناریو تاکید می شود که چه روال 
و فرآیندی باید طی شــود تــا از دید کاربر 
ارزشمند باشد و حاضر باشد برای آن واقعا 
پول پرداخت کند. همان طور که می بینید 
این دو بحث شــباهت ها و وابســتگی های 

زیادی با هم دارند.

 فرق توسعه مشتری با توسعه محصول
دغدغه اصلی در توسعه محصول این است 
که محصول یــا خدمت جدیــد در زمانی 
مشــخص به بازار برسد. در این فرآیند ابتدا 
یک مفهوم از محصول جدید در نظر گرفته 
می شود، ســپس نیازمندی های محصول 
استخراج می شــود. فرآیند توسعه مشتری 
موازی فرآیند توســعه محصــول صورت 
می گیرد و اگر این کار صورت بگیرد ضریب 
موفقیت محصــول افزایــش می یابد. این 
فرآیند باعث ایجاد یک دسته مشتری اولیه 
می شود که معموال در ادبیات استارت آپی 
به آن Customer Base گفته می شود. عالوه 
بر این شما مطمئن هستید که قبل از ارائه 
نسخه نهایی اولیه، تعدادی مشتری دارید 
که عالقه مند به پرداخت پول و اســتفاده از 
این محصول هستند. باز هم تاکید می شود 
که این دو فرآیند اگــر موازی یکدیگر و در 
کنار هم طی شــوند ریســک را به حداقل 
می رسانند و ضریب موفقیت استارت آپ را 

افزایش می دهند.

مدرسهاستارتآپ
S t a r t u p S c h o o l
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اورسون اسکات کارد

اگر تالش کنید و شکســت بخورید تقصیر شما 
نیست، اما اگر تالشی نکنید و شکست بخورید 

همه اش تقصیر خودتان است. 

در بحث 
توسعه مشتری 

عالوه بر 
تحلیل رفتار 

مصرف کننده، 
بر این نکته 

تمرکز 
می کنیم که 
چگونه رفتار 
مصرف کننده 

را تغییر دهیم 
تا خرید 

انجام شود و 
درنهایت این 
تغییر رفتار 
باعث ایجاد 

کسب وکاری 
پررونق و 

پایدار شود

مفهوم توسعه مشتری و شناخت و به کارگیری آن می تواند شما را ازیک استارت آپ موفق به شرکتی بزرگ تبدیل کند 
فرمولی ساده برای توسعه مشتریان

مهدی علیپور 
دکتر استارت آپ

گــزارش
R e p o r t

از کجا شروع کنیم؟

»ارائه 
آسانسوری« 

در زمینه 
جذب 

سرمایه گذار 
و ارائه ایده به 

آن ها به کار 
می رود. اینکه 
شما بین یک 
تا سه دقیقه، 

بتوانید خود را 
معرفی کنید

پنج گام اصلی در فرآیند 
توسعه مشتری

واژه نامه استارت آپی: 
ارائه آسانسوری
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برای اینکه مواردی را که توضیح دادیم در عمل تجربه 
کنید، یک تمرین پیشــنهاد می دهیــم. این تمرین 
می تواند به شــما کمک کند تا بــه کمک تیمتان به 
صورت گروهی اولین گام عملیاتی در زمینه توســعه 
مشــتری را بردارید و آن را به صورت گروهی تجربه 
کنید. این تمرین ســه گام دارد، و نباید بیشتر از یک 

ساعت زمان ببرد.
 تمرین شــماره 1: )زمان مورد نیــاز 15 دقیقه، 
10 دقیقــه طوفان فکری و 5 دقیقــه جمع بندی(: 
به صورت گروهی لیستی از پندارها و تصورات خود 
در مورد ایده و محصول جدیدی که می خواهید تولید 
کنید تهیه کنید. هر چیزی که به ذهنتان می رســد 

را یادداشــت کنید. تصور می کنید مشــتریان شما 
چه افرادی هســتند؟ فکر می کنید چه افرادی برای 
همکاری با شما در این پروژه اعالم آمادگی خواهند 
کرد؟ واکنش بازار چــه خواهد بود؟ همه این موارد 

را لیست کنید.
 تمرین شــماره 2: )زمان مورد نیاز 20 دقیقه، 10 
دقیقه طوفان فکری و 10 دقیقه جمع بندی(: هر تصور 
و فرضیه ای که در مورد مشکلی که حل می کنید و یا 
آورده ای که برای کاربران و مشــتریان احتمالی خود 
دارید را در قالب طوفان فکری لیســت کنید و بعد از 
آن به دســته بندی آن ها بپردازید. این فرضیات شما 
در مورد مشکلی که قرار اســت حل کنید از اهمیت 

بسیاربســیار باالیی برخوردارند. چون در آینده این 
موارد را باید اعتبارســنجی کنید و تایید و رد شدن 
این فرضیات تاثیر بسیار زیادی بر موفقیت و شکست 

شما دارد.
 تمرین شــماره 3: )زمان مورد نیــاز 20 دقیقه( 
پروفایل و پرونده مشتری احتمالی خودتان را در نظر 
بگیرید و مانند کارآگاه ویژگی های کاربری را در این 
بخش ترسیم کنید، ویژگی هایی که قرار است با کمک 
آن ها مشکلی را در مورد کاری خاص از مسیر مشتری 
بردارید. توجه داشته باشــید که باید به ویژگی هایی 
توجه داشته باشــید که در راســتا و محتوای پروژه 
شما هستند. افرادی که مورد هدف شما هستند چه 

ویژگی های مشترکی دارند؟ چه رفتارهایی را از خود 
بروز می دهند؟ یادتان باشــد همه این موارد فرضیه 
هستند و باید با استفاده از فرآیند اعتبارسنجی آن ها 

را تایید یا رد کنید.
این تمرین باعث می شــود فرضیات شــما مکتوب 
شوند. توجه داشته باشــید که اصال مهم نیست این 
فرضیات درست یا اشــتباه باشند، مهم این است که 
شما با استفاده از این تمرین هم اکنون منبع کاملی از 
فرضیات دارید که باید ببینید آیا  معتبرند یا خیر؟ در 
انجام این تمرین ها می توانید از ابزار بوم مدل ناب و یا 
تخته آزمایش، به عنوان ابزاری که در مورد فرضیات 

به شما جهت می دهند، استفاده کنید.

ستون

فرض کنید به طور اتفاقی در آسانسوری با یک 
سرمایه گذار هم سفر می شوید. حدودا یک دقیقه 
فرصت دارید تا از این شــرایط استفاده کنید و 
خودتان و ایده تان را بــه او معرفی کنید. »ارائه 
آسانسوری« اصطالحی است که در زمینه جذب 
ســرمایه گذار و ارائه ایده به آن ها به کار می رود. 
شما در زمانی محدود، که معموال بین یک تا سه 
دقیقه در نظر گرفته می شــود، باید قادر باشید 

خودتان را معرفی کنیــد، توضیح دهید که چه 
مشکلی یا فرصتی را در بازار تشخیص داده اید، 
چه راه حلی برای آن دارید و تاکنون چه کارهایی 
در راســتای آن انجام داده اید. به طور کلی این 
سبک ارائه تمرین بســیار خوب و مناسبی در 
راستای خالصه سازی ایده و چکیده کردن آن 
اســت. این ارائه باید کوتاه، خالصه و اثربخش 
باشد. جالب اســت بدانید که در بازدیدی که از 

شــتاب دهنده ای در آمریکا داشتم، آسانسوری 
ویژه برای ایــن کار در نظر گرفته شــده بود و 
به طور واقعی موسس و ســرمایه گذار در داخل 
آن هم سفر می شدند و موسس طی یک دقیقه 
و 20 ثانیه فرصت داشــت ایده خــود را ارائه و 
یا به اصطــالح Pitch کند. بعــد از این مرحله، 
ســرمایه گذار در صورت تمایــل و عالقه به آن 
ایده، برای بررســی ایده درخواست جلسات با 

زمان بیشتر را می کرد. یادتان باشد که در ارائه 
آسانسوری فرصت زیادی برای این کار ندارید، 
پس باید استراتژی محتوایی درستی را در نظر 
بگیرید تا بتوانید تاثیر مورد نظر را در این زمان 
کم داشته باشید. به این فکر کنید که چه سواالت 
احتمالی ممکن اســت در ذهن سرمایه گذار یا 
فــرد مورد نظر ایجاد شــود و از قبل برای آن ها 

جواب هایی چکیده آماده کنید.  

Elevator Pitch

C o l u m n

12 تیر 1395 . سال اول .  شماره هفدهم



دکتر شریعتی
اگر قادر نیستی خود را باال ببری همانند سیب 

باش تا با افتادنت اندیشه ای را باال ببری. 

اکوسیستم
E c o s y s t e m
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برخی 
معتقدند 

سرمایه کافی 
است اما به طور 

درست از 
آن استفاده 
نمی شود و 

بعضی دیگر 
معتقدند 

تازه تاسیس ها 
دارای کمبود 

سرمایه 
هستند. 
بسیاری 
از افراد 

معتقدند برای 
تازه تاسیس ها 

باید سرمایه 
ایجاد شود

چشمانداز
L a n d s c a p e

واقعیت دیجیتالی خاورمیانه در گفت وگو با موسس وب سایت عرب نت

تغییر قوانین و طرز فکر سرمایه گذاران و دولت های محلی مهم ترین چالش رسیدن به اکوسیستم هوشمند است

خاورمیانه از جالب ترین مناطقی اســت که تحت 
پوشش فناوری دیجیتال قرار گرفته است. برای 
اینکه واقعا بفهمیم چــه چیزهایی از این منطقه 
حاصل می شــوند، از آفریقای شــمالی گرفته تا 
خلیج فارس، فکر کردیم ایده خوبی اســت که با 

»عمر کریستیس« صحبت کنیم.
او فارغ التحصیل دانشگاه »ییل« و در حال حاضر 
موسس و مدیر اجرایی وب سایت عرب نت است. 
عرب نت مرکز فعالیت بازاریابی دیجیتالی به عنوان 
تکنیک تخصصی کسب وکار در خاورمیانه است، 
کــه کنفرانس های مختلفــی در منطقه برگزار 
کرده اســت.هدف این مصاحبــه، فهمیدن این 
مسئله بود که رسانه عمومی و گرایش دیجیتالی 
در منطقه منا )خاورمیانه به اضافه شمال آفریقا(

چگونه است. 

 اول از همــه، چه چیزی باعث شــد پروژه 
عرب نت را شروع کنید؟

من عرب نت را در سال 2010 شروع کردم، چراکه 
احساس کردم متخصصان در سراسر خاورمیانه 
مکانی برای مالقات و به اشتراک گذاشتن تجربیات 
خود ندارند و کارآفرینان دسترســی مناسبی به 
سرمایه گذاران نداشتند. بنابراین تصمیم گرفتیم 

پلتفرمی را برای برآوردن این نیازها ایجاد کنیم. 
سهامداران صنعت را دور هم جمع کردیم و برای 
کارآفرینان موقعیتی برای بیان ایده هایشان ایجاد 
کردیــم. از آن زمان به بعــد، نمونه کارهای خود 
را از فعالیت در ســه کنفرانس اصلی ســاالنه در 
دبی، ریاح و بیروت توســعه بخشیدیم. همچنین 
تورنمنت توسعه دهنده عرب نت را سامان دادیم 
که ترکیب منطقه ای برای مشخص کردن بهترین 

برنامه نویس وب و موبایل در خاورمیانه بود.
 

 مرزهای فرهنگی و زبانی که اکوسیســتم 
دیجیتالی عرب را تعریف می کند چیست؟

اکوسیســتم دیجیتالــی عرب از کشــورهای 
خلیج فارس )عربستان ســعودی، کویت، قطر، 
امارات متحده عربی و...( تا خاور شــرق )لبنان، 
ســوریه، فلســطین و...( و تا آفریقای شمالی 
)مصر، الجزایر، تونس، مراکش و...( گســترش 
می یابــد. در حالی که منطقه به طور رســمی 
به زبان مشــابه صحبت می کنــد، گویش های 
محاوره استفاده شــده توســط دیگر مناطق و 
حتی کشــورهای مختلف به طور چشمگیری 

متفاوت هستند.
امروز من معتقدم که خلیج فارس، خاور شــرق و 
مصر بافت فشرده ای دارند. اما کشورهای آفریقای 
شــمالی هنوز تاحدی از بقیه اکوسیســتم جدا 
هســتند، که علت آن تاحدی فاصله جغرافیایی 
آن هاست، و بخش دیگر به دلیل استفاده آن ها از 
زبان فرانسوی است که آن ها را از دیگر قسمت های 

منطقه جدا کرده است.

  به نظر شما بیشترین تمایل اینترنتی مرتبط 
در خاورمیانه و آفریقای شمالی چیست؟

پلتفرم های تجارت الکترونیکی در منا بیشــترین 
سرمایه گذاری را با عوامل عمده ایجاد کرده اند که 
هرکدام از این ها 20 میلیون دالر در سرمایه گذاری 
نقش داشتند. خرید آنالین در منطقه یک میلیارد 
دالر برآورد شده و تراکنش آنالین به 15 میلیارد دالر 
رسیده است. در عربستان سعودی سیل عظیمی از 
شرکت های ویدئویی دیجیتال را می بینیم. واقعیت 
شناخته شده کوچک این است که عربستان سعودی 
بزرگ ترین مصرف کننــده برنامه ویدئوی یوتیوب 
در دنیاســت. شــرکت های تولیدکننــده داخلی 
یوتیوب مثل یوترن و تلفاز 11 بیشترین کیفیت و 
محبوب ترین فیلم ها را با چندین میلیون بیننده در 
هر قسمت به خود اختصاص داده اند. آگهی بازرگانی 
آنالین نیز با بودجه تبلیغاتی دیجیتالی 300 میلیون 
دالری در ســال 2013 رو به افزایش است و رشد 

ساالنه 35 درصدی دارد.
 

 فیس بوک، لینکدیــن و یوتیوب در منطقه 
بسیار وسیع و گســترده هستند. آیا پلتفرم 
رسانه عمومی با مبنای داخلی می شناسید که 

دارای تعداد زیادی کاربر در سطح دنیا باشد؟
پلتفرم رســانه عمومی با اســاس داخلی با تعداد 
باالی کاربران و مصرف وجود ندارد، اما شبکه های 
اجتماعی جهانی در منطقه رو به افزایش شــدید 
هســتند. مخصوصــا پلتفرم هایی مثــل توییتر 
و اینستاگرام بســیار ســریع با افزایش کاربر در 
منطقه خلیج فارس مواجه هستند. اما شبکه های 

اجتماعی جهانی به روش نوآوری در منطقه مورد 
اســتفاده قرار می گیرند. یک مثــال بین المللی 
تجــارت الکترونیکــی اینســتاگرام اســت. در 
کشورهای خلیج فارس ما پدیده فروشگاه هایی را 
دیده ایم که بسیار موردپسند عموم مردم هستند. 
یا مدیریت محصوالت موجــود در بازار یا فروش 
محصوالت خانگی )مخصوصا غذا و مد( که توسط 
خانم های خانه دار راه اندازی می شوند و به صدها و 
هزارها دنبال کننده دست می یابند، در این منطقه 

از دنیا دیده می شود.
 

 شما با تازه تاسیس کنندگان دیجیتالی نیز کار 
می کنید؟ چه مدل از تجارت های جدید بهترین 

موقعیت موفقیت آمیز را دارند؟
تازه تاســیس کنندگانی کــه بهتریــن موقعیت 
موفقیت آمیز را در خاورمیانــه دارند، مدل های 
تجارت تراکنشــی هستند که شامل شرکت های 
تجارت الکترونیک، تجارت هایی با مبنای اشتراک 
و... می شوند. همچنین افزایش سود در تجارت های 
»بی تو بــی« را می بینیم. این مدل ها ســریع به 
بازدهی می رســند و برای شرکت امکان موفقیت 

بیشتری را فراهم می کنند.

 چه انتظاری می توانیم از این گردهمایی شما 
داشته باشیم؟

عرب نت بیــروت بزرگ تریــن گردهمایی برای 
خالقان دیجیتالی در منطقه عرب اســت. قطعا 
این گردهمایی مزایای بسیاری برای اکوسیستم 

فناوری دیجیتال در منطقه خواهد بود.

دبی شهری اســت برای افراد سراسر دنیا. مرکزی 
برای فعالیــت و ارتباط بیــن بخش های مختلف 

کسب وکارهای چندملیتی.
کامــران صدیق، معــاون و مدیــرکل پایه گذاری 
نوآوری این شهر و پایه گذار سرمایه گذاری داخلی، 
در گفت وگویی علــت انتخاب دبی را برای میزبانی 
گردهمایی شهر زندگی هوشمند، که در برج جمیرا 
برگزار شد، بیان می کند. صدیق، که برگزارکننده 
این گردهمایی بود، می گوید که انتخاب شهر دبی 
به عنوان میزبان این نمایشــگاه اتفاقی نبوده است 
و اذعان داشت که این شــهر دارای مردمی فعال با 
تکنولوژی پیشرفته اســت که عالقه مند به انتقال 

دانش هستند.
صدیــق و ســازمان دهندگان این نمایشــگاه به 
دنبــال این بودند که این اتفاق مکانی باشــد برای 
مالقات بین عموم و بخش خصوصی که متشــکل 
از تصمیم گیرنده هــا، ســخنگویان بین المللــی، 
تحصیل کرده ها و کارآفرینان می شــود، تا با هم به 
تعریفی از شهرهای هوشمند و تشکیل دهندگان 

آن برسند. 

شــرکت کنندگان بر این واقعیــت توافق کردند 
کــه اکوسیســتم هوشــمند جایــی اســت که 
تصمیم گیرندگان در تمامی ســطوح آن درگیرند. 
»کمال حسن« تاسیس کننده و مدیرکل باالبرنده 
»آی 360« اظهار داشت: »از نظر من یک اکوسیستم 
هوشــمند آن اســت که بر تکنولوژی اتکا  کند و 
نوآوری را توسعه دهد و همه حزب ها از قبیل دولت، 
موسسات و زیرسازمان ها درگیر آن باشند.« حسن 
اعتقاد دارد که منطقه منا هنوز یک اکوسیســتم 
هوشمند نیست، زیرا هنوز در زمینه هماهنگی بین 
حزب ها برای رســیدن به موفقیت اکوسیستمی 

کمبود دارد.
طی این گردهمایی شرکت کنندگان برای تعریف 
اجزای الزم برای ساختن اکوسیستم هوشمند تالش 
کردند و اگرچه قبول داشتند هیچ دستور جادویی 
وجود ندارد، یک سری اقدامات اولیه را به شرح ذیل 

مطرح کردند:
پذیرش یــک دیدگاه قابل فهم: حســن می گوید: 
»اگر چنین دیدگاهی را بپذیریم و به هر بخشــی 
از قبیل بانک یا کارآفرینی چیــزی را که نیاز دارد 

بدهیم، همه چیز خوب پیش خواهد رفت.« او اعتقاد 
دارد شــتاب دهنده ها از آنجایی که نقش مهمی در 
کل مجموعه دارند، با توجه به ســرمایه گذاری در 
تکنولوژی به اکوسیســتم امکان سرمایه گذاری بر 

روی کارآفرینان را می دهد.
تغییــر قوانین: موضوع قوانین تقریبا همیشــه در 
گردهمایی های کارآفرینی در امارات متحده عربی 
مورد بحث اســت زیرا چالشی اساسی هستند و در 
حال حاضر مشکل دولت ورشکستگی است که بر 

روی آن کار می کند.
تغییر طــرز فکر: برای تمامی عوامل اکوسیســتم 
موضوع اساســی برای هماهنگی با یکدیگر تغییر 
طرز فکر است. »یوســف موتاوا« رئیس بین الملل 
در »دی پــی ورلد« بر ضرورت نوآوری ســازگار با 
محیط و فرهنگ تاکید کرد که به کارآفرینان اجازه 
می دهد بدون اینکه قضاوت شوند آزمایش کنند. 
همچنین »کن سینگر«، مدیر مرکز کارآفرینی و 
تکنولوژی، روی بهبود روابط بین شرکت های بزرگ 

و تازه تاسیس تاکید دارد. 
بهبود شرایط ریسک کردن: وقتی طرز فکرها تغییر 

کند ریسک کردن ممکن می شود. سینگر معتقد 
است اکوسیستم منطقه باید به کارآفرینان که ریسک 

می کنند شانس دوباره بدهد.
تسهیل سرمایه گذاری: شرکت کنندگان بر ماهیت 
چالش سرمایه گذاری که دنیای عرب با آن روبه رو 
است توافق نکردند. برخی معتقدند سرمایه کافی 
است اما به طور درســت از آن استفاده نمی شود و 
بعضی دیگر معتقدند تازه تاسیس ها دارای کمبود 
ســرمایه هستند. بســیاری از افراد معتقدند برای 
تازه تاسیس ها باید سرمایه ایجاد شود. در هر صورت 
قضیه این اســت که منطقه دچار کمبود سرمایه 
مشترک اســت که دو دلیل دارد؛ اول اینکه تعداد 
تازه تاسیس ها کم اســت و دلیل دوم این است که 

سرمایه مشترک هنوز چندان نیست.
مسیر اکوسیســتم هوشــمند برای کارآفرینان 
عرب ســخت و طوالنی اســت، اما کامران صدیق 
و ســازمان دهندگان بــا گــرد هــم آوردن این 
شرکت کنندگان سعی کردند ســرمایه گذاری را 
تثبیت بخشند. این گردهمایی دوبار در سال برگزار 

می شود.

دبی در جستجوی اکوسیستم هوشمند

حامد رسولی

ترجمه

عربستان سعودی 
بزرگ ترین 

مصرف کننده 
برنامه ویدئوی 

یوتیوب در 
دنیاست. 

شرکت های 
تولیدکننده 

داخلی یوتیوب 
مثل یوترن 
و تلفاز 11 

بیشترین کیفیت 
و محبوب ترین 

فیلم ها را با 
چندین میلیون 

بیننده در هر 
قسمت به خود 

اختصاص داده اند

جذابیت های اکوسیستم عربی

یک لغت عجیب با 
استفاده نادرست

در دنیای تجارت و رسانه لغت »اکوسیستم« به 
لغتی عمومی تبدیل شده، اما از آن به درستی 
اســتفاده نمی شود که این مســئله منجر به 
بروز مشکالتی برای مدیران ارشد شرکت ها 
شده اســت. افراد معموال معنای واقعی این 
لغت را در نظر نمی گیرند و درک و اســتفاده 
نادرست از این لغت منجر به ناکارآمدی آن در 
موقعیت های تجارتی شده است. لغات و نحوه 
استفاده ما از آن ها بسیار مهم است. برای مثال 
»سواد« به طور مشــخص به مهارت فرد در 
خواندن و نوشتن مربوط می شود، ولی اخیرا به 
»صالحیت« نیز ارتباط داده شده است. کسی 
که از لحاظ فیزیکی در ســطح باالیی است، 
مهارت حرکت با این صالحیت را دارد. کسی 
که از لحاظ مالی در سطح باالیی قرار گرفته، 
مهارت و اعتمادبه نفس برای تصمیمات خوب 
اقتصادی را دارد. حاال همین اتفاق برای قرض 

کردن لغت اکوسیستم رخ داده است.
 وقتــی کلمه ای را از ســایر متن ها وام 

می گیرید، معنی آن را حفظ کنید
اگر از متن های دیگــر، لغت قرض می کنیم، 
باید معنای اصلی کلمه حفظ شود یا حداقل 
با دقت از آن استفاده شود. کلمه اکوسیستم 
از لغت »اکولوژی« آمده است. طبق فرهنگ 
آکســفورد، ایــن کلمه به این صــورت معنا 
می شود: »یک انجمن بیولوژیکی برای تعامل 

موجودات زنده و محیط فیزیکی آن ها.«
 حاال باید گفت اکوسیســتم دیجیتالی 

چیست
افرادی کــه پیرامون فنــاوری دیجیتال کار 
می کنند و حرف می زنند جدیدا اکوسیستم را 
به دایره لغات خود اضافه کرده اند. در اینجا دو 
مثال مطرح است: 1( یک اکوسیستم آنالین 
از بازی هــای اجتماعی، موســیقی، خرید، 
اخبار، فیلم و... 2( فضای فیزیکی شکل گرفته 

پیرامون این شبکه های دیجیتالی.
نکته ای که این مثال ها دقیقا نشــان می دهد 
این اســت که مردم از لغت اکوسیستم برای 
ارجاع به کانال هــای مختلفی که در آن متن 
منتشر می کنند استفاده می کنند. مهم نیست 
محتوای آن راجع به یک بازاریابی پرسروصدا 
باشــد یا یــک کودک نابغــه، از نظــر آن ها 
اکوسیســتم مجموع همه این بخش هاست. 
دانستن اینکه هرکدام از این قسمت ها متفاوت 
هستند خیلی مهم است. کانال ها بینندگان 
مربوط به خود را دارند و هرکانال هدف خاص 
خود را دارد. بنابراین درک اینکه هر بخش از 
اکوسیستم برای خود چیزی مجزاست بسیار 

مهم است.
 چهارچوب تجارت آنالین

وقتی صحبت از وب ســایت ها و گوشی های 
هوشــمند و اپلیکیشــن های دســکتاپ و 
رســانه های اجتماعی و خدمات می شــود، 
می توان گفت بعضی از تجارت ها به ســختی 
می توانند بر روی کارشان تمرکز داشته باشند.

از لغت »اکوسیســتم های دیجیتالی« قبال 
دیگران اســتفاده کرده اند، اما من هیچ لغت 
مناسبی برای تعریف این واژه پیدا نمی شود. 
چراکه اکثــرا تکنیکی، انتزاعــی یا پیچیده 
هستند. برای تجارت واقعی که سعی در توسعه 
اســتراتژی دیجیتال و اجــرای آنالین دارد، 
مفید نیستند. در ادامه تعریفی از اکوسیستم 

دیجیتالی ارائه شده است:
»اکوسیستم دیجیتالی برای یک تجارت خاص 
است که ترکیبی است از فناوری های دیجیتالی 
مرتبط، مردمی که بــا آن ها تعامل می کنند و 
پروســه های تجاری و فناوری های مربوط به 
آن.« ارتباطات تعاملی ارتباطاتی هســتند که 
عناصر سیستم را کنار هم نگه می دارند. در یک 
درخت ارتباطاتی که تودرتو هستند، جریان های 
فیزیکی و شیمیایی اند که فرآیندهای داخلی را 
مدیریت می کنند. جریان اطالعات ارتباطات 
تعاملی برای بســیاری از سیستم ها مخصوصا 
سیســتم های دیجیتالی ضروری به شــمار 
می روند. اکوسیستم ها در مقایسه با سیستم ها 
یک آنالوژی بــرای تجارت هــای دیجیتالی 
محسوب می شوند: اولین بخش آنالوژی درون 
نمایندگان هوشــمند، خودمختار و منعطف 
قرار می گیرند که بخشــی از این سیســتم ها 
هستند و انجمن ها نیز با آن ها شکل گرفته اند. 
اکوسیستم چه بیولوژیکی باشد و چه دیجیتالی، 
این نمایندگان خودمختار و انجمن ها عناصر 
ضروری برای عملکرد این سیستم ها خواهند 
بود. یکی دیگــر از جنبه های مهم این آنالوژی 
روشی است که از طریق آن این سیستم ها وقتی 
عناصر اضافه یا حذف می شوند، تکامل می یابند. 
اکوسیستم های دیجیتالی دارای سرعت باال با 
عناصر اضافه یا حذف شده هستند و تجارت ها 

باید بتوانند در مورد تکامل مسائل فکر کنند.
 اکوسیستم های دیجیتالی

اکوسیســتم های دیجیتالی در یک تجارت، 
ترکیبی هســتند از موارد دیجیتالی مرتبط، 
مردم تعامل کننــده با آن هــا و فرآیندهای 
تجارت و تکنولوژی که از همه این ها پشتیبانی 

می کند.
تاچ پوینت ها در سیستم دیجیتالی مجموعه ای 
از عناصــر در اکوسیســتم دیجیتالی برای 
یک تجارت هســتند که در سه گروه زیر قرار 

می گیرند:
 کنترل شده: وب سایت ها و اپلیکیشن  های 

موبایل و دسکتاپ
 اجتماعی: فیس بــوک، توییتر، یوتیوب و 

لینکدین
 شــخص ثالث: موتورهای جســتجو و 

سرویس های اجتماعی
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هدف بسیاری از کسب وکارهای امروزی که پا به 
عرصه وجود می گذارند، تبدیل شدن به برندی 
معتبر و شناخته شده است، به طوری که تنها 
نام آن برند مصرف کنندگان را به ســوی خرید 
محصوالت آن جلب کند، اما به خاطر داشــته 
باشید که تنها از راه بازاریابی موفق می توان به 
نام تجاری مورد نظر خود دســت یافت. در این 
گزارش تالش می کنیم به بیان تفاوت بین دو 
مفهوم بازاریابی و نام تجاری بپردازیم و به چند 
اشــتباه رایجی که در زمینه برند شدن وجود 

دارد، اشاره کنیم.
 نام تجاری باید چه فاکتورهایی داشــته 

باشد؟
برای رســیدن به نام تجاری باید در وهله اول 
تعریف دقیقی از مفهوم آن داشــته باشید. نام 
تجاری شــامل لوگو، رنگ ها و طرح وب سایت 
است، به این معنا که مناسب ترین لوگو را باید 
برای برند خود انتخاب کنید و رنگ انتخاب شده 

نیز باید تا حد ممکن ویژگی کسب وکار مورد نظر 
را در خود داشته باشد. در کنار طراحی وب سایت 
و حضور فعال در صفحات اجتماعی، تشــکیل 
دادن کمپین های تبلیغاتی به منظور بازاریابی 
در کانال های تلویزیونی، بیلبوردهای تبلیغاتی، 
ســاختن کلیپ های مربوط به برند مذکور و... 
نیز از فعالیت های مهم به منظور داشــتن یک 
نام تجاری موفق اســت. این موارد از مهم ترین 
ابزارهای بازاریابی هستند که به کسب وکارهای 
مختلف اجازه برند شدن می دهند.  انتخاب دقیق 
لوگو، رنگ ها، طرح ها، حضور مناسب در فضای 
اینترنتی و... از موارد ضروری برای تبلیغ موفق 

و رسیدن به نام تجاری معتبر است.
 چند اشتباه رایج در مورد دو مفهوم

تفاوت اصلــی که بین بازاریابــی و نام تجاری 
وجود دارد این اســت کــه بازاریابی مجموعه 
فعالیت ها، ابزارها و استراتژی هایی است که هر 
کسب وکاری به منظور ترویج و شناساندن خود 
به کار می برد. این ابزارها نیز طیف گسترده ای 
را تشــکیل می دهند: رســانه های اجتماعی، 
تلفن های همراه، جستجوی محلی، تبلیغات 
سنتی و... در مقابل نام تجاری پیام و فرهنگی 
است که ترویج شده و بین مصرف کنندگان نفوذ 
کرده و سمبلی از کســب وکار مورد نظر است. 
تصورات غلــط و رایجی که در مورد نام تجاری 
بین مردم وجود دارد، به چندین شاخه تقسیم 
می شوند. مخلوط کردن نام تجاری و بازاریابی 
از اشتباهات رایجی اســت که در رابطه با برند 
وجود دارد. مفهوم برند بسیار عمیق تر از بازاریابی 
است. ابزارهای بازاریابی تنها به برقراری ارتباط 
بین نام تجاری و پیام تبلیغاتی می پردازند، به 
بیان دیگر نام تجاری دربردارنده پیام تبلیغاتی 
و هویت کسب وکار شماست و بنابراین مفهومی 
گسترده تر از بازاریابی دارد. تصور اشتباه دیگری 
که در مورد برند شدن وجود دارد این است که 
اگر نام تجاری خود را به دست آورید، به قدرت 
نهایی می رســید، به این معنا که اگر صاحبان 
کســب وکارهای مختلف با انجام فعالیت های 
بازاریابی متنوع بتوانند به یک نام تجاری دست 
یابند و برند شناخته شده ای شــوند، دلیل بر 
این نیســت که به نهایت قدرت و شــهرت در 
کسب وکار خود رسیده باشند. مرحله مهم تری 
که برای تثبیت برند و برتری کســب وکار خود 
الزم دارید، این اســت که بازخورد نام تجاری 
خود را در میان مشتریان پیگیری کنید و تنها 
بــه یافتن نام تجاری اکتفــا نکنید. برندی که 
مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار ندهد محکوم 
به شکست است و مدت زمان زیادی نمی تواند 
موقعیت خود را حفظ کند. بنابراین سعی کنید 
از طریق رصد مشتریان و در نظر گرفتن میزان 
بازگشــت آن ها به ســوی محصولتان، فرایند 
بازاریابی خود را به روزرسانی کنید و درنهایت 

نام تجاری تان را زنده نگه  دارید.

اول بازاریابی
بعد نام تجاری

پوما با پنج 
اولویت اساسی 
و استراتژیک، 
استقرار مجدد 

در جایگاه 
سریع ترین برند 
ورزشی جهان، 

بهبود تولید 
محصوالت، 
بهینه سازی 

کیفیت 
توزیع، سرعت 

بخشیدن به 
سازمان و 

زیرساخت های 
آن و تجدید 

زیرساخت های 
فناوری 

اطالعات سعی 
دارد گوی 

سبقت را از رقبا 
برباید

توجه به حفظ و استقرار جایگاه پوما در میان 
برندهای ورزشــی، بهبود کیفیت محصوالت 
و کانال های توزیع، افزایش زیرســاخت ها و 
همگام بودن با فناوری هــای جدید، در کنار 
قرارگیری در یک فضای رقابتی میان ســایر 
برندهای ورزشی، پوما را به یکی از برندهای 
مهم و تاثیرگذار محصوالت ورزشــی جهان 

تبدیل کرده است.

برند شناخته شده پوما در میان محصوالت ورزشی 
جهان جایــگاه منحصربه فردی یافتــه و به یکی از 
برندهای معتبر ورزشی جهان تبدیل شده است که 
در کنار برندهای مشــهوری مانند آدیداس، نایک، 
ریباک و... نقش مهمی در تجارت پوشــاک ورزشی 
ایفا می کند. این شــرکت آلمانی که در سال 1924 
توسط دو برادر تاسیس شد، طی نزدیک به یک قرن 
توانست تبدیل به نامی شناخته شده در جهان شود؛ به 
طوری که محصوالت این برند در بیش از 120 کشور 
جهان به فروش می رسد و با استخدام بیش از 11 هزار 
کارمند، یکی از تولیدکنندگان بزرگ پوشاک و لوازم 
ورزشی جهان به شمار می رود. در این گزارش تالش 
می کنیم موفقیت این شرکت را در راه تبدیل شدن 

به برندی جهانی بررسی کنیم.

 اولویت های استراتژیک پوما
گروه تولیــدی پوما با در نظر گرفتــن پنج اولویت 
اساسی و استراتژیک، سعی در بهبود بخشیدن به روند 
پیشرفت این شرکت دارد. این پنج اولویت عبارت اند از 
استقرار مجدد پوما در جایگاه سریع ترین برند ورزشی 
جهان، بهبود تولید محصوالت، بهینه سازی کیفیت 
توزیع، سرعت بخشیدن به سازمان و زیرساخت های 
آن و تجدید زیرساخت های فناوری اطالعات. استقرار 
مجدد پوما به عنوان برندی ورزشی، رویکردی است 
که از سال 2014 توســط گروه های تحقیقاتی این 

کمپانی شروع شــده و هدف آن باقی ماندن پوما در 
جایگاه معتبر خود در میان دیگر برندهای ورزشــی 
اســت، در این مرحله تیــم تولیدکننده پوما تالش 
می کند با ارائــه محصوالتی که همــگام با ورزش 
است شــجاعت، اعتمادبه نفس و نشــاط را در بین 

مصرف کنندگان ترویج و جایگاه خود را حفظ کند.
استراتژی بهبود محصوالت نیز یکی از رویکردهای 
مهــم پومــا در جهت ارائــه محصــوالت خاص و 
منحصربه فرد است که از سال 2015 روی آن تمرکز 
ویژه ای دارد. در این رویکرد، طراحی منحصربه فرد و 
استفاده از فناوری های نوآورانه در تولید محصوالت، 
در دستور کار تولیدکنندگان این برند قرار گرفته است. 
خصوصا معرفی کفش های جدید زنانه که طراحی و 
رنگ بندی های خاصی داشــته اند، در همین راستا 
بوده است. بهبود کیفیت توزیع نیز ازجمله اقدامات 
استراتژیک پوما برای حفظ موقعیت جهانی خود بوده، 
ارتباط با خرده فروشی های مشهور جهانی و بهبود 
کیفیت فروشــگاه ها ازجمله اقدامات گروه پخش و 
توزیع پوما در این زمینه بوده است، ضمن اینکه فروش 
و توزیع آنالین نیز به عنوان یکی از شیوه های جدید 
فروش در دستور کار این کمپانی قرار گرفته و سعی 
در بهبود کیفیت آن دارد. سرعت بخشیدن به ساختار 
این کمپانی و افزایش زیرساخت های آن یکی دیگر 
از اولویت های استراتژیک برند پوما محسوب می شود 
که از طریق گسترش تعداد نمایندگی های این برند 
در سایر کشورهای جهان پیگیری می شود. افزایش 
نمایندگی ها در کنار بهبود کیفیت آن ها از اولویت های 
اصلی پوما در این استراتژی به شمار می روند. استفاده 
از فناوری اطالعات و بهبود زیرســاخت های آن نیز 
ازجمله رویکردهای مهم پوما برای پیشــرفت های 
بیشتر آن بوده است. با ظهور فناوری های جدید، پوما 
نیز خود را از این سیستم ها بی نیاز ندیده و با استخدام 
تیم های تحقیقاتی متخصص، سعی در بهبود کیفیت 
فناوری های خود داشته و با ارائه سیستم عامل های 
پیشــرفته به دنبال بهبود کیفیت طراحی، توسعه و 

برنامه ریزی های خود است.

 زنان، آینده این شرکت هستند
توجه به زنان به عنوان یک گروه مصرف کننده بزرگ 

برای محصوالت پوما، ازجملــه اقدامات جدید این 
برند است که خصوصا با ساختن کلیپ های تبلیغاتی 
و فعالیت گسترده در شبکه های اجتماعی به صورت 
گسترده ای دنبال می شود. تیم تحقیقاتی و تولیدی 
پوما در سال های اخیر به این اعتقاد رسیده است که 
آینده این کمپانی از آن زنان اســت. آن ها معتقدند 
حضور گســترده زنان در فعالیت های ورزشــی که 
هرساله گسترش بیشتری نیز پیدا می کند، می تواند 
عاملی تاثیرگــذاری در زمینه آینده محصوالت این 
شرکت باشد. ضمن اینکه در حال حاضر طرح های 
ورزشی پوشاک زنان در زمینه مد و فشن جهانی نیز 
بسیار تاثیرگذار بوده و طرح هایی که در این زمینه ارائه 
می شوند، بیشتر حال و هوای محصوالت ورزشی را 
دارند. تیم بازاریابی پوما نیز به این نکته توجه ویژه ای 
داشته و با همکاری ستاره های معروف جهانی مانند 
ریحانا )خواننده سرشناس آمریکایی(، تمرکز عمده ای 
روی پوشاک ورزشی زنانه از خود نشان داده است. این 
خواننده خصوصا در زمینه معرفی مدل های جدید 
کفش های ورزشی زنانه پوما، فعالیت چشم گیری در 

سال های اخیر داشته است.

 راه اندازی کمپین هــای بزرگ تبلیغاتی در 
صفحات اجتماعی

در ســال های اخیر، حضور در رسانه های اجتماعی 
یکی از رویکردهای مهــم تبلیغاتی تولیدکنندگان 
بزرگ جهانی است که برند پوما نیز از این روند برکنار 
نمانده است. فیس بوک، توییتر، اینستاگرام و... ازجمله 
صفحات مهم اجتماعی هستند که در دنیای تجارت 
امــروز نقش مهمی ایفا می کنند. در همین راســتا 
یکی از اقدامات خالقه برند پوما در ســال های اخیر، 
راه اندازی یک کمپین بزرگ تبلیغاتی در فیس بوک 
بوده اســت با عنوان »پوما: آخرین پادشاه کفش و 
پوشاک فوتبال«. در این کمپین، کاربران فیس بوکی 
می توانستند عکس ها و پوسترهای مورد نظر خود را در 
ارتباط با محصوالت ورزشی پوما به اشتراک بگذارند 
و حتی از تصویر خودشان استفاده کنند. همچنین به 
جای قرار دادن عکس، کاربران می توانستند طرحی 
نیز در زمینه محصوالت پوما ارائه دهند. این کمپین 
به کاربران فیس بوکی پوما این فرصت را می داد که 

خالقیت خود را با دیگر طرفداران این برند به اشتراک 
بگذارد و در یک کمپین پرهیجان شرکت کنند، ضمن 
اینکه می توانستند تصاویر و طرح های مورد نظر خود 
را در توییتر نیز به اشــتراک بگذارند. راه اندازی این 
کمپین هیجان انگیز، ضمن اینکــه طرفداران برند 
پوما را در روند بازاریابی این شرکت شریک می کرد، 
از طریــق به اشــتراک گذاری طرح ها و عکس های 
کاربران در سایر صفحات اجتماعی مانند توییتر، دایره 

بازاریابی خود را نیز گسترده تر می کرد.

 فضای رقابتی، محرکی تاثیرگذار
تنوع برندهای مختلف در زمینه محصوالت ورزشی 
می تواند نقطــه قوتی برای این برندها در نظر گرفته 
شــود. نایک، آدیداس، ریباک، پوما و... در محیطی 
سرســخت و رقابتی در کنــار یکدیگر بــه تولید 
محصوالت مختلف ورزشــی می پردازند. محققان 
بازاریابی معتقدند که حضور در فضای رقابتی می تواند 
به عنوان اهرمی مثبت برای برندها در نظر گرفته شود. 
برند پوما نیز از این اصل برکنار نبوده و با قرار گرفتن 
در محیط رقابتی، سعی در بهبود روش های بازاریابی 
و کیفیت محصوالت خود دارد. کارنامه فروش جهانی 
این برند و جایگاهی که در ســطح جهان یافته نیز 
به خوبی بیانگر این نکته است که فضای رقابتی موجود 
در میان برندهای ورزشــی، عامل مثبتی در جهت 

تقویت و پیشرفت برند پوما بوده است.

 پوما، اسپانسر ستارگان
یکی از استراتژی های مهمی که بسیاری از برندهای 
معروف جهان برای شــهرت و اعتبار بیشــتر خود 
بــه کار می گیرند، حمایت و پشــتیبانی از افراد و یا 
گروه های معروف جهانی است. برند پوما نیز به عنوان 
تولیدکننده محصوالت ورزشی، اسپانسر بسیاری از 
ســتارگان معروف دنیای ورزش بوده، به طوری که 
بسیاری از مصرف کنندگان جهانی این برند، لوگوی 
خاص آن را در کنار برخی چهره های معروف دنیای 
ورزش به خاطر می آورند. پله، انزو فرانچسکولی، دیگو 
مارادونا و لوتــار ماتئوس ازجمله چهره های معروف 
ورزش جهان به شــمار می روند که نام پوما در کنار 

آن ها به شهرت بیشتری رسیده است.

فهیمه خراسانی

گزارش
R e p o r t

استراتژی های تبلیغاتی برند پوما
برای ماندن در فضای رقابتی پوشاک ورزشی

آخرینپادشاه!

پرش گربه سان به سوی قدرت و برتری

نیازمندی هایــ  استخدامیــ
اگر دنبال شغل مناسب می گردید

اگر دنبال نیروی با مهارت خوب می گردید
اینجا جای شماست
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 بیشتر افراد جهان با شنیدن نام پوما، پرش گربه سانی 
وحشی را به خاطر می آورند که با قدرت و انعطاف پذیری 

باال و بسیار زیبا روی نام پوما در حرکت است.
لوگوی برند پوما که در ســال 1948 طراحی شد، با 
تغییرات اندکی تاکنون به همان شکل اولیه خود باقی 
مانده اســت. ترکیب کلی این لوگوی شناخته شده 
شــامل پرش یک حیوان و حروف کلمــه پوما با قلم 

مفهومی که منتقل می کند شجاعت، اعتمادبه نفس و 
قدرت است. در این میان خصوصا فونت جسورانه این 
لوگو در انتقال این مفاهیم بسیار موثر واقع شده است. 
استفاده از قلم درشت و رنگ سیاه برای نوشتن کلمه 
پوما در پرش هنرنمایانه گربه سان وحشی آن، به خوبی 
می تواند حس قدرت، برتری و اعتمادبه نفس را در میان 

بینندگان ایجاد کند.

درشــت اســت. حیوانی از خانواده گربه ســانان که 
می تواند گربه، شیر یا پلنگ باشــد، با جهشی زیبا و 
خاص در لوگوی این برند مشــخص شــده است که 
مفاهیمی از شجاعت و قدرت را به ذهن بینندگان این 

لوگو متبادر می کند. دو رنگ ســیاه و سفیدی که در 
لوگوی پوما به کار رفته نیز مفاهیم قدرت و برتری را 
انتقال می دهند. به طور کلی می توان گفت نشان پوما 
ترکیبی کلی از حروف، تصاویر و رنگ است و مهم ترین 
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ستون
C o l u m n

ماریــهبونه
هیچ احساســی رهایی و آزادی بیشــتری را به 
کسی نخواهد داد مگر وقتی که جرئت کنی در 
زندگی همانند یک اتومبیل بچرخی و دور بزنی! 

ساعتی برای آموزش

آموزش با طعم و رنگ 
تکنولوژی

شــروتی میشــرا، متخصص بازاریابی 
دیجیتال، پیشرو در آموزش الکترونیک  

و آموزش همراه 
از نظر من آموزش نیــروی تازه وارد، عملیاتی 
مستمر و مداوم است. نمی توان برای آموزش 
فرد تازه ضرب االجل دو هفته، دو ماه و یا از این 
قبیل را در نظر گرفت. تخصیص زمانی مشخص 
برای آموزش افراد امری اســت دشوار و بعضا 
غیرممکن. چراکه آموزش امری است وابسته 
به موضوع. آموزش نیروی کار به همان میزان 
که به محتوای آموزش بستگی دارد، همان قدر 
هم وابسته به توانایی و سبک و سیاق این نیرو 
است. اما تنها نکته ای که در این میان می توان 
قاطعانه راجع به آن سخن گفت این است که 
بهترین و موثرتریــن راه آموزش در حین کار 
است. آموزشی مداوم که زمان مشخصی برای 

پایان آن وجود ندارد.
چالش دیگری کــه شــرکت ها در برگزاری 
کالس های آموزشی برای کارمندان تازه خود 
با آن مواجه هســتند، هزینه برگزاری این نوع 
کالس هاســت. در این دوره هزینه برگزاری 
و مهیا کردن کالس ها از یــک طرف و هزینه 
حقوق کارمنــدان تــازه وارد از طرف دیگر به 
شرکت محول می شود. این در حالی است که 
این کارمندان تــازه کار تا زمان اتمام کالس ها 

قادر به درآمدزایی برای شرکت نخواهند بود.
از طرفــی با نگاهی بــه دنیــای تکنولوژی و 
پیشــرفت های صورت گرفتــه در روش های 
آموزش و از طرفی با توجه به پراکنده شــدن 
نیروی کار در سراســر دنیــا و ارتباط با آنان از 
طریق اینترنت و دنیای مجازی، ایجاد نیروهای 
کار از راه دور و تیم هایــی که از طریق اینترنت 
و از راه دور شکل می گیرند، ارتقای روش های 
ســنتی به روش های الکترونیکی و اینترنتی 
مانند آموزش الکترونیک و آموزش همراه امری 
است ضروری و مقرون به صرفه. در آموزش های 
الکترونیک هریــک از کارمندان در محل کار 
خود یا در منزل می تواند با دسترســی به یک 
رایانه متصل به شبکه اینترنت اقدام به یادگیری 
مطالب آموزشی کند. در آموزش همراه، هریک 
از افراد می توانند در هر شرایطی از طریق تلفن 
همراه متصل به اینترنت به فراگیری آموزش ها 
بپردازند. این نوع آموزش به میزان قابل توجهی 
کم هزینه تر برای شرکت و به صرفه تر از لحاظ 
زمان برای کارمندان تازه وارد است. چراکه این 
کارمندان می توانند در طول این دوره آموزشی 
به کار سابق خود مشغول باشند و در عین حال 
بار پرداخت حقوق این کارمندان در طول مدت 

آموزش از دوش شرکت برداشته می شود.

کمپانــی رِد هت در ســرویس های آنالین خود 
تغییــرات مثبتی ایجــاد کرده اســت. عالوه بر 
دسترســی نامحدود به محتــوای آموزش های 
آنالین وب ســایت رِد هت، کاربران این سایت از 
این پس قادر خواهند بود در آزمون های آنالینی 
که به صدور گواهی نامه دوره منجر می شــود نیز 
شــرکت کنند. رِد هت از ارائه دهنده های جهانی 
فناوری های منبع باز، برنامه جدید آموزشی خود 
را اعالم کرده اســت. این برنامه جدید دسترسی 
کاربران را به صورت نامحدود به دوره های آموزشی 
امکان پذیر می کند. این محتوای اینترنتی تازه که با 
هدف تالش شبانه روزی برای شتاب هرچه بیشتر 
در جهت پیشرفت کارمندان تازه وارد و آماده  به  کار 
کردن آنان و همچنین پیشرفت سایر کارمندان 
و تبدیل آنان به کارمندان باتجربه شکل گرفته، 
شامل ویدئوهای آموزشی، جلسات آزمایشگاه و 
سمینارهای متخصصان است. این امکان جدید 
رِد هــت دربرگیرنده آزمون هایی کــه به صدور 

گواهی نامه منجر می شود نیز هست.
Ken Goetz معاون پیشــین شرکت رِد هت در 
یکی از سخنرانی های خود اعالم کرد: »استراتژی 
آموزش های مداوم مانند آن چیزی که در رِد هت 
امکان پذیر شده )RHLS(، به کنگره سازمان های 
صنعتی )CIO( کمک می کند بتواند خال ناشی از 

پیشرفت سریع فناوری را برطرف کند.«
او همچنین اضافه کــرد: »با آمیختن این ردیف 
جدید اســتاندارد یعنی فراهم آوردن موقعیت 
استفاده از آموزش های به روز و همچنین دریافت 
گواهی نامــه از متخصصــان تکنولــوژی یعنی 
)RHLS(، با روش های سنتی و محبوب پیشین، 
بــه متخصصان آی تی این اجــازه را می دهد که 
همچنان با شــتاب بیشــتری به جلو و به سمت 

تکنولوژی پیش بروند.«
عالوه بر دسترسی به امکانات فوق، رِد هت تخفیف 
انحصــاری 50 درصدی را بــرای معمارانی که 
گواهی نامه خود را از طریق این شــرکت دریافت 

کرده اند در نظر گرفته است.

پیش از مصاحبه با فرد متقاضی شغل که با توانمندی 
و دانش بالقوه قابل قبولی برای مصاحبه حاضر شده 
است، فرد مصاحبه گر بایســتی برای برنامه ریزی و 
طرح پرسش های مناسب مقداری زمان صرف کند. 
سواالت مصاحبه بایستی از فردی به فرد دیگر متفاوت 
باشند. برای مصاحبه کننده خوب طرح سواالتی که به 
انتخاب فرد مناسب می انجامد امری است ضروری؛ 
سواالتی که برخالف سواالت کلیشه ای مانند وضعیت 
تاهل، سن، نقاط ضعف، بارداری و یا عدم آن، بیانگر 

نقاط قوت و ضعف فرد متقاضی باشند.

 سواالت خوب، سواالت بد
سواالت کوتاه پاسخ، یعنی سواالتی که پاسخ آن ها تنها 
با بله و خیر به پایان می رسد، سواالت خوبی نیستند. 
در عوض سواالتی که رشته کالم را به دست متقاضی 
می دهد و اجازه پیشروی در زمینه های دیگر را به فرد 

می دهد سواالت مناسبی به حساب می آیند.

 شروع یک مصاحبه
بهترین راه برای شــروع مصاحبه پرسیدن سواالتی 
جامع است. سواالتی که به بیان شخصیت و هویت 
فرد منجر می شود. این گونه سواالت مانند جرقه عمل 
می کنند. با پرسیدن آن ها، فرد بدون توقف تا ساعت ها 

قادر خواهد بود برای شما سخن بگوید. مانند:

در مصاحبه شغلی از مطرح کردن سواالتی که به شما اطالعات نمی دهد خودداری کنید
متقاضیان استخدام را سوال پیچ کنید 

 سرگرمی مورد عالقه شما چیست؟
 خودت را معرفی کن، از خودت بگو.

پاســخ مناســب به این گونه ســواالت توانایی ها، 
دستاوردها و تجارب فرد را برای شما آشکار خواهد 

کرد.

 فعالیت های گروهی
بسیاری از مشاغل نیازمند افرادی هستند که پیش از 
شروع به کار تجربه کافی در زمینه فعالیت گروهی را 
داشته باشند. به جای پرسیدن سوالی کلیشه ای مانند 
»به کار گروهی تمایل دارید؟« که بدون شک به جواب 

»بله« منجر می شود، از فرد متقاضی بخواهید از تجربه 
خود در یک کار گروهی که به موفقیت منجرشده برای 

شما بگوید.

 توانایی حل مشکالت
تضاد و ناسازگاری بخشی از زندگی شغلی و غیرشغلی 
ما را تشکیل می دهد. به عنوان کارفرما و مدیر، شما 
بایستی مطمئن شوید که فرد متقاضی می تواند از پس 
ناسازگاری ها و نامالیماتی که بین کارمندان در محل 
کار رخ می دهد برآید. پس با طرح یک مشکل فرضی 
از فرد متقاضی بخواهید آن را حل کند یا اینکه از او 

بخواهید از تجربه بروز مشکل با یک همکار و راه حل 
آن برای شما بگوید.

 مسیر شغلی
ســوال مناســب دیگری که توانمندی یک فرد را 
مشخص می کند این است که »از بزرگ ترین موفقیت 
خود بگویید«. همچنین با پرسیدن سواالتی از قبیل 
»درگذشــته چه کاری را بهتر می توانســتید انجام 
دهید؟« می توانید دریابید که متقاضی با چشیدن 
طعم شکست مقطعی تجربه کافی را برای آینده ای 

بهتر فراهم کرده است.

محمدرضا تجلی اردکانی

ترجمه

تضاد و 
ناسازگاری 
بخشی از 

زندگی شغلی 
و غیرشغلی 

ما را تشکیل 
می دهد. 
به عنوان 

کارفرما و 
مدیر، شما 

بایستی 
مطمئن 

شوید که 
فرد متقاضی 

می تواند از پس 
ناسازگاری ها و 
نامالیماتی که 
بین کارمندان 
در محل کار 
رخ می دهد 

برآید

نیازمندی هایــ  استخدامیــ
نیازمندی های خود را برایمان در 100 کلمه بنویسید 
و به آدرس اینترنتی job@shanbemag.ir ارسال کنید

اختصاصی

ستارت آپ ها
 ا
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کمپانی آمازون شــیوه خرید مردم سراسر دنیا را 
دستخوش تغییر کرد. شیوه نوین خرید اینترنتی 
هیچ گاه به این اندازه گسترده و همه گیر نبوده است. 
آمازون زمانی وب سایت نســبتا کوچکی با اقالم 
محدود بود، اما چگونه این وب ســایت کوچک به 
ابرقدرتی در خرده فروشی و همچنین فروش های 
کالن تبدیل شد؟ شاید توضیح این موضوع کمی 
دشوار باشد اما تنها موردی که  جف بزوس، موسس 
این شــرکت، بر آن تاکید می کند شیوه استخدام 
کارمندان در این شــرکت اســت. درواقع در سال 
1998 یعنی تنها چهار ســال پس از تشکیل این 
شرکت بزوس در نامه ای به سایر سهامداران چنین 
نوشت: »در دنیایی به پویایی و گستردگی اینترنت 
به نتیجه رسیدن بدون به کارگیری افراد نخبه میسر 
نخواهد بود. یگانه دلیل موفقیت این شرکت در گرو 

تمرکز مدیران بر شــیوه گزینش کارمندان بوده و 
خواهد بود.« از آن پس بزوس مدیران اســتخدام 
را تشویق به جذب افراد بر اساس سه معیار اساسی 
کرد. از نگاه وی، دلیل پیشرفت چشمگیر شرکت 

آمازون این سه سوال اساسی است.

آیا این شــخص می تواند برای سایر کارمندان 
الگو باشد؟

نخســتین معیار بزوس برای انتخاب 
کارمنــدان الگو اســت. او از مدیران 1

استخدام خود خواست افرادی را برای 
تیم برگزینند که بتوانند برای ســایر افراد گروه در 
مواردی الگو باشند. او همچنین با تعمیم این موضوع 
گفت الگو به این معناست که فردی که وارد گروه شما 
می شود بایستی ویژگی هایی داشته باشد که از طرف 
سایر اعضای تیم به عنوان الگو برگزیده شود. از نگاه 
بزوس این معیار به تنهایی اســتاندارد اســتخدام 

اشخاص را به میزان زیادی ارتقا می دهد.

آیا این فرد میانگین اثربخشی گروه را افزایش 
می دهد؟

هدف از استخدام نیروی تازه، پیشرفت 
و توسعه شرکت است. بزوس می گوید 2

بایستی به جای رکود و بی عالقگی که 
معموال در حین توسعه کسب وکار حاصل می شود، 
با استخدام نیروی تازه با پیشرفت و گسترش این 
آنتروپــی و زوال مبارزه کرد. یا بــا کلمات خود او: 
»پیشرفت بایستی به صورت مداوم و پیوسته ادامه 
داشته باشد. من از افرادم می خواهم تا شرکت را در 
پنج سال آینده تصور کنند. در این نقطه هریک از ما 
بایــد به اطــراف خود بنگریــم و بگوییــم: حاال 
استانداردها در سطح مناسبی قرار گرفته است. به 

نظر من این یکی از بهترین نقاط قوت ماست.«

در چه شــرایطی این فرد تبدیل به ســتاره 
می شود؟

آخرین معیار بزوس برای استخدام 
یک فرد، وجود اســتعداد و یا عالقه 3

متمایز در شــخص است که موجب 
کمک به فرهنگ شــرکت و ایجاد محیطی تازه و 
جذاب برای کار می شود. به گفته او لزومی ندارد این 
ویژگی متمایز مربوط به کار در شرکت باشد. او مثالی 

 ،»Bee« می زند از یک متقاضی با عالقه  به رقابت های
در این رقابت از فرد خواسته می شود مجموعه ای از 
کلمات دشوار برای تلفظ را با سرعت زیاد و چندین 
مرتبه ادا کند. در بین افراد با عالقه مندی های متمایز 
تنها تعداد معدودی در نظــر بزوس جالب به نظر 
می آیند. نزدیک به دو دهه است که بزوس راجع به 
اهدافش از استخدام نیروی تازه گفته و نوشته است. 
با پیشرفت های اخیر این فروشگاه اینترنتی به نظر 
می رسد معیارهای او بسیار قابل مالحظه و شایسته 
توجه است. بنابراین اگر شما نیز میل به پیشرفت را 
برای شرکت خود احساس می کنید در وهله نخست 
به شناسایی فرهنگ شــرکت و ایده آل های خود 
بپردازید و از این طریق در جهت پیشرفت فرهنگ 
شرکت گام بردارید. نتیجه این اندیشه را در شیوه 
استخدام نیروی کار برای شرکت تزریق کنید. پس 
از آن این روند را با انتخاب مدیران استخدام شایسته 
پیش ببرید و سعی کنید معیارهای انتخاب افراد را 
ارتقا دهید. البته همــه معیارهای کمپانی آمازون 
برای شما معیارهای مناسبی نخواهد بود، با این حال 
این ســه معیار بزوس به نظر قابل بازبینی و تامل 

هستند.

در دنیایی 
به پویایی و 
گستردگی 

اینترنت 
به نتیجه 

رسیدن بدون 
به کارگیری 
افراد نخبه 

میسر نخواهد 
بود. یگانه 

دلیل موفقیت 
این شرکت 

در گرو تمرکز 
مدیران بر 

شیوه گزینش 
کارمندان بوده 

و خواهد بود

مریم تجلی

گزارش
R e p o r t

 سه سوال که مدیران کمپانی آمازون از متقاضیان کار در این شرکت می پرسند
مثلآمازوناستخدامکنید



ویدئوهای به اشتراک گذاشته شده در »یوتیوب« 
این روزها دنیا را تــکان می دهند. از کلیپ های 
شخصی کاربران گرفته تا مهم ترین گزارش های 
خبری دنیا، از آخرین تبلیغات ســینمای جهان 
گرفته تا ویدئوی عملیات تروریســتی. از همان 
آغاز هم ایده آپلــود کردن فیلم و کلیپ در یک 
شبکه اجتماعی آنقدر جذاب بود که مجله تایمز 
در اولین شماره سال 2006 آن را »اختراع سال« 
بنامد، یا در نوامبر همان سال، گوگل این وب سایت 
را به ارزش یک میلیارد و 65 میلیون دالر خریداری 
کند. شاید بتوان گفت آشنایی یک مهاجر تایوانی 
که با خانواده اش بــه امید زندگی بهتر به آمریکا 
آمده بود، با جوانی اهل شهر پنسیلوانیا کافی بود 
تا ایده های خالقانه این دو تبدیل به بزرگ ترین 

وب سایت ویدئوهای آنالین در جهان شود.

 ویدئوی »من در باغ وحش«
سال 2005 میالدی دو جوانی که هردو در استارت آپ 
تازه کار »پِی پال« کار می کردند، ساعت های ناهار و 
قهوه را با هم می گذراندند و با وجود آنکه »اســتیو 
چن« مهندس کامپیوتری شــرکت بــود و »چاد 
هارلی« طراح لوگو و وب سایت، هردو ایده راه اندازی 
استارت آپی مشترک را در سر می پروراندند. زمانی 
که شــرکت ای بِی، پی پال را به ارزش یک میلیارد و 
54 میلیون دالر خریداری کرد، استیو و چاد هم به 
فکر راه انداختن  استارت آپ رویایی شان افتادند. توان 
مهندسی یکی در کنار خالقیت های هنری دیگری، 
ایده های استارت آپی شــان را مکمل هم می کرد و 
جمع ســرمایه و ایده هــای آن دو »یوتیوب« را در 

کالیفرنیای آمریکا متولد کرد.
اما تولد یوتیوب به یک دورهمی دوستانه در یکی از 
شب های ژانویه 2005 بازمی گردد. وقتی چاد روز بعد 
از مهمانی نمی توانست ابزاری برای به اشتراک گذاری 
فیلم های شب قبل برای دوستانش پیدا کند، حجم 
آن ها باال بود و فرستادن آن ها دشوار و وقت گیر. استیو 
و چاد همان روز بود که تصمیم به راه اندازی شبکه ای 

برای آپلود کردن و به اشتراک گذاری آنالین ویدئوها 
گرفتند. یک ماه بعد، در فوریه 2005 یوتیوب النچ 
شد. اولین ویدئوی به اشتراک گذاشته شده در آن 
ویدئویی با نام »من در باغ وحش« بود، که بنیان گذار 
سوم یوتیوب »جاود کریم« در ساعت 8 شب بیست و 
سوم آپریل آن را به اشتراک گذاشت. این ویدئوی 19 
ثانیه ای که جلوی محل نگهداری فیل های باغ وحش 
سندیگو گرفته شده بود، بیش از 31 میلیون بار دیده 

شد و 222 هزار کامنت زیر آن نوشته شد.

 خداحافظی با یوتیوب
یوتیوب هم مثل تمام شــبکه های اجتماعی بمبی 
اســت که در فضای اجتماعی می ترکد. یک ســال 
از تولدش می گذشــت که روزانه 65 هــزار ویدئو 
در آن آپلود می شــد و هرروز به طور متوسط 100 
میلیون نفر ویدئوهای آن را تماشــا می کردند. آمار 
و ارقام یوتیوب گواهی بر پیشــرفت لحظه ای این 
استارت آپ است. در سال 2010، یوتیوب به عنوان 
اولین وب ســایت تولیدکننده ویدئوهای آنالین در 
آمریکا، که 43 درصد کل ویدئوهای مجازی در آن 

تولید شده اند، شناخته  شد. آن زمان این استارت آپ 
خــالق 14 میلیارد بازدید داشــت. اما مثل خیلی 
از برندهای فناورانه دنیا، در پس این پیشــرفت ها، 
روزهای غمگین تری هم در انتظار بنیان گذاران این 
استارت آپ است. بعد از 15 سال رفاقت و همکاری 
در پی پال و یوتیوب، چاد و اســتیو سرانجام راه های 
متفاوتــی برای زندگــی اســتارت آپی خود پیش 
می گیرند. چاد هارلی در 37سالگی و در سال 2014 
تصمیم می گیرد یوتیوب را برای همیشه رها کند و 
به دنبال راه اندازی اپلیکیشن دیگری به نام »میکس 
بیت« برود. به دنبال چاد، اســتیو هم بر آن می شود 
تا یوتیــوب از آب و گل درآمده را رها کند و به عنوان 
یکی از مدیران کارآفرینی در بخش دیگری از شرکت 
گوگل مشغول به کار شود. جزئیات این تصمیم های 
ناگهانی کمی مبهم است، اما چاد در سخنرانی اش 
برای 2 هــزار و 800 همکار یوتیوب می گوید: »کار 
یوتیوب با من تمام شده و حال همه شما بدون من 
خوب خواهد بود.« استیو چن هم حاضر به توضیح 
بیشتری در مورد تصمیم گیری اش نمی شود و بعد 

از رفتن این دو ایده پرداز، یوتیوب  سهم گوگل شد.

عــادت کرده ایم ســاده از کنار ابزارهــای روزمره 
زندگی مان عبور کنیم. هر کداممان شــاید روزانه 
چندین بار گاز و هود آشپزخانه را روشن و خاموش 
کنیم، یا چندین بار بیشــتر از دفعاتی که سراغ گاز 
می رویم، سری به سینک آشپزخانه بزنیم و به بهانه 
شستن لیوان یا بشقابی، چند لحظه ای دستمان را در 
عمق سینک شناور کنیم. شاید هرگز ندیده باشیم 
چه نامی روی سینک استیلمان حک شده، یا به ابعاد 
و اندازه و جنســش توجه نکرده باشیم، اما در پس 
همین خرده ابزارهای روزمره، صنایع بزرگی دست 
به تولید و فناوری می زنند و ما تنها شاهد تعبیه شدن 
آن ها در آشپزخانه هایمان هستیم. »استیل البرز« 
با تولیدات فناورانه اش می گوید که بهترین صنایع 
استیل آشپزخانه در ایران را دارد. این برند را بسیاری 
با هودهای بی صدا یا لگن های عمیق و بزرگ سینک 
ظرفشویی اش می شناســند، اما ورقه های استیل 
برای جا خوش کردن در آشپزخانه های ما راه درازی 

را پیموده اند.

 کارگاهی در دل شیراز
کارگاه تولیدی اســتیل البــرز از اوایل انقالب در 

شیراز آغاز به کار کرد. ساختمانی 600 متری در 
داخل شهر که کارش تولید سینک ظرفشویی بود. 
آن روزها هنوز نام استیل البرز بر سردر این صنعت 
نوپا خودنمایی نمی کرد و با نام کارگاه تولیدی یراق 
برای شیرازی ها شناخته شده بود. حاال با گذشت 
تقریبا 35 سال از تولد این برند ایرانی، استیل البرز 
هشــت کارخانه صنعتی دارد و به ادعای خودش 
فاصله کمی با استانداردهای استیل جهان دارد و 
حرف اول را در تولید سینک و هود و اجاق گازهای 
ایرانی می زند. تیم تحقیق و توســعه اش در تمام 
این سال ها همپای تولیداتش پیش رفته و »نوید 
ایزدپناه« که این روزها مدیرعامل اســتیل البرز 
اســت، ادعا می کند: »ما از نظــر کیفیت بهترین 
هستیم و توانســته ایم اعتماد بازار را جلب کنیم. 
درست است که هنوز ادعا نمی کنیم در دنیا حرفی 
برای گفتن داریم ولی در مختصات داخلی صنعتی 

پیشرو محسوب می شویم.«
تاریخچه اســتیل البرز می گوید کــه کارگاه یراق 
ســاالنه 200 هزار ســینک برای بازار داخلی ایران 
تولید می کرد. محدوده شهری شیراز که گسترده تر 
شد، صنایع کوچک مجبور به جابه جایی کارگاه های 
تولیدی خود شدند و اســتیل البرز هم کوله بارش 
را جمع می کنــد و تولیداتش را بــه زمینی در 20 
کیلومتری شــیراز منتقل می کنــد. آن زمان عمو 
و پدر نوید ایزدپنــاه مدیران اســتیل البرز بودند. 
آن ها ورق های اســتیل درجه یک و بادوام را عمدتا 

از کشــورهایی چون فرانســه و ژاپــن خریداری 
می کردند و سینک های ظرفشویی مقاوم و براق را 
به آشپزخانه های ایرانی تحویل می دادند. فرآیندی 
که هنوز هم  پایه اصلی تولیدات این برند را شــکل 
می دهد، با این حال نمی توان گفت که استیل البرز 

کارش را به همین تولیدات محدود کرده است.

 سایه سنگین تحریم ها
محصوالت استیل البرز همین سینک های ظرفشویی 
هستند که بشقاب ها و قابلمه ها را در آن ها می شوییم. 
اما این برند مدعی است در پس همه تولیداتش تیم 
تحقیق و توســعه ای فعالیت می کند که هرســاله 
چندین و چند طــرح جدید روانه بــازار می کند، 
تولیداتی که اکنون شمارشان به 200 مدل در بازار 
داخل و خارج رســیده است و ســاالنه بیش از یک 
میلیون و 500 هزار قطعه را شامل می شود. به نظر 
می رسد تولیدات فناورانه اش هرروز رنگی نو به خود 
می گیرد، از هودهای بی صدای آشــپزخانه گرفته 
تا گازهایی که از قطعات قابل شستشــو در ماشین 
ظرفشویی ساخته شــده اند و همه این محصوالت، 
استیل البرز را با وجود فاصله سرمایه آن با برندهای 
مشابه خارجی، در مختصات داخلی منحصربه فرد 

می کند.
با اینکه همواره سایه محصوالت ارزان قیمت چینی 
بر سر تولیدات ایرانی سنگینی می کند، استیل البرز 
باور دارد تولیداتش در بــازار رقابتی خارج از ایران 

باکیفیت تر و حتی ارزان تر از سینک های تولید چین 
است. نوید ایزدپناه، مدیرعامل این برند ایرانی، باور 
دارد که بزرگ ترین مشکل استیل البرز نه قیمت یا 
کیفیت، که کم توانی اش در برندسازی است. برندی 
که همانند بسیاری از همتایان ایرانی اش محصوالت 
باکیفیتی تولید می کند، که در جهان دیده نمی شوند 
و از نام هایی برآمده اند که تبلیغات پررنگی در پس 
آن ها وجــود ندارد. حاال حــدود 1500 نفر در این 
صنعت تولیدی مشغول به کارند. استیل البرزی که 
چند سال نام صادرکننده نمونه کشور را از آن خود 
کرده بود، مانند بسیاری از صنایع داخلی در تحریم ها 
غوطه ور شــد و تنها از طریــق کانال های خارجی 
توانست شرکت های طرف قرارداد را مجاب کند که 
کارش هیچ ربطی به سیاســت ندارد و فقط کاالی 

مصرف عمومی خانه های ایرانی را تولید می کند.
شاید این سوال برای هرکســی پیش بیاید که چرا 
ورقه های اولیه استیل باید راه دراز کشورهای خارجی 
را بپیمایند تا از کارخانه استیل البرز سر دربیاورند. 
ایزدپناه در توضیح آن می گویــد: »تولید این مواد 
اولیه اصال اقتصادی نیســت. مثال اقتصادی نیست 
که شما هواپیما تولید کنید. هواپیما را دو سه کشور 
تولید می کنند و بقیــه از آن ها خریداری می کنند. 
یعنی مصرف این محصول در دنیا به میزانی است که 
فقط کافی است دو سه کشور تولیدش کنند. همین 
حالت را در مورد مــواد اولیه صنعت ما هم در ذهن 

داشته باشید.«

چگونه دو جوان تایوانی و آمریکایی بزرگ ترین وب سایت ویدئوهای آنالین را راه اندازی کردند؟
ایده یوتیوب از یک مهمانی شبانه آمد
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گوته

مردان شــجاع فرصت می آفرینند، ترســوها و 
ضعیف ها منتظر فرصت می نشینند. 

ستون
c o l u m n

تولد یوتیوب 
به یک 

دورهمی 
دوستانه 

در یکی از 
شب های 

ژانویه 2005 
بازمی گردد. 

وقتی چاد روز 
بعد از مهمانی 
نمی توانست 

ابزاری برای به 
اشتراک گذاری 
فیلم های شب 

قبل برای 
دوستانش 
پیدا کند، 

حجم آن ها 
باال بود و 

فرستادنشان 
دشوار و 
وقت گیر

 نوید ایزدپناه، 
مدیرعامل این 

برند ایرانی، 
باور دارد که 
بزرگ ترین 

مشکل استیل 
البرز نه قیمت 
یا کیفیت، که 
کم توانی اش 

در برندسازی 
است. برندی 

که همانند 
بسیاری از 
همتایان 

ایرانی اش 
محصوالت 
باکیفیتی 

تولید می کند، 
که دیده 
نمی شوند

برنداستوری
B r a n d S t o r yاستیل با لهجه شیرازی

shanbemagazin
اخبار استارت آپی را

 درکانال تلگرامی 
شنبه بخوانید

از کارگاه 600 متری تا هشت کارخانه تولیدی در ایران 
راهی است که استیل البرز پیموده

»جیمز دایســون«، کارآفرینی کــه یکی از 
ایده های فوق العاده اش ساخت جاروبرقی بدون 
کیسه آشغال است، این روزها تبدیل به یکی از 
مغزهای خالق در حیطه بازاریابی شده است. 
او در بسیاری از مصاحبه ها و سخنرانی هایش 
بیش از آنکه درباره پیروزی و موفقیت هایش 
صحبت کنــد، از شکســت و ناکامی هایش 
می گوید: »به یادماندنی ترین درس هایمان در 
زندگی را از شکست می گیریم. همه ما انسان ها 
در زندگی مان اشتباه می کنیم، اما اندکی از ما 
از شکســت ها چیز مفیدی بیرون می آوریم و 
ناکامی را ارزش تلقی می کنیم. حرفم به ظاهر 
شعاری بیش نیست، اما شعارهای کلیشه ای 
الزاما نادرست نیستند.« دایسون که همواره 
ایده اختراع جاروبرقی بدون کیســه را دنبال 
می کرد، 15 سال از جوانی اش را صرف ساخت 
و آزمایش 126 نمونه از جاروهای ابداعی اش 
کرد. نمونه هایی که هرکدام به نوعی با شکست 
مواجه شــدند، اما جیمز شکســت هر نمونه 
را نشــانه یک قدم نزدیکی بیشتر به هدفش 
می دید و همین پشتکار در سال 1983 اولین 
نمونه جاروبرقی دایسون را به بازار عرضه کرد.

 متفاوت بودن هزینه دارد
»بــه یــاد دارم زمانی کــه تازه از دانشــگاه 
فارغ التحصیل شده بودم و مدرکم در طراحی 
صنعتی را گرفته بودم، هنــوز ایده ای درباره 
ســاخت جاروبرقی نداشــتم. طراحی های 
دانشــگاهی ام را ایــن ور و آن ور می بردم، اما 
کاری برایم وجود نداشت. همه معتقد بودند 
که کارهایم ســاده و تکراری هستند، تا اینکه 
به فکــر طراحی یک تکنولوژی تــازه افتادم. 
خلق یک ایده کاربردی و ذهنی برای پرورش 
و عملی کردن آن ایده، نعمت بزرگی است که 

کارآفرینان نباید از آن بی بهره باشند.«
»می خواهــم بگویــم زندگی چیــزی جز 
انتخاب های خودآگاه و ناخودآگاه ما نیســت. 
من به جبر زندگی اعتقادی ندارم. این انتخاب 
من بود که به دنبال ایــده ای نو راه بیفتم، در 
حالی که همان روزها باالخره می توانســتم 
به عنوان کارمندی ســاده استخدام شوم. من 
انتخاب کردم که مســیر متفاوتی را در پیش 
بگیرم و متفاوت بــودن هزینه دارد. هزینه ای 
که برای من 15 ســال شکست پی درپی را به 
همراه داشت. اینکه در مسیر خالقانه خودمان 
شکست بخوریم، بسیار ارزشمندتر از آن است 
که راه تکراری دیگری را بپیماییم و احساس 

موفقیت کنیم.«

 ژاپنی ها ایده ام را قاپیدند
»وقتی شــرکت ژاپنی با من تماس گرفت و 
پیشنهاد قرارداد تولید را به من داد، بی فکر 
قبول کردم و با اولین پرواز خودم را به توکیو 
رساندم. زمانی که متن قرارداد را خواندم، به 
ناعادالنه بودنش پی بــردم، اما برای من در 
آن روزها مهم ترین اتفــاق، ورود محصولم 
به بازار بود. چنــد ماه بعد طراحی هایم را در 
اختیار شرکت گذاشــتم و چیزی نگذشت 
که مهندســان ژاپنی به کار جاروبرقی ام پی 
بردند و من از میدان حذف شــدم. احساس 
پدری را داشــتم که کودکش را دودستی به 
دیگری سپرده است. باز هم این من بودم که 
می توانستم بین ناامیدی و ادامه مسیر یکی 
را انتخاب کنم و انتخاب من هیچ وقت زانوی 

غم بغل کردن نبوده است.«
دایســون بعد از این تجربــه کارخانه و مرکز 
تحقیقاتی اش را بنیان گذاری کرد. در ســال 
1995 در حالی که تنها دو ســال از شــروع 
تولیدات کارخانه اش می گذشت، جاروبرقی 
دایسون پرفروش ترین جارو در انگلستان شد. 
»زمانی که پیشــنهاد قرارداد ژاپن را داشتم، 
آنقدر بی پول بودم که فورا کار با آن ها را قبول 
کردم، مشکلی که گریبان گیرم شد و بهایش از 
دست دادن بخشــی از طراحی ها و اختراعاتم 
بود. اما سرمایه ای که همان شرکت در اختیارم 
گذاشــت، راه دیگری را برایم همــوار کرد و 
کارخانه ای به نام خودم ساخت. کسی باورش 
نمی شود که من 15 سال روی جاروبرقی کار 
کردم، این تکنولوژی که امروز برای شما ساده 
و دم دستی است روزگاری رویای من بود. اگر 
ایده ای به ذهنتان می رســد، قابلیت محقق 

شدن دارد. تنها باید تالش کنید و نهراسید.«

بهاره بدیعی

گــزارش
R e p o r t

درس هایی از شکست 
کارآفرین بریتانیایی

چگونه جاروبرقی های 
دایسون برند شدند؟

الناز بدیعی

گــزارش
R e p o r t

12 تیر 1395 . سال اول .  شماره هفدهم



کارگاه
W o r k s h o p

پنج ماده اولیه اصلی برای نوآوری در کسب وکار

جان ماکسول
زیان بارترین احســاس پس از شکست از دست 
دادن اعتمادبه نفس و مشکوک شدن به توانایی 

و صالحیت خویش است. 

ستون
c o l u m n

به نظر می رسد ترکیبی از سرعت و هزینه کم 
برای یک استارت آپ ضروری است. شما باید 
آنچه را که از آن سود خواهید برد مشخص کنید 
و سپس مقرون به صرفه ترین راه را انتخاب کنید. 
البته این همیشــه برای استارت آپ ها صادق 
است اما با وجود رقابت شدید به نظر می رسد 

که دستیابی به موفقیت سخت تر شده است.
باید توجه داشت که به لطف قابلیت های آنالین 
و مدرن کسب وکارها بسیار آسان تر شده اند و 
با کمک اینترنت اســتارت آپ ها می توانند در 
این محیط به شدت رقابتی به موفقیت برسند. 
البته اینترنت چندیــن مزایای دیگر هم دارد. 
اینترنت نه فقط در شــروع یک کســب وکار و 
معرفی آن مفید اســت، بلکه به تعیین عناصر 
مهم کسب وکار شما نیز کمک می کند. اینترنت 
چگونه می تواند در این زمینه به شما کمک کند؟ 
پاسخ ساده است؛ با استفاده از فضای ابری. در 
اینجا می بینیم که فضای ابری چگونه در مراحل 

اولیه کسب وکار به شما کمک می کند.
 در هزینه ها صرفه جویی خواهد شد

فضای ابری می تواند مقدار قابل توجهی از پول 
شما را ذخیره و پس انداز کند. اگر شما داده های 
خود را در سرورهای محلی یا در یک مرکز داده 
نگــه دارید، هزینه ها کاهــش خواهند یافت. 
با پردازش فضای ابری، تمام فضای ســروری 
که شــرکت شــما به آن نیاز دارد، کامال آزاد 

خواهد شد.
 تجزیه وتحلیل داده ها آسان تر خواهد بود

پردازش داده درگذشته بسیار پرهزینه بود. باید 
تحلیلگرانی را استخدام می کردید تا داده ها را 
دریافت و آن ها را به درســتی مرتب کنند. اما 
با وجود فضای ابری دیگر این مســائل مطرح 
نیســت. تجزیه وتحلیل داده های شما آسان 
شده اســت. با فضای ابری، فروش محصول و 
تعامل با مصرف کننده در شبکه ای کوچک تر 
اتفاق می افتد و جمــع آوری و تحلیل داده ها 

بسیار آسان تر خواهد بود.
 انتقال از آنچه فکر می کنید آسان تر است

آیا مقدار زیادی کار و داده در خارج از فضای ابری 
دارید؟ برای بسیاری از صاحبان کسب وکار، این 
یک مانع برای رســیدن به رویای فضای ابری 
است. اما نباید این گونه باشد. می توانید کار خود 

را از طریق فضای ابری منتقل کنید.
 می توانید از هر دستگاهی استفاده کنید

دیگــر الزم نیســت بــرای کارهــای خاص 
دســتگاه های مخصوص بخرید. همه چیز در 
فضای ابــری موجود اســت. می توانید با یک 
دستگاه مانند تلفن هوشمند یا لپ تاپ به تمام 
اســناد کاری خود دسترســی داشته باشید. 
این گونه کســب وکار شما ســیار می شود اما 

همچنان امنیت آن برقرار خواهد بود.

چرا فضای ابری برای 
استارت آپ شما ضروری 

است؟
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ممکن است 
شما اسناد مهم 

و ارزشمندی 
داشته باشید 

پس باید 
امنیت را در 
نظر بگیرید. 

با استفاده 
از سیستم 
مدیریت 

قرارداد آنالین، 
می توانید 

مطمئن شوید 
که این اسناد 
مهم به دست 
افراد غیرمجاز 

و سودجو 
نمی افتند

کافی است 
نشان دهید 
که ظاهرتان 

برای شما 
اهمیت دارد. 

کت وشلوار 
و پیراهنی 

مناسب 
بپوشید. 

وقتی ظاهری 
تمیز و مرتب 
داشته باشید، 
مشتری تصور 

خواهد کرد 
شرکت شما 
نیز مرتب و 
منظم است

یک راهنمای کوچک برای دیجیتالی شدن در کسب وکار

وقتی شما شرکتی را راه اندازی می کنید، باید مطمئن 
شــوید که می دانید چگونه بازدهی باالی شرکت را 
حفظ کنید. برای ایــن کار، باید هزینه ها را کاهش و 
کارآمدی را افزایش دهید. یکی از بهترین راه ها برای 
انجام این کار آن است که به جای استفاده از فناوری 
و منابع قدیمی از خدمات دیجیتالی استفاده کنید. 
دیگر شــرکت های حقوقی از نســخه های چاپی یا 
سیستم های فایل بندی کاغذی استفاده نمی کنند. 
در عوض تمام اطالعات به طور آنالین در دســترس 
افراد قــرار می گیرد. در این صــورت تعداد کارکنان 
مورد نیاز در شــرکت کاهش می یابد و در هزینه ها 
صرفه جویی می شود. صاحبان کسب وکار می توانند 
اطالعات مشــتری را به طور آنالین ذخیره کنند. در 
اینجا می خواهیم برخی از بخش های اصلی شرکت 
را، که باید دیجیتالی شوند، بررسی کنیم. از تغییرات 
کوچک گرفته تا اصالحات بزرگ و اساســی در مدل 

کسب وکار.

 بازاریابی آنالین
تحلیلگران معتقدند که بازاریابی آفالین دیگر منسوخ 
شده است. درواقع بازاریابی آنالین برای تبلیغ و ترویج 
کسب وکار بسیار کارآمدتر است. در این صورت شما 
می توانید به تعداد بیشــتری از مخاطبان دسترسی 
داشته باشید و تاثیر بیشتری بر بازار بگذارید. به عالوه، 

اســتفاده از بازاریابی آنالین ارزان تر است. درنتیجه، 
به نفع شماســت که بر تبلیغات در منابع دیجیتال 

تمرکز کنید.
البته منابع آنالین دیگری نیــز برای بازاریابی وجود 
دارد که در قبال استفاده از خدمات آن ها باید هزینه ای 
پرداخت کنید. درواقع شــما به یک نهــاد بازاریابی 
حرفه ای نیاز دارید تا سایت کاری شما را بهینه سازی 
کند. با اینکه هزینه این کار زیاد است اما در مقایسه 
با ســایر انواع تبلیغات آفالین بازدهی بهتری دارد. 
استفاده از سئو می تواند شــما را به هزاران مشتری 

بالقوه متصل کند.

 فروش آنالین
برخی از این منابع بدون هیچ گونه هزینه ای در اختیار 
شرکت شما قرار می گیرند. برای مثال می توانید برای 
بازاریابی کســب وکار خود از رســانه های اجتماعی 
اســتفاده کنید. با استفاده از رســانه های اجتماعی 
می توانید با تعداد زیادی از مخاطبان در تماس باشید 
و ایده های جدید خود را تبلیغ کنید. کســب وکارها 
از طریق ارائه ایده های خود در رسانه های اجتماعی 
و دریافت بازخورد مخاطبان به موفقیت های زیادی 
دســت یافته اند. آن ها قبل از اعمــال این ایده ها در 

بازاریابی خود این کار را انجام می دهند.
به همین دلیل توصیه می شود فقط بازاریابی آنالین 
انجام ندهیــد. باید خدمات و کاالهای خود را به طور 
آنالین بفروشید. چند سالی است که کسب وکارهای 
بزرگ به فکر تکمیل و بهتر کردن اپلیکیشن های خود 

هستند. آن ها می دانند که اگر یک منبع خرید دیگر را 
در اختیار مشتریان خود قرار دهند، فروش بیشتری 
خواهند داشت. اگر به آن ها فرصت خرید بدهید، آن ها 

خرید می کنند.
باید در وب سایت شما یک قسمت مخصوص خرید 
وجود داشــته باشــد. به عالوه باید این قسمت را در 

اپلیکیشن خود نیز لحاظ کنید.
کسب وکارها در حال بررسی هستند تا به مشتریان 
خود امکان دهند از شــبکه های اجتماعی نیز خرید 
کنند. این ایده می تواند به سرعت رشد کند. تا پایان 
سال، هر شبکه اجتماعی ممکن است یک گزینه خرید 
برای مشتریان داشته باشد. اگر این اتفاق بیفتد، یک 
راه دیگر برای ارتباط آنالین با مشتریان بیشتر فراهم 

خواهد شد.

 ذخیره سازی دیجیتال
موضوع فقط کسب سود از مشتری نیست. به عالوه 
موضوع این نیست که حتما مشتریان از شما خرید 
کنند. شما باید مطمئن شوید که بهترین خدمات را 

ارائه می دهید.
این روزها مشــتریان می خواهند به سرعت و به طور 
کارآمد محصول یا خدمات مورد نظر خود را دریافت 
کنند. آن ها انتظار دارند تمام اطالعات به ســرعت به 
آن ها منتقل شود و به راحتی با کسب وکارها به طور 
آنالین در تعامل باشند. برای تضمین این موارد، باید 
از ذخیره سازی فضای ابری و سرورهای داده استفاده 
کنید. تنها از این طریق می توانید خدمات را به سرعت 

به مشــتریان ارائه دهید. ذخیره سازی اطالعات به 
طور دیجیتالی یک مزیت دیگر نیز دارد و آن امنیت 
باالست. در کسب وکار ممکن است شما اسناد مهم و 
ارزشمندی داشــته باشید پس باید امنیت را در نظر 
بگیرید. با استفاده از سیستم مدیریت قرارداد آنالین، 
می توانید مطمئن شوید که این اسناد مهم به دست 

افراد غیرمجاز و سودجو نمی افتند.

 فکس دیجیتال
به نظر ما نیازی نیســت ســند کاغــذی و چاپی در 
کسب وکار خود داشــته باشید. از قراردادها گرفته تا 
تبلیغات و هرچیز دیگــر، همگی باید به طور آنالین 
نگهداری شوند. این شامل فکس نیز می شود. فکس 
آنالین روش دیگری برای کارآمد کردن کسب وکار 
شماست. به جای استفاده از فکس کاغذی می توانید 
اطالعات خود را به طور مستقیم به کامپیوتر ارسال 

کنید. این گونه در وقت نیز صرفه جویی می شود.
از ســوی دیگر اگر کاغذ را از کسب وکار خود حذف 
کنید، نشان می دهید که حفاظت از محیط زیست برای 
شما اهمیت دارد. کسب وکار شما کارآمدتر خواهد بود 
و مشتریان بیش ازپیش شما را حمایت خواهند کرد.

امیدوارم بــا مزایــای تبدیل کســب وکار خود به 
کسب وکاری دیجیتال آشنا شده باشید. مهم نیست 
یک فروشــگاه را می چرخانید یا خدمات پشتیبانی 
آنالین داریــد. در هر صورت بهتر اســت این تغییر 
را ایجاد کنید. مطمئن باشــید از نتایــج آن راضی 

خواهید بود.

راهکار
S o l u t i o n

چرا استارت آپ شما به بخش 
منابع انسانی نیاز دارد؟

وقتی کســب وکار شما رشــد می کند، تعداد 
کارمندانتــان افزایش می یابــد و این افراد به 
آموزش، هدایــت و پرداخت حقوق نیاز دارند. 
بســیاری از شــرکت های در حال رشد با این 
مسائل مواجه هستند و درنهایت به این نتیجه 
می رسند که به بخش منابع انسانی نیاز دارند 
تا این کارها را انجام دهد. اما منابع انسانی چه 

وظایفی دارد؟
  آموزش پرسنل

آموزش از همان ابتدای کار الزم اســت. روش 
کار باید به صورت روند کاری و سیاســت های 
کاری نوشته شــود و افرادی که تازه استخدام 
می شوند باید در این زمینه ها آموزش ببینند. 
تهیه قوانین و سیاست های کاری و نیز آموزش 
آن ها به کارمندان چیزی نیست که شما بتوانید 
به تنهایی از عهده آن برآیید. در اینجاست که 

نیاز به بخش منابع انسانی احساس می شود.
 مسائل مربوط به مالیات

وقتی کسب وکار شــما کوچک است، ممکن 
است خودتان به مسائل مالیاتی رسیدگی کنید، 
اما وقتی کار شــما رونق پیدا می کند و بزرگ 

می شود، دیگر این کار ساده نیست. 
 مدیریت مزایا

مزایا برای افرادی که به دنبال شــغل هستند 
بسیار مهم اســت. آن ها با حقوق رقابتی خود 
راضی نمی شوند؛ می خواهند بعد از بازنشستگی 
نیز درآمد خوبی داشته باشند. کارفرمایان باید 
کارمنــدان خود را بیمه کننــد. مدیریت این 
سیستم ها و مزایا مستلزم تجربه و دانش زیاد 

است و وقت زیادی می خواهد.
 مدیریت عملکرد

کارکنان اکثر استارت آپ ها فقط مالکان آن ها 
هستند. وقتی شما کارمندانی را نیز استخدام 
می کنید، همه چیز مشکل تر می شود. ممکن 
اســت اختالفاتی بر سر موضوعات مختلف به 
وجــود آید و اختالف نظر ایجاد شــود. اخراج 
کارمنــدان نیز مشــکل دیگری اســت. این 
روندی اســت که باید به درســتی انجام شود. 
اگر استدالل یا شیوه های شما برای اخراج یک 
کارمند از نظر قانونی درســت نباشد، ممکن 
است درگیر دادگاه و شکایت شوید. یک بخش 
منابع انسانی مناسب می تواند تمام ارزیابی ها، 
اقدامات اصالحی، و سایر مراحل را انجام دهد، 
در هزینه ها صرفه جویی کند و از هرج ومرج در 

کسب وکار جلوگیری کند.

نوآوری در کســب وکار رمز حفظ شرکت و موفقیت 
اســت. در اینجا پنج نکته را معرفــی می کنیم که به 
هر صاحب کسب وکاری کمک می کند در بازار باقی 

بماند و موفق شود.
1-به خالق ها آزادی عمل دهید

بخش مدیریت هر کســب وکاری باید افرادی را که 
نوآوری دارند از هرگونه الزام و شرایط کاری متداول 
آزاد کند و به آن ها امکان دهد شیوه های کاری خود 
را داشــته باشــند. به این افراد باید فضا داده شود تا 
ایده های نو و خالقانه ای را در محیط کار پیاده کنند 
و نباید دســت و پای آن ها را بــا قوانین و طرح های 

مختلف بست.
2-ریسک پذیرها را جریمه نکنید

برای اینکه شــرکت شــما نوآوری داشــته باشد و 

محصوالت تجــاری موفقی را به بــازار عرضه کند، 
باید قدم های کوچکی برداشته شود و آزمایش هایی 

انجام بگیرد.
همیشــه این را در نظر داشته باشید که فقط افرادی 
اشــتباه نمی کنند که اصال ریســک کردن را تجربه 

نکرده اند.
بنابراین باید به افراد در کسب وکار خود امکان دهید 
ریسک کنند و به آن ها اطمینان دهید که اگر اشتباه 

کردند، جریمه یا تنبیه نخواهند شد.
3-پشتیبانی و حفاظت از داخل

باید مطمئن شــوید که افراد خالق و دارای نوآوری 
می دانند باید کارها را چگونه انجام دهند و برای هریک 
از این افراد یک حامی در نظر بگیرید تا در طول مسیر 

از آن ها پشتیبانی کنند.

4-بازگشایی دسترسی به دارایی های شرکت
دارایی شــرکت ها عبارت اســت از راهنمــای کار، 
فناوری ها، برندها، روابط و مســیر دستیابی به بازار. 
این مالکیت معنوی به منزله یک گنج بزرگ اســت. 
متاسفانه شرکت ها این گنج بزرگ را با دیگر واحدهای 
سازمان تقسیم نمی کنند و به همین دلیل برنامه های 

نوآورانه این شرکت ها به موفقیت نمی انجامد.
5-رسیدن سریع به مشتریان

این افراد خالق باید به سرعت مشتریان اولیه خود را 
پیدا کند. در حــال حاضر نیروی فروش اجازه چنین 
کاری را نمی دهد و بخش فروش هر شرکت به دنبال 
نتایــج کوتاه مدت خود اســت، درحالی کــه باید به 
ایده هــای نوآورانه امکان دهد خود را به مشــتریان 

معرفی کنند.

حرفه ای بودن در صنعت کســب وکار بسیار مهم 
است. زمانی که شرکت شما درست به نظر برسد، 
دیگران روی شما حســاب خواهند کرد. بنابراین 
بهتر اســت به فکر آن باشید که کسب وکار خود را 

حرفه ای نشان دهید.

 به لباس پوشیدن خود اهمیت دهید
ظاهر شما بسیار اهمیت داد. این بدان معنا نیست 
که باید خودتان را مانند سوپرمدل درست کنید. 
کافی اســت نشــان دهید که ظاهرتان برای شما 
اهمیــت دارد. کت وشــلوار و پیراهنی مناســب 
بپوشید. وقتی ظاهری تمیز و مرتب داشته باشید، 
مشتری تصور خواهد کرد شرکت شما نیز مرتب 

و منظم است.

 به وعده های خود عمل کنید
فرد حرفه ای هیچ وقت وعده های خود را فراموش 
نمی کند. اگر به یک نفر می گویید که کاری را انجام 
خواهید داد، آن را به موقع انجام دهید. وقت شناسی 
از خصوصیاتی است که ارزش زیادی برای مشتری 
دارد. آن هــا می خواهند محصول یا خدماتشــان 

به موقع به دستشان برسد.
وقتی می دانید که نمی توانید کاری را به موقع انجام 
دهید، وعده آن را به مشــتری ندهید. حقیقت را 

بگویید و بگذارید مشتری خودش تصمیم بگیرد. 
ممکن اســت آن کار را از دست بدهید، اما بهتر از 
آن است که مشتری به چشــم فرد آماتور به شما 

نگاه کند.

 روی جزئیات کوچک تمرکز کنید
جزئیات معموال همان نکاتی هستند که همه چیز 
را به نفع شــما تمام خواهند کرد. این جزئیات را 
دیگران نمی دانند و بــه آن توجه نمی کنند. برای 
مثال وقتی مشتری را به شــام دعوت می کنید یا 
در را برای او بــاز می کنید، یک قدم از رقبای خود 

جلو خواهید بود.
همچنین جزئیات کوچک ممکن اســت کارهای 
بسیار بزرگی باشند. اگر می خواهید توجه مشتری 
را جلــب  کنید می توانید خــودروی گران قیمتی 
کرایــه کنید. این گونــه افراد را تحــت تاثیر قرار 

خواهید داد.

 در مقیاس بزرگ رقابت کنید
روزی این کار غیرممکن بود. درگذشته، شما به پول 
و منابع نیاز داشتید تا با رقبای بزرگ بتوانید رقابت 
کنید. اما در حال حاضر فقط به تعداد کمی برنامه 
نرم افزاری و پلتفرم نیاز دارید. به لطف رسانه های 
اجتماعی و ســئو، برای مثال، شما می توانید افراد 
را با برند خود آشنا کنید درست مانند یک شرکت 
بزرگ. این گونه شما می توانید همان تعداد مشتری 
را داشته باشید که هر شرکتی در سراسر دنیا دارد 
و خدمات خود را ارائه دهید. اگر بتوانید خود را در 

راس نگه دارید، مردم متوجه شما خواهند شد.

پریا هاشمی

گزارش
R e p o r t

می خواهید کسب وکارتان حرفه ای تر به نظر برسد؟ به این توصیه ها توجه کنید
استارت آپی ها!بد نیست گاهی کت وشلوار بپوشید

چرا بایدآفالین را بوسید و گذاشت کنار؟

12 تیر 1395 . سال اول .  شماره هفدهم



سبک زندگی
Life Style

14
تام هاپکینز

تعداد دفعاتی که موفق می شوید با تعداد دفعاتی 
که ممکن است شکســت بخورید و همچنان به 

تالش خود ادامه دهید برابر است.

آسا ابراهیمی

ستون
c o l u m n

از امروز در کیفی که با خــود به دفتر کارتان 
می برید، یک حوله کوچــک هم بگذارید. اگر 
حوله دم دستتان نیســت، می توانید یکی از 
دستمال های تمیز آشپزخانه را با خود ببرید و 
وقت انجام دادن این حرکات، آن را لوله کنید و 

زیر مچ دستتان بگذارید.

 حرکت اول
حوله ای که با خودتان آورده اید را لوله کنید و روی 
لبه میز بگذاریدش. حاال ساعدتان را روی حوله قرار 
دهید تا در حالتی قرار بگیرید که دستتان آویزان 
باشد. انگار دست شما از قسمت مچ به پایین، از میز 

پایین افتاده و حوله ای که زیر ساعدتان است، میان 
مچ شــما و میز فاصله ایجاد کرده است. حاال سعی 
کنید انگشتان و کف دســتتان را بدون برداشتن 
ســاعدتان از روی حوله، تا جایی که می توانید باال 
بکشید. با این حرکت احســاس خواهید کرد که 
عضالت و تاندون هایتان کمی کشــیده می شوند. 
تا 10 ثانیه در این وضعیت بمانید و بعد دســتتان 

را رها کنید.
  حرکت دوم

این بار حوله را زیر مچتان بگذارید و دستتان را در 
حالتی قرار دهید که شصت شما رو به باال قرار بگیرد 
و به عبارتی، دستتان عمود بر صفحه میز قرار بگیرد. 

تصور کنید دست شما یک چاقو است و قرار است 
با آن سیبی را نصف کنید. اما برای نصف کردن این 
سیب، نباید مچ دستتان را از روی حوله بردارید و 
در همین حالت برای نصف کردن سیب فرضی، کف 

دستتان را به باال و پایین حرکت دهید.
 حرکت سوم

 این حرکت از دو تمرین قبلی هم ســاده تر است. 
همان طور کــه حوله را زیر مچتان گذاشــته اید، 
دستتان را مشت کنید و دوباره باز کنید. هنگام باز 
کردن دستتان، سعی کنید انگشتانتان را تا جایی 
که می توانید از هم دور کنید و کمی کشیدگی در 

کف دست و انگشت هایتان احساس کنید.

 ایده های تازه از شما روی گردان شده اند و توان 
پیدا کردن راه های تازه برای حل کردن مســائل 
کاری را ندارید؟ روی خودتان برچســب نزنید و 
تصور نکنید دیگران باهوش تر از شــما هستند. 
درست است که خالقیت همه کسانی که در اتاق 
کارتان در همین لحظه مشــغول به کارند به یک 
اندازه نیست، اما با ایجاد برخی تغییرات ساده در 
شرایط کاری تان می توانید دریچه های ذهنتان را 

به روی خالقیت باز کنید.

 رویه ثابتی را تعریف کنید
یک روند ثابت را تعریف کنید و قبل از شروع کارهایتان 
از آن پیروی کنید. نیــازی به تعریف روندی پیچیده 
و خاص نیســت. همین که در ابتــدای روز از جایتان 
بلند شــوید، موســیقی دلخواه و نشاط آوری پخش 
کنید، دوش بگیرید و چایتان را با یک تکه کیک میل 
کنید، می تواند روند خوبی برای شروع یک روز پرکار 
به حساب بیاید. وقتی قبل از انجام کارهایتان از این 
رویه تبعیت کنید، ذهنتان برای پرورش ایده های تازه 

آماده تر می شود.

 ساعت را کوک کنید
برای انجام هر کاری زمان محدودی 

را در نظر بگیرید و سعی کنید به 
این زمان بندی وفادار بمانید؛ 
اما ممکن اســت رســیدن 
به این هــدف، در روزهای 
آغازین چندان آسان نباشد. 
ما از شــما نمی خواهیم که 
ساعت را برای محدود کردن 

زمانی که بایــد کاری را انجام 
دهید کوک کنید. اما می خواهیم 

کــه در روز اول ســاعت را برای 10 
دقیقه بعــد کوک کنید و بــه خودتان قول 

بدهید که تا زمان زنگ زدن ســاعت، از پای کارتان 
بلند نشوید.

در روز بعد می توانید این زمان تمرکز را به 15 دقیقه 
افزایش دهید و به مرور بیشترش کنید. برای شمایی 
که پیش از این حتی یک ســاعت پای انجام یک کار 
ننشســته اید، تمام روز با تمرکز و بی وقفه کار کردن 
نه کار آسانی است و نه حتی ممکن. پس با شناختی 

که تاکنون از خودتان به دست آورده اید،  
از زمانی محدود برای تمرکز کردن 
شــروع کنید و به مــرور آن را 

افزایش دهید.

 دوروبرتــان را مرتب 
کنید

سرشلوغی را بهانه نکنید. 
توان  به هم ریخته  محیــط 
پرورش ایده های تــازه را از 
ذهنتان می گیرد؛ پس پیش از 
انجام هر کار مهم و نیازمند تمرکز، 
فضایــی که قرار اســت در آن کار کنید را 
مرتب کنید. اگر در اداره هســتید، بــه میز کارتان 
نظم بدهید و اگر بایــد کاری را در خانه انجام دهید، 
آشپزخانه به هم ریخته و اتاق نامرتبتان را سامان دهی 
کنید. باور کنید نیم تا یک ساعتی که برای تمیز کردن 
محیط اطرافتان صرف می کنید، باعث می شــود در 
ســاعت های بعدی بهره وری تان باالتر باشد و بهتر 

کار کنید.

 همیشه یک جا کار کنید
برای باال رفتن تمرکزتان اگر در خانه مشــغول انجام 
دادن کارهایتان هســتید، از این گوشه به آن گوشه 
نپرید و یک قسمت از خانه را برای کار کردن مشخص 
کنید و در محل کارتان هم جایی ثابت و همیشــگی 
را بــرای کار انتخاب کنید. اما برای بیشــتر شــدن 
خالقیتتان، گاهی الزم اســت قیــد راهکارهایی که 
تمرکز را باال می برند بزنید و کمی عادت زدایی کنید. 
وقتی همیشــه در یک مکان کار می کنید، با تمرکز 
بیشــتری می توانید فکرتان را بــه وظایفی که باید 
انجامشــان دهید پیوند بزنید اما در عین حال، وقتی 
به محیطی تازه  وارد می شوید، چراغ های بیشتری در 
ذهنتان روشن می شــود و ایده های بدیعی سراغتان 
می آید. اگر همین امروز لپ تاپتان را بردارید و به گوشه 
خلوت پارک نزدیک دفتر کارتان بروید، بعید است که 
ذهنتان ساختارشــکنی نکند و ایده تازه ای را به شما 
نمایش ندهد. اصال بد نیست هفته آینده را مرخصی 
بگیرید و در روستایی ســبز و خوش آب وهوا خانه ای 
اجاره کنید و منتظر پیدا شــدن ایده های ناب در این 

محیط تازه شوید.

مچ خودتان را بگیرید!

به خالقیت خوش آمد بگویید

کارهای ناتمام را تمام کنید

صبح که چشم هایتان را باز می کنید، یادتان 
می آید که ده ها کار انجام نشده پیش رو دارید 
و تعداد زیاد کارهای ناتمــام، آنقدر گیج و 
آشــفته تان می کند که حتی از برداشــتن 
اولین قدم هم می ترســید. برای شمایی که 
نمی توانید نیم ســاعت مداوم روی صندلی 
کارتان بنشــینید یا اینکه در ساعات انجام 
کارتــان، آنقدر تمرکز نداریــد که از پرش 
فکرتان به این سو و آن سو جلوگیری کنید، 
برداشــتن چند هندوانه در یک روز آسان 
نیســت. اما ما با کمک راه حل هایی که در 
ادامــه معرفی می کنیم، این کار دشــوار را 

برایتان ممکن می سازیم.
 اولویت را مشخص کنید

سرشــلوغی یکی از دالیل اصلی نداشــتن 
تمرکز اســت و اشــتباه اغلــب آدم هایی 
که از کمبــود تمرکز شــکایت می کنند، 
اولویت بنــدی نکردن کارهــای متعددی 
است که در برنامه شــان فهرست کرده اند. 
اگر همین حــاال قلم و کاغــذ را بردارید و 
کارهایتان را به ترتیب اهمیت یا زمانی که 
باید انجام شوند روی کاغذ بنویسید، فکرتان 
سروسامان می گیرد و تمرکز کردن برایتان 
آســان تر می شود. با نوشــتن این لیست و 
زمان بندی کردن انجــام کارها، می فهمید 
که در یک ساعت مشــخص جز انجام یک 
کار خاص نباید دغدغه دیگری داشته باشید 
و می توانید بــه جای فکر کردن به ده ها کار 
روی هم  تلنبارشده، با خیال راحت یکی را 

تمام کنید.
 با رسانه ها قهر کنید

وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها، گاهی آفت 
تمرکز هستند. وقتی تلویزیون اخبار پخش 
می کند و دوســتتان در شــبکه  اجتماعی 
حالتان را می پرســد و عکسی که در صفحه 
شخصی تان گذاشــته اید الیک می گیرد، 
بعید اســت بتوانید با خیــال راحت روی 
کارتــان تمرکز کنید. برای خالص شــدن 
از پرش افکار، به خودتــان قولب دهید که 
در ساعت مشخص شــده برای انجام دادن 
کارها، اینترنت گوشــی تان را قطع کنید، 
تلویزیون را خامــوش کنید و حتی صدای 
تلفن همراهی که ممکن است زنگ بخورد 
یا پیامک دریافت کند را هــم ببندید. اگر 
چند روز به این شــیوه کار کنید، اضطراب 
جدایی از تکنولوژی تان درمان می شــود و 
دیگر وقتی چند ساعت از رسانه ها و وسایل 
ارتباطی دور می مانید، مضطرب و آشــفته 
نمی شــوید. می توانید در زمان هایی که در 
برنامه روزانه تان برای اســتراحت مشخص 
کرده اید، این پیام هــا را بخوانید و از اخبار 

مهم روز هم باخبر شوید.
 با منظم ها همنشین شوید

همراه شــدن با آدم های منظــم می تواند 
نظم پذیری شــما را چند برابــر کند. اگر با 
آدم هایی همنشین شــوید که کارهایشان 
را درســت و از روی برنامه انجام می دهند، 
رســیدگی کردن به کارها برایتان آسان تر 
می شود. دوســت بی برنامه ای که برای پر 
کردن وقت خالی اش هرصبح یک ســاعت 
با شما تلفنی صحبت می کند، اجازه محقق 
شدن برنامه ریزی هایتان را به شما نمی دهد. 
یا دوســتان بی برنامه ای که فردا نباید زود 
سرکارشان حاضر شــوند، با تا نیمه شب در 
خانه شــما ماندن، نمی گذارند روز بعد در 
زمــان مقرر و با ذهنی آمــاده کارهایتان را 

شروع کنید.
 سالم زندگی کنید

برای اینکه مغزتان تمــام توانایی اش را به 
کار بگیــرد و شــما را از بی برنامگی نجات 
دهد، باید شــیوه زندگی سالمی را در پیش 
بگیرید. خوردن غذای سالم و انتخاب رژیم 
غذایی متعادل می تواند شما را به این هدف 
نزدیک تر کنــد. اگر منظــم ورزش کنید، 
سراغ سیگار نروید، به اندازه کافی بخوابید 
و خالصه زندگی سالمی را در پیش بگیرید، 
اکسیژن بیشتری در خونتان جریان می یابد 
و حافظه، توانایی حل مسئله و به طور کلی 
قدرت مغزتان در حل بحران های تازه بیشتر 
می شود. اگر ســالم زندگی کنید جسمتان 
هم کمتر بیمار می شــود و به خاطر دردی 
که هرروز در گوشــه ای از بدنتــان خود را 
نشــان می دهد، آزرده نمی شوید. محققان 
می گویند کسانی که سالم زندگی می کنند 
کمتر به افسردگی و دیگر بیماری های روانی 
دچار می شوند و به همین دلیل معتقدیم که 
اگر شــما خوب زندگی کنید، توانتان برای 
انجام دادن کارهای متعدد در یک روز بیشتر 
می شود. یادتان نرود که خواب کافی، یکی از 
کلیدهای باز شدن قفل ذهن است و می تواند 
از شما در برابر بیماری های مختلف جسمی 

و روانی هم محافظت کند.

 چربی سوزی با آویشنزنجبیل به جای تردمیل
چه بخواهید و چه نخواهید، کار کم تحرک باعث چاق شدنتان 
می شود. اگر هرروز که می گذرد حجم چربی های دور شکم و 
پهلویتان بیشتر می شــود، و وقت باشگاه رفتن ندارید، باید از 
برخی مواد غذایی چربی ســوز کمک بگیرید. یکی از بهترین 

داروهای طبیعی چربی سوز زنجبیل است.
این روزها در اغلب میوه فروشی ها می توانید زنجبیل تازه پیدا 
کنید و برای کم کردن چربی های اضافه، بد نیســت زنجبیل 
خوش عطر و بو را در غذاهایتان رنده کنید یا اینکه با 10 دقیقه 
جوشــاندنش، جوشــانده  ای طبیعی تهیه و میل کنید. البته 
چربی سوزی تنها فایده این گیاه نیســت، بلکه با خوردن آن 
می توانید بدنتان را هم سم زدایی کنید و از شر عفونت ها خالص 
شوید. بد نیست کمی زنجبیل ورقه شده هم در فریزرتان نگه 
داریــد تا در ماه های بعدی که نمی توانیــد زنجبیل تازه تهیه 

کنید، از آن استفاده کنید.

فقط زنجبیل نیســت که به شما در چربی ســوزی و رسیدن به 
اندام متناســب کمک می کند. با خوردن آویشن هم می توانید 
چنین فایده ای به بدنتان برسانید. آویشن خوش عطر و بو دارویی 
ضدعفونت است که مصرف میزان محدود آن به سالمت بیماران 
ریوی و مبتالیان به آسم و کسانی که ناراحتی تنفسی دارند کمک 
می کند. اگر زیاد نفخ می کنید و مشــکالت گوارشــی رهایتان 
نمی کنند هم از آویشــن کمک بگیرید. اگر این  روزها حال وروز 
خوبی ندارید و احساس کرختی و افسردگی می کنید هم سراغ 
آویشــن بروید. این گیاه اعصاب را تقویت می کند و نمی گذارد 
افسرده شوید. در صورتی که خستگی مزمن هم آزارتان می دهد 
و همیشه از خستگی و کوفتگی بدن شــکایت دارید، دم نوش 
آویشن بنوشــید. اگر بی خوابید و نمی توانید شــب ها به اندازه 
کافی و با آرامش بخوابید، ســراغ این گیاه بروید و آن را چاشنی 

غذاهایتان کنید.

توصیهتوصیه
T i pT i p

با کمی دستکاری در سبک زندگی تان خواهید فهمید که هوش شما چیزی از همکارانتان کم ندارد

روش هایی برای تمرکز بیشتر 
روی کارتان

اشــتباهات کوچکی که سال هاســت در ســبک 
زندگی تان خانه کرده اند، دلیل اصلی کمردردهای 
امروز شــما هستند. از بالشــتی که شب ها سرتان 
را رویش می گذارید، تا کفشــی که همیشــه به پا 
می کنید، می توانند به کمر و ستون فقراتتان آسیب 
بزنند و هرلحظه از روزتان را بــا دردی آزاردهنده 
همراه کنند. اگر هنــوز این درد به جانتان نیفتاده، 
توصیه های زیر را جدی بگیریــد. با رعایت همین 
نکات کوچک و ســاده می توانید از دچار شدن به 

کمردرد پیشگیری کنید.

 صاف بایستید
خطی را که از گــردن تا پایین پاهایتان کشــیده 
می شود تصور کنید. بدن شما را همین خط فرضی 
نگه می دارد و وقتی خمیده و کج بایستید و بنشینید، 
آســیبی جدی به بدنتان وارد می کنید. برای اینکه 
از درست ایستادنتان مطمئن باشید، باید گوش ها، 
شانه، باسن و حتی زانوهایتان در موازات این خط 
فرضی قــرار بگیرند. مراقب باشــید گردنتان جلو 
نزند، کمرتان قوس پیدا نکند و بدنتان به یک طرف 

مایل نشود.

 به جای طال کفش بخرید
هنگام کفش خریدن، کمی ســخت گیرتر باشید 
و حتی به خاطر مناســب بودن قیمت یک کفش 
غیراستاندارد و ناراحت، ســراغش نروید. به جای 
آنکــه همه حواســتان به زیبایی کفــش و رنگ و 
طرحش باشد، به کفش دقت کنید و ببینید که کفی 
کفشی که انتخاب کرده اید، می تواند از استخوان ها 
و عضــالت پایتان حمایت کند یا نه. فکر ســر کار 
رفتن با کفش پاشــنه دار را از سرتان بیرون کنید. 
کفشــی که قرار اســت در طول روز ساعت ها به پا 
داشته باشید، باید کفی ضخیم و با انحنای مناسب 

و استاندارد باشد.

 سیگار نکشید
یکی از دردهایی که سیگاری ها را بیشتر از دیگران 
آزار می دهد، کمردرد اســت. محققان می گویند 
سیگار کشــیدن جریان خونی که به سمت ستون 
فقرات مــی رود را کاهش می دهد و به همین دلیل 
باعث کمردرد می شود. کافی است یک  ماه سیگار 
را کنــار بگذارید و تاثیرش را بر کمردرد مزمنی که 

رهایتان نمی کرد ببینید.

 بار را درست بردارید
حتــی برداشــتن بارهــای ســبک در موقعیت 

نامناسب، می تواند باعث کمردرد شود. برای اینکه 
چنین دردی سراغتان نیاید، هنگام برداشتن بار 
کمی زانویتــان را خم کنید، یک پا را عقب )کمی 
عقب تــر از کمرتان( بگذارید و بــا کمی مکث در 
ابتدای برداشــتن بار، آن را از جــا بلند کنید. اگر 
می توانید وقتی وسیله سنگینی در دستتان است، 
از یک میز، صندلی یا حتی دیوار برای تکیه کردن 
کمک بگیرید و بخشی از وزن بدنتان را روی این 
تکیه گاه بیندازید. البته تنها باری که برمی دارید 
باعث کمردردتان نمی شــود. مشــکل شــایعی 
که بســیاری از افراد از آن غافل هســتند، توسط 
کیف های سنگینی که هرروز به دوش می کشید 
ایجاد می شوند. اگر عادت دارید وسایل متعددی 
را هرروز از گوشه ای به گوشــه دیگر ببرید یا اگر 
کیفی کــه خریده اید به دلیل مــوادی که در آن 
به کاررفته به خودی خود ســنگین است، مطمئن 
باشید که به زودی آسیبی جدی و نیازمند درمان 

به اسکلتتان وارد می شود.

 بالش کوتاه بخرید
وقتی زیر سرتان دو بالش می گذارید یا اینکه سراغ 
بالش های سفت و بلند می روید، به ستون فقراتتان 
آســیبی جدی وارد می کنید و زمینه را برای دچار 
شــدن به کمردردهــای مزمن در آینــده فراهم 
می کنید. برای اینکه از چنیــن اتفاقی جلوگیری 
کنید، بالشی کوتاه زیر ســرتان بگذارید و مراقب 

باشید هنگام خوابیدن سرتان زیاد از کمرتان باالتر 
قرار نگیرد.

 درست رانندگی کنید
رانندگی طوالنی مدت بالی جان کمر است. اما اگر 
راهتان تا محل کارتان دور است و چاره ای جز هرروز 
رانندگی کردن ندارید، می توانید شیوه نشستنتان 
در اتومبیل را اصالح کنید تا از این درد خالص شوید. 
در حال رانندگی مراقب باشید گردن و شانه هایتان 
به سمت جلو خم نشوند. برای پیشگیری از کمردرد، 
باید هنــگام رانندگی صندلی تــان را تا جایی که 
برایتان مناسب است به فرمان اتومبیل نزدیک کنید 
و در حالت نود درجه بنشــینید. اگر قرار است چند 
ساعت پشت فرمان باشید، الاقل هر ساعت یک بار 
اتومبیل را نگه دارید، چنــد قدم راه بروید و دوباره 

رانندگی را از سر بگیرید.

 تشکتان را عوض کنید
تشــک کهنه ای که سال هاست رویش می خوابید، 
یکی از دالیل اصلی دچار شدنتان به کمردرد است. 
اگر تشک فنری یا طبی شما آنقدر آسیب دیده که 
هر گوشه اش ارتفاع متفاوتی دارد، هرچه زودتر برای 
عوض کردنش اقدام کنید. شاید حتی بعد از گذشت 
5-6 سال تشک شما نیاز به تعویض داشته باشد اما 
مطمئن باشید یک تشک 10 ســاله، حتما آنقدر 

آسیب دیده که الزم باشد عوضش کنید.

بهاره اسالمی

گــزارش
R e p o r t

کمر تان را بیمه کنید

یکی از 
دردهایی که 

سیگاری ها 
را بیشتر از 
دیگران آزار 

می دهد، 
کمردرد است. 

محققان 
می گویند 

سیگار کشیدن 
جریان خونی 
که به سمت 
ستون فقرات 

می رود 
را کاهش 

می دهد و به 
همین دلیل 

باعث کمردرد 
می شود

چطور می توان از ابتال به کمردرد پیشگیری کرد؟

12 تیر 1395 . سال اول .  شماره هفدهم
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روش های 
کیفی معموال با 

تعداد کمی از 
کاربران انجام 
می شود و ما 
نمی توانیم از 

دید آماری 
نتایج این 

روش ها را به 
همه جامعه 

هدف تعمیم 
دهیم. در 

عوض، این 
روش ها به 

ما می آموزند 
که نیازها 

و مشکالت 
بالقوه در کجا 
نهفته هستند. 

برای تحلیل 
داده های 

این روش ها 
هم باید از 
روش های 

تحلیل کیفی 
استفاده کرد

 
در نوشته پیشین در مورد اندیشه طراحی برای شما 
صحبت کردم و در انتها این پرســش را مطرح کردم 
که چطور می توان اندیشه طراحی را به صورت عملی 
در کســب وکارها پیاده کرد. با توجه به ویژگی های 
اندیشه طراحی که در نوشته پیشــین به آن اشاره 
کردم، کاربرمحوری بخش مهمی از اندیشه طراحی 
است. بنابراین عجیب نیست که پیاده کردن اندیشه 
طراحی در یک کسب وکار با یکی از روندهای طراحی 
با نــام »طراحی کاربرمحور« گره خورده باشــد. اما 
طراحی کاربرمحور دقیقا چیست؟ برای آنکه ارتباط 
بین دو واژه »اندیشه طراحی« و »طراحی کاربرمحور« 
برای شما روشن تر شــود، بهتر است تاکید کنم که 
اندیشه طراحی الگویی است که می تواند به صورت 
استراتژیک مدل کسب وکار شما را تحت تاثیر قرار 
دهد، در حالی که طراحی کاربرمحور روندی اســت 
که روش طراحی خدمات و محصوالت شما را تغییر 

می دهد.
البتــه واژه طراحی کاربرمحور بــرای بعضی یادآور 
فلسفه ای اســت که در آن انســان ها در مرکز همه 
فعالیت ها و تصمیم گیری ها قرار می گیرند و فناوری 
یا ســود اقتصادی در اولویت های بعدی هستند. با 
وجود اهمیت این فلسفه، آنچه در این نوشته به عنوان 
طراحی کاربرمحور از آن یاد می کنم کمی با این دید 
فلسفی تفاوت دارد و بیشتر به معنای روندی است که 
طراحی بر مبنای تست های پی درپی و بهینه سازی 
مکرر انجام می شود. نکته جالب در مورد روند طراحی 
کاربرمحور این اســت که می تواند بــا رویکردهای 
مدیریتی چابک و ناب تاحدود زیادی هماهنگ باشد، 
چراکه در این روند آزمایش طرح ها و ایده ها از همان 
ابتدای کار شروع می شود و تصمیم گیری ها پله پله بر 
مبنای نتایج آزمایش ها صورت می گیرد و این یعنی 

انجام کارها با دیدی تجربی و در زمان کوتاه.

 گام نخست: درک شرایطی که در آن از سامانه 
استفاده می شود

یکــی از گویاترین مدل هایی کــه مراحل طراحی 
کاربرمحــور را شــرح می دهد، مدلی اســت که در 
استاندارد ایزو 9241 شرح داده شده است. همان طور 
که در تصویر می بینید پس از برنامه ریزی های اولیه، 
کار با بررسی شرایطی که کاربر در آن از محصول یا 
خدمات مورد نظر ما اســتفاده می کند، یا قرار است 
اســتفاده کند شروع می شــود. در این مرحله بهتر 
است از روش های کاربرپژوهی کیفی استفاده کنیم و 
استفاده از روش هایی مانند پرسشنامه یا نظرسنجی 
برخط )آنالین( اصال مناسب نیست. به این دلیل که 

در روش هایی مانند پرسش نامه، ما ناخودآگاه کاربران 
را به مواردی هدایت می کنیم که به نظر ما مبدا اصلی 
مشکالت یا نیازها هســتند. به عبارت دیگر، با این 
روش ها ما هرگز نمی توانیم زاویه های پنهانی را که 
از دید ما دور مانده ببینیم، چراکه پرسش های بدون 
شک زاویه دید فعلی خود ما را منعکس می کنند. از 
سوی دیگر، این نوع روش ها ما را از ارتباط مستقیم 
و عمیق با کاربران دور می کنند. ازجمله روش های 
کیفی که در این مرحله از آن استفاده می شود می توان 
از مشاهده، گروه های متمرکز، روش دفترچه خاطرات 
و تجربه مستقیم شرایط کاربران توسط طراح نام برد. 
روش های کیفی معموال با تعداد کمی از کاربران انجام 
می شود و ما نمی توانیم از دید آماری نتایج این روش ها 
را به همــه جامعه هدف تعمیم دهیم. در عوض، این 
روش ها به ما می آموزند که نیازها و مشکالت بالقوه در 
کجا نهفته هستند. برای تحلیل داده های این روش ها 

هم باید از روش های تحلیل کیفی استفاده کرد.

 گام دوم: مشــخص کردن ویژگی های مورد 
نیاز کاربر

در گام بعد، باید ببینیم که این نیازها و مشــکالت 
بالقوه، چگونه بر شــکل گیری ویژگی های سامانه 
)محصول یا خدمات ما( تاثیــر می گذارند. یعنی 
درواقع قبل از طراحی محصول یا خدمات، فهرستی 
دقیــق از ویژگی های آن را با توجــه به یافته های 
مرحله قبل تعیین کنیم. یکی از روش های کارآمد 
و سریع تعیین ویژگی های یک محصول یا خدمات 
کارگاه هایی اســت که با حضور تعدادی از کاربران 
بالقوه به همراه متخصصانی که در طراحی و توسعه 
ســامانه جدید همکاری می کنند برگزار می شود. 

هرکــدام از افراد حاضر از دیدگاه خود فهرســتی 
از ویژگی هــا را ارائــه می کنند و ســپس در مورد 
ویژگی هایــی که با یکدیگر در تناقض هســتند یا 
ویژگی هایی که به نظر غیرعملی می رســند بحث 
می شود تا ویژگی های جایگزین که مورد توافق همه 
است پیدا شــوند. در پایان این کارگاه ها فهرستی 
از ویژگی هایی خواهیم داشــت کــه نه تنها از دید 
تخصص های گوناگون تایید شده است بلکه مورد 

تایید کاربران عادی هم هست.

 گام سوم: ارائه راه حل های طراحی
بعد از مشخص شــدن ویژگی های سامانه، نوبت به 
طراحی می رســد. در این مرحله الزم نیست سامانه 
نهایی را تولید کنیم. فقط کافی است بتوانیم راه حل را 
به شکلی ارائه و اجرا کنیم که قابل آزمایش باشد. مثال 
اگر خدماتی را طراحی کرده ایم، می توانیم با کمک 
پروتوتایپ خدمات، که در نوشــته پیشین توضیح 
کوتاهی در مورد آن دادم، راه حل خود را ارائه کنیم. 
درواقع سرمایه گذاری بر روی اجرای نهایی باید بعد از 
آزمایش انجام بگیرد. در همین مرحله باید بر اساس 
فهرست ویژگی های طرح، که در گام پیشین تدوین 
شد، اهداف قابل اندازه گیری را برای آزمایش ها تعیین 
کنیم. مثال هایی از اهداف قابل اندازه گیری عبارت اند 
از مدت زمانی که کاربر بتواند کار مشخصی را با یک 
ســامانه انجام دهد یا بیشترین تعداد خطاهایی که 

ممکن است کاربر هنگام انجام آن کار داشته باشد.

 گام چهارم: آزمایش
پس از آمــاده کردن طــرح، پروتوتایــپ و هدف 
قابل اندازه گیری، نوبت بــه آزمایش طرح با کاربران 
واقعی می رسد. اگر آزمایش نشان داد که ما به اهداف 
خود رســیده ایم می توانیم به مرحله بعدی که اجرا 
و توســعه محصول یا خدمات نهایی است برویم. اما 
اگر نتایج آزمایش رضایت بخش نبود باید مشخص 
کنیــم که دلیل شکســت طرح چه بــوده و بر این 
اساس دوباره برخی مراحل قبل را از نو تکرار کنیم. 
مثال گاهی نیازمند تکرار مراحل از گام اول هستیم، 
یعنی بررسی شرایط استفاده، و گاهی ممکن است 

تنها نیاز به طراحی دوباره داشــته باشــیم. یکی از 
رایج ترین مدل های آزمایش، آزمایش های کالسیک 
کاربردپذیری هستند که در آن ها از کاربران خواسته 
می شود عملیات مشخصی را انجام دهند. گاهی در 
این آزمایش ها کاربران هنگام کار با ســامانه، دالیل 
تصمیم گیری ها و مکالمه هــای ذهنی خود را بیان 
می کنند یا به اصطالح بلندبلند فکر می کنند. گاهی 
هم تنها به مشــاهده کاربران و ثبت نتایج بســنده 

می شود. در نمونه دیگری از آزمایش ها که »ارزشیابی 
اکتشافی« نامیده می شود، از کاربران خواسته می شود 
در مدت زمانی مشــخص آزادانــه همه بخش های 
سامانه را کندوکاو کنند و سپس سامانه را بر اساس 
ویژگی های مورد انتظار که به صورت فهرســتی در 
اختیار آن ها قرار داده می شود امتیازدهی کنند. اینکه 
چه روش ارزیابی می تواند برای پروژه ما مناسب باشد 
بستگی دارد به نوع سامانه ای که می خواهیم طراحی 
کنیــم، آزادی ما در انتخاب کاربــران و پیچیدگی 

فهرست ویژگی های مورد انتظار ما.
 

 اهمیت طراحی و آزمایش پی درپی
فرآیند طراحی و آزمایش پی درپــی با کاربران تا 
زمان رسیدن به هدف نهایی، شیرازه اصلی طراحی 
کاربرمحور اســت. درواقع در طراحی کاربرمحور 
از کاربران به عنوان نیــروی محرکه اصلی طراحی 
اســتفاده می کنیم؛ چه در پیدا کردن نیاز، چه در 
تعیین ویژگی های سامانه و چه در آزمایش و ارزیابی 
طرح. در روندهای طراحی کالسیک، معموال زمان 
زیادی صرف تحقیقات، تحلیل و شبیه سازی طرح 
می شود و آزمایش در انتهای روند طراحی قرار دارد. 
در حالی که در طراحی کاربرمحور با بهره گیری از 
پروتوتایپ های ســاده و همین طور کاربرپژوهی، 
آزمایش و ارزیابی از همان ابتــدای روند طراحی 
آغاز می شــود تا طراحی هرچه سریع تر به نتیجه 
برسد و مطالعات و تحلیل هایی که شاید در طراحی 
نهایی تاثیر چندانی نداشته باشند از مسیر حذف 
شوند. اینجاســت که طراحی کاربرمحور به عنوان 
گزینه ای قابل انطباق با مدل های مدیریتی چابک 

و ناب مطرح می شود.
در نوشته آینده، اشــاره مختصری به برخی دیگر از 
رویکردهای طراحی مانند »طراحی مشــارکتی« 
و »طراحی باز« خواهم داشــت. ضمنا چون در این 
نوشته اشــاره ای به عناوین روش های کاربرپژوهی 
شد مانند مشاهده، گروه های متمرکز، روش دفترچه 
خاطرات، تجربه مستقیم شرایط کاربران توسط طراح، 
کارگاه های تعیین ویژگی های محصول، آزمایش های 
کالسیک کاربردپذیری، روش بلندبلند فکر کردن و 
ارزشیابی اکتشافی، تالش خواهم کرد در نوشته های 
بعدی نگاهی مختصر به این روش ها نیز داشته باشم.

البته درک می کنم که گاهی به کارگیری مطالبی 
که در این نوشته ها بیان می شود در کسب وکارهای 
مختلف و شــرایط واقعی چندان ساده نیست. اگر 
در زمینه استفاده از اندیشه طراحی و ابزارهای آن 
در کسب وکارهای خود پرسشی دارید می توانید از 
طریق روش های تماس با نشریه پرسش های خود 
را مطرح کنید و من به تدریج در نوشته های بعدی 
به تعدادی از این پرســش ها پاسخ خواهم داد. به 
این شکل می توانیم مثال هایی واقعی از چگونگی 
استفاده از اندیشه طراحی در کسب وکارهای ایرانی 

را بررسی کنیم.

طراحی کاربرمحور چه اصولی دارد و برای شناخت کاربران چه روش ها و ابزارهایی باید به کار ببرید؟

بیژن آریانا

گزارش
R e p o r t

آرزو غالمی

گزارش
R e p o r t

کاربر را ببینید، بعد طراحی کنید

در شــماره  های قبل به این موضوع پرداختیم که 
آیا استارت آپ ها نیاز جامعه را شناسایی می کنند 
و در پاســخ به آن نیاز ایده ای عرضه می کنند و یا 
ابتدابه ســاکن »نیاز« وجود ندارد بلکه با ارائه یک 
محصول و اســتفاده از آن توســط جامعه نوعی 
وابســتگی و امکان فراهم می شود، که حاصل این 
فرایند زاینده یک »نیاز« است. اگر بپذیریم که هر 
محصول تازه و نو در عصر جدید منشــا ایجاد یک 
»نیاز« است باید به ماهیت آن نیاز که در شکل گیری 
رفتار جمعی و فرهنگی نیز موثر است توجه نشان 
داد. در این مورد مثال در دسترسی می زنم. تا همین 
دو سه سال پیش  نیاز به ارسال پیام، از طریق سیستم 
پیامک مرتفع می شد. با ورود امکان جدید اپ های 
پیام رســان و کارکرد متداول و سهولت دسترسی 
به آن ها، شــکل رفتار اجتماعی تغییر کرد. در این 
مثال با شکل گیری گروه های مجازی رفتار جمعی 
متداول تر شد. با ارائه خدمات تبلیغی و خبررسانی، 
کارکرد رسانه رسمی تحت شعاع قرار گرفت. واژه 
دنیای مجازی با ورود این اپلیکیشن ها وارد زندگی 
مردم عادی شد که ملموس ترین شکل حضور دنیای 
غیرواقعی در زندگی واقعی بود. به همان نسبت که 
گســتره روابط را بیشتر کرد موجب مصرف گرایی 
هم شــد. با برقراری ارتباط به موثرترین شــکل 
ممکن و کمترین هزینه، صرفه و ســودمندی به 

همراه داشت. مناســبات و عادات رفتاری معمول 
و سنت های مرســوم را تغییر داد. حتی می توان بر 
تاثیر این اپ ها بر کاهش یا افزایش ســرانه مطالعه 
آمار ارائه داد. به این ترتیب سازنده یک اپ بی آنکه 
بخواهد حتی به ایــن موضوع فکر کند می تواند بر 
زبان و ادبیات نیز اثر بگذارد. هرچند در اغلب موارد 
نقش مثبت اجرای ایده های جدید نسبت به تاثیر 
منفی آن ها بر رفتارهای اجتماعــی برتری دارد، 
الزم است مفهوم مسئولیت اجتماعی نیز به دایره 
واژگان استارت آپ ها و صاحبان کسب وکار اضافه 
شود. هرچند استارت آپ ها مستقیما با این نقش 
خود برخورد ندارند و مسئولیت اجتماعی در رقابت 
فضای کسب وکار گم می شــود. اما همان طور که 
صنعتی شدن محیط زیست را تغییر داد، مجازی 
شــدن نیز می تواند تصویر ذهنی انســان را تغییر 
دهد. مجازی سازی عالوه بر فشردگی زمان و مکان، 
ترکیب حواسی و شیوه های چندبعدی ادراک را نیز 

به همراه دارد.
موضوع دیگری که به قدرت تاثیرگذاری کسب وکار 
آنالیــن و ایده های جدید دامــن می زند، انعطاف 
و پذیرش جوامع نســبت به اســتفاده از ایده های 
جدید اســت. خصلت جهاِن یکدست از اطالعات 
اســت که در هر گوشه ای از دنیا می توان با نگرش، 
عقاید و فرهنگ نقطه دیگری از دنیا آشــنا شــد. 
توالی تاریخی جهان قدیم جای خود را به هم زمانی 
گسترده سطوح آگاهی داده است. آگاهی نوسنگی 
تا آگاهی عصر اطالعات. در این جهان هر ایده نو به 
همان اندازه موثر است که سال ها مکاشفه فیلسوف 

باستان تاثیرگذار بوده اســت. به گونه ای که هیچ 
فرهنگی به تنهایی یارای آن را ندارد که پاسخگوی 
گستره آگاهی وسعت یافته بشر باشد. نظام نو شدن 
با چنان سرعتی حرکت می کند که افراد به ذات در 
مقابل هر امر جدید نه تنها ایستادگی نمی کنند بلکه 
مرتبا تشنه دریافت شیوه های جدید هستند. این 
موضوع به خصوص با روی کار آمدن گوشــی های 
هوشمند همگانی شد. این خصلت نه تنها مختص 
مصرف کننده است بلکه سازندگان نیز اگر چنین 
روحیه ای نداشته باشند طرفی نمی بندند. سازنده 

یک ایده بکر و نو به راحتی توسط رقیب خود که ایده 
او را کامل تر می کند کنار گذاشته می شود. این ها اما 
مجموعه خصلت های این کسب وکار است و نه آنکه 
بیان این گفتار باری بر آن تحمیل کند. استارت آپ ها 
به مرور قواعد حاکم بر اقتصاد ایــران را نیز تغییر 
خواهند داد. رواج کســب وکار آنالین یعنی ترویج 
نظام اقتصادی آزاد و خصوصی. به همین سبب رفتن 
به سمت کسب وکار آنالین بیشتر از تصویب طرح 
و الیحه بازار را به خصوصی سازی و هرچه کوچک 

شدن دولت و اقتصاد سوق می دهد.

دموکراسی اقتصادی با ورود آنالین ها رقم می خورد
استارت آپ ها چه تاثیری بر فضای اقتصادی کشورمان خواهند گذاشت؟

فین تک
FinTech
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سردبیر

استارت آپ های ایرانی به 

کجا می روند؟

گاه و فیلم های کوتاه 
نمایش

مهم ترین ابزارهای تبلیغاتی و 

بازاریابی شانل هستند

بررسی فعالیت چهار شرکت 

فناپ، توسن، خدمات 

و ارتباط فردا

ستخدامی
یهایا

اختصاصی استارت آپ هانیازمند
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نرگس شایق، بنیان گذار سایت آرانیک

کارآفرین جوانی که می خواهد صنایع دستی 

روستاییان و عشایر را اینترنتی به 

همه جهان بفروشد

 با 700 کارگاه در کل ایران همکاری 

می کنیم که در هر کارگاه حداقل 5 نفر 

مشغول به کارند، یعنی به طور میانگین 

برای بیش از 3 هزار و 500 نفر به طور 

غیرمستقیم ایجاد اشتغال شده است. 

چشم انداز ما برای 10 سال آینده فروش 

روزانه یک میلیارد تومان است

خوشایندترین وجه کارمان این بوده 

که از طریق حوزه تجارت الکترونیک به 

صادرات کاالهایی کامال سنتی رسیده ایم 

و االن گالری پاریس به گرانیگاه صادرات 

ما در اروپا تبدیل شده و از هر کشور 

اروپایی و آمریکایی دیگر که سفارش 

کاال داشته باشیم برایشان ارسال 

می کنیم

می
اما
یار

سات
س:

عک
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بازار
M a r k e t

16

برگزیدهها

»کم اســکنر« برنامه ای کاربردی است که به 
شما این امکان را می دهد که اسناد و مدارک 
و یا هر چیز دیگری را که قابل عکس گرفتن 
باشــد اســکن کنید و آن را به صورت فایل 
درآورید و آن را به پــی دی اف تبدیل کنید. 
این اپلیکیشن همیشــه در دسترس است و 
استفاده از آن آســان است. این روش خیلی 
بهتر از گرفتن عکس با تلفن همراه و فرستادن 
آن است. مخصوصا اگر بخواهید اسناد را برای 
اهداف خاص به جایی یا برای کسی بفرستید. 
این اپلیکیشن ها با استفاده از دوربین گوشی 
از سند شما عکس می گیرند، کراپ می کنند، 
ویرایــش می کنند، فایل پــی دی اف ایجاد 
می کنند و به آسانی قابل به اشتراک گذاشتن 
هســتند. این برنامه ها همچنیــن امکانات 
اضافه دیگری دارند مثل ادغام فایل، افزودن 
رمز امنیتی و... چندین برنامه وجود دارد که 
این امکانات را برای شــما فراهم می کند، اما 
کم اسکنر شامل همه ویژگی های الزم است و 

بین عموم محبوب است.
تعامل کاربر

کم اســکنر یک نگاه مینی مالیستی را ثبت 
می کنــد. بر روی مانیتــور خانگی تگ ها در 
سمت چپ را می بینید و همه اسکن های شما 
طبق آن ها مرتب می شوند. این امکان برای 
شــما وجود دارد که این تگ را تنظیم کنید. 
اساسا قبل از کلیک بر روی عکس سند مورد 
نظرتان می توانید یکی از این تگ ها را انتخاب 
کنید. اگر این کار را نکنید، تصویر در دســته 
گروه بندی نشده ها دسته بندی می شود. در 
پایان این امکان وجــود دارد که پاک کنید، 
ادغام کنید، به اشتراک بگذارید، امنیت ورود 

ایجاد کنید و یا تگ را عوض کنید.

برنامه Solo AppLock یکی از نوآورانه ترین 
و مشــهورترین برنامه های منتخب در بین 
کاربران در سراسر دنیاست، چراکه به شدت 
سفارشی ســازی شده اســت و مقدار بسیار 
کمی از فضای دستگاه کاربر را اشغال می کند. 
این برنامه امن ترین برنامه قفل دستگاه های 
الکترونیکی موجود در بازار است، که نه تنها 
امنیت ســایر برنامه های کاربردی را حفظ 
می کنــد، بلکه از حریم خصوصی شــما نیز 
در مقابل دیگــران حفاظت می کند. به عالوه 
به شما امکان می دهد عکس های خود را در 
یک رابط قفل قرار دهید و از این طریق آن را 

شخصی تر سازید.
می توانیــد از یک عکس به عنوان بخشــی 
از رمز ورود تلفن اســتفاده کنیــد. به عالوه 
تصاویر کارتونی بانمک نیز می توانند به عنوان 
رمز ورود الگویی اســتفاده شــوند. یکی از 
ویژگی هــای منحصربه فرد این برنامه امکان 
سفارشــی کردن رابط رمز ورود توسط خود 
کاربر اســت. این برنامــه تصاویر پس زمینه 
بســیار زیبایی را نیز ارائــه می دهد. در بین 
برنامه های امنیتی شــاید ایــن یکی از همه 
مشتری پســندتر باشــد؛ چراکه از بر کردن 
کلی عدد و رقــم و حرف به عنوان رمز آن هم 
در حساب های مختلف به یک معضل جدی 
تبدیل شده اســت و استفاده از تصاویری که 
بیشــتر و راحت تر در ذهن می ماند شــاید 
این مشکل همیشگی را یکبار برای همیشه 
برطرف کنــد. هرچند باید منتظر ماند و دید 

هکرها چه می گویند!

با استفاده از 
این برنامه 

خبری 
می توانید 
از پوشش 

خبری اخبار 
ملی، جهانی، 

فناوری، 
سیاست، 
ورزش، 

سرگرمی و 
بیش از 23 

موضوعی 
که به آن ها 

عالقه مند 
هستید، 
بهره مند 

شوید

محبوب ترین اپلیکیشن  خبری ایران چه ویژگی هایی دارد؟

اپلیکیشن های برگزیده این هفته هم می توانند دستگاه های پوشیدنی شمار ا کاربردی تر کنند و هم گوشی تان را امن تر

آخرین خبرها را اینجا بخوانید!

آخریــن خبر یکی از برنامه هــای کاربردی ایرانی 
برای مخاطبان فارســی زبان اســت که با استفاده 
از آن کاربران می توانند از اخبار روز مطلع شــوند. 
این برنامه یک برنامه خبری است که اخبار فوری 
و روزانه را به طــور کامل به مخاطب ارائه می دهد. 
آخرین خبر از پوشــش خبری بیش از 500 منبع 
خبری مجاز و معتبر اســتفاده می کند و خدمات 
سفارشی سازی شــده ای را در اختیار شــما قرار 

می دهد.
از ویژگی های اصلی این برنامه کاربردی آن اســت 
که آخریــن و جدیدترین اخبار را که به موضوعات 
مورد عالقه شما مربوط می شوند با قالب تصویری 
و صاف به شــما ارائه می دهد. این برنامه به صورت 
آفالین نیز کار می کند و کاربران می توانند اخبار و 
مقاالت جالب را حتی در حالت آفالین مطالعه کنند. 
از ویژگی های دیگر این برنامه جامع و کامل بودن 
آن است، به طوری که آخرین خبر مقاالت را به طور 
کامل و با درج تمام مطالب و عکس ها از منابع معتبر 
در اختیار مخاطب قرار می دهد. به طوری که دیگر 
نیاز نیست کاربر روی لینک دیگری کلیک کند تا 

مقاالت را بخواند. با استفاده از این برنامه کاربردی 
خبری می توانید از پوشش خبری اخبار ملی، اخبار 
جهانی، فناوری، سیاست، ورزش، سرگرمی و بیش 
از 23 موضوعــی که به آن ها عالقه مند هســتید، 
بهره مند شوید. توسعه دهندگان این برنامه همواره 
تغییراتی در آن به وجــود می آورند تا هم خدمات 
بهتری ارائه داده شــود و هم ایرادهای قبلی از بین 
برود. تغییرات ایجادشــده در ایــن برنامه عبارت 
اســت از تغییر کامل رابط کاربری، اضافه شــدن 
کاشی دستچین، امکان اشتراک گذاری مستقیم 
به نرم افزارهای ارتباطی، اضافه شدن امکان کپی 
بخشی از متن، بهینه ســازی بخشی از تنظیمات، 
تغییرات در اخبار آفالیــن، قابلیت دریافت خبر با 
مرور لیســت خبر، معرفی وب سایت آخرین خبر، 
امکان مشــاهده اخبار بر اســاس منبع خبری در 
هر کاشی )قسمت(، گرافیک جدید، ارائه حساب 
کاربــری آخرین خبر، پخش کننــده اختصاصی 
فایل های صوتی و تصویری. ازجمله خطاهایی که 
به مرور زمان در خصوص این برنامه رفع شده اند نیز 

می توان به این موارد اشاره کرد:
 بهینه سازی سرعت

 امکان پس گرفتن الیک و دیس الیک
 رفع مشکالت گزارش شده

 بهبود قابل توجه زمان رسیدنی اعالن ها
 برطرف شدن مشکل فونت در اندروید 5

 رفع خطاهای جزئی که گزارش شده بودند

در صفحه اصلی این برنامه کاربردی انواع خبرها 
به صورت دسته بندی شده در کاشی های مختلفی 
قرار گرفته اند اعم از سیاســی، ورزشــی، جامعه 
و حوادث، بین الملل، اقتصــادی، تحلیل ها و نیز 
جذاب ترین ها، اخبار برگزیده، اخبار چندرسانه ای، 
و همه اخبار که هریک از کاربران بنا بر ســالیق 
خود می توانند به طور مستقیم وارد بخش مورد 
عالقه خود شوند. دسته بندی اخبار در این برنامه 
بسیار وسیع است به طوری که برخالف بسیاری 
از برنامه های کاربردی دیگر که فقط به موضوعات 
فوق می پردازند و دسته بندی های دیگری را ارائه 
نمی دهند، این برنامه اخبــار مربوط به بازار اپ، 
فناوری اطالعات، عکس، ســالمت، آشپزی من، 
علمی، مطبوعات، کتاب، خودرو، دخترانه، زنانه، 
حرف مردم و... را در خود گنجانده است تا سالیق 
همه افراد در تمام سنین را در نظر گرفته باشد. در 
قسمت باال و سمت چپ این برنامه، گزینه مربوط 
به جستجوی خبر به طور مستقیم وجود دارد که 
با وارد کردن واژه مربوط به یک خبر می توانید خبر 
مورد نظر را جستجو و مطالعه کنید. به عالوه اخبار 
مورد نظر خود را می توانید در قسمتی از برنامه و 
برای دسترسی سریع و آسان ذخیره کنید. برای 
ذخیره سازی آفالین باید در تنظیمات گروه خبری 
مورد نظر خود را انتخاب کنید. برای مثال مشخص 
کنید که می خواهید اخبار سیاســی، ورزشی یا 
غیره به طــور آفالین ذخیره شــوند و نیز تعداد 

خبر را تعیین می کنید. این اخبار ذخیره شده را 
می توانید به صورت آفالین نیز مطالعه کنید. این 
امکان نیز وجود دارد که حســاب کاربری در این 
برنامه ایجاد کنیــد و در غیر این صورت به عنوان 
کاربر میهمان از آن استفاده خواهید کرد. یکی از 
قابلیت های جالب این برنامه آن اســت که کاربر 
می تواند این نرم افــزار را از طریق پیامک، ایمیل 
یا ســایر برنامه ها به دوستان و سایر افراد معرفی 
کند یا به طور مستقیم از داخل برنامه نرم افزار را 
از طریق بلوتوث، وای فای و سایر گزینه ها به دیگر 
دستگاه ها ارسال کند. در این قسمت آخرین خبر 
گزینه کانال تلگرام آخرین خبر نیز وجود دارد که 
کاربر می تواند با عضو شدن در آن از آخرین خبرها 
و اطالعات مربوط به این برنامه کاربردی از طریق 

تلگرام خود مطلع شود.
در قسمت تنظیمات، می توانید اعالن های خبری 
را کــه به طور خودکار روی صفحــه تلفن نمایش 
داده می شــوند، تنظیم کنید. همچنین سرویس 
خبر مهم و ســرویس خبر فــوری را نیز می توانید 
سفارشی سازی کنید. در این قسمت قابلیت تنظیم 
فونت، اعم از اندازه و نوع فونت وجود دارد. با انتخاب 
گزینه مدیریت حافظه نیز کاربران می توانند مقدار 
فضایی را که اطالعات نرم افزار در تلفن همراه شما 
مصرف می کند، مدیریت کنند. در کل این برنامه 
خبری طیف وسیعی از موضوعات خبری دارد و کار 

با آن بسیار ساده است.

از پرطرفدارترین برنامه ها بــرای محافظت از تمام 
برنامه های کاربردی موجود در دستگاه الکترونیکی 
شماســت. این برنامه با قرار دادن رمــز ورود روی 
تک تــک برنامه ها از ورود غیرمجــاز به داخل آن ها 
جلوگیری می کند. این برنامه به صورت کامال رایگان 
در اختیار کاربران قرار دارد. از قابلیت های این برنامه 

می توان به این موارد اشاره کرد:
 می توانید عکس های شخصی خود را پنهان کنید.

 هر برنامه کاربردی )اعم از عکس، رسانه، پیامک، 
ایمیل و...( را در دســتگاه خود با رمــز ورود یا الگو 

قفل کنید.
 یــک الیه ثانویه امنیتی اضافــه کنید و قفل خود 

را بپوشانید.
 قابلیت »لغو نصب قفل« از لغــو نصب این برنامه 

محافظ جلوگیری می کند.
عکس ها یا ویدئوهایی در تلفن همراه شــما وجود 
دارند که نمی خواهیــد دیگران آن هــا را ببینند؟ 
برنامه های کاربردی یا شــماره های تماس مهمی 
دارید که نمی خواهید کودکان یا دوســتان شما به 
آن ها دسترسی داشته باشند؟ افراد در تلفن همراه 
خود بسیاری از اطالعات مهم و خصوصی خود را وارد 
 Privacy Applock می کنند. با اســتفاده از برنامه
حریم خصوصی شما همیشــه حفظ خواهد شد و 

دیگر الزم نیست نگران این موارد باشید:
 دوســتان به پیامک ها یا گزارش تماس های شما 

سرکشی کنند.
 والدینتان صفحات رســانه های اجتماعی شما را 

نگاه کنند.

 کودکان بــه طور تصادفی فایل ها یــا برنامه های 
کاربردی مهم شما را پاک کنند.

 افراد غریبه ای که گوشــی گم شده شما به دست 
آن ها می افتــد، وارد قســمت های خصوصی تلفن 

همراه شما شوند.
و اما چگونه باید از این برنامه استفاده کرد؟ ابتدا این 
برنامه را روی تلفن همراه یا تبلت خود نصب کنید. 
رمــز ورود اصلی را وارد کنید. وقتــی برای اولین بار 
از آن اســتفاده می کنید، باید یک رمز ورود تعیین 
کنید. می توانید یک الگو یا رمز ورود انتخاب کنید. 
از رمز ورود اولیه برای دسترسی به تمام برنامه های 
تحت حفاظت این برنامه اســتفاده می شود. سپس 
برنامه های مورد نظر خود را انتخاب و یک الیه ثانویه 

امنیتی اضافه کنید.

روشنک ایرانیار

بازار
M a r k e t

کمی امنیت بیشتر لطفا!

IF by IFTTT
این برنامه کاربردی در فهرســت برترین های پلی استور قرار گرفته و تعداد 
دفعات دانلود آن بسیار باال بوده است. IF درواقع برنامه های مورد عالقه شما 
را وصل می کند. می توانید با استفاده از این برنامه فوق العاده بین برنامه های 
کاربــردی مثل فیس بوک، دراپ باکس، اینســتاگرام، توییتر، و جی میل و 
نیز دســتگاه هایی مانند آیفون، نست ترموستات، فیت بیت و فیلیپس هیو 

ارتباط برقرار کنید.
همچنین با استفاده از این برنامه می توانید:

 تمام عکس های اینستاگرام خود را به عنوان عکس های توییتر ارسال کنید.
 توییت های مورد عالقه خود را در Evernote ذخیره کنید.

 وقتی در خواربارفروشی محل هستید، به هم اتاقی های خود پیامک بزنید.
 به روزرسانی های وضعیت فیس بوک خود را در Tumblr یا LinkedIn به 

اشتراک بگذارید.
 وقتی آپارتمان جدیدی با شرایط شما مطابقت دارد، ایمیل دریافت کنید.

 ویدئوهای مورد عالقه خود را روی YouTube یا Vimeo ارسال کنید.
 وقتی خانه را ترک می کنید نست ترموستات خود را کم کنید.

Nova Launcher
این برنامه کاربردی در پلی اســتور جزو پربازدیدترین ها بــوده و یک راه انداز 
برتر برای اندروید جدید است. این برنامه صفحه اصلی شما را عوض می کند و 
می توانید آن را کنترل و سفارشی سازی کنید. به عالوه امکان تغییر آیکون ها، 
 Nova Launcher انیمیشن ها و... وجود دارد. در این برنامه شما هزاران تم برای
در پلی استور پیدا می کنید. می توانید رنگ برچسب ها، پوشه ها، زبانه های کشویی 
و پس زمینه را کنترل کنید. زبانه ها را سفارشی سازی کنید. جلوه های ویژه را طبق 
سلیقه خود انتخاب و تنظیم کنید. در این برنامه می توانید با استفاده از سیستم 
تهیه نسخه پشتیبان یا بازیابی از طرح دسکتاپ و تنظیمات راه انداز خود یک 
 Nova،نسخه پشتیبان تهیه کنید. نیازی نیست دسکتاپ خود را دوباره بسازید
Launcher طرح دسکتاپ را از مشهورترین راه اندازها وارد می کند. این برنامه 
کاربردی کامال بهینه سازی شــده است تا به ســرعت کار خود را انجام دهد، 
به گونه ای که انیمیشن ها بدون اختالل و به طور روان نمایش داده شوند و تلفن 

شما همگام با سرعت انگشتان دست شما کار کند.

Privacy Applock

هر سندی را 
پی دی اف کنید

قفل های تصویری 
بسازید

سارنف
داشتن پشــتکار تفاوت ظریف بین شکست و 

کامیابی است.

Smartwatch Center Android Wear
از برنامه های کاربردی است که بیشــتری تعداد کاربر را به خود اختصاص 
داده است. با Smartwatch Center for Android Wear می توانید تمام 
برنامه ها، بازی ها، و اخبار پوشیدنی را در یکجا با هم داشته باشید. آیا در پیدا 
کردن برنامه های اسمارت واچ برای ساعت هوشمند Android Wear خود 
مشکل دارید؟ این برنامه حاوی برترین برنامه ها، بازی ها و واچ فیس هاست. 
استفاده از آن بسیار آسان و سریع است. این برنامه جزو برترین برنامه های 
کاربردی رتبه بندی شده اســت، به طوری که از بین بیش از 2200 برنامه 
در این زمینه رتبه برتر را کســب کرده است. این برنامه رایگان است و هیچ 

تبلیغاتی در آن وجود ندارد.
ازجمله ویژگی های جدیدی که به این برنامه اضافه شــده می توان به این 

موارد اشاره کرد:
 مدیریت برنامه های Android Wear شما روی تلفن

Android Wear  به روز بودن استیکرهای جدید 
 تمام برنامه ها، بازی ها و واچ فیس ها برای Android Wear به طور آنالین 

در نشانی http://www.androidwearcenter.com  موجودند
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