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کافه ای که محتو ا 
سرو می کند!

راهکارهای تبلیغاتی 
غول الکترونیک جهان

چگونهاستارتآپهایاعتبارسنجیوبیگدیتامیتوانند
بانکداریایرانرامتحولکنند؟

ایجاداکوسیستمینوآورانهبرایفناوریدرتومسک
روسیهبامطالعهنمونهآمریکاییآن

گزارشیازیککافهاختصاصیودورهمیبرایصاحبانایده
وافرادمستعدجریانکسبوکارنوآورانه

سونیمثلهربرنددیگریصدهاراهکاربازاریابیدارد
اماچهچیزباعثشدهنامآنهمچنانبرسرزبانهاباشد

کدام استارت آپ های فین تک 
آینده درخشانی دارند

روس ها تجربه 
عموتام را کپی می کنند
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20 الی 23 تیرماه؛ تهران 
میزبان استارت آپ های فین تک

چگونه بستنی های میهن 
40تابستان داغ را دوام آوردند!

فین تک در ایران
به جایی می رسد؟

داستان بــستنی
40 ساله ایرانی!

فین استارز فرصتی 
برای فرصت سازی

جی پی اسی برای گم 
نشدن استارت آپ ها
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تـیـتـرهـای امـروز
To d a y ' s H e a d l i n e s

15

زمان بندی ایونت های
تا 23 تیر را در شنبه 

بخوانید

استارت آپی ها 
بخوانند!
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ســالهاپیشوقتییکیازاعضایشــورایشهر
تهرانترورشــد،بچههایتحریریهروزنامهایکه
درآنکارمیکردم،شــروعبهگریهکردند.یکیاز
همکارانبهآرامیوباتعجبپرسید:»برایچهگریه
میکنند؟«گفتم:»برایترورفالنی...«کمیتامل
کردوبازباتعجببیشترگفت:»اوکهمدیرمسئولما
نیست!پسچراگریهمیکنند؟«ازآنروزتابهحال
اینموضوعلطیفهایشدهبودبرایماکهبهسادگی
آندوستمحترمکمیبخندیم.امادیشببامرگ
ادامه درصفحه 3 عباسکیارستمیفهمیدم....

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

اکبرهاشمی
سردبیر

استارت آپ با طعم گیالس!

دفاعتمامقدرضااربابیانازاستراتژیهایشیپوردربازارنیازمندیهایایران

صدای شیپو ر 
کی شنیده می شو د؟
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راهکارهاییعلمیبرایپیداکردنآدمهاییکهبتوانیددر
موردایدههایاستارتآپیخودباآنهاصحبتکنید

خدایا!
ایده ام را به که گویم؟

یکیازسواالتوابهاماتمهم
استارتآپهادرمراحلاولیهایناست
کهدرمورداینکهایدهآنهادر

بازارمورداستقبالقرارمیگیردیا
نه،چهبایدکنند؟وباچهکسانیصحبت

کننددراینموردتوضیحدادیمکه...

کلیک کن،خــوشحال زندگی کـن!
SALAMATSHO.ir

نیازمندی های 
استخدامی

اختصاصی استارت آپ ها
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کافه آی تی در دی ماه سال 1393 از شناسایی نیاز 
صاحبان ایده و افراد مســتعد که تمایل به ایجاد 
کســب وکار نوآورانه در حوزه فنــاوری اطالعات 
دارند، توســط مرکز نوآوری فنــاپ به مدیریت 
مصطفی نقی پورفر )مدیر ارشد این مرکز( شکل 

گرفت.
هدف اصلی کافه آی تی فراهم آوردن بستر مناسب 
جهت حضور و استقرار تیم های استارت آپی است 

که به دنبال محلی آرام هســتند تا ضمن تمرکز 
بر ایده خود بتوانند از خدمات مشــاوره ای افراد 
صاحب نظر و نخبه در زمینه فنی، کسب وکار و نیز 

موارد مرتبط بهره مند شوند.

 در کافه آی تی چه محتوایی را پیدا کنیم؟ 
 )showing the Future( رویداد نمایش آینــده
یکی از جذاب ترین برنامه های کافه آی تی است 
که در آن به مباحث روز و جذابی همچون اینترنت 
اشیا، داده های بزرگ )Big data(، تکنولوژی های 
نوین مالــی )Fintech( و... پرداخته می شــود و 

مخاطبان بسیاری پیدا کرده است.
از دیگر برنامه های این کافــه می توان به کارگاه 
»عصرانه نــوآوری« با هدف ایده پردازی و تمرین 

خالقیــت، برنامه »نمایش فیلــم« با هدف نقد و 
بررسی موضوعات مرتبط با کسب وکار، از طریق 

پخش مستند و فیلم اشاره کرد.
همکفر، رویداد بیســت تا سی سالگی، کارگاه 
تخصصــی Node-JS، اینفوگرافیک، طراحی 
وب و برنامه نویســی، کارگاه های کسب وکار، 
بازاریابی دیجیتال و... نیز از ســری برنامه های 
آموزشــی بوده اند که کافه آی تی میزبان آنها 
بوده است. درمجموع برگزاری حدود 150 کارگاه 
و سمینار مختلف با حضور بیش از 4500 نفر یکی 
از فعالیت های مهم کافه آی تی تاکنون اســت و 
برنامه های متنوعی نیــز بعد از این برنامه ریزی و 
اجرا خواهد شد. برنامه هایی که محور آن ها نوآوری 

و کسب وکارهای نوپاست.

 چطور از خدمات کافه آی تی استفاده کنیم؟
مخاطبان کافــه آی تی پــس از عضویت رایگان 
در سیســتم کافه می توانند با هماهنگی قبلی از 
این فضا و خدمات منتوریگ کــه برای تیم های 
استارت آپی در نظر گرفته شــده استفاده کنند. 
البته در صورتی که افراد تمایل داشــته باشند از 
خدمات مالی و مشــاوره حرفــه ای برای بهبود و 
توسعه کسب وکار خود بهره مند شوند، می توانند 
پــس از ثبت ایده در ســایت مرکز شــتاب دهی 
تریگ آپ )www.trigup.com( که برای همین 
منظــور ایجاد شــده، و تایید ایــده، وارد مرحله 
شتاب دهی تریگ آپ شــوند. اطالعات بیشتر را 
از طریق مراجعه به ســایت کافه آی تی به نشانی  

www.it-cafe.ir  کسب کنید.

کافهایکهمحتواسرومیکند!
گزارشی از یک کافه اختصاصی برای استارت آپ ها

 بازاریابی بین المللی
سردرآوردن از ریزه کاری های مارکتینگ در 

20
تیر

جهــان و قوانین مرتبــط بــا آن نیاز هر 
کسب وکاری اســت. با این هدف سمینار 
آموزشــی بازاریابی بین المللی از ســوی موسســه 
آموزشی آتیه داران روماک برگزار می شود. این رویداد 
که یکشــنبه 20 تیرماه برگزار می شــود به مباحثی 
مانند مشکالت تجارت داخلی و بین المللی، و فروش 

و بازاریابی بین الملل می پردازد. 

 کارگاه اندروید
برنامه نویســی روی پلتفرم هــای موبایل 

20
تیر

موضوعی است که بازار فعلی ایران بیش از 
هرچیز بــدان نیاز دارد. در همین راســتا 
وستاکمپ دانشگاه امیرکبیر اقدام به برگزاری کارگاه 
آموزشی اندروید کرده است. این کارگاه یکشنبه 20 

تیرماه برگزار می شود.

 پیش بینی اقتصاد ایران در سال 95
اگر می خواهید درباره وضعیت اقتصاد ایران 

21
تیر

در پســاتحریم بدانید و از روند بخش های 
مختلف اقتصادی همچون مسکن، بورس 
و... مطلع شــوید، می توانیــد در رویداد »پیش بینی 
اقتصاد ایران در سال 95« شرکت کنید. این رویداد 
همچنین به شــما توصیه هایی برای سرمایه گذاری 
هدفمند در حوزه های مختلف اقتصادی ارائه می دهد. 

این رویداد 21 تیرماه برگزار خواهد شد.

 کاربرد اینفوگرافیک در استارت آپ
چهارمیــن کارگاه کاربرد اینفوگرافیک در 

21
تیر

اســتارت آپ از ســوی اینفوگــرام، مرکز 
تخصصی اینفوگرافیک، برگزار می شود. در 
این کارگاه اینفوگرافیک برای استارت آپ ها و قدرت 
تاثیرگذاری و همچنین روش های ســاخت آن مورد 
بررســی قرار می گیرد. زمان برگــزاری این رویداد 
دوشنبه 21 تیرماه و مکان آن کافه آی تی خواهد بود.

 ویتاتک فارس
با اتمام ماه مبــارک رمضان، ویتاتک طبق 

23
تیر

وعده ای که از مدت ها قبل داده بود، اولین 
برنامه ای را که به طور مشترک با همکاری 
شــتاب دهنده پرش در نظر گرفته، اجرا خواهد کرد. 
ویتاتک یک برنامه شش هفته ای پیش شتابدهی است 
که قرار است در شهرهای مختلف ایران برگزار شود و 
اولین برنامه اش در شهر شیراز خواهد بود. در این دوره 

12 مربــی داخلی و خارجی که بــه طور واقعی طعم 
کارآفرینی تکنولوژیک را چشیده اند و با مشکالت این 
مسیر به خوبی آشنایی دارند و عالقه مندند تا تجربیات 
خود را با دیگران به اشتراک بگذارند شرکت خواهند 
داشت و در طول این 6 هفته به تیم ها کمک خواهند 
کرد. این رویداد چهارشنبه 23 تیرماه آغاز خواهد شد.

 ایده شوی کسب وکار در نائین 
شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهان 

23
تیر

چهارشنبه 23 تیرماه هفدهمین »ایده شو« 
را برگــزار می کنــد. موضوع ایــن رویداد 
»کسب وکار« در نظر گرفته شده و قرار است در فضای 
کسب وکار ایده پردازی کند. شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان به عنوان یکی از مراکز رشد و پارک های علم 
و فناوری در اصفهان به فعالیت می پردازد و از طریق 
برگزاری رویدادهای مرتبط با فضای کسب وکار سعی 

در پرورش ایده های افراد صاحب ذوق دارد.

استارت آپی ها بخوانند!

جایگاه و تاثیر مدیران در پیشرفت کسب وکارها 
و لزوم بهره مندی هرچه بیشتر از ظرفیت های 
بالقــوه و بالفعل آنها در جهت گره گشــایی از 
مسائل تجاری یکی از مسائل مهمی است که 
برای بهبود کارایی سیستم ها باید به آن توجه 
شود. در همین راستا »مدیران گیالن« اقدام 
به تشــکیل گفتمان های موضوعی در حوزه 
مدیریت کرده اســت. این گفتمان ها با حضور 
حداکثر 15 نفر از مدیران و صاحبان بنگاه های 
اقتصادی برگزار می شــود و در آن بسترسازی 
مناسب جهت بهره گیری از ظرفیت های مدیران 
در حل معضالت و مشکالت کسب وکار صورت 
می پذیرد. ایجاد تعامل فکری و بهره مندی از 
تجارب دیگر مدیــران جهت رفع چالش های 
بنگاه های اقتصادی، زمینه سازی جهت ارتقای 
مداوم ســطح دانش مدیران و ایجاد و توسعه 
شبکه ارتباطی مدیران، از دیگر عناوینی است 
کــه در این گفتمان قرار اســت راجع به آن ها 
بحث و گفت وگو شود. این رویداد چهارشنبه 

23 تیرماه در شهر رشت برگزار می شود.
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چشمه ســاری که خود را در اعماق درون شما 
پنهان ساخته اســت، روزی قد خواهد کشید و 
فوران خواهد کرد و با ترنم و نغمه راه دریا را در 

پیش خواهد گرفت.

علی کاکا دزفولی

گــزارش
R e p o r t

هدف کافه 
آی تی فراهم 
آوردن بستر 
مناسب برای 

حضور تیم های 
استارت آپی 
است که به 

دنبال کسب 
مشاوره 

تخصصی 
هستند   

دورهمی مدیریتی 
گیالنی ها

کارگاه آموزشی »دانشــکار« با حمایت پارک فناوری 
پردیس و مرکز نوآوری یاس برگزار می شود. این کارگاه 
درواقع بخشــی از یک بســته کارآموزی 200 ساعته 
اســت که در مدت زمان 50 ســاعت آموزش تئوری 
به عالقه مندان ارائه می شــود. این بســته کارآموزی 
توسط گروه هدهد برنامه ریزی شــده و مخاطبان آن 
کسانی هستند که می خواهند همه آموزش های الزم 
برای کار در شــرکت های دانش بنیان را ببینند و پس 
از آن در این شــرکت ها مشغول به کار شوند. این دوره 
با افزایش توانایی افراد به باال بردن شــانس استخدام 
آنها کمک می کند. آشــنایی بــا مفاهیم دانش بنیان، 

ســاختار شــرکت های دانش بنیان، گزارش نویسی، 
اصول کار تیمی، پروپوزال نویســی و رزومه نویســی 
ازجمله محورهای مهم این پکیج آموزشی 200ساعته 
است. شرکت کنندگان در پایان این دوره سری هم به 
شرکت های دانش بنیان می زنند و در قالب تور آموزشی 
از نزدیــک با ســاختار این شــرکت ها و فعالیت های 
انجام گرفته در آنها آشــنا می شــوند. گــروه هدهد 
برگزارکننده رویدادهای ترویجی آموزشی با محوریت 
کارآفرینی است که در کارنامه اش برگزاری دو رویداد 
»ایده کاوی« و »دست به آچار« به چشم می خورد. این 

کارگاه از یکشنبه 20 تیرماه آغاز خواهد شد.

برنامه اســتارت آپ اکس به منظور تشــکیل یک تیم 
استارت آپی برگزار می شــود. موضوع استارت آپ در 
زمینه تجارت الکترونیک و بر مبنای الگوی b2c است. 
این برنامه تجاری برای اولین بار در ایران شکل گرفته 

و می توان گفت تاحدودی در نوع خود بی همتاست.
نشست اســتارت آپ اکس در فاز تحقیقات میدانی و 
اصول اولیه و اســتراتژی های مورد نیاز شکل گرفته و 
برنامه کلی و اهداف و نیازهایی که در این زمینه وجود 

دارند، تعیین شده است. 
بعــد از اینکه در ایــن رویداد تیم شــکل گرفت، نوع 
همکاری و زمان آن طی نشســت یا پــس از آن اعالم 

می شود. اســتارت آپ اکس به دلیل نوع استارت آپ 
و اهداف آن ســعی بر جذب جوانان مجرد دانشــجو 
یا فارغ التحصیالن کارشناســی و کارشناســی ارشد 
با مســئولیت های کم اســت؛ به گونه ای که بتوانند 
هرروز حداقل 2 ســاعت کامل را بــه فعالیت در خانه 
یا تحقیقات در بازار یا به شــرکت در جلســات گروه 
اختصاص دهند. اگر فکر می کنید شرایط الزم را دارید 
می توانید از طریق سایت ایوند در این رویداد ثبت نام و 
شرکت کنید. استارت آپ اکس چهارشنبه 23 تیرماه 
در ساختمان شماره 2 سازمان فناوری اطالعات ایران 

برقرار خواهد بود.

استارت آپ »اکس« تیم سازی می کندسفری به شرکت های دانش بنیان
برای کسانی که دنبال کار پاره وقت هستنددر کارگاه آموزشی »دانشکار« تجربه کنید

19 تیر 1395 . سال اول .  شماره هجدهم

20 الی 23 تیرماه؛ تهران میزبان 
استارت آپ های فین تک

تیرمــاه 95 یکی از روزهــای به یادماندنی در 
اکوسیســتم اســتارت آپ ایران خواهد بود. 
روزی که قطعا اتفاقات آن کمک بســیاری به 
توسعه و شبکه ســازی سرمایه گذاران خواهد 
کرد. فین اســتارز رویدادی اســت که در آن 
اســتارت آپ های مالی کشــور، خاورمیانه و 
شــمال آفریقا حضور دارنــد و درواقع نه تنها 
فرصت مهمی برای رشد و شبکه سازی است 
بلکه فرصت مهمی برای فرصت ســازی هم به 
شمار می رود. اما نکته قابل توجهی که باید در 
نظر داشت این اســت که عالوه بر خود رویداد 
اصلی، رویدادهای جانبی زیادی که قرار است در 
حاشیه این برنامه بزرگ برگزار شود، از اهمیت 
باالیی برخوردارند. شــبکه های استارت آپی 
که نیاز به سرمایه گذار دارند می توانند ضمن 
حضــور در ایــن رویدادهای جانبــی خود و 
محصوالتشان را معرفی کنند و از ظرفیت هایی 
که در روزهای همایش یعنی 20 الی 23 تیرماه 
وجود دارد، حداکثر استفاده را کنند. اگر شما 
هم می خواهید با صندوق های سرمایه گذاری 
آشنا شوید و نظر آنها را به خود جلب کنید، از 

این رویداد غافل نشوید!

کوچینگ روش جدیدی برای حل مسائل )از 
قبیل شخصی، خانوادگی، کسب وکار و...( است. 
روشی که از ترکیب فلسفه، روانشناسی مثبت نگر 
و ورزش با کمی چاشنی عرفان به دست آمده 
است. امیرحسین قاضی می خواهد برای همه 
کســانی که تمایل دارند به خودشان و دیگران 
برای حل مشکالتشــان کمک کنند وبیناری 
برگزار کند. از منظر کوچینگ، کسی که با چالش 
روبه روست بهترین کسی است که می تواند برای 
این چالش راه حل بیابد. برای این کار کافی است 
یک مربی به او کمک کند تا به موضوع از زوایای 
مختلفی نگاه کند. این روش حاصل تجربه تقریبا 
سی ساله است و هم اکنون دوران تکامل خود را 
تا تبدیل شدن به علمی جامع سپری می کند. 
این رویداد به صورت آنالین خواهد بود و برای 
شرکت در آن باید نرم افزار ZOOM را نصب کنید. 
برای اطالعات بیشــتر و ثبت نام در این رویداد 

می توانید به سایت ایوند مراجعه کنید. 

فین استارز فرصتی برای 
فرصت سازی

مربی مشکالت باشید!

جی پی اسی برای گم نشدن استارت آپ ها!برنامه ریزی کنیم و هدف داشته باشیم
چرا باید در کار و زندگی برنامه داشــت؟ نقش اصلــی برنامه ریزی در تعیین هدف 

چیســت؟ دلیل اینکه ما در زندگی برنامه ریزی نداریم چیست؟ چرا نمی توانیم 
برنامه ریزی خود را تا پایان اجرا کنیم؟ اصول و روش برنامه ریزی در کسب وکار 
و زندگی چیست؟ موانع موجود در برنامه که قابل پیش بینی نیست را چگونه 
رفع کنیم؟ داشتن برنامه برای کسب وکارهای کوچک و بزرگ مهم است و ما 
نمی توانیم بدون داشتن هدف و برنامه به موفقیت برسیم. سمینار برنامه ریزی 

و هدف قرار است به این سواالت و ده ها سوال دیگری که در زمینه برنامه ریزی 
برای شما وجود دارد، پاسخ دهد. برنامه ریزی می تواند در طول زندگی هر انسانی 

نظم را حکم فرما کند و باعث ایجاد آرامش و در کنار آن موفقیت شــود. به دلیل نبود 
آموزش های درست در دوران مدرسه و یا از طریق رسانه های ملی این درک و مفهوم صحیح 

برای افراد ایجاد نشده و افراد کمی هستند که با برنامه ریزی و نظم دهی به کار خود به موفقیت می رسند. این سمینار 
توسط شرکت طراح ایده نوتاش پنج شنبه 24 تیرماه در دانشگاه علمی کاربردی برگزار خواهد شد.

این ســوال احتماال ذهن همه ما را روزی به خود درگیر کرده و شــاید همین االن 
هم پرســش پررنگی در ذهن بسیاری از ما باشد که »چگونه می شود یک ایده را 

به گونه ای پرورش داد که تبدیل به کسب وکار سودآور و در حال رشدی شود؟« 
رویداد استارت آپ جی پی اس تالش می کند به این سوال پاسخ دهد. همان طور 
که دستگاه جی پی اس به شما کمک می کند مسیر خود را بیابید، استارت آپ 
جی پی اس نیز مانند یک نقشــه مسیر شما از ایده تا رشد را نشان خواهد داد. 

این رویداد زیرمجموعه »اســتارت آکادمی« است که یک دوره آموزشی ویژه 
کسب وکارهای نوپاست که زیر نظر وزارت علوم برگزار می شود. اگر در این رویداد 

شرکت کنید هم مفاهیم پایه ای کسب وکارهای نوپا را یاد می گیرید و هم آموزش هایی 
را درباره متد ناب توسعه کسب وکارهای نوپا خواهید گذراند. ضمن اینکه این دوره به شما نقشه 

راهی ارائه می دهد تا بتوانید ایده هایی را که در ذهن دارید به کســب وکارهای نوپای در حال رشد تبدیل کنید. این 
کارگاه سه شنبه 22 تیرماه آغاز خواهد شد و در روزهای یکشنبه 27 و سه شنبه 29 تیرماه نیز ادامه خواهد داشت.
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پروفسورحسابی
سادگی و عشق از عوامل پیشرفت است، که در 

قلب ما ایرانیان است.

استارت آپ
 با طعم گیالس

ادامه از صفحه اول
 این موضوع اصال خنده دار نبوده و کامال ســوال 
آن همکارم درست و هوشمندانه بوده است. چرا؟

دوشنبه شب که خبر تلخ مرگ عباس کیارستمی، 
فیلم ســاز نوگرا و یگانــه ایران، در شــبکه های 
اجتماعی دست به دســت شــد، برای ســاعاتی 
هنگ هنگ بودم. باور نمی کردم. بی صبرانه دنبال 
تکذیب این خبر بد بودم. کم پیش آمده برای مرگ 
طبیعی فردی غیر از بســتگان یا دوستان اینقدر 
متاثر شــوم. با خود اندیشــیدم چرا باید از مرگ 
کیارســتمی اینقدر متالم و متاثر شوم! بعد گفتم 
هنرمند بزرگی بود، اما این دلیل نمی شــد، چون 
هنرمندان بزرگی در حوزه هــای مختلف در این 
سال ها چشم از جهان فروبسته اند. پس چه چیزی 
مرا اینقدر متاثر کرده بود؟ آنچه می خواهم بگویم 
کامال به حوزه کسب وکارمان یعنی استارت آپ ها 
ربــط دارد. متاثر و ناراحت شــدم، چراکه عباس 
کیارستمی بخشــی از خاطرات شیرین زندگی ام 
بود؛ یعنی او برای من و نسل من با »مشق شب«، 
»خانه دوست کجاست؟«، »زیر درختان زیتون«، 
»کلوزآپ نمــای نزدیــک« و فیلم های دیگرش 
خاطرات و لحظات به یادماندنی خلق کرده است. 
ما نسل ســوخته دهه پنجاه روزهای سیاه وسفید 
پس از جنگ را بــا مزه مزه کردن »طعم گیالس« 
عباس کیارستمی سپری کردیم. حاال که می گویند 
عباس برای همیشه رفت، حس می کنم بخشی از 
خاطرات چند نسل را کند و با خود برد. خاطراتی 
که از این پس طعم خوش گیالس نخواهد داشت. 
طعم حسرت و اندوه دارد. می خواهم بگویم آن روز 
اگر همکارم از گریه بچه های تحریریه تعجب کرد، 
امروز شاید شــما خوانندگان خوب شنبه از اندوه 
من و ماها برای مرگ کیارستمی متعجب شوید. 
این تعجب در دو مقطع تاریخی از کجا می آید؟ از 
آنجا که عباس کیارستمی به عنوان یک انسان چه 
ارزش افزوده ای بــرای جامعه اش و جامعه جهانی 
ایجاد کرده است؟ چه ارزش آفرینی کرده که حاال 
با رفتنش آدم ها حسرت می خورند که چرا رفت، 
اینقدر زود و ناگهانی... ســاعت ها در خودشــان 
می نشــینند و افســوس می خورند. و آن روز هم 
فرد ترور شده در نظرگاه همکارم ارزش افزوده ای 
که چشــمانش را به نم بنشــاند، نداشت. عباس 
کیارستمی الگویی اســت از یک انسان ارزشمند 
و ارزش آفرین که برای نســل و نسل هایی خاطره 
آفریده، لحظاتــی زیبا و تامل برانگیز ســاخته و 
صحنه هایی ماندگار خلق کرده است. با تحسین 
فیلم هایش در جهان غرور ما بالید و قد کشــیدیم 
و با هر موفقیتش طعم گیالس را با هم چشیدیم. 
حال از خودم می پرسم، ما در زندگی مان چه چیزی 
را خلق کرده ایــم و آیا پس از رفتن ما، نه به خاطر 
فقدانمان بلکه، به خاطر ارزشمندی ما کسی متاثر 
خواهد شد؟ دوستان خوبم را دعوت می کنم در این 
پرسش تامل کنند و در راه اندازی استارت آپشان 
این ســوال را مطرح کنند کــه »ارزش افزوده و 
ارزش آفرینی کسب وکار من برای مردمم و جامعه 

جهانی چیست؟«

خبرســرمــقالــه
N e w s

یکشــنبه بیســتم تیرماه مدیران، کارآفرینان، اســاتید و 
صاحب نظران، راهبران و برنامه ریزان کسب وکارهای پیشرو 
کشــور در ســی امین نوبت حضور خود در همایش فصلی 
MITM در محل سازمان مدیریت صنعتی، نشست حرفه ای 
دیگری را تجربه خواهند کرد. همایش فصلی تابستان امسال 
به بررسی ابعاد مختلف مبحث کالن داده ها یا داده های عظیم 
)Big Data(  می پردازد. ایــن همایش تاکنون به مدت 10 
سال به شکل مســتمر، ویژه دوره MBA با گرایش مدیریت 
کسب وکار هوشمند و تحول گرا )MITM( در دوره های عالی 

سازمان مذکور برگزار شده است.

 Big Data یا کالن داده ها
محور اصلی این همایش کالن داده هاست. داده های بزرگ 
 Big Data یا عظیم نیز ترجمه هــای دیگری برای اصطالح
هستند. این مفهوم به مجموعه ای از داده ها اطالق می شود 
که اندازه آنها بیش از میزانی است که بتوان آنها را با امکانات 
نرم افــزاری و در زمــان معمول مدیریت و پــردازش کرد. 
داده های بزرگ مجموعه تکنیک هایی است که نیازمند شکل 
جدیدی از یکپارچگی هستند تا بتوانند ارزش های بزرگی 
را کــه در مجموعه های بزرگ، پیچیده و متنوع داده پنهان 
شده اند، آشکار ســازند. از این رو با رشد روزافزون داده ها و 
نیاز به بهره برداری و تحلیل آنها، به کارگیری زیرساخت های 

الزم از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.

 مدیریت و تحلیل داده های بزرگ
مشکالت اصلی در کار با این نوع داده ها مربوط به جمع آوری، 
ذخیره سازی، جست وجو، اشتراک گذاری، تحلیل و نمایش 
آن هاست. این مبحث به این دلیل هرروز جذابیت و مقبولیت 
بیشــتری پیدا می کند که با اســتفاده از تحلیل حجم های 
بیشتری از داده ها، می توان تحلیل های بهتر و پیشرفته تری 
را برای مقاصد مختلف انجام داد. بیشــتر تحلیل های مورد 
نیاز در پردازش داده های عظیم، توســط دانشــمندان در 
علومی مانند هواشناسی، ژنتیک، شبیه سازی های پیچیده 
فیزیک، تحقیقات زیست شناسی و محیطی، جست وجوی 
اینترنت، تحلیل های اقتصادی و مالی و تجاری مورد استفاده 

قرار گرفته است.

 کاربردها 
تحلیــل کالن داده ها می توانــد با شناســایی روش های 
شخصی سازی شــده در قالب ارائه خدمــات بهتر به عموم 
مردم و کاهش هزینه های دولــت در این بخش به صنعت 

بهداشت و درمان کمک کند. به همین ترتیب کالن داده ها 
در آمــوزش می توانند به شخصی ســازی فرایند یادگیری 
کمک کنند و باعث شکوفایی اســتعدادهای دانش آموزان 
و دانشــجویان شــوند و پویایی محیط یادگیری را افزایش 
دهند. در صنعــت، تولید طبق نیازهای مشــتری مفهوم 
پررنگ تــری می یابد و زمان تولید محصــول قابل کاهش 
خواهد شد. همین طور با استفاده از شبیه سازی و بهینه سازی 
با اســتفاده از کالن داده ها می توان خط تولید را به صورت 
بهینه طراحی کرد و بسیاری از عیوب خط تولید و کاالها را 
پیش از شــروع به کار خط تولید شناسایی کرد. در صنعت 
خرده فروشــی از کالن داده ها برای شناسایی بهتر نیازهای 
مشتریان و ارائه تبلیغات و بازاریابی سفارشی شده استفاده 
می شود. این شرکت ها در تالش اند با جمع آوری داده های 
عددی، متنی و تصویری تجربه خرید مشتری از کانال های 
مختلف را بهبود بخشــند و بتوانند نیازهای آنان را برآورده 
سازند. دولت می تواند از کالن داده ها برای ایجاد شفافیت، 
خدمت رسانی بهتر به مردم، استفاده بهینه از منابع محدود 

و تخصیص بودجه به فعالیت های موجود استفاده کند. در 
مطالعات علوم اجتماعی کالن داده ها می توانند ابزاری جدید 
برای بررسی پیچیدگی رفتارهای فردی و اجتماعی باشند 
و دریچه ای جدید برای مطرح کردن ســوال های جالب تر و 
یافتن الگوهایی باشند که تا پیش از این ناشناخته بودند. در 
علوم ورزشی از کالن داده ها برای افزایش کارایی ورزشکاران 
در تمرین و مســابقه، پیشگیری از بروز مصدومیت و یافتن 

راهبرد مناسب در مسابقات استفاده می شود.
  گفتنی اســت دوره MBA با گرایش مدیریت کسب وکار 
هوشمند و تحول گرا )MITM( در طول 13 سال و 26 نوبت 
برگزاری در سازمان مدیریت صنعتی تاکنون پذیرای بالغ 
بر 500 دانش پژوه از مدیران و خبرگان پیشرو در کسب وکار 
و عالقه مندان به نقش فاوا در آن بوده که آنان هرســال سه 
نوبت در همایش های فصلی فرصت تعامل حرفه ای حضور 
می یابند. در همایش یکشــنبه، پنج  تن از اساتید، صاحبان 
استارت آپ های مرتبط و فعاالن حوزه کاربردی کالن داده ها 

سخنرانی خواهند کرد.

MITM   ثروت آفرینی از داده ها در همایش

خبر
News

دیجی کاال 
به رنگ مهربانی

فناوری های هوایی در 
باشگاه  هوافضای جوان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان دیجی کاال 
اعالم کرده بود که در راســتای مســئولیت 
اجتماعی خود جشنواره »به رنگ مهربانی« 
را برگزار می کند. این جشنواره از ابتدای ماه 
رمضان آغاز شــده بود و طی چهار هفته )هر 
هفته یک انجمن( از چهار انجمن مردم نهاد 
یا موسسه خیریه خصوصی که افراد خاص را 
تحت پوشش دارند حمایت کرد. این حمایت 
با اختصــاص 5 درصد از فروش کاالهایی که 
در قالب جشــنواره »به رنــگ مهربانی« به 
فروش رسیده بود انجام شد و به نوعی انگیزه 
مضاعفی برای کاربران و افراد نیکوکار شــد 
تا ضمن خرید از دیجــی کاال در راه  کارهای 
انسان دوستانه هم قدم بردارند. در جشنواره 
»به رنــگ مهربانــی« کاالهــای متعدد و 
متنوعی وجود داشــت و هر ســه روز یک بار 
نیز تنوع کاالیی این جشــنواره به روزرسانی 
می شــد. دیجی کاال در هفتــه اول از 100 
کودک بی بضاعت مبتالبــه دیابت به مدت 
یک مــاه حمایت کــرد و هزینه های درمان 
این کودکان را پرداخــت. هفته دوم فروش 
ویژه جشنواره »به رنگ مهربانی« به انجمن 
دیابت گابریک تعلق گرفت و درصد مذکور از 
عواید حاصل از فروش هفته دوم به جمعیت 
مردم نهاد امام علی )ع( تقدیم شد. جمعیت 
امام علی )ع( دایره وســیعی از خانواده های 
نیازمند و مستضعف را در سراسر کشور تحت 
پوشش خود دارد. هفته سوم نیز به کودکان، 
زنان و کارگرانی که در گرمای طاقت فرسای 
کوره های آجرپزی، به سختی گذران زندگی 
می کنند اختصاص داشت و هزینه حمایتی 
دیجی کاال صرف تغذیه، آموزش، بهداشت و 
درمان این کودکان شد. در هفته پایانی این 
جشنواره نیز 5 درصد از عواید حاصل از این 
فــروش ویژه به توان یابان عضــو این خیریه 
مردم نهاد تعلق گرفت. همچنین بیش از صد 
قلم آثار هنری و دست ساز این توان یابان در 
قالب جشنواره »به رنگ مهربانی« به فروش 
رســید و تمامی عواید حاصل از این فروش 
ویژه بــه توان یابان و اعضــای همین خیریه 

اختصاص یافت.

ســتاد هوایی و هوانــوردی معاونت علمی 
و فنــاوری فناوری های هوایی در باشــگاه 
دانش آمــوزی هوافضــای جــوان ترویج و 
فرهنگ ســازی می کند. باشــگاه هوافضای 
جوان به همت ستاد توسعه فناوری و صنایع 
دانش بنیان هوایی و هوانوردی و دانشگاه جامع 
امام حسین )ع( سال گذشته راه اندازی شد. این 
باشگاه با هدف آموزش مفاهیم بنیادی هوافضا 
به جوانان، ترویج و فرهنگ سازی فناوری های 
هوایی، معرفی رشــته مهندســی هوافضا و 
ظرفیت های شــغلی این رشــته در کشور و 
ارائــه کارگاه های ســاخت هواپیمای مدل، 
تاسیس  شده است و برای جذب بیش ازپیش 
دانش آموزان مســتعد در این حوزه، امسال 
فعالیت خود را در شــبکه های اجتماعی آغاز 
کرده که تاکنون با گذشت حدود 4 ماه موفق 
به جذب بیش از 2 هزار مخاطب شــده است. 
راه اندازی چنین سایتی می تواند راهی باشد 
که نســل جدید هرچه بیشتر با ظرفیت های 
فناوری حوزه هوافضا آشنا شوند و با افزایش 
روزافزون مخاطبان، گامی مهم در راســتای 
تامین نیروی انســانی متخصــص در آینده 

صنعت هوافضا برداشته شود.

جایگاه تولیدکنندگان علم و کار در اندیشه رهبرمعظم انقالب
تولیدعلموکارجهاداست

 تولید یعنی چه؟ مقصودم فقط تولید کاال نیست؛ 
تولید در یک گستره وسیع باید شعار ملت باشد. 
تولید کار، تولید علم، تولید فناوری، تولید ثروت، 
تولید معرفت، تولید فرصت، تولید عزت و منزلت، 
تولید کاال و تولید انسان های کارآمد؛ این ها همه 
تولید اســت. رمز سعادت ملت ما در این است که 
در این گستره وسیع، هم دولت و هم ملت، بر این 
تولید همت بگماریم. این تامین کننده امنیت ملی 
و اقتدار پیشرفت کشور است، این یک جهاد است... 
امروز تولید علم، تولید کار، تولید ابتکار، تولید کاال، 
کاالی مورد نیاز مردم، تولید انسان کارآمد، تولید 
فرصت و تولید عزت، هرکدام از این ها یک جهاد 
است. مجاهد فی ســبیل اهلل تولیدکننده است؛ 

باید هم علم را بیاموزیم و هم علم را تولید کنیم.
تکمیل چرخه علم، فناوری، صنعت و توسعه کشور

ما باید علم را با همه معنای کامل آن به عنوان یک 
جهاد دنبال کنیم؛ این را من به جوان ها، استادان 
و دانشــگاه ها می گویم. عالوه بر این، علم مجرد و 
به تنهایی هم کافی نیست؛ علم را باید وصل کنیم 
به فناوری، فناوری را باید وصل کنید به صنعت، و 
صنعت را باید وصل کنیم به توسعه کشور. صنعتی 
که مایه توســعه و پیشرفت کشور نباشد، برای ما 
مفید نیســت؛ علمی که به فناوری تولید نشود، 
فایده ای ندارد و نافع نیســت. وظیفه دانشگاه ها 
سنگین اســت، وظیفه آموزش وپرورش سنگین 
اســت، وظیفه مراکز تحقیقاتی و مراکز پژوهشی 

سنگین است.
بیانات مقام معظم رهبری در اجتمــاع زائران و مجاوران 
حرم مطهر رضــوی، 1385/1/1؛ برگرفته از کتاب راهبرد 
تولیــد دانش بنیان؛ جایگاه شــرکت های دانش بنیان در 

اقتصاد مقاومتی.

19 تیر 1395 . سال اول .  شماره هجدهم

خسرو ســلجوقی، عضو هیئت عامل ســازمان فناوری 
اطالعات ایــران و مدیر پــروژه »ده برابر کــردن تولید 
محتــوای داخلی با رویکــرد کســب وکار دیجیتالی با 
مشــارکت حداکثری بخش خصوصــی« از پروژه های 

اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: »با اجرایی شدن بخشی 
از زیست بوم طراحی شــده در نقشه راه این پروژه، توسط 
شرکت ارتباطات زیرساخت با عنوان خدمات IXP )نقطه 
تبادل ترافیک اینترنت( و ایجاد زمینه برای ارائه خدمات 

شفاف سازی )Clearing house( و اعمال تعرفه ترجیحی 
برای ترافیک داخلی، زمینه تکمیل جورچین شبکه ملی 
اطالعات فراهم شده است و حتما آثار خود را بر بخش های 
مختلف خواهد گذاشــت.« وی افزود: »آمار و ارقام اولیه 
ارائه شده توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات، حاکی 
از استقبال مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محتوا از این 
اقدامات سازنده است.« عضو هیئت عامل سازمان فناوری 
 IXP اطالعات ایــران تصریح کرد: »راه انــدازی خدمات
توسط شرکت ارتباطات زیرساخت در چند نقطه کشور، 
باعث کاهش هزینه اینترنت در بخشی از زنجیره تامین و 
به دنبال آن کاهش هزینه مصرف اینترنت برای کاربران 
نهایی خواهد شد.« وی با بیان این مطلب که امیدواریم با 
اطالع رسانی که از ســوی ارباب رسانه صورت می گیرد، 
طیف گســترده تری از کاربران از این خدمات بهره مند 
شوند و شاهد حضور سایر ارائه دهندگان خدمات محتوایی 
باشیم، خاطرنشان کرد: »برای مثال این اقدام باعث شده 
در همان دو هفتــه اول راه اندازی خدمات  IXP، خدمات 
آپارات با 15 درصد رشد ترافیک و فیلیمو با 100 درصد 
رشد مخاطب روبه رو شوند.« وی تاکید کرد: »در صورتی 
 که دارندگان و تولیدکنندگان محتوا از این ظرفیت آگاه 
باشــند و بخواهند محتوای خود را رایگان و یا با دریافت 
هزینه در اختیار کاربران نهایی قرار دهند، الزم اســت به 
ظرفیت این زنجیره آگاه شــوند و این مسئولیت را ارباب 

رسانه به خوبی می توانند ایفا کنند.«

ســرمــقالــه
E d i t o r i a l

با حضور صاحب نظران، راهبران و برنامه ریزان کسب وکارهای پیشرو 20 تیرماه برگزار می شود

در دو هفته اول راه اندازی خدمات IXP توسط شرکت ارتباطات زیرساخت اتفاق افتاد

برگزاری دومین کارگاه 
ایده پردازی در مالیر 

دومین کارگاه ایده پردازی در چارچوب بوم مدل 
کسب وکار توسط گروه کارآفرینی هم کوک در 
شهر مالیر برگزار شد. این کارگاه ایده پردازی 
در ســالن اجتماعات اداره تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی شهر مالیر با حمایت اتاق بازرگانی 
مالیر و مرکز شــتاب دهی نــوآوری و پارک 
فنــاوری پردیس تهران در تاریــخ 14 تیرماه 

برگزار شد.
در ایــن کارگاه 35 نفــر از عالقه منــدان به 
کارآفرینی و کسب وکار شــامل دانشجویان، 
کارآفرینان صنعت و بازرگانی حضور داشتند. 
در ابتدای این کارگاه تعاریف خالقیت، نوآوری 
و کارآفرینی مورد بحــث قرار گرفت. در ادامه 
نحوه ایده پردازی و ویژگی های الزم برای یک 
ایده کسب وکار تشریح شد. بخشی از کارگاه به 
شبیه ســازی تکنیک توفان فکری اختصاص 
یافت و در بخش انتهایی کارگاه اجزای نه گانه 

بوم مدل کسب وکار توضیح داده شد.

رشد ترافیک: آپارات 15 درصد،فیلیمو 100 درصد!



IMPIRE  AG بزرگ تریــن ارائه دهنــده آمار فوتبــال و خدمات 
سردبیری به رسانه ها و باشگاه ها در آلمان است. به عالوه این شرکت 
از بی مایستر پشتیبانی می کند. بی مایستر یک سیستم ردیابی است 
که داده های مربوط به عملکرد بازیکنان فوتبال را دریافت می کند. 
در اینجا کریستین هولزر، یکی از اعضای هیئت اجرایی این شرکت،  

از نقش دستگاه های پوشیدنی می گوید.

 در حال حاضر در کدام یک از پروژه ها یا فعالیت های مربوط 
به دستگاه های پوشیدنی مشارکت دارید؟

سال هاست در پروژه مربوط به تراشه ای برای توپ فوتبال مشغول 
فعالیت هستم. چهار ســال اســت که پادهای جی پی اس را ارائه 
می دهیم و در طول 12 ماه گذشته خدماتی را به بازار ارائه داده ایم 
که به کمک آن ها می توان عملکرد بازیکنان فوتبال را در طول تمرین 

و مسابقات پیگیری کرد.

 به نظر شــما آینده فناوری های پوشیدنی در ورزش های 
تیمی و به طور کلی در حوزه ورزش چگونه خواهد بود؟

فناوری های پوشیدنی پتانسیل پیشرفت در این حوزه را دارند. این 
تازه شروع کار است. تا همین اواخر از نظر فناوری این امکان وجود 
نداشت که حســگرهای کوچک و کارآمد به بازار عرضه شوند. در 
خصوص فوتبال که در بین ورزش ها رتبه اول را در دنیا کسب کرده، 

هنوز پتانسیل زیادی وجود دارد که باید به آن پرداخته شود.

 سیستم بی مایستر چگونه کار می کند و مزایای آن نسبت 
به سیستم های ردیابی مشابه چیست؟

حسگر عملکردی بی مایســتر با یک شتاب سنج سه بعدی و آرایه 
کاملی از الگوریتم ها کار می کند که باعث می شود مسیر حرکت و 
به ویژه نوع حرکت به درســتی تشخیص داده شود. این به ما امکان 
می دهد تا حرکات را در بازی فوتبال شناســایی کنیم و داده های 
درستی را ثبت کنیم. از آنجا که حســگر عملکردی بی مایستر را 
می توان در کفی کفش قرار داد، می توان از این فناوری در هر کفش 
فوتبالی استفاده کرد. داده ها در زمان واقعی در دسترس هستند و 
می توان آن ها را به طور آنالین تجزیه وتحلیل کرد. یکی از ویژگی های 
مثبت این فناوری آن اســت که تعاریف مشخص شده برای دوی 
سرعت و بازه های سرعت در آن همان تعاریف مشخص شده در ثبت 
داده ها در بوندس لیگا  هستند. بنابراین کاربران بی مایستر می توانند 

خودشان را با بازیکنان بوندس لیگا  مقایسه کنند.

 شرکت شما چگونه می تواند به سازندگان حوزه فناوری 
پوشــیدنی کمک کند؟ شــما به دنبال چه نوع همکاری 

هستید؟
ما به دنبال شرکایی هستیم که بتوانیم با کمک آن ها فناوری های 
خود را در محصوالت جدید عرضه کنیم. درنتیجه، هرنوع همکاری 
که موجب شود دانسته ها و فناوری خود را در کاالهای ورزشی پیاده 

کنیم، مورد نظر ماست.

»بی مایستر« شما را با بازیکنان
بوندس لیگا مقایسه می کند!

سیستمی که آمارهای بازیکنان را به صورت آنالین تجزیه و تحلیل می کند

مصرف کننــدگان هــرروز بیشــتر از قبل از 
فناوری هــای پوشــیدنی در زندگــی روزانه 
خود اســتفاده می کنند. آن ها بــدون وقفه 
در حــال اســتفاده از تلفن های هوشــمند و 
رســانه های اجتماعی هســتند. لباس های 
هوشــمند مرحله بعدی این حوزه به شــمار 
می روند. شرکت لباس های هوشمند AiQ یکی 
از شــرکت ها در این حوزه اســت که به دنبال 
نوآوری های پیشــرفت می گردد و می خواهد 

با استفاده از پارچه، مهندسی پوشاک، 
و سیستم های قدرتمند لباس 

جدیدی طراحی کند. در این 
 AiQ خصوص  مدیرعامل
مارک چن، گفت وگویی 
کرده و از جــام جهانی 

نوآوری گفته است.
 مدتی طوالنی است 

که در جام جهانی نوآوری 
در فناوری های پوشیدنی 

شــرکت می کنید. هدف از این 
مشارکت چیست؟

جام جهانی نوآوری بهترین راه برای ارتباط با 
بازیکنان حرفه ای جهانی در این حوزه است. ما 
در سخنرانی ها، معرفی محصوالت و جلسات 
شرکت می کنیم تا با همکاران خود در ارتباط 
باشیم. هرسال با استعدادهای جدیدی آشنا 
می شویم و از نوآوری های آن ها الهام می گیریم.
  به نظر شــما در چه حوزه ای از صنعت 
پوشاک هوشمند باید توسعه صورت بگیرد؟

در دوازده ماه آینده صنعت پوشاک هوشمند از 
ایده و طرح به مرحله آزمایش و سپس معرفی 

محصول دســت خواهد یافت. در آسیا، تقاضا 
برای مراقبت از ســالمندان بســیار باالست و 
جمعیــت این منطقه نیز به ســرعت در حال 
افزایش اســت، درنتیجه ایــن منطقه برای 
آزمایش پوشاک هوشــمند در حوزه سالمت 
بسیار مناســب خواهد بود. در حوزه ورزش و 
تناسب اندام نیز، پوشاک هوشمند عالئم حیاتی 
مانند ضربان قلب و حرکت را کنترل می کنند.

 شرکت کنندگان باید از همکاری با AiQ چه 
انتظاری داشته باشند؟

AiQ از ســال 2009 در صنعت 
پوشاک هوشــمند پیشرو 
بوده و یــک تیم طراحی 
قــوی دارد  پوشــاک 
که مجموعه وســیعی 
از پارچــه و طراحــی 
الکترونیک را در اختیار 
دارد. شرکت کنندگان این 
فرصت را دارند تا با تیم اجرایی 
ارشد شــرکت ما گفت وگو کنند 
و با مزایا و امکانات شــرکت آشــنا شوند. دو 
نوع شــرکت کننده می توانند از این همکاری 
بهره ببرند؛ طراحان دســتگاه های پوشیدنی 
غیرپارچه ای که می خواهند به کاربران نهایی 
خود در حوزه پوشاک نزدیک شوند. این فرصت 
بی نظیری اســت تا درباره گنجاندن صنعت 
نساجی در دستگاه های الکترونیکی گفت وگو 
شود. شرکت کنندگان می توانند با پیشرفت ها 
در زمینه طراحــی پارچه هایی با ویژگی های 
نوآورانه مانند قابلیت شستشو، رسانایی و دوام 

نیز آشنا شوند.

جام جهانی نوآوری ها در پوشاک هوشمند

»جهان خانه من نیست، کارگاه من است.« کارگاهی برای ساختن، 
برای آفریدن. و مگر رسالت آدمی در این پهنه گیتی، در این زمین تلنگر

بخشنده چیست، جز ساختن و به بار آوردن؟ این را عباس کیارستمی، 
هنرمندی گفته که ساخته ها و آفریده هایش در گوشه گوشه این زمین دیده و 

تحسین شده است. او تصویرگر زیبایی بود. زیبایی ها را در قاب هنر خود محصور 
می کرد تا زیباتر و بهتر دیده شوند. خودش زیبا گفته: »معموال قادر نیستیم 

آنچه در برابر ماست را ببینیم مگر اینکه آن را در یک قاب محصور کنیم.« و 
معنای این حرف جز تمرکز و محدود کردن مشاهده گری و جستجوگری 
نیست. اینکه تالش کنید از بی نهایت جهان قابی را نصیب خود کنید. تنها 

یک قاب، اما به زیبایی و استادی تمام!

تنها یک قاب

TMG-BMC شــرکتی پیشــرفته در حوزه 
بیومکانیــک و حرکت شناســی اســت که 
راهکارهای مناسبی را درزمینه تناسب اندام و 
توان بخشی برای برنامه های ورزشی و پزشکی 
ارائه می دهد. تیم تحقیقاتی این شرکت همواره 
به دنبال برنامه های نوآورانه و کارآمد اســت تا 
آموزش و توان بخشی ورزشــکاران مشهور را 
تقویت کند و نیازهای فیزیوتراپی و پزشکی را 

به طور کلی تامین سازد.
بخشی از نام این شرکت از شیوه تشخیص عضله 
که مخفف آن TMG است، گرفته شده است. 
 BioMedical بخش دیگر این نام نیز مخفف
Consulting اســت. این شرکت محصوالتی 
را ارائه می دهــد که با کمــک آن ها می توان 
ویژگی های انقباض عضالت را اندازه گیری کرد.

اخیرا این شرکت حسگر و شیوه جدیدی را برای 
تشخیص عضله ارائه داده که MC یا »انقباض 
عضله« نام دارد. براســاس ایــن فناوری، یک 
دســتگاه تشــخیصی کوچک تولید شده که 
ویژگی های مکانیکی عضالت اسکلتی یا تاندون 
را در طول حرکات ارادی بررسی می کند. یک 
سیستم حسگر با شتاب ســنج، ژیروسکوپ 
و سنسور مغناطیسی ســه بعدی نیز ساخته 
 شــده که می تواند طیف وسیعی از حرکات را 

اندازه گیری کند.

حسگرهای 
تشخیص انقباض عضله
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آینده فوتبال رالباس های هوشمند رقم می زنند
جام قهرمانــی اروپا یــا همان یوفا در فرانســه و 
به شــدت گرم و بازی های آن دیدنی بود. هر چهار 
ســال یک بار، تیم های ملی اروپا گرد هم می آیند 
و برای قهرمانــی با یکدیگر مبــارزه می کنند. اما 
امسال تابستان موضوع فقط فوتبال اروپا نبود، این 
حرارت درواقع از کوپای آمریکا می آمد. درنتیجه، 
نیمی از دنیا چشم به این فوتبال دوخته  بودند! اما 
آنچــه برای مربیان این تیم ها مهم بود این اســت 
که چگونه ورزشــکاران می توانند تمرین کنند تا 
بهترین عملکرد را داشــته و در طول مسابقات از 
شرایط خوبی برخوردار باشند؟ پاسخ کامال واضح 
اســت: فناوری پوشــیدنی. همان طور که می دانید 
فناوری پوشیدنی برای تقویت عملکرد افراد و تیم ها 
مفید است. داستان تیم ملی آلمان در دو سال پیش 
نشان می دهد که فناوری چقدر می تواند به آموزش 

فوتبال کمک کند. در سال گذشته فیفا اعالم کرد که 
یک دستگاه پوشیدنی استاندارد برای دنیای فوتبال 
می سازد. برخی از این دستگاه های جدید را در اینجا 
به شما معرفی می کنیم که در حوزه ورزش فوتبال و 
آموزش این ورزش می توانند بسیار مفید واقع شوند.

Viper Pod 
برترین ابزار نظارت بر عملکرد افراد در فوتبال است. 
این دستگاه شامل حســگرهایی در لباس است که 
بازیکنان می توانند در زمین تمرین یا حتی در مسابقه 
آن ها را بپوشــند. به عالوه، این دستگاه یک ماژول 
جی پی اس دارد که مجموعه ای از حسگرهای حرکتی 
و یک گیرنده ضربان قلب اســت. بنابراین می تواند 
شاخص هایی مانند مسافت، سرعت، شتاب، تعادل 
گام ها و ضربان قلب را اندازه گیری کند. همچنین این 

دستگاه می تواند برخوردها را گزارش کند و شاخص 
خستگی به بازیکن ارائه دهد.

Dash 
حسگر پوشیدنی ورزشی و کوچکی است که از طریق 
اندازه گیری تمام حرکات مهارت های شما را تقویت 
می کند. حسگر پوشــیدنی Dash داده های مربوط 
به ســرعت در طول بازی، مسافت طی شده و ضربان 
قلب را به ســرعت ارائه می دهد. عــالوه بر داده های 
عملکردی مهم، این دســتگاه از طریق یک برنامه 
کاربردی متصل، بازی را کنترل می کند. رابط های 
برنامه Dash به همراه حســگر داده هــا را دریافت 
می کنند و آن ها را روی نمودار امتیاز نمایش می دهند. 
با این حال تیم Dash معتقدند که هنوز باید روی این 

دستگاه بیشتر کار شود.

 واقعیت افزوده در کاله  غواصی! 

ما ایمنی ورزشکاران را تامین می کنیم

 »َخز« را با چاپ سه بعدی تولید کنید

نیروی دریایی آمریکا کاله های غواصی جدید و پیشرفته ای تولید کرده که در آن ها از فناوری 
واقعیت افزوده استفاده  شده است تا ایمنی غواصان نیروی دریایی در ماموریت های زیردریایی 

حفظ شود.
این کاله ها دارای نمایشگری تصویری به نام DAVD هستند که کیفیت باالیی دارند و غواصان 
می توانند خوانش ها یا سایر اطالعات را به طور مستقیم روی نمایشگر شفاف آن مشاهده کنند. 
این نمایشگر به جای اینکه بیرون از کاله باشد، داخل کاله غواصی قرار گرفته و در نتیجه می تواند 
قابلیت فوق العاده ای داشته باشد. با استفاده از این کاله غواصی نیروی دریایی می تواند همه چیز 

را به طور واضح در زیر آب مشاهده کند.

شرکت فیت گارد محصوالتی را عرضه می کند که می توانند ضربه های سنگین روی ورزشکاران را 
تشخیص دهند. این محصول یک محافظ دهان هوشمند است که هنگام ضربه شدید، چراغ های 
ال ای دی آن روشن می شود. این دستگاه پوشیدنی را می توان با برنامه تلفن همراه جفت سازی 

کرد و جهت و نیروی ضربه را تعیین کرد. 
گونزالس درباره تفاوت این محصول با سایر محصوالت موجود در بازار می گوید: »این دستگاه 
پوشــیدنی به ما امکان می دهد تا به سرعت تشخیص دهیم که آیا فرد باید ورزش را قطع کند یا 
خیر. این دستگاه حسگری دارد که نزدیک به مرکز حفره مغز قرار می گیرد و داده های پزشکی 

مهمی را جمع آوری می کند.«

چاپگرهای ســه بعدی فقط برای تهیه مدل های کوچک و پالستیکی نیستند. در حال حاضر 
می توان با استفاده از آن ها مدل های دراز و سه بعدی ایجاد کرد. محققان نرم افزار شیوه جدیدی 
برای تولید مو با چاپ سه بعدی، یا ساختارهای شبیه به مو، ایجاد کرده اند که می توان از آن در 
اشکال و کاربردهای مختلف و برای تولید خز استفاده کرد. عالوه بر جذابیت زیبایی شناختی 
مو، از این نسخه سه بعدی می توان برای اتصال، حرکت یا حتی حس کردن سایر اشیا استفاده 
کرد. هدف از این تحقیقات فقط تولید مو نیست، بلکه محققان می خواهند قابلیت مو را بررسی 
کنند. به طور طبیعی، مو ساختارهای بسیاری دارد و اهداف بسیاری را دنبال می کند مانند گرم 

کردن، حفاظت فیزیکی، حس و حرکت.
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راحتی دستگاه های 
پوشیدنی بسیار مهم 

است

درگذشــته به موضوع کفش های هوشمند 
بسیار پرداخته شــد. با این حال، نکته اصلی 
قابلیت این کفش ها بود و نه اســتایل یا مدل 
آن ها. جیــن یانگ، مدیر بازاریابی شــرکت 
IShüu Technology، دربــاره رویکــرد 
شرکت خود نســبت به کفش های هوشمند 

توضیحاتی می دهد.

  مهم ترین چیزی که در حوزه فناوری های 
پوشیدنی به آن رسیده اید، چیست؟

من در این مســیر دریافتم که نه تنها قابلیت 
دستگاه های پوشــیدنی مهم اســت، بلکه 
راحتی آن ها نیز به همان اندازه اهمیت دارد. 
این راحتی شامل راحتی جسمی، اجتماعی 

و عاطفی می شود.

  شرکت شما چگونه دنیای مد و دنیای 
فناوری را به هم نزدیک می کند؟

مــا امیدواریــم بــا تخصــص خــود در 
نمایشگرهای الکترونیکی این دو حوزه را به 
هم نزدیک کنیم. معتقدیم رابط های نمایش 
اطالعات تاثیر مهمی بر نحوه مصرف کاربر، 
تعامل و رابطه آن ها با خدمات پوشــیدنی 

می گذارند.

  محصول پوشیدنی مورد عالقه شما در 
سال 2015 چیست؟

گوگل گالس. با اینکــه هنوز این محصول با 
مشــکالتی مواجه است، جسارت سازندگان 
آن را تحســین می کنم. اجرای طرح تولید 
دستگاه های پوشــیدنی که روی مچ دست 
قرار می گیرند کار بسیار دشوار و جذابی است.



معتقدیم برای 
تبلیغات موثر 

نیازمند شناخت 
مخاطب هستیم 

تا بدانیم چه 
تبلیغاتی را باید 
به چه مخاطبی 

نمایش دهیم. 
در وی کلیک 
تبلیغات در 
سایت ها و 

صفحات مرتبط 
متناسب با 

عالیق کاربر 
نمایش داده 
می شوند تا 

بیشترین 
بازدهی و 

نرخ تبدیل 
به مشتری را 

داشته باشد

weclick.ir یــک سیســتم تبلیغات کلیکی 
هوشمند اســت که تمرکز خود را روی تبلیغات 
متنی محتوایی قرار داده است. این سایت با ایجاد 
امنیت توانسته نماد دوســتاره را از »ای نماد« 
کسب کند. مجتبی سادات، علی گنابادی، فرشید 
بهشتی، احمد قدیری حکیمی از بنیان گذاران این 
وب سایت و محمد جعفری سرمایه گذار آن است 

که پاسخگوی سواالت ما بودند.

 چه نیازی را شناســایی  کردید که تصمیم به 
پاسخ دهی به آن گرفتید؟

مشــکل اصلی تبلیغات بی ربط در سایت هاست که 
باعث آزار کاربر نهایــی از دیدن آگهی های بی فایده 
می شود. بعضی از تبلیغ دهندگان تمایل به تبلیغ در 
سایت های بی ربط ندارند، بعضی از نمایش دهندگان 
هم تمایل به نمایش هر نوع آگهی ندارند. در مقابل 
وی کلیک آگهی مرتبط با سایت را ارائه می دهد که 
احتمال کلیک شدن را باال می برد و درنهایت باعث 
رضایت هر سه ضلع مثلث کاربران، نمایش دهندگان 

و تبلیغ دهندگان می شود.
 

 پس وی کلیک رفتارشناســی می کند و روی 
تبلیغات کلیکی هدفمند تمرکز کرده است؟

بله، معتقدیم برای تبلیغات موثر نیازمند شــناخت 
مخاطب هستیم تا بدانیم چه تبلیغاتی را باید به چه 
مخاطبی نمایش دهیــم. در وی کلیک تبلیغات در 
سایت ها و صفحات مرتبط متناسب با عالیق کاربر 
نمایش داده می شوند تا بیشترین بازدهی و نرخ تبدیل 
به مشتری )Conversion Rate(  را داشته باشد. برای 
مثال، فردی که به دنبال دستور پخت غذا می گردد 

بیشتر احتمال خرید کتاب آشپزی را دارد.
 

 قیمت هر کلیک را چگونه محاسبه می کنید؟
در وی کلیــک قیمــت هرکلیــک را تبلیغ دهنده 
تعیین می کند و هیچ هزینه اضافی بابت استفاده از 
فاکتورهای هوشمندی تبلیغات پرداخت نمی کند. 
مبلغ پرداختی برای هرکلیک به روش مدل حراجی 
بر پایه حداکثر قیمت اعالم شــده تعیین می شود. 
سیســتم لحظه ای حراج )real-time bidding( به 
صورت لحظه ای برای نمایش هر آگهی یک حراجی 

برگزار می کند. عالوه بر قیمت کلیک، میزان جذابیت 
آگهی و مرتبط بودن آگهی با ســایت، نیز در بردن 

حراجی تاثیر دارد.
 

 تمرکز شــما روی بنرهای تبلیغاتی است یا 
تبلیغات متنی؟

وی کلیک تمرکز زیــادی بر تبلیغات متنی دارد که 
به خاطر شباهت با دیگر محتوای سایت مورد توجه 
مخاطبان قرار می گیرد. همچنین نمایش دهندگان 
می توانند قالب و رنگ تبلیغات را متناسب با محتوای 
سایت خود تنظیم کنند. برخالف آگهی های بنری 
نیاز نیست نســخه های متعددی از بنر در سایزهای 
مختلف ایجاد شود. کاربر یکبار آگهی خود را تعریف 
می کند، وی کلیک آن را در ابعاد و اشــکال مختلف 

نمایش می دهد.

 چرا تبلیغات متنی را موثرتر می دانید؟
ما تبلیغات متنی را متمایز از روش های کلیشــه ای 
می دانیم؛ چراکه تبلیغات متنی تبلیغاتی است که 
بیشتر شامل متن است تا تصویر و به خاطر شباهتی 
که با دیگر محتوای سایت دارد موردتوجه مخاطبان 

قرار می گیرد.
نمایش دهندگان تبلیغــات می توانند قالب و رنگ 
تبلیغات را متناسب با محتوای سایتشان تنظیم کنند.

و برخالف آگهی های بنری نیاز نیست نسخه های 
متعددی از بنر در ســایزهای مختلف ایجاد شود. 
آگهی دهنــدگان یکبــار آگهی خــود را تعریف 
می کنند، ما آن را در ابعاد و اشکال مختلف نمایش 

می دهیم.
 

 غیر از نمایش تبلیغاتی متن یا بنر مورد نظر چه 
سرویس دیگری به مخاطب می دهید؟

سیستم وی کلیک کامال شفاف عمل می کند. گزارش 
دقیق و لحظه ای از جزئیات کلیک های واقعی، تقلبی، 
و ناصحیح در اختیار شما قرار می گیرد. وی کلیک از 
معدود شبکه های شفاف )transparent( است که 
اطالعات مربوط به کلیک هــا را در اختیار کاربران 
قرار می دهد تا از صحت کارکرد سیستم مطلع شوند.

 
 چرا نســخه ایرانی Google Adwords را 

راه اندازی کردید؟
اولین مشکل تحریم است. گوگل با نمایش دهندگان 
ایرانی تعاملی ندارد، حتی در شرایط پسابرجام. دامنه 
دات ای آر   هم امکان تبلیغات در گوگل را ندارد. برای 
دامنه های غیر.ir  نیز مشــکالت پرداخت به دالر و 

 
Nazarbazaar.ir به دنبال یافتن سرنخ هایی 
در شبکه کسب وکار و تبدیل آنها به مشتری از 
طریق بازاریابی مستقیم و مکانیسم دعوت از 
دوستان است که هدف آن رشد تعداد کاربران 
اپلیکیشن است. ابراهیم اسکندری بنیان گذار 

نظربازار از این بازار برای ما گفته است.

 »نظربازار« درواقع بازاری از نظر مشتریان 
است و به لحاظ استارت آپی یک مارکت پلیس 

محسوب می شود؟
بله، نظربازار بستری آنالین برای تحقیقات بازار 
است و از دو بخش تشکیل شــده: افزونه موبایل 
و داشــبورد تحت وب. کسب وکارها پرسش نامه 
تحقیقات بازار کسب وکار خود را تعریف می کنند. 
کاربران به این پرســش ها از طریق افزونه جواب 
می دهند و جایزه می گیرند. سپس کسب وکارها 
در داشبورد تحلیلی به نتایج دسترسی می یابند 
و از طریق گزارش های پویا و اتوماتیک به بینش 

مورد نیاز خود از رفتار مشتری دست می یابند.

 تفاوت شــما با دیگر آژانس های تحقیقات 
بــازار، که به صورت آفالین و ســنتی به این 
اطالعات دسترسی پیدا می کنند، در چیست؟ 
در نظربازار از تکنولوژی موبایل استفاده می شود. 
این دیجیتال بودن فرآیند سرعت را باال می برد و به 
تناسب هزینه ها را پایین می آورد. تحقیقات بازار 
اصوال ازجمله خدمات لوکس هرکمپانی به حساب 
می آید و برای هر نیازی حداقل زمانی حدود یک 
ماه برآورد می شــود و این زمــان در تصمیمات 
منطقی خرد اصوال به صرفه نخواهد بود. بنابراین 
این خدمات اصوال یا به کمپانی های بزرگ محدود 
می شود یا به تصمیمات استراتژیک. اما در نظربازار 
با بهره گیری از خدمات دیجیتال این امکان حتی 
برای کمپانی های کوچک و تصمیمات روزانه تمام 

کسب وکارها فراهم شده است.

  اعضای تیم شما صرفا تخصص فنی دارند؟
خیر، اعضای تیم به غیــر از تخصص فنی دارای 
تخصص هــای مدیریــت و علــوم اجتماعی نیز 

هستند.

 از طرح سوال شروع می کنیم. صاحب یک 
کسب وکار از شما تحقیق در 

خصوص موضوعی خاص 
در بازار هدف مورد نظر 
خود را می خواهد. شما 
در این مرحله تازه اقدام 
به جمــع آوری نیروی 

پاسخگو  انســانی 
این  یــا  می کنید 
نفرات از قبل تعریف 

و محیا شده اند؟
مــا از قبــل تعــداد 
ایــن  از  قابل قبولــی 
نفــرات را شناســایی 
کرده ایــم. آنها با نصب 

اپلیکیشــن نظربازار در 
همراهشان  گوشی های 
از پیش برای پاسخگویی 

به سواالت اعالم آمادگی کرده اند. 

ما از هرگــروه چند نفر را انتخــاب کرده ایم که 
نظراتشــان قابل تعمیم به تمام افــراد آن گروه 
باشد و پاسخ هایشان را به گروه هدف آن جامعه 

تعمیم می دهیم.

 این افراد چطور با اپ شما آشنا شده اند؟
ما اپ نظربازار را بر روی کافه بازار، گوگل پلیس و 
مارکت پلیس های ایرانی گذاشته ایم و همچنین 
از طریق شــبکه های اجتماعــی خودمان آن را 
پروموت کرده ایم. در اینجا افراد عالقه مند ورود 
پیدا می کنند و ترغیب می شوند با معرفی نفرات 

جدید امتیاز بیشتری بگیرند.

 این امتیاز به چه معناست؟ این افراد دقیقا به 
گرفتن چه امتیازی ترغیب می شوند؟

ما برای هر پاســخی صرف نظر از درست یا غلط 
بودن، یا مثبت و منفــی بودن، یک تومان امتیاز 
در نظر گرفته ایم که طبیعتا پاســخگو بعد از هر 
دوره زمانی جمعا به حجم باالتری از امتیاز دست 
می یابد. ما عالوه بر ارائــه گزارش های آنالین به 
پاسخگویان، طی برگزاری یکسری رویدادهای 
دوره ای به صــورت حضوری ایــن امتیازات را 
جمع می زنیم و طی یک فقره چک به آنها اعالم 
می کنیــم. پاســخگویان در این مقطــع زمانی 
می توانند این امتیازات را برای اهدای این مبلغ به 
خیریه ها صرف کنند، یا کوپن های تخفیف هایی 
که قبــال از برندهــای مختلف گرفته شــده را 
خریــداری کنند یا بلیت های قرعه کشــی های 
نظربازار را که توســط خود ما و بدون اسپانســر 

حمایت می شوند دریافت کنند.

 این ایده نمونه خارجی هم دارد؟
ایــن روش که اصطالحا بــه پیمایش های پولی 
شهرت دارد روشــی جهانی اســت که در ازای 
گرفتن نظــر کاربران، آنها تشــویق های مالی و 
 google consumer و Toluna .معنوی می شوند

server ازجمله نمونه های خارجی آن هستند.

 ســفارش دهندگان یا همــان صاحبان 
با خود پاسخگویان  کسب وکار مســتقیما 

امکان برقراری ارتباط دارند؟
خیر. این ازجمله موارد خصوصی سازی اطالعات 
نظربازار اســت که باعث جلب اعتماد بیشــتر 
پاســخگویان به ما می شــود، چراکــه ما صرفا 
اطالعات تجمیعی و آماری را در اختیار صاحبان 
کســب وکار می گذاریم و کاربران مطمئنا مایل 
به توزیع اطالعات شــخصی خود به ســایرین 

نخواهند بود.

 صاحبان کسب وکار اصوال به دنبال 
چه پاســخ هایی در تحقیقات بازار 

خود هستند؟
در مرحله اول بــه دنبال میزان آگاهی 
از برند خود هستند. بعد از آن هنگام 
تولید یک محصول جدید خواستار 
شنیدن نیاز و نظرات مشتری های 

قدیمی و جدید خود هستند و ...

 بــرای هــر پرسشــنامه 
چــه هزینــه ای را بــرای 
ســفارش دهندگان در نظر 

گرفته اید؟
برای هر پاسخ 200 تومان در 
نظر گرفته ایم، که این عدد 
در تعــداد نمونه ضرب 
می شود. به طور مثال 

هزینه باالی تبلیغات در گوگل وجود دارد.

 در ایــن بــازار پرترافیــک تبلیغات چه 
ارزش افزوده ای برای وی کلیک در نظر گرفته اید 

که آن را از رقبایش متمایز می کند؟
وی کلیک برخالف دیگر شبکه های تبلیغاتی، بابت 
فاکتورهای هوشمند هزینه اضافه دریافت نمی کند 
و تبلیغ دهندگان با حداقل هزینه هم از کلیه امکانات 
وی کلیک بهره می برنــد. ما درواقــع ویژگی های 
هوشمندی را برای افزایش نرخ کلیک ارائه می دهیم 
که درنتیجه باعث منفعت بیشتر برای همه می شود.

 
 چگونه کسب درآمد می کنید؟

وی کلیک به عنوان پلتفرم واســط، تبلیغ دهنده و 
نمایش دهنده را به هم وصــل می کند و درصدی از 
مبلغ پرداختی تبلیغ دهنــدگان را به عنوان کارمزد 

دریافت می کند.

 چگونه مشتری جذب می کنید؟
از طریق ایمیل مارکتینگ به وبمســترها آفرهای 
ویژه ای ارائه می کنیم. همچنین برای تبلیغ دهندگان 

هدایای خوب و مشاوره رایگان در نظر گرفته ایم.
 

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

هدف وی کلیک این است که تبلیغات را در حوزه وب 
فارسی موثرتر و در عین حال بی آزار کند. ما با استفاده 

از روش  های علمی و الگوریتم های هوش مصنوعی 
 ،)Machine Learning( مانند یادگیری ماشــین
استخراج مفهوم صفحات )Topic Detection( و... 
توانستیم تبلیغات را هوشمند کنیم. به صورتی که 
رفتار کاربران و محتوای سایت در انتخاب نوع آگهی 

فاکتوری اساسی است.
 

 چه مشکالت و موانعی بر سر راه خود داشتید و 
چطور با آنها مواجه شدید؟

کلیک های تقلبی از مشــکالتی بــود که به کمک 
user be- )روش های مختلف ازجمله رفتارشناسی 

haviour analytics( مهارشان کردیم. اما بزرگ ترین 
چالش ما مشکل مرغ و تخم مرغ بود! ما تا نمایش دهنده 
نداشته باشیم، جذب تبلیغ دهنده مشکل است و تا 
وقتی تبلیغ دهنده نداشته باشیم جذب نمایش دهنده 
سخت است. در مواقع لزوم با تزریق سرمایه تبلیغ خود 
وی کلیک را انجام دادیم. سعی کردیم از سایت های 
کوچک و تبلیغ دهندگان کوچک شروع کنیم و کم کم 

شبکه مان را گسترش دادیم.
 

 برای کسانی که در مراحل مختلف راه اندازی 
و اجرای یک استارت آپ هستند چه توصیه ای 

دارید؟
حتما برای ایده شان مرحله اعتبارسنجی بازار را انجام 
دهند. پشتکار داشته باشند و از نظرات متخصصان 
استفاده کنند و با مشتریان فعلی و بالقوه خود ارتباط 

نزدیک داشته باشند.

پرسش نامه ای با 10 سوال با بازار هدف هزار نفری 
باید مبلغی معادل 2 میلیون تومان را بپردازد.

 با توجه به اینکه بحث تحقیقات بازار حتی 
به شکل سنتی آن نیز در کشور خیلی شایان 
توجه نبوده و درصد باالیی از کســب وکارها 
لزوم آن را به انــدازه الزم جدی نمی گیرند، 
آیا دستیابی به بازار مشتریان چالشی برای 

شما نبوده؟
اتفاقا آموزش مشتری انرژی زیادی از ما گرفته و 
می گیرد. چراکه ما ادعا می کنیم با سرعت باالتر 
و هزینه کمتر ایــن فرآیند را اجرا می کنیم و این 
باعث سوءبرداشت و ابهام مشتریان بوده که آیا این 
به معنی کیفیت پایین تر است! در حالی که تنها 
پاسخ به این سوال سرعتی است که ما از بودن در 
بستر دیجیتال به جای فضای سنتی آفالین از آن 

بهره برده ایم.

 در حال حاضر چند کاربر دارید؟
ما بعد از النچ پروژه با 1500 کاربر شروع کردیم که 
بعد از جشنواره نوروزی امسال و ترغیب کاربران 

به دعوت از نیروی جدید و گرفتن امتیاز در ازای 
هر دعوت، این تعداد را بــه 15 هزار نفر افزایش 
دادیم. این تعداد را با ضریب رشد 10 درصد پیش 
گرفته ایم و چشم انداز ما رســیدن به 100 هزار 

کاربر فعال تا پایان امسال است.

  اندازه این بازار را چقدر برآورد کرده اید؟
تحقیقات بازار در ایران بر اســاس روند جهانی 
ســال 2015، تا 13 میلیون دالر برآورد شده که 
دارای رشد ساالنه 20 درصدی است و این بازار 
بیشــترین رشــد را در ایران و خاورمیانه داشته 
است.  نظربازار بستری آنالین برای تحقیقات بازار 
است و از دو بخش تشکیل شده: افزونه موبایل و 
داشبورد تحت وب. کسب وکارها پرسش نامه های 
تحقیقات بازار خود را تعریف می کنند، کاربران 
به پرسش نامه ها از طریق افزونه جواب می دهند 
تا جایزه بگیرند؛ ســپس کسب وکارها به صورت 
آنالین در داشــبورد تحلیلی به نتایج دسترسی 
می یابند و از طریق گزارش های پویا و اتوماتیک 
به بینش مورد نیاز خــود از رفتار مصرف کننده 

دست می یابند. 

وی کلیک، کلیک های جعلی را رسوا می کند! 

نیچه
من معنای زندگی را بهتر می فهم زیرا اغلب در 

حال از دست دادن آن بوده ام.

جنس فروخته شده 
پس گرفته می شود!

معرفی
I n t r o d u c t i o n

آغــــازراه
Start Line

5
نظربازار یک بستر آنالین تحقیقات بازار بر بستر موبایل است که بر ارائه داشبورد آنالین به کسب وکارها تمرکز دارد و آنها را در شناسایی رفتار 

مشتری بازار هدف هدایت می کند

شبکه تبلیغاتی هوشمندی که می گوید نسخه ایرانی »گوگل ادوردز« را  داخل ایران پیاده سازی کرده است

مونا جعفری

گفتوگو
I n t e r v i e w

  قطعا برای شــما هم پیش آمده که پس 
از خریــد یک کاال، تجربــه ای دلخواه از 
آن را نداشته باشید یا تصورتان از کاالی 
مذبور قبل و بعد از خرید متفاوت باشد، یا 
پیشنهاد یکی از دوستان نظر شما را راجع 
به خریدتان تغییر دهد، تا جایی که برای 
تغییر انتخاب خود راضی به هزینه مازاد 

زمانی و مالی شوید.
 فروشــگاه SOORANO.COM با شــعار 
»جنس فروخته شده پس گرفته می شود« 
فروشــگاه دیجیتالی شبیه به بسیاری از 
همنوع های آنالین خود نیست. وب سایت 
»سورانو« در چهارچوب قوانین و مقررات 
مشخص با کسر هزینه ای، هر نوع کاالی 
فروخته شده را از خریداران خود باز پس 

می گیرد.
این فروشــگاه دیجیتال با بیش از چند 
هزار قلم کاال از دسته های موبایل و تبلت، 
کامپیوتر و لپ تاپ، لوازم جانبی، اداری و 
فروشگاهی، کنسول بازی، دوربین، لوازم 
برقی خانگی، سالمت و زیبایی، سرگرمی 
و اســباب بازی، هنری و صنایع دستی، 
فلســفه ای متفاوت از یک فروشگاه را در 

قالب فضای دیجیتال رقم زده. 
در صورت خرید از سورانو، اگر از دریافت 
کاال و خرید خود منصرف شــده باشید، 
با ثبت درخواســت کل وجه پرداختی به 
حساب بانکی تان مســترد خواهد شد. 
اگر پس از دریافت کاال، قبل از مخدوش 
شــدن پلمپ، درخواســت بازگشــت 
محصول را ثبت کنید، با کارشناسی های 
صورت گرفته، کسر هزینه معادل جدول 

زیر محاسبه می شود.
تا 7 روز پس از خرید: 0 درصد کسر هزینه

تا 30 روز پس از خرید: 10 درصد کســر 
هزینه

تــا 180 روز پس از خریــد: 25 درصد 
کسر هزینه

اما اگر پس از دریافــت کاال به هر دلیلی 
بســته بندی و پلمپ محصول مخدوش 
شده باشد و درخواست بازگشت محصول 
را داشــته باشــید، با کارشناســی های 
صورت گرفته، کسر هزینه با توجه به بازه 
زمانی پس از خرید به صورت زیر محاسبه 

می شود.
تــا 7 روز پس از خرید: 10 درصد کســر 

هزینه
تا 30 روز پس از خرید: 30 درصد کســر 

هزینه
»سورپرایز« با شرایط استثنایی 

از آنجــا که کاالهای برگشــت خورده با 
بســته بندی مخدوش، کاالی دست دوم 
محسوب می شوند، فلســفه سمساری 
آنالین مکمل فروشــگاه سورانو می شود 
تا محصوالت بازگشتی کارشناسی شده 

دوباره به چرخه مصرف بازگردند.
بنیان گذار ســورانو که تاکیــد زیادی بر 
ارائه ســرویس مطلوب به مشتری دارد 
می گوید: »امور مشتریان در تمام مدت 
حضور در سایت، حتی در زمان مقایسه 
محصــوالت و خریــد کاربــر، می تواند 
راهنمای کاربر باشد. پس از چند دقیقه 
که از ورود شما می گذرد با دادن پیغامی 
که »آیا می توانم کمکی کنم؟« کار خود 
را برای دادن بهترین سرویس به مشتری 

شروع می کند.«
وی افزود: »سورانو قصد دارد بخش اعظم 
هزینه های تبلیغات خود را به جای صرف 
در بنگاه های تبلیغاتی، به صورت مستقیم 
و از طریق وب سایت به جیب مشتری خود 
انتقال دهد. به همیــن دلیل به صورت 
روزانه، هفتگــی و ماهانــه محصوالت 
پرطرفدار را در قسمت »ســورپرایز« با 
شرایط استثنایی به مشتریان خود عرضه 
می کند. محصول به شــخصی فروخته 
می شــود که باال ترین قیمت را پیشنهاد 
دهد و در عین حال این قیمت توسط فرد 
دیگری اعالم نشده باشد.« سورانو بخشی 
را نیز با عنوان »سورپوینت« طراحی کرده 
که در ازای هر خرید از ســورانو امتیازی 
به کاربر می دهد کــه در خرید بعدی او 

در »سورانو« اتفاق می افتد

نظر دادن درباره بازار 

پرنیان مصطفایی مهر

گفتوگو
I n t e r v i e w
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درست. چون بلد نبودم دقیقا چه چیزی می خواهم 
و چه چیزی از این سایت به دردم می خورد. از طرفی 
من از ســایتی کپی برداری می کردم که 12 سال از 
فعالیتش در این حوزه می گذشت و نمی توانست الگوی 
مناسبی برای بنیان گذار در آغاز راه باشد. درواقع من 
حداقل ها را رعایت نمی کردم چون دانش فنی در این 

زمینه را نداشتم.

  »دیوار« آن زمان النچ نشده بود؟
چرا، ولی آنها هم در مرحله اپلیکیشن بودند. یعنی آن 

زمان هنوز خیلی کوچک بودند.

  رضا اربابیان با راه اندازی شیپور می خواست چه 
خدمت متمایزی به مشتریانش ارائه کند؟

مهم ترین مسئله تشخیص یک نیاز در ایران بود. نیاز 
به ارائه آنالین نیازمندی ها و اینکه این ارائه کار مردم 
را راحت تر  کند. در بازارهای ســنتی برای هر کاالیی 
باید به بورس این کاال در گوشــه و کنار شهر مراجعه 
کنیــد. از طرفی فرهنگ خرید لوازم دســت دوم که 
می تواند به نوعی اقتصاد مقاومتی را هم عملی کند، 
هنوز در ایران جا نیفتاده و نگاه خیلی مثبتی نسبت 
به این مقوله وجود ندارد. اما همان طور که گفتم من 
در کانادا هیچ چیز را نو نمی خریدم. فکر می کنم ارائه 
آنالین نیازمندی ها مهم ترین هدفش راحت کردن 
زندگی و افزایش قدرت خرید مردم اســت. سهولت 
دسترسی را هم باید به این دالیل اضافه کنید. از طرفی 
ورژن قدیمی نیازمندی ها نوع روزنامه ای آن است که 
محدودیت های ارائه کاال دارند. مثال همشهری فقط 
خودرو، امالک، استخدام و خدمات دارد و مثال لوازم 
دست دوم کمتر در آن پیدا می شود و از جذابیت های 
شیپور و استارت آپ های شبیه آن این است که تنوع 
کاالها و خدمات در آنها باالســت. وقتی چنین بازار 
آنالینی شکل بگیرد و اســتفاده کننده داشته باشد، 

می توان به درآمدزایی اش امیدوار بود.

  سال 91 حیات اصلی شــیپور آغاز شد. االن 
و در سال 95، شــیپور دارای چه جایگاهی در 
اکوسیستم استارت آپی ایران است و چه رقیبانی 

دارد؟
ما یکی از بزرگ ترین شرکت های آنالین ایران هستیم و 
در این بازار دو نوع رقیب داریم؛ رقیبان افقی و عمودی. 
افقی ها مثل خود ما هستند که همه چیز دارد. عمودی 
مثل استارت آپ هایی که تنها روی یک حوزه خاص 

تخصصی کار می کنند مانند »باما« یا »جاب اینجا«.

  آیا در آینده قصــد دارید وارد حوزه تبلیغات 
شوید مثل ای نتورک و صباویژن؟

ای نتــورک تبلیغاتــی اســت و هیــچ ربطــی به 
کسب وکارهایی چون شیپور ندارد. آنها کسب وکارهای 
»بی تو بی« هستند و ما »سی تو سی«. در ای نتورک 
هیچ خرید و فروشی انجام نمی شود و درواقع ای نتورک 
برای دیگران تبلیغ می کند. اما ما در شیپور تبلیغات 
نداریــم و جایگاهی برای تبلیغات کســب وکارها و 
بیزینس ها نیستیم و نمی خواهیم این دو مقوله را با 

هم خلط کنیم.

  مهم ترین بازیگران بازار نیازمندی های ایران چه 
کسانی هستند؟

من هنوز هم ســهم عمده بازار نیازمندی ها را از آن 
همشهری می دانم.

  ارزش ریالی این بازار چقدر است؟
ظرفیت بازار ایران در این زمینه مانند بازار ترکیه است. 
از نظر جمعیتی و اینترنت و فرهنگ هم شباهت هایی 
داریم. آنجا ســایت نیازمندی هایی کار می کند که 
سال هاست خود را جا انداخته و االن ارزشش حدودا 
یک میلیارد دالر است. به نظر من بازار ایران هم چنین 

ارزش و ظرفیتی دارد. یعنی یک شرکت می تواند به 
چنین سهمی در این بازار برسد.

  شیپور چقدر از سهم بازار را دارد؟
من بیشتر می توانم در مورد این مسئله حرف بزنم که 
بازار بزرگی پیش روی ماست. در حال حاضر شیپور 
درصد کوچکی از بازار را در اختیار دارد. ما هنوز حتی 
درآمدزایی نکرده ایم و بیشتر به دنبال این هستیم که 
فرهنگ ســازی کنیم. فعال هم ثبت آگهی در شیپور 
رایگان اســت و قصد داریم این بخش همیشه بدون 
هزینه باشد و درآمدزایی ما بیشتر از ارزش افزوده هایی 
باشــد که بعدا اضافــه خواهیم کــرد. البته مدتی 
درآمدزایی داشــتیم و هزینه هایی با عنوان ویتامین 
دریافت می کردیم. فعال آن را کنار گذاشــته ایم ولی 

دوباره از آن استفاده خواهیم کرد. 

  شیپور روزانه چقدر بازدید دارد؟
حدود 300 هزار نفر در روز از شیپور بازدید می کنند.

  روزانه چقدر معامله در شیپور انجام می شود؟
آمار دقیقی نداریــم. هرچند تخمین هایی داریم که 

البته نمی توانم به آنها اشاره کنم.

  رشد شیپور چگونه بوده و در این چهار سال با چه 
درصدی از رشد روبه رو بوده است؟

حدودا می توان گفت از ســال 94 تــا االن 15 برابر 
رشد داشته ایم. چه از نظر تعداد آگهی ها و چه از نظر 

کاربرهایمان که 7 برابر شده است.

  آمار ثبت آگهی های شیپور چقدر بوده است؟
با توجه بــه آگهی های قدیمی و جدید و متغیر بودن 
آمارها می توان به صورت تقریبی گفت که روزانه بیش 
از 30 هزار ثبت آگهی در شیپور داریم. البته باز هم باید 
بگویم که سهم همشهری همچنان زیاد است و تا 40 
هزار آگهی در روز می رسد، با این تفاوت که آنها پول 

می گیرند و شیپور همچنان رایگان است.

  با توجه به این آمار، این جذابیت برای شــیپور 
وجود ندارد که از این میزان ثبت آگهی و کاربرهای 
روزانه درآمدزایــی کند؟ یعنی فکر نمی کنید با 
داشتن 300 هزار کاربر روزانه این فرهنگ سازی 

که به دنبالش هستید، انجام شده؟
برای درآمدزایی به کاربرها و رشدی حداقل سه برابر 

حالت فعلی فکر می کنیم.

  چرا شیپور به تنهایی هزینه فرهنگ سازی در 
حوزه استارت آپی را می پردازد؟ مثال چرا دیوار 
چنین هزینه ای نمی پردازد یا اگر می پردازد در 

کنارش درآمدزایی هم دارد؟
دیوار هم تا مدت ها رایگان بود. حدود یک سال است که 
درآمدزایی اش را آغاز کرده. من هنوز هم اعتقاد دارم که 
باید فرهنگ سازی کنیم. می توانیم درآمدزایی را هم 
شروع کنیم ولی تا االن اولویت های دیگری داشته ایم.

  مشتری در بازار حتی در سوپرمارکت هم انتخاب 
می کند. خود شــما هم به دیوار به عنوان یکی از 
رقبای خودتان اشــاره کردید. چرا مشتری باید 
شیپور را انتخاب کند و نه دیوار را؟ مزیت رقابتی 

شما در این بازار چیست؟
هــردو در یک زمینه کار می کنیــم، اما مزیت های 
ریزودرشــتی هم در این زمینه وجود دارد. مثال در 
دیوار بیشتر کســب وکارها حضور دارند، بنابراین 
حضور بیزینس من ها و صاحبان کسب وکارها بیشتر 
است اما در شــیپور مردم عادی حضور پررنگ تری 
دارند. این مســئله از مزایای اصلی ماست. رایگان 
بودن شــیپور هم ازجمله مزیت هــای رقابتی اش 

محسوب می شود.

  ولی رایگان بودن باالخــره در جایی متوقف 
می شــود. زمانی که درآمدزایی شما آغاز شود، 
قیمت گذاری های شیپور تحت تاثیر چه عواملی 

خواهد بود؟
باالخره باید رقیبان را بســنجیم. قیمت ها را بگیریم 

و ببینیم برای شیپور چه قیمت هایی مناسب است.

  حوزه آفالینی مانند همشهری هم بر قیمت های 
اعالمی شما تاثیرگذار خواهد بود؟

با احتساب تفاوت حوزه باید اضافه کنم که همشهری 
برای ثبت آگهی پول می گیرد، اما ما برای ثبت آگهی 
پولی نخواهیم گرفت. بلکه مثال برای آوردن آگهی به 

رتبه نخست لیست و... پول می گیریم.

  نیروی کار شما به چند نفر رسیده است؟
50 نفر.

  همچنان بحثی که وجود دارد این اســت که تا 
چه زمانی شــیپور می خواهد این شیوه را ادامه 
دهد. بدون کسب درآمد و با صرف هزینه های باال، 
این سوال ایجاد می شود که رضا اربابیان این همه 

هزینه را از کجا تامین می کند؟
در بازارهای مختلف روش درآمدزایی یا طول دوره 
رســیدن به درآمدزایی متفاوت است. گاه حضور 
در یک بازار تخصصی موجب می شود درآمدزایی 
زودتر حاصل شود، مانند کاری که »باما« در حوزه 
خودرو کرده. این تصمیم شخصی ما بوده که فعال 
درآمدزایی نکنیم وگرنه می توانیم از همین امروز 
درآمدزایی داشته باشیم، اما فعال به دالیلی که گفتم 
دست نگه داشته ایم و نمی توانم تاریخ دقیقی برای 
شروع درآمدزایی اعالم کنم. این استراتژی ماست. 
به لحاظ جذب ســرمایه هم باید بگویــم که از دو 
شرکت ایرانی و خارجی جذب سرمایه داشته ایم. 
در این میان شرکت پامگرنت )انار( سوئد مهم ترین 

سرمایه گذار ماست.

  ایــن ســرمایه گذارها تا کجا پای شــیپور 
می ایستند؟

کســانی که در بــازار نیازمندی ها ســرمایه گذاری 
می کنند، ایــن بــازار را می شناســند و به خوبی از 
بلندمدت بودن برگشت سرمایه در این حوزه آگاهی 
دارند. سرمایه گذاران ما فعال در حال  توسعه شرکت 
هستند و ما در حال حاضر بیش از 120 میلیون تومان 
در ماه تنها برای حقوق پرســنل هزینه می کنیم، اما 
دید بلندمدت سرمایه گذاران ما این است که فعال به 

درآمدزایی فکر نکنیم.

  حجم ســرمایه گذاری انجام شده تاکنون در 
شیپور چقدر است؟
نمی توانم اشاره کنم.

  شیپور چه چشم اندازی برای خودش در نظر دارد 
که سرمایه گذارانش را هم مجاب کرده با گذشت 
4 سال همچنان برایش سرمایه گذاری کنند و به 

درآمدزایی فکر نکنند؟
ویژن اصلی ما این است که همه مردم ایران بهترین 
معامله را در شیپور داشته باشند؛ مثال قیمت خوب، 
جنس خوب، راحت بودن معامله و... وقتی می گوییم 
مردم ایران یعنی از همه اســتان های ایران مشتری 
داریم و وقتی می گوییم می خواهیم همه مردم ایران 
از شیپور بهترین ها را داشته باشند یعنی می خواهیم 
در این حــوزه نامبروان ایران و بهترین جا برای انجام 

معامالت همه مردم ایران باشیم. 

  رســیدن به این ویژن، برای چه تعداد افراد 
اشتغال زایی ایجاد می کند؟

برای حدود 300 نفر.

ما یکی از 
بزرگ ترین 
شرکت های 
آنالین ایران 
هستیم و در 

این بازار دو نوع 
رقیب داریم؛ 

رقیبان افقی و 
عمودی. افقی ها 

مثل خود ما 
هستند که 

همه چیز دارد. 
عمودی مثل 

استارت آپ هایی 
که تنها روی 

یک حوزه خاص 
تخصصی کار 

می کنند مانند 
»باما« یا »جاب 

اینجا«

سلبریتی
C e l e b r i t y

دفاع تمام قد رضا اربابیان از استراتژی های شیپور در بازار نیازمندی های ایران6

  ظاهــرا از آن دســت بنیان گــذاران حوزه 
استارت آپی ایران هستید که مهاجرت معکوس 
داشته اید و از کانادا به ایران آمده اید. فکر می کنم 
بهتر باشد داستان شما را از همان کانادا و دالیل 

برگشتن شما به ایران شروع کنیم.
14 ســاله که بودم یعنی حدودا ســال 75 به همراه 
خانواده ایران را به مقصد کانادا ترک کردم. خانواده دو 
سال آنجا بودند و در کنار من حضور داشتند و بعد از 
آن به ایران برگشــتند. من در حالی که تنها 16 سال 
داشتم در آنجا ماندم و تا پایان دوره کارشناسی ارشد 

در کانادا تحصیل کردم.

  چند ســال دارید و در چه رشته ای تحصیل 
کرده اید؟

34 سال سن دارم و لیسانس اقتصاد و فوق لیسانس 
ام بی ای از کانادا گرفته ام.

  داستان شیپور از کجا شروع می شود؟
درسم که تمام شد به ایران برگشتم. چون خانواده ام 
از قدیمی های کارآفرینی در ایران بودند و با راه اندازی 
خط تولید حوله ســهند در شهر تبریز سال ها در این 
زمینه تولید داشتند، من هم کسب وکار خانوادگی را 
پی گرفتم و 2 سال در کار تولید حوله فعالیت کردم. 
اما همیشــه چیزی در ذهنم بود که من را به سمت 

کسب وکارهای مدرن سوق می داد.

  چه زمینه ای در شما بود که انگیزه ورود به حوزه 
آنالین ها را در شما ایجاد می کرد؟

فکر می کنم زندگــی در کانادا تا حدود زیادی در این 
امر تاثیرگــذار بود. چون آنجا که بودم از مشــتریان 
پروپاقرص ای بی بودم. به ویژه وقتی دبیرستانی بودم، 
نسل قدیمی گوشــی های تلفن همراه را خریداری 
می کــردم و بعد قطعاتــش را در ای بی می فروختم. 
خودم هم خریدهای زیادی از ای بی داشــتم و چون 
فرهنگ خرید جنس و کاالی دست دوم در آنجا کامال 
جاافتاده بود، من حتی همه وسایل خانه ام را از ای بی 
خریدم. همین دیدگاه و این فرهنگ خریدوفروش از 
راه اینترنت ذهنیت ایجاد چنین کسب وکاری را برایم 

ایجاد کرده بود.

  چرا به ایران آمدید؟
مهم ترین دلیلش خانواده بود. دلیل دیگر شاید این 
بود که می خواستم کسب وکاری مانند سابقه تولیدی 
خانواده ام در ایــران ایجاد کنم. مطمئنم اگر به ایران 
نمی آمدم همیشه این مسئله ته ذهنم می ماند که اگر 
به ایران می رفتم چه اتفاقی می افتد؟ به نوعی ترس از 
پشیمان شدن از نیامدن به ایران، من را به ایران کشاند 
و از اینکه برگشتم پشــیمان نیستم. هرچند همان 
ذهنیت مربوط به اینترنت موجب شد این کار را رها 
کنم. دلیل اینکه این کار را رها کردم این بود که برای 
اداره تولیدی حوله مجبور بودم در شهری کوچک و در 
یکی از روستاهای اطراف تبریز زندگی کنم. از طرفی 
عالقه شخصی به تولید سنتی نداشتم و آینده اش را 

روشن نمی دیدم.

  بعد به سراغ راه اندازی شیپور آمدید؟
بله، حدودا فروردین سال 90 بود که به فکر راه اندازی 
کســب وکاری آنالین افتادم و شیپور را شروع کردم. 
البته ابتدا قصدم این بود که شیپور در زمینه اختصاصی 
خرید و فروش آنالین خودرو باشــد. به همین دلیل 
جســت وجوهای زیادی انجام دادم. مثال به ســراغ 
نمایشــگاه های اتومبیل می رفتــم و با آنها صحبت 
می کردم و خریدوفروش آنالین را برایشــان توضیح 
می دادم تا نظرشان را بدانم. ولی بعد با خودم فکر کردم 
که درست نیســت این همه زحمت را تنها به خودرو 
محدود کنم. بنابراین به این فکر افتادم که کسب وکاری 
شبیه »کرگزلیست« را که در کانادا و آمریکا فعال است 
و فقط نیازمندی هاســت، در ایران پیاده سازی کنم، 

چون خال آن در ایران احساس می شد.

  آن زمان نمونه کار این چنینی در ایران راه اندازی 
نشده بود؟

تنها »ایســتگاه« بود که فعالیت می کــرد که البته 
بیشتر سایتی مربوط به آگهی بود که نیازمندی هم 
در آن وجود داشت اما بیشتر حالت تبلیغاتی داشت. 
من می خواستم سایتی داشته باشم که بیشتر روی 

نیازمندی های کاالیی بچرخد و مردمی تر باشد.

  کار را با چند نفر شروع کردید؟
تک نفره. تنها خــودم بودم. از فروردین 90 شــروع 
کردم، تا مرداد 91 که ســایت النچ و راه اندازی شد. با 
اینکه هیچ تجربه فنی و تکنولوژی در زمینه آنالین 
نداشــتم اما تصمیمم را گرفته بودم. بنابراین برای 
راه اندازی شیپور چندین انتخاب داشتم. مثال اینکه 
از وب ســایت هایی که برای فروش بودند خریداری 
کنم. برای شــروع کار هم سایتی از ترکیه را الگو قرار 
داده بودم چون بازار ترکیه تا حدود زیادی شبیه بازار 
ایران است. البته این کار از جهاتی هم اشتباه بود و هم 

شیپوربهسهمیکمیلیارددالریازبازارفکرمیکند

ستون
C o l u m n

توماسکارالیل
اگر ندانید که دارید بــه کجا می روید، هر راهی 

شما را با خود خواهد برد.

تمرکز اربابیان و ســرمایه گذاران شــیپور بر 
فرهنگ ســازی و ســپس درآمدزایی است؛ 
مســئله ای که او از آن دفاع می کند و می گوید 
باید چنیــن دیدی در بازار ایران ایجاد شــود 
و دیدگاه های رســیدن یک شبه به سودهای 
آنچنانی باید اصالح شــود. می گوید شیپور با 
شــروع درآمدزایی همه ســهم خود را از بازار 
خواهد گرفت. چون به گفتــه بنیان گذارش 
می خواهد در بخش نیازمندی ها شــماره یک 

بازار ایران باشد.
 حباب چیز بدی نیست

اربابیان می گوید: »حتی اگر در بازار استارت آپی 
ایران حبابی هم وجود داشته باشد، فکر می کنم 
چیز بدی نیســت و این خود نشــان دهنده 
عالقه مندی زیاد به این حوزه اســت. چون در 
بازار استارت آپی ایران هم افرادی هستند که 
بــا برنامه می آیند و هم افرادی که جهشــی و 
احساســی اند. بدی اش این است که بعضی ها 
شروع یک استارت آپ را شروع یک بازی بچگانه 
می دانند. در حالی که ســرمایه، برنامه و آماده 
کردن زیرســاخت ها مهم ترین مسئله است، 
و البته دانش فنی بــرای برنامه ای که ممکن 
است خیلی ســخت پیش برود. اما برای خود 
من ازجمله دستاوردهای تنهایی زندگی کردن 
در کانادا، سخت کوشی و صبوری است. درواقع 
داشــتن استقالل فردی از 16ســالگی از من 
فردی صبور ساخته و چاشنی این صبوری هم 
سخت کوشی است. به همین دلیل هم در مقابل 
همه مسائلی که به شیپور نسبت می دهند در 
مورد عدم درآمدزایی و... صبوری پیشه کرده ام 

چون به آینده نگاه می کنم.«
 پول اولویت نیست

پول مهم است ولی اولویت نیست. دانش فنی 
مهم تر اســت و این دانش است که اتفاقا مورد 
تایید شیپور اســت و همین دانش درنهایت 
اســتارت آپ ها را جلو می برد و ســرمایه گذار 
باید مجاب شود که شــما کننده کار هستید 
و این امر در ســایه دانش ایجاد می شود. فکر 
می کنم سرمایه گذار زمانی مجاب می شود که 
ســرمایه اش را برای استارت آپ ها هزینه کند 
که دانش فنی و برنامه هــای بلندمدت برای 
رشد کسب وکار را بتواند به عینه ببیند و برایش 

ملموس شود.
 نسخه موبایلی شیپور

اپلیکیشن های موبایلی سایت شیپور هم عرضه 
 شــده و با رشــدی که در تعداد دستگاه های 
هوشمند وجود دارد، دو سوم ترافیک شیپور از 
طریق موبایل است. اربابیان معتقد است: »بازار 
به سمت موبایلی شدن پیش می رود و بیشتر 
مشتریان ما هم از این بستر استفاده می کنند. 
با اســتفاده از این نرم افزار می توان به صورت 
مستقیم و با قرار دادن عکس و تمامی مشخصات 
به راحتی کاالی مورد نظر را به معرض فروش و یا 
جست وجو گذاشت. از مزایای نرم افزار موبایلی 
شیپور می توان به دسترســی راحت کاربران 
به درج آگهی، دســته بندی متنوع گروه های 
طبقه بندی، جســت و جوی پیشرفته و فضای 
کاربری راحت اشــاره کرد. ایــن نرم افزار که 
مختص سیستم عامل اندروید و آی اواس است 
عالوه بر سایت شیپور در دو بازارچه مایکت و 
سیبچه قابل دسترسی است و کاربران می توانند 
برای دانلود این نرم افزار روی موبایل خود به این 

بازارچه های نرم افزاری مراجعه کنند.«
 یکی از سریع ترین سایت ها را داریم

تا همین چند ماه پیش درگیر ســایت بودیم 
و مشکل اصلی ما سایت بود. افزایش ترافیک 
ما به مشکل خورده بود و می خواستیم سایت 
جدیدی بیرون بدهیم. االن یکی از سریع ترین 
سایت های ایران را داریم و سرویس دهی بهتری 

به مشتریان می دهیم.
 می خواستم کارآفرین شوم

کارآفرینی را همیشــه دوست داشتم و دنبال 
این کار بودم. حتی دبیرســتان که بودم دنبال 
این بودم که کاری برای خودم راه بیندازم چون 
خانواده ام در حوزه کارآفرینی و تولید بودند و 
بیش از 30 سال در این حوزه کار کرده بودند. 

 شروع 500 میلیون تومانی
اربابیان ایده راه اندازی شیپور را ابتدا با پدرش 
در میان گذاشت. می گوید: »اینقدر با او صحبت 
کرده  بودم و این بازار و جذابیت هایش را برایش 
تشــریح کرده بودم که به این حوزه عالقه مند 
شده بود. می خواســتیم کار را  با 10 میلیون 
تومــان آغاز کنیم که البتــه در ادامه با جذب 
سرمایه  و ســرمایه گذار این سرمایه به بیش از 

500 میلیون تومان رسید.« 
 پیوستن به باشگاه 100تایی ها

کمتر کسی است که در بازار آنالین حضوری 
هرچند کمرنگ داشــته باشد و شــیپور را با 
لوگوی فیروزه ای اش نشناســد. حاال شیپور با 
حضور روزانه چند صدهــزار نفری کاربرها در 
محیط کسب وکارش به یکی از کسب وکارهای 
محبوب کاربران ایرانی تبدیل شده و همین امر 
هم موجب شده که در حوزه 100 سایت برتر و 

پربازدید ایران قرار بگیرد.

کوتاه از شیپور و بنیان گذارش

سراب سودهای یک شبه

19 تیر 1395 . سال اول .  شماره هجدهم

طاهره خواجه گیری
سلبریتی

مصاحبه
I n t e r v i e w

آمازون بعد از 
این همه سال 
هنوز در زمره 
شرکت هایی 
است که ضرر 

می دهد و 
زیان ده هم 

حتی محسوب 
می شود. اما اگر 

به حرف های 
بنیان گذار این 
شرکت بزرگ 
جهانی دقت 
کنید آنها هم 
دید بلندمدت 

دارند و 
سرمایه گذاری 
را برای آینده 

انجام می دهند. 
مشکلی 

که در بازار 
استارت آپی 
ایران وجود 

دارد نبود دید 
بلندمدت 

است، اما ما با 
صحبت هایی 

که با 
سرمایه گذاران 

شیپور 
داشته ایم 
و بیزینس 

پلنی که تهیه 
کرده ایم، 

شرکت های 
اینچنینی را  
مثال می زنیم

صبح زود بلند شدن و خود را به دکه روزنامه رساندن که مبادا روزنامه 
همشهری تمام شود، از جمله تجاربی است که بسیاری از افراد دارند؛ 
چه آن هایی که می خواهند جنسی را بخرند، چه آن ها که دنبال شغلی 
می گردند و چه آن هایی که می خواهند از چاپ شدن آگهی خود مطمئن 
شوند. اما در حال حاضر بازار نیازمندی ها و شیوه های پاسخ گویی به آن 
رنگ و بوی دیگری به خود گرفته. ابزارهای مدرنی راهی زندگی روزمره 
شده اند که دادوســتدها در همه ارکان جامعه را تحت تاثیر خود قرار 
داده اند. در این میان اپلیکیشنی چون شیپور با 4 سال قدمت وارد این 
بازار شده تا مکانی باشد برای یافتن هر آن چیزی که مشتری می خواهد 
و به قول بنیان گذارش از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در آن پیدا می شود. 
داستان شیپور و سایر اپلیکیشن های مشابه موجب شده مشتریان 
در هر ساعت و هر لحظه ای از شبانه روز به نیازمندهای مورد نظرشان 
دسترسی داشته باشند و از این دسترسی بازارهایی اینترنتی به گستره 
یک کشور ایجاد کرده اند. رضا اربابیان، بنیان گذار و مدیرعامل شیپور، 
در گفت وگو با شنبه از این بازار و برنامه های شیپور برای آن گفته است. 
از آغاز راه تا شرایط کنونی، از اینکه چرا تاکنون درآمدزایی نداشته اند 
و از برنامه های آینده و فرهنگ سازی در این حوزه. اربابیان تمام قد از 
استراتژی های شیپور دفاع کرده و استارت آپش را عقب مانده از قافله 
بازار یا برندی ناموفق نمی داند بلکه می گوید شیپور به سهم یک میلیارد 
دالری از بازار ایران فکر می کند و طی 5 ســال آینده به این رقم دست 
می یابد. چشم اندازی که خیلی ها با شرایط کنونی این کسب وکار شاید 

چندان آن را جدی نگیرند مگر اینکه تغییراتی در راه باشد.
می

 اما
یار

سات
س: 

عک



  استارت آپ هایی چون »باما« یا »جاب اینجا« 
به دلیل اختصاصی کار کــردن روی یک حوزه 
خاص، تهدیدی برای کسب وکار شما محسوب 

نمی شوند؟
در نیازمندی ها آنهایی که در یک شــاخه مشخص 
کار می کنند و آنهایی که همه چیــز دارند، هرکدام 
مزیتی ایجاد می کنند. البته نگرانی وجود دارد چون 
بازار رقابتی اســت، اما فکر نمی کنیم چون »باما« یا  
»جاب اینجا« در بازار حضور دارد، پس شــیپور قرار 

است از بین برود.

  اگر شرکت های مشابه شما از خارج از کشور وارد 
شوند، چه اتفاقی برای شیپور می افتد؟

در همیــن ســال های اخیــر یکــی از بزرگ ترین 
شــرکت های خارجی به ایران آمد، اما موفق نبود و 
تصمیم گرفت برگردد. olx شرکت نیازمندی هایی 
است که در کشــورهای مختلف شــعبه دارد. وارد 
ایران شدند و تبلیغات کردند اما موفق نبودند. چون 
بازار ایران بازار ســاده ای نیست و ضوابط فرهنگی و 
شــگردهای کاری ویژه خود را دارد. از طرفی وجود 
ما و دیوار در بازار هم مانعــی برای موفقیت این نوع 

شرکت های خارجی به شمار می رود.

  به شما پیشــنهاد همکاری یا سرمایه گذاری 
ندادند؟

نه.

  اگر پیشنهاد می دادند چه؟
بسته به پیشنهاد ممکن بود واگذار کنیم.

  یکــی از بحث های حوزه اســتارت آپ بحث 
ارزش گذاری استارت آپ هاســت که در ایران و 
خارج از ایران رویه ای متداول اســت. صرف نظر 
از دقیق بودن یا نبودن آمار و ارقامی که تاکنون 
منتشر شده، خود شــما ارزش ریالی شیپور را 

چقدر می دانید؟
ارزش گذاری هایی شده ولی من نمی دانم باید چنین 

آماری را عمومی کنم یا نه.

  رقم و برآورد خودتان را بگویید. شــما دالیل 
خودتان را دارید و ممکن است افراد دیگری در 

همین حوزه رقم شما را رد کنند.
با بررسی هایی که انجام داده ایم و سایر مسائلی که با 
آنها ارزش اســتارت آپ ها را می سنجند، شیپور االن 
حدود 50 میلیون دالر ارزش دارد. یکی از آسیب های 
حوزه اســتارت آپی ایران صوری بودن بســیاری از 
ارزش گذاری هاست. مثال شرکت های جاافتاده تر با 
کاربرهای مشخص و حجم مبادالت تقریبا ثابت شده 
را می توان به راحتی ارزش گذاری کرد. اما در این حوزه 
ارزش گذاری های غیرواقعی و آمــار و ارقام نامعتبر 
هم زیاد عنوان می شود که با توجه به استانداردهای 
ارزش گذاری در ســطح دنیا نمی تواند درست باشد. 

چون در این بازار االن نوعــی رقابت هم برای جذب 
سرمایه گذار شــکل گرفته و بعضی از بنیان گذاران 
استارت آپ ها برای اینکه بتوانند جذابیت هایی برای 
ســرمایه گذاران ایجاد کنند، گاه آمار غیرواقعی ارائه 
می کنند. به همین دلیل هم من و هم سایر مسئوالن 
شیپور خیلی عالقه مند به ارائه آمار نیستیم و بیشترین 

تمرکزمان بر ایجاد روند موفقیت است.

  خودتان را چقدر موفق می دانید و اینکه کدام 
یک از استارت آپ های فعلی ایران را موفق واقعی 

قلمداد می کنید؟
هرکســی دیدگاهی متفاوت در مورد موفقیت دارد. 
یکی ممکن است بر اساس کاربرها موفقیت را تعریف 
کند، یکی بر اســاس درآمد و فرد دیگر پارامترهای 
دیگــری را مالک موفقیت قرار دهــد. ما چون هنوز 
به ویژن خودمان نرســیدیم پس موفق نیستیم. اما 
آپارات، کافه بازار، نت برگ، تخفیفان و دیجی کاال را 

موفق می دانم. چون حداقل جا 
افتاده اند و در جامعه شناخته 

شده اند.

  شــیپور االن در سطح 
شهر و در تلویزیون حضور 

گســترده ای برای تبلیغات دارد. این امر برای 
کاربران دید مثبتی در مورد شیپور ایجاد می کند 
اما در خــود حوزه آنالین دیدگاه ها نســبت به 
تبلیغات محیطی و حضــور در تلویزیون کمی 
متفاوت اســت. مثال این دیدگاه وجود دارد که 
شیپور نتوانســته از حوزه آنالین مشتری جمع 
کند و دارد این کار را از کف خیابان انجام می دهد 
و این مسئله نشــان می دهد که شیپور برندی 
شکست خورده است؛ نظر خود شما چیست؟ آیا 
آنالین ها حق ندارند تبلیغات محیطی در سطح 

شهر داشته باشند؟
به نظر من کســانی که این حــرف را می زنند دانش 
درســتی از حوزه آنالین ندارند. چون دیجی کاال که 
از آن به عنوان شرکتی موفق یاد می شود، هم بیلبورد 
داشــته و هم تبلیغات تلویزیونی. پس حضور در این 
حوزه به معنای شکست و نداشتن مشتری نیست. از 
طرفی شیپور در حال حاضر از بزرگ ترین سایت های 
ایران اســت. چرا باید حضور در بیلبورد یا تلویزیون  

شکست تلقی شود؟

  فکر می کنم بیشتر بحث نداشتن درآمدزایی 
بعد از چهار سال مطرح باشد؛ چون مثال دیجی کاال 

درآمدزایی اش مطرح شده است.
نداشــتن درآمدزایی تنها و تنها انتخــاب ما بوده و 
خودمان نخواسته ایم این کار صورت بگیرد. قبول دارم 
که به خاطر نداشــتن زمینه فنی اشتباهاتی صورت 
گرفته، ازجمله در مورد خود من، ولی االن این بخش 
را به نقطه قوت خودمان تبدیــل کرده ایم. در مورد 
تبلیغات در سطح شهر هم باید بگویم که این کار هم 

در ادامه فرهنگ سازی مد نظرمان است. بنابراین هیچ 
اشــکالی ندارد که فرهنگ خرید کاالی دست دوم با 
تبلیغات آفالین انجام شود، چون در این صورت اعتبار 
و اعتماد مردم را جذب می کند. بر اساس جمع بندی 
ما ارزشش را داشته که به این حوزه برویم و این بسته 
به اهداف شــرکت است. حضور در این حوزه ها دلیل 

عدم موفقیت نیست.

  ولی باید به افــرادی که از بیرون نگاه می کنند 
حق بدهید که با خود فکر کنند که شیپور باالخره 
یک جایی باید این هزینه ها را متوقف کند و شاید 
مشکلش جای دیگری است و نه در فرهنگ سازی.

ولی ما بــاز هم فکر می کنیم که هنوز باید زمینه ها را 
آماده کنیم و فعال به استراتژی خودمان ادامه دهیم.

  داشــتن بیش از 300 هزار کاربر روزانه شما را 
مجاب نمی کند که این فرهنگ سازی انجام شده 

است؟
نســبت به بــازار 80 میلیون نفری 
ایران نه، چون رشد بزرگی محسوب 

نمی شود.

  رقیبان شــما از همین بازار 
و با همین حــد از فرهنگ ســازی در حال 
درآمدزایی هســتند. مثال بر اساس آمارهای 
موجود می گویند دیوار تــا ماهی 100 میلیون 
تومان درآمــد دارد. شــیپور برایش جذاب 
نیست که بگوید من هم 50 میلیون از این حوزه 

درآمدزایی داشته باشم؟
 ما به دنبال درآمدهای بیشتری هستیم!

  شما بخش خصوصی هستید؟
بله.

  در حوزه استارت آپی حرف هایی وجود دارد که 
مثال شیپور از طرف تعدادی از نهادهای داخلی 
حمایت می شــود که خیلی هم بخش خصوصی 

محسوب نمی شوند؟
به طور کلی هرکســی که در ایــران تبلیغات کند، 
می گویند دولتی است یا به یکی از نهادهای امنیتی 
و... مربوط اســت. از این حرف ها همیشه پشت سر 
بیزینس ها وجود دارد. من ایــن حرف ها را تکذیب 

می کنم و چنین مسائلی را نادرست می دانم.

  ارتباط شما با کافه بازار و دیوار به چه شکل است؟ 
چون می گویند شیپور بخشی از دیوار را خریداری 

کرده. آن را تایید می کنید؟
نه. هیچ ارتباطی بین شیپور و کافه بازار وجود ندارد. 
ما فقط به آنها به چشم رقیبان خوبی نگاه می کنیم که 
موجب رشد ما هم شده اند. درواقع از حضور دیوار در 
بازار خوشــحالیم چون روند روبه رشد اکوسیستم را 

مثبت نگه می دارد.

   هیچ گاه چنین پیشنهادی نداشتید؟ یعنی برای 
شیپور، که ظاهرا وضع مالی خوبی هم دارد، این 
جذابیت وجود ندارد که سهمی از دیوار را به عنوان 

یک رقیب در اختیار داشته باشد؟
این مسئله امکان پذیر اســت، ولی صحبتی در این 
زمینه نشده و پیشــنهادی هم نبوده، نه از آنها به ما 

و نه از ما به آنها.

  به نظر شما دیوار چه سهمی از بازار را دارد؟
نمی توانم به عدد خاصی اشــاره کنــم، اما همین را 

می گویم که دیوار از ما جلوتر است.

  صدای شیپور تا کجا قرار است بلند شود و اینکه 
فکر می کنید چند ســال دیگر به نهایت صدای 

شیپور برسید؟
شیپور صدایش تا همه شهرستان های ایران خواهد 
رسید تا هرکسی از هر جای ایران بتواند از آن استفاده 
کند. هنوز خیلی مانده تا به این نقطه برســیم. فکر 
می کنم حتی ممکن اســت این اتفاق 5 سال دیگر 

هم طول بکشد.

  اگر از همین امروز شیپور مانند دیوار پولی شود، 
چه اتفاقی برای شیپور می افتد؟ مثال این 300 هزار 

کاربر روزانه می شود 100 هزار؟
بحث رقابت در میان است. ما این کاربرها را در مقایسه 
با رقبای خودمان حفظ کرده ایم و اگر به سمت وسوی 
درآمدزایی برویم رشدمان حتما کمتر می شود. چون 
به دنبال گرفتن سهم از همشهری، دیوار و به طور کلی 
بازار می رویم و رشد فعلی مان را از دست می دهیم. ما 
فعال می خواهیم سهممان از بازار را حفظ کنیم. کاربرها 
را افزایش دهیم و در ادامه به فکر درآمدزایی باشیم. 
از طرفی فکر می کنیم حتی اگر شش ماه دیگر شیپور 
درآمدزایی اش را آغاز کنــد، در مدت زمان کوتاهی 
می تواند همــه درآمدهایی را که تاکنون نداشــته 

جبران کند.

  شیپور به چه سهمی از بازار فکر می کنید؟
ما سهمی یک میلیارد دالری از بازار برای خودمان در 
نظر گرفته ایم و می خواهیم به این هدف برسیم. نوع 
برنامه ریزی ما به این صورت است که در درازمدت و 
مثال تا 5 سال دیگر به این رقم برسیم. شاید در این میان 
ضرر و زیان ها و هزینه هایی را هم متحمل شویم ولی 
ما برخالف بسیاری از دیگر شرکت های استارت آپی 
دید بلندمدت داریم و روی این بازار حســاب ویژه ای 
باز کرده ایم، چون ظرفیت های بســیار بزرگی در آن 
می بینیم. االن آمازون بعد از این همه ســال هنوز در 
زمره شرکت هایی است که ضرر می دهد و زیان ده هم 
حتی محسوب می شود. اما اگر به حرف های بنیان گذار 
این شــرکت بزرگ جهانی دقت کنید آنها هم دید 
بلندمدت دارند و سرمایه گذاری را برای آینده انجام 
می دهند. مشکلی که در بازار استارت آپی ایران وجود 
دارد نبود دید بلندمدت است، اما ما با صحبت هایی 
که با سرمایه گذاران شیپور داشته ایم و بیزینس پلنی 
که تهیه کرده ایم، شــرکت های اینچنینی را  مثال 
می زنیم. نکته مهم دیگر که شــاید از خوش شانسی 
شیپور باشد این اســت که سرمایه گذار خارجی اش 
این دید بلندمدت را نســبت به حــوزه نیازمندی ها 
دارد، چون تجارب سایر کشــورها را دارد و بنابراین 
دیدگاهی متفاوت از دیدگاه حاکم بر اکوسیســتم 
اســتارت آپی ایران دارند. قبول دارم که در این حوزه 
3 تا 4 ســال معموال برای یک شــرکت استارت آپی 
به عنوان ددالین محاسبه می شــود و بعد از گذشت 
این زمان انتظــار درآمدهای آنچنانــی می رود اما 
حوزه نیازمندی ها این گونه نیست و مانند حوزه های 
ارائه خدماتی چون غذا، حمل ونقل و... نیســت. االن 
شرکت های استارت آپی فعالی در حوزه نیازمندی ها 
در هند هستند که بیش از 10 سال از زمان تاسیسشان 
می گذرد اما یــا درآمدزایی نکرده اند یا به درآمدهای 
پیش بینی شده نرسیده اند. شرکت هایی مانند کوییکر 
و OLS  که شرکت هایی با ســرمایه گذاری میلیارد 

دالری هستند ولی هنوز درآمدزایی نکرده اند.

  دیوار به بازار افغانستان رفته، یعنی رقیب شما 
نه تنها به بازار ایران بلکه به بازارهای منطقه هم 
نظر دارد. شــیپور هیچ نگرانی از این بابت ندارد 

که بازارها را از دست بدهد و از قافله عقب بیفتد؟
دیوار به دو شــهر کشور افغانستان رفته و بیشتر در 
حد معرفی و تست بازار است. ما اصال فکر نمی کنیم 
که عقب هستیم. بازار ایران آنقدر ظرفیت دارد که ما 
به بازارهای خارج از ایران فکر نخواهیم کرد. حضور 
در افغانستان جنبه تســتی دارد و فعال اپلیکیشن 
ابتدایی را النچ کرده اند. البته شــتاب اینترنت در 
افغانســتان مانند ایران نیســت ولی می تواند بازار 

قابل توجهی باشد.

  چقدر آمارهایی که رقبای شما اعالم می کنند 
مثال از تعداد آگهی های روزانه و... واقعی است؟ 
به نظر می رســد در حوزه اســتارت آپی کمی 
بزرگ نمایی هم در ارائــه آمار و ارقام وجود دارد 

و به نوعی جنگ سرد در این حوزه برقرار است. 
من هم قبول دارم که گاه آمارهایی ارائه می شود که 
واقعی نیستند. مثال شاید کسی بگوید که از این بازار 
روزانه بیش از صدها هزار آگهی دارد. اما تجربه ما در این 
بازار می گوید که چنین امری محقق نشده و نمی تواند 
واقعی باشد. فکر می کنم در این بازار هرچه شفاف تر 
باشیم بهتر می توانیم آسیب های احتمالی این حوزه 
را کنترل کنیم. مثال بعضی از دعواهای موجود در این 
فضا حاصل همین آمارهای نامعتبر است که رقبا برای 
ضعیف جلوه دادن همدیگــر بیان می کنند که تنها 

بداخالقی ها را تشدید می کند.

  عجیب ترین کاالیی که روی ســایت شما قرار 
گرفته چه بوده؟

یک مورد را همیشه به یاد دارم که مربوط به تکه ای از 
چوب درخت مشهور امام زاده صالح بود که دیگر خشک 
شده است. یادم می آید که آقایی تکه ای از این درخت 
را به قیمت 20 میلیون تومان برای فروش در شیپور 
عرضه کرده بود که برای خود من هم خیلی عجیب بود.

  فروش هــای نامتعارف هم داشــته اید؟ مثال 
فروش کلیه؟

عرضه شده ولی ما فیلترش کرده ایم. به چنین مسائلی 
اجازه حضور در شیپور را نمی دهیم. ما خط قرمزهای 

کشورمان را رعایت می کنیم.

 این تصمیم 
شخصی ما 

بوده که فعال 
درآمدزایی 

نکنیم وگرنه 
می توانیم از 
همین امروز 
درآمدزایی 

داشته باشیم، 
اما فعال به 
دالیلی که 

گفتم دست 
نگه داشته ایم 

و نمی توانم 
تاریخ دقیقی 
برای شروع 
درآمدزایی 
اعالم کنم. 

این استراتژی 
ماست. به 

لحاظ جذب 
سرمایه هم 
باید بگویم 

که از دو 
شرکت ایرانی 

و خارجی 
جذب سرمایه 

داشته ایم. 
در این میان 

شرکت 
پامگرنت 

)انار( سوئد 
مهم ترین 

سرمایه گذار 
ماست

در دیوار بیشتر 
کسب وکارها 
حضور دارند، 

بنابراین حضور 
بیزینس من ها 

و صاحبان 
کسب وکارها 

بیشتر است اما 
در شیپور مردم 

عادی حضور 
پررنگ تری 
دارند. این 
مسئله از 

مزایای اصلی 
ماست. رایگان 

بودن شیپور 
هم ازجمله 
مزیت های 
رقابتی اش 
محسوب 

می شود

سلبریتی
C e l e b r i t y

7 دفاع تمام قد رضا اربابیان از استراتژی های شیپور در بازار نیازمندی های ایران

رضا اربابیان با تی شرت پوشــی و جین پوشــی اش 
چهره ای کامال اســتارت آپی را به نمایش می گذارد. 
نوع رفتار ســاده و بی پیرایه اش هم ضمیمه همین 
داستان است، وقتی از او می خواهیم چندین بار برای 
عکاسی روی زمین بنشــیند و همه تالش هایی که 
می کند تا عکــس متفاوتی بتوانیم از او بگیریم. وارد 
دفتر کارشان که می شوم منظره نخستین خوشانید 
است. اینکه تعدادی جوان با میانگین سنی حداکثر 
26-27 ســال در حال انجام کار هســتند. آرامش 

موجود در فضــای کار و گلدان های فراوان روی میز 
کارکنان، که کلکسیونی از کاکتوس ها را ایجاد کرده، 
انگار ویژگی سبکی دفتر شیپور است. فضایی زنده و 
پرانرژی که هنگام گرفتن عکس ها هم به خوبی خود 
را نشان می دهد. درواقع گوشه هایی از فضای شادابی 
که در آفیس شرکت های بزرگ آنالین جهان وجود 
دارد را می توان در دفتر شــیپور هم دید. اربابیان با 
بچه هــای گروهش رابطه ای صمیمــی دارد. از نوع 
عکس انداختن و رفتارشان این را می توان دریافت. 

یکی شان عکسش را با گذاشتن شاخ دوانگشتی روی 
سرش خراب می کند و دیگری می پرد وسط میدان 
و می گوید همیــن االن زنگ زده اند که برویم آزادی 
یک 207 را ببینیم که صاحبش می گوید در حد نو 
است. مانند هر استارت آپی دیگری و البته خیلی خیلی 
بیشتر از دیگران از ارائه هر گونه آمار و ارقامی پرهیز 
دارد. »نمی توانم بگویم« اینقدر در حرف هایش تکرار 
شده که نوعی سبک شــخصی رضا اربابیان را ایجاد 

کرده است.

کسب وکار کاکتوسی شیپور

شیپوربهسهمیکمیلیارددالریازبازارفکرمیکند
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مســئولیت صحت آمار و ارقام درج شده بر 
عهده مصاحبه شونده است و هفته نامه شنبه 

مرجع تایید کننده آن نیست.



یکی از سواالت و ابهامات مهم استارت آپ ها در مراحل 
اولیه این است که در مورد اینکه ایده آن ها در بازار مورد 
اســتقبال قرار می گیرد یا نه، چه باید کنند؟ در این 
مورد توضیح دادیم که استفاده از فرایند اعتبارسنجی 
می تواند نقش بسیار مهمی در مورد یافتن پاسخ این 
پرسش ایفا کند. سوال بعدی که مطرح می شود این 
است که برای انجام فرآیند اعتبارسنجی، با چه دسته 
از افراد باید وارد مصاحبه شد؟ چگونه این افراد را پیدا 
کنیم؟ این موضوعی اســت که در این نوشتار قصد 

پرداختن به آن را داریم.
چطور می توان قبل از ســاخت یــک محصول در 
استارت آپ، تعدادی مشتری برای آن پیدا کرد؟ این 
نکته ای است که در فرآیند اعتبارسنجی به آن توجه 
ویژه ای می شود و سوال بسیاری از استارت آپ هاست. 
پاسخ این است: فرض کنید محصول شما آماده است. 
چطور برای محصول آماده خود مشتری پیدا خواهید 
کرد؟ کمی فکر کنید و به این ســوال پاســخ دهید. 

احتماال پاسخ شما شامل موارد زیر خواهد بود:
تبلیغ در وب سایت ها و مکان های مرتبط با ایده مان، 
صحبت و مذاکره با افرادی که می دانیم به محصول 
ما نیاز دارند و آن را می خرند، تنظیم جلســه و ارائه 
یک دمو به مشتریان احتمالی، سفارش یک رپورتاژ 
آگهی در رســانه های مرتبط، اصال تبلیغ در همین 
هفته نامه شــنبه! رفتن به مکان هایی که مشتریان 
احتمالی در آنجا حضور دارند و ارائه محصول به آن ها، 
بررسی کانال های ارتباطی رقبا و ایده گرفتن از آن ها، 
راه اندازی وب سایت و ارائه و تبلیغات آن در مکان های 

مختلف و بررسی بازخوردها از طریق وب سایت و...
جالب است بدانید که بسیاری از این ایده ها و روش ها 
را می توانید قبل از نوشتن حتی یک خط کد یا تولید 

محصول نهایی در مراحل اولیه به کار ببرید!
شاید بگویید: »مگه میشه؟ مگه کسی حاضره با من در 
مورد چیزی که هنوز وجود خارجی نداره و در حد یه 
ایده است صحبت کنه! اصال چرا مردم باید وقتشون 
رو برای این موضوع بذارن؟ تــازه این روزها اینقدر 
بحث پرزنت و گروه های هرمی و بازاریابی شبکه ای مد 
شده که شاید فکر کنن من هم جزو همین سیستم ها 

هستم و...« و کلی ترس دیگر...
این ها نگرانی های به جایی هستند، ولی نکاتی وجود 
دارد که در این زمینه به شما می توانند کمک کنند. 
یادتان باشــد مهم ترین نکته کلیدی در این بخش 
این است که افراد درستی را متناسب با ایده تان برای 
مصاحبه پیدا کنید! و این دقیقا چیزی است که قرار 

اســت در مورد آن صحبت کنیم. پیــدا کردن افراد 
درســت و اجرای فرایند درست دعوت به مصاحبه، 

بسیاری از دغدغه های شما را رفع خواهد کرد.

 مبلغ های اولیه و طرفداران واقعی
مهم ترین گام بعد از فرضیه سازی، این است که افرادی 
را پیدا کنید که بیشــترین عالقه و اشتیاق را به حل 
شدن مشــکلی دارند که شما قرار است حلش کنید 
و زندگی آن ها را ساده تر سازید. یادتان باشد، عده ای 
عاشــق تکنولوژی هستند که دوست دارند همیشه 
اولین هایی باشند که یک ایده یا تکنولوژی جدید را 
امتحان می کنند. این افراد به درد شما نمی خورند، 
چون آن ها فقط به واسطه حس کنجکاوی ممکن است 
از محصول شما استقبال کنند، و شاید اصال مسئله و 
مشکلی که شما حل می کنید برایشان مهم نباشد. این 
دسته باعث ایجاد خطا در اعتبارسنجی شما می شوند. 
پس پیدا کردن افراد واقعی که درگیر مشکلی هستند 
که شما در حال تسهیل کردن آن هستید، مهم ترین 
وظیفه شماســت. در ادامه ویژگی های این افراد را با 

هم بررسی خواهیم کرد:
 این افراد در مورد مشکل مربوط به شما اطالعات 
بســیاری خواهند داد، در مورد نیازهایشــان، ابعاد 

مشکل و...
 آن ها حاضرند نسخه اولیه محصول شما را آزمایش 
کننــد و در این رابطه به شــما ایمیل هــای زیادی 
خواهند زد، خطاهای محصول را گوشزد خواهند کرد 
و ایده های بســیاری در مورد بهبود محصول به شما 

ارائه خواهند کرد.
 واقعیت این اســت که این افراد نگران حل شدن 
مشکل خود هستند و دوســت دارند محصول شما 
زودتر به صورت نهایی عرضه شــود تا زندگی آن ها 

تسهیل شود.
شاید با خودتان فکر کنید چقدر خوب، اگر ده نفر با 
چنین ویژگی هایی پیدا کنم داستان حل می شود. 
خب، از کجا این افراد را پیدا کنم؟ قبل از پاسخ دادن 
به این ســوال، بیایید کمی مصاحبه و ویژگی های 
روانشناسی افراد و نگرش آن ها را در مورد قرارگیری 

در فرایند مصاحبه با هم بررسی کنیم.

 سه فعالیتی که به مردم انگیزه می دهد
طبق تحقیقات روانشناسی، سه دسته فعالیت وجود 
دارد که حال مردم را خوب می کند و به آن ها انگیزه 

می دهد:
1- کمک کردن به دیگران

بر اساس تحقیقات صورت گرفته، افراد بدون توجه 
به اینکــه از چه طبقه اجتماعی هســتند و یا اینکه 
چقدر درآمد دارند، از اینکــه به مردم کمک کنند، 
لذت می برند و خشنود می شوند. به عبارتی افراد از 
اینکه منابع موجودشــان باعث رفع مشکل دیگران 

شود خوشحال می شــوند و دوســت دارند در این 
دســته فعالیت ها حضور داشته باشند. پس احتماال 
درخواست یک مصاحبه و گپ دوستانه در راستای 
حل کردن یک مشکل، از سوی عموم مورد استقبال 
قرار می گیرد. پس از این نیاز افراد بهره برداری کنید و 
در درخواست مصاحبه به آن ها تاکید کنید که وجود 
آن ها می تواند به شــما خیلی کمک کنید و آن ها با 
صرف زمان کمک بسیار زیادی به شما خواهند کرد.

2 - دوست داریم باهوش به نظر برسیم
یک سوال، شما دوست ندارید از دید دیگران باهوش 
و متخصص به نظر برسید؟ منظورم در حرفه خودتان 
است. همه ما این را دوست داریم. به طور کلی وقتی 
دیگران از ما نظرخواهی و درخواست مشاوره می کنند، 
احساس خوبی پیدا می کنیم، احساس مهم بودن و 
عزت، و این چیزی اســت که در سطوح باالی هرم 
نیازهای مازلو به آن اشاره شده است. پیشنهاد می کنم 
حتما در مورد سلسله مراتب نیازها از دیدگاه مازلو در 
اینترنت جستجو کنید، اطالعات مفیدی به دست 
خواهیــد آورد که در زمینه حتی تحلیل مشــکل و 
مسائلی که در استارت آپتان قرار است به آن بپردازید 

بسیار موثر خواهد بود.
پس یادتان باشد که در درخواست مصاحبه از افراد، 
این نکته را به آن ها صراحتا بیان کنید که نظر آن ها 
به عنوان یک متخصــص در حوزه موضوعی که قرار 
است شما در مورد آن مصاحبه کنید، برایتان بسیار 
مهم اســت، به عبارتی نظرات آن ها می تواند بسیار 

کارساز و مفید واقع شود.
قطعا در پایان مصاحبه با این سناریو مواجه خواهید 

شد:
شــما: ممنون از وقتی که به این مصاحبه اختصاص 

دادید.
مصاحبه شونده: کاری نکردم، امیدوارم صحبت هایم 
برایتان مفید واقع شده باشد و به دردتان بخورد. اگر 

در آینده هم نیازی به کمک بود در خدمتم.
این گفت وگو بیانگر همین احساس اهمیت و مورد 

نظرخواهی قرار گرفتن است.
3- موثر بودن و هویت پیدا کردن

حضور داشتن در فرآیند بهبود یک مسئله یا مشکل 
در جامعه، محل کار و... به افراد هویت می بخشد. این 
هویت از اهمیت باالیی برخوردار است. افراد به طور 
عمومی دوست دارند نقشــی در بهبود یک موضوع 
به عهده داشته باشــند. حضور افراد در فعالیت های 
اجتماعی، جنبش های مردمــی و... بیانگر اهمیت 
این موضوع اســت. البته باید کمــی دقیق تر معنی 
»حضور« را بررســی کنیم. شخصا معتقدم که افراد 
معموال دوست دارند حضورشان را در قالب نظر، نقد 
یا یک ایده به هم رســانند، نه اینکه به صورت عملی 
درگیر یک موضوع شــوند و جامعه ما هــم از افراد 

صاحب نظر پر است. 

پس خیلی نگران این موضوع نباشید که افراد عالقه ای 
به مصاحبه کردن ندارند. اتفاقا خیلی هم عالقه مند 
هستند. فقط باید شخص درستی را بر اساس نکاتی 
که توضیح دادم پیدا کنید و فرایندی را در مصاحبه 
)از شروع تماس تا زمان اتمام مصاحبه( به کار ببرید 
که سه موردی که توضیح دادم در آن ها تحریک شود.

 چگونه این افراد را پیدا کنیم؟
بسیاری از افراد بیرون از دفتر شما می توانند مشتریان 
شما باشند، ولی شــما باید از یک گوشه بازار شروع 
کنید، از جایی که بیشترین مشتریان بالقوه شما در 
آنجا حضور دارند و باید سعی کنید آن ها را پیدا کنید 
و به عنوان کاندیدای مصاحبه، عملیات مصاحبه را با 
آن ها انجام دهید. این مصاحبه می تواند فرصتی برای 
تبدیل شدن آن ها به مشتریان بالفعل در آینده بشود.

 شبکه دوستان و همکاران، منبع خوبی برای 
پیدا کردن کاندیداهای مصاحبه

یکی از اولین ایده ها برای یافتن کاندیداهای مناسب 
برای مصاحبه استفاده از حلقه دوستان و همکاران 
است. منظور افرادی اســت که به گونه ای مشکل و 
مسئله ای که قرار است آن را حل کنید برایشان مهم 
است. شاید بگویید هیچ کدام از افراد موجود در شبکه 
اجتماعی شما، این مشکل را ندارند. این یک نشانه 
منفی است. به چه معنا؟ به این معنا که شما دارید وارد 
بازاری می شوید که هیچ شبکه ارتباطی در آن ندارید. 
شاید بگویید 500 نفر در لیست دفترچه تلفن خود 
دارید که این مشکلی که شما می خواهید حلش کنید 
را دارند. برای شروع به همه آن ها پیام ندهید. 30 نفر از 
آن ها را که به نظر خودتان دارای ویژگی هایی هستند 
که در همین مقاله به آن ها اشاره کردیم انتخاب کنید. 
سپس از آن ها برای مصاحبه دعوت کنید. یادتان باشد 
وقت شما محدود است و قرار است با کمترین هدررفت 

زمانی به بهترین نتایج برسیم.
البته ذکر یک نکته اینجا ضروری است و آن اینکه از 
حلقه های دوستی و کاربری برای شروع مصاحبه های 
مقدماتی اســتفاده نکنید. واقعیت این اســت که 
هرچقدر شــما با افرادی که نمی شناســید بیشتر 
مصاحبه کنید بهتر است و ارزش اطالعاتی بیشتری 
حاصل می شود. شاید دوستان و آشنایان در برخی 

موارد اطالعات صحیحی ندهند.
نکته مهم دیگر این است که حتما از حلقه دوستان و 
آشنایان بخواهید افرادی که فکر می کنند می توانند به 
شما در این زمینه کمک کنند را به شما معرفی کنند و 
اطالعات تماس آن ها را در صورتی که مشکلی ندارند، 
در اختیار شما قرار دهند. به عبارتی سعی کنید شبکه 
خود را گسترش دهید و با این درخواست به حلقه های 
دوم و سوم ارتباطی خود دست پیدا کنید )منظورم 

دوستان دوستانتان است(.

یکــی از نــکات مهــم در فرآیند توســعه 
مشــتری فرضیه ســازی و ســپس تالش 
برای اعتبارســنجی این فرضیات اســت. 
اعتبارســنجی عبارت است از اینکه ببینیم 
آیا این فرضیات درست هستند یا غلط. این 
فرآیند می تواند در کاهش ریسک و ضریب 
شکست استارت آپ نقش بسیار مهمی ایفا 
کند. در این نوشته قصد دارم یکسری قالب 
از پیش تعیین شــده برای شــروع فرآیند 
فرضیه ســازی معرفی کنم. ایــن قالب ها 
به عنوان شروع کننده فرآیند فرضیه سازی 

می توانند به شما کمک کنند.

 نحوه استفاده از این قالب ها
در یک جلسه طوفان فکری، از این عبارت ها 
به عنــوان جرقه هایی برای بحث اســتفاده 
کنید و جاهای خالی را متناسب با نوع ایده 
خود تکمیل کنید. نکته مهم این اســت که 
این فرآیند و جلســه را در زمانی محدود و 
مشخص اجرا کنید. مثال 20 دقیقه را در نظر 
بگیرید. در یک بخش جلسه با استفاده و الهام 
گرفتن از عبارت های زیر فرضیه سازی کنید، 
و در بخش دوم جلســه به بحث و بررسی و 

دسته بندی فرضیات بپردازید.

 ابزارهای تکمیلی
در فرضیه سازی می توانید از ابزار بوم ناب، یا 
تخته آزمایش که قبال توضیح دادیم به عنوان 

ابزار کمکی استفاده کنید.

 جرقه های عمومی
 مشتریان مشــکل ......... را دارند. )شفاف 
بیان کنید که مشتریان چه مشکالتی دارند.(

 مشــتریان عالقه مند به پرداخت هزینه 
)پول( بابت حل مشــکل ......... هستند. )به 
نظر شما مشــتری حاضر اســت برای چه 

چیزی پول پرداخت کند؟(
 ذی نفعانــی که احتماال ایــن محصول را 
بخواهنــد عبارت انــد از .........، .........، ......... 
)چه افرادی از حل این مشکل نفع می برند؟(

 شــرکای تجاری که عالقه مند به ساخته  
شدن این محصول هســتند و می توانند در 
فرآیند ســاخت، بازاریابی و سایر موارد به 
ما کمک کننــد عبارت انــد از ......... )با چه 
سازمان ها و محصوالتی، در مورد ایده خود، 

می توانید همکاری داشته باشید؟(
 اگر مشــتریان محصول ما را نخرند و یا از 
آن اســتفاده نکنند، احتماال از محصول یا 

خدمات ......... اســتفاده خواهند کرد. )در 
اینجا رقیب های محصول و خدمت خود را 

فهرست کنید.(
 مشتریان به واسطه اســتفاده از محصول 
ما ......... را به دســت می آورند. )اشــاره به 

آورده های محصول برای مشتریان شما(
 وجود این مشکل )منظور مشکلی که ایده 
شما قرار است آن را حل کند( بر روی ......... 
مشــتریان تاثیر می گذارد. )به عبارتی این 
مســئله چه جنبه ای از زندگی مشتریان را 
مختل کرده است؟ زمان آن ها را هدر داده، 
باعث هزینه برای آن ها شده و... روی چه چیز 

آن ها تاثیر می گذارد؟(
 مشتریان در حال حاضر از محصول ......... 
اســتفاده می کنند. )بیانگر جایگزین های 
محصول و خدماتی اســت کــه به گونه ای 
مشــتریان در حال حاضر از آن ها استفاده 
می کنند، مثال یک سیســتم ارسال ایمیل 
یا تلگرام جایگزین مناسبی برای ارتباطات 
یک تیم است و این تیم ترجیح می دهد از یک 
گروه تلگرامی برای ارتباط و تعامل استفاده 

کند تا ابزار مدیریت پروژه آنالین.(
 انجام عملیات خرید از ســوی مشتریان 
احتماال تحــت تاثیر عواملی چــون ......... 
خواهد بود. )در اینجا لیســتی از عواملی که 
در خرید مشتریان حدس می زنید تاثیر دارد 
ارائه دهید، مثال قیمت، کیفیت، سرعت و...(

 مشتریان ما شغل و فعالیتشان عموما ......... 
است. )روش دسته بندی مشتریان می تواند 
براســاس فعالیت روزانه آن ها، یا شغلشان 
باشــد، مثال اینکه آن ها خانه دار هســتند، 

برنامه نویس هستند و...(
 مشــتریان ما این ویژگی های اجتماعی 
را دارنــد ......... )در ایــن بخش ویژگی های 
اجتماعی مشــتریان خود را لیست کنید، 

سن، طبقه اجتماعی، درآمد و...(
 این محصول برای مشــتریان ما کاربردی 
خواهد بود چون ......... )دالیلی که محصول 
برای مشــتریان کاربردی است را از دیدگاه 

مشتریان در این بخش بنویسید.(

مدرسهاستارتآپ
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سوزان تیلور

افکار انرژی هســتند و شــما می توانید دنیای 
خودتان را با افکارتان آباد یا نابود سازید.

پیشنهاد های 
ما این است: 

تبلیغ در 
وب سایت ها 
و مکان های 

مرتبط با 
ایده مان، 

صحبت و 
مذاکره با 

افرادی که 
می دانیم به 
محصول ما 

نیاز دارند و آن 
را می خرند، 

تنظیم جلسه 
و ارائه یک دمو 

به مشتریان 
احتمالی، 

سفارش یک 
رپورتاژ آگهی 
در رسانه های 

مرتبط، 
اصال تبلیغ 
در همین 
هفته نامه 

شنبه! 

راهکارهایی علمی برای پیدا کردن 
آدم هایی که بتوانید در مورد ایده های 

استارت آپی خود با آن ها صحبت کنید  

خدایا!
ایده ام را به که گویم؟ 

مهدی علیپور 
دکتر استارت آپ

گــزارش
R e p o r t

در مورد 
استارت آپ ها 

بحث 
ارزش گذاری 

پیچیدگی 
باالیی دارد و 
معموال برای 
استارت آپ ها 

روش های 
ذهنی یا 

کیفی استفاده 
می شود

فرضیه سازی برای  ایده 
استارت آپی

11واژه نامه استارت آپی: ارزش گذاری

ستون

در دانش مالــی، فرایند تعیین ارزش جاری یک 
دارایی یا شرکت را »ارزش گذاری« گویند. معموال 
روش های متنوعی برای این کار مورد اســتفاده 
قرار می گیرد. بعضی  از ایــن روش ها به صورت 
ذهنی انجام می شوند و برخی دیگر عینی هستند 
و از طریــق روش های آماری و اقتصادســنجی 
به نتیجه می رســند. برای مثال بــرای تحلیل 

ارزش گذاری یک شرکت توجه کردن به مدیریت 
شرکت، سهام ســرمایه، دارایی های نامشهود، 
ترکیب ساختار سرمایه ای شرکت )بدهی، اوراق 
قرضه و حقوق صاحبان سهام( دورنمای درآمد 
آتی شرکت، و ارزش بازار دارایی های شرکت مورد 
توجه است. قضاوت در رابطه با مدیریت شرکت 
بیشتر روش ارزش گذاری ذهنی است، در حالی 

که محاسبه ارزش ذاتی شرکت بر مبنای درآمد 
آتی آن، روش ارزش گذاری عینی اســت. جالب 
اســت بدانید که در مورد اســتارت آپ ها بحث 
ارزش گذاری پیچیدگی باالیــی دارد و معموال 
برای اســتارت آپ ها روش های ذهنی یا کیفی 
اســتفاده می شــود، دلیل این امر هم این است 
که معموال اســتارت آپ ها در مراحل اولیه هنوز 

سابقه مالی چندان دقیقی ندارند، این در حالی 
اســت که بســیاری از روش های ارزش گذاری 
مبتنی بر اطالعات مالی و ســابقه فعالیت های 
گذشته هســتند. نکته دیگری که ارزش گذاری 
استارت آپ ها را پیچیده می کند، بحث ریسک 
باالی آن ها و همچنین رشــد ســریع آن ها در 

صورت موفقیت است.

Valuation

C o l u m n

ادامه مطلب را در
شنبه مگ بخوانید

بررسی یک مثال در ایده پردازی
فرض کنید قصد دارید فرایند گرفتن وقت از پزشــکان 
را تســهیل کنید. همه ما تجربه ناخوشــایندی در این 
زمینه داریم. فرض کنید شــما و تیمتــان فرضیه های 
مربوط به مشتریان، مشکل، راه حل و سایر موارد را تهیه 
کرده اید. هم اکنون وقت عمل رســیده و باید به صورت 
عملیاتی به اعتبارسنجی این فرضیات بپردازید: چطور 
می توانیم افراد مناسبی را برای مصاحبه و اعتبارسنجی 

ایده هایمان انتخاب کنیــم؟ راه ها و روش های مختلفی 
در این زمینه وجود دارد، ولی در اینجا یک سناریو ساده 
را با هم بررســی می کنیم. می توانید با مراجعه به مطب 
یکی از پزشکان معروف، و یا شاید بهتر باشد با مراجعه به 
یکی از ساختمان های شلوغ پزشکان، به تعداد زیادی از 
مشتریان بالقوه دسترسی پیدا کنید. در اینجا کافی است از 
مراجعه کنندگان بپرسید: »ببخشید، میخوام از آقای دکتر 

X وقت بگیرم، شما چطور وقت گرفتید؟« و همین سوال 
اولیه باعث شروع شــدن مکالمه ای داغ می شود درباره 
 X مشکالت و مشقت هایی که گرفتن وقت از آقای دکتر
به همراه داشته. اینکه دو ماه در نوبت بودیم، دم منشی را 
دیدیم، بعضی وقت ها نوبت به ما نمی رسد، باید 2 ساعت 
زودتر بیاییم و... اصال با یک چرخ زدن متوجه می شوید که 
تیپ این افراد چیست؟ در چه سطحی هستند؟ و... حتی 

می توان پرسید که به نظر شما چطور می شود این کار را 
تسهیل کرد. البته بعید می دانم در این مورد و در این مکان 
کسی حوصله پاسخ دادن به این موضوع را داشته باشد. 
شاید پرسیدن این ســوال نیاز به شرایط و مکان بهتری 
داشته باشد. یادتان باشد که همیشه این موضوع را مورد 
توجه قرار دهید که در چه مکان و شرایطی چه موضوعی 

را مورد پرسش قرار می دهید.

19 تیر 1395 . سال اول .  شماره هجدهم



ناپلئون هیل
برای رویاها و تخیالت خود احترام قائل باشید، 
به طوری کــه گویا آن ها کودکان روح شــما و 
طرح های اولیه موفقیت های آینده شما هستند.

اکوسیستم
E c o s y s t e m
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 در مقایسه با 
آمریکا و اروپا، 
انگلستان تازه 
در مسیر ایجاد 
یک اکوسیستم 

کارآفرینی 
موفق قدم 

برداشته است 
و پیش بینی 
می کند که 

سیاست گذاران 
و رهبران 

کسب وکار 
می توانند 
به تقویت 

یک فرهنگ 
کارآفرینی  
کمک کنند

چشمانداز
L a n d s c a p e

چشمانداز
L a n d s c a p e

لندن و کمبریج اکوسیستم کارآفرینی انگلستان را هدایت می کنند

ایجاد اکوسیستمی نوآورانه برای فناوری در تومسک روسیه با مطالعه نمونه آمریکایی آن

این هفته دانیال ساتینسکی یکی از شرکای 
RIC )همکاری در نوآوری روســیه( در تاالر 
گفت وگوی نوآوری تومسک سخنرانی کرد 
و در آنجا از توســعه بخش بیوتک کمبریج و 
ماساچوست در ســطح جهانی به عنوان یک 
مطالعه موضوعی استفاده کرد که نشان می دهد 
شهر تومسک در روسیه چگونه می تواند به یک 

انکیوباتور برای نوآوری تبدیل شود. 
در حالی که نمونه های بســیاری از اکوسیستم های 
نوآوری قدرتمند در سراسر آمریکا وجود دارند، مرکز 
بیوتک کمبریج یعنی ماساچوســت اولین نمونه ای 
است که نشان می دهد چگونه پشتیبانی آموزشی، 
منطقه ای، دولتی و زیرســاختی می تواند به تقویت 
اکوسیستم پررونق نوآوری کمک کند. پس از بازدید 
از دانشگاه های تومسک، منطقه اقتصادی تومسک 
)SEZ( و حومه، به همــراه همکارانم در RIC به این 
نتیجه رسیدم که ابزار و فرصت ها برای ایجاد یک شهر 

نوآورانه و موفق در تومسک وجود دارد.
عوامل اصلی که در کمبریج مشاهده کردیم و متوجه 
شــدیم می توان آنها را در تومســک نیز ایجاد کرد، 

عبارت اند از:

 مدیریت ماهرانه و استعداد: کمبریج و شهرهای 
اطراف آن ادعا می کنند که برخی از برترین موسسات 
تحقیقات دنیا را در خود جای داده اند، اعم از موسسه 
فناوری ماساچوســت )MIT(، دانشــگاه هاروارد و 
یک شبکه محلی از بیمارســتان های آموزشی، که 
کسب وکارهایی را با استعدادهای برتر ارائه می دهند. 
این موسســات در تومسک می توانند به طور مشابه 

نیروی کار بسیار ماهری را ایجاد کنند.
 همکاری کسب وکارها و موسسات تحقیقاتی در 
یک ناحیه: امکانات اصلی برای تحقیقات و توسعه در 
کمبریج همگی در سه فرسنگی یکدیگر قرار دارند، 
و به همین دلیل رقابت و انتقال فناوری بسیار آسان 
است. به عالوه مخلوطی از شرکت هایی که کار خود را 
به عنوان شرکت های کوچک آغاز کرده و در کمبریج 
 ،Genzyme و Biogen Idec رشــد کرده اند، مانند
و شــرکت های بین المللی که تاسیسات خود را در 
آنجا مســتقر کرده اند مانند Wyeth و Novartis در 
این منطقه وجود دارند. در حال حاضر تومســک در 
حال تشکیل زیرساختی مشابه است تا ارتباطات و 

اشتراک گذاری ایده ها را تسهیل بخشد.
 فرهنگ کارآفرینی زنجیره ای: جمعیت باالی 
دانشمندان و افراد تحصیل کرده در کمبریج موجب 
شده فضایی رقابتی ایجاد شود و این فضا زمینه را برای 
نوآوری و نیز ایجاد فرهنگ کارآفرینی رقابتی فراهم 
می کند. انتقال این نوع فرهنگ کارآفرینی به تومسک 
یکی از کارهای اصلی اســت که در حال حاضر به آن 

پرداخته می شود.

 سرمایه خطرپذیر و سایر امور مالی: تامین مالی 
کســب وکارهای جدید و قدیمی موجب می شــود 
تا پروژه هــا از ایده بــه واقعیتی تبدیل شــوند که 
درآمدزایی دارند. در سال 2008، انجمن تحقیقات 
و تولیدکننــدگان دارو )PhRMA( دریافتند که در 
آمریکا صنعت داروســازی و بیوتک به تنهایی بیش 
از 65 میلیارد دالر در حوزه تحقیقات و توسعه خرج 
کرده است. تقویت روابط با کسب وکارهای خصوصی 
در روسیه و اعمال نفوذ در موسسات سرمایه گذاری 
دولتی می تواند به تومســک کمــک کند تا بودجه 
اهداف منطقه ای خــود را پیدا کند و انتقال فناوری 

روسیه را افزایش دهد.
 پشــتیبانی قانونی و دولتی: تاکنون کمبریج 
چارچوبی قانونی برای تحقیقات و توسعه در دانشگاه، 
سازمان های عمومی و خصوصی ایجاد کرده بود و این 
شــهر یک مرکز برای شرکت های بیوتک محسوب 
می شد. در ســال 2006، دولت مرکز علوم زندگی 
ماساچوست را راه اندازی کرد که روی توسعه نیروی 
کار و استارت آپ ها ســرمایه گذاری می کند. پس از 
آن در ســال 2007، طرح علوم زندگی به وجود آمد 
که طرح ها، اعتبارات مالیاتی و سرمایه گذاری را برای 
تمام مراحل حســاس توســعه پروژه ارائه می دهد. 
پیشرفت ها در سیســتم قانونی و دولتی در روسیه 

رشد مشابهی را ایجاد خواهد کرد.
در کل، تومســک موسسات بســیار زیادی دارد که 
وجود آنها برای ایجاد یک اکوسیستم نوآوری برای 
شرکت های فناوری روســیه ضروری است. با کمی 

توسعه بیشــتر، آنها می توانند رشد کنند و به بخش 
مهمی از زیرساخت نوآوری موفق تبدیل شوند.

برای تقویت اکوسیســتم نوآوری که به پیشــرفت 
 RIC،فناوری روســیه در تومســک کمک می کند

توصیه های زیر را مطرح می کند:
 افزایش آموزش: یــک دوره مقدماتی و اجباری 
درباره کارآفرینی نوآوری در ســطح دانشگاه دانش 
کلی را درباره کارآفرینی و نوآوری در بین دانشجویان 

افزایش خواهد داد.
 بازدیدهای ساالنه از اروپا و آمریکا: سفر به خارج 
از روسیه می تواند مهارت های فردی را تقویت کند و 
دانش اساتید اصلی و کارکنان اداری را افزایش دهد. 
سپس این افراد می توانند دانش خود را به دانشجویان 

و کسب وکارها منتقل کنند.
 ایجاد قدرت علمی به پشتیبانی دولت محلی: 
تشخیص حوزه هایی که از نظر علمی قوی هستند و 
مقامات دولتی از آنها حمایت می کنند و نیز دسترسی 
به ابزار مالی مناسب برای هر مرحله از توسعه شرکت، 
همگی برای موفقیت کسب وکار نوآورانه در روسیه 

ضروری هستند.
 برنامه های پشتیبانی از کسب وکار: از آنجا که 
بسیاری از کســب وکارهای نوآورانه در تومسک در 
مراحل اولیه کار خود هســتند، توسعه برنامه های 
پشتیبانی از کسب وکار برای شرکت های انکوباتور 
از قبیل آموزش در برنامه ریزی کســب وکار، مهارت 
معرفــی، تحقیــق در بــازار، و امور مالی به رشــد 

استارت آپ ها کمک خواهند کرد.

یک گزارش جدید تســلط لنــدن و کمبریج را 
در هدایت اکوسیســتم کارآفرینی انگلســتان 
به وضوح مشخص می کند. این گزارش که از سوی 
سوشــل آی مدیا  )Social i Media(، استارت آپ 
کمبریج، تهیه  شــده است بررســی می کند که 
چگونه کارآفرینان در انگلستان پشتیبانی می شوند 
و موانع موجود بر ســر راه آنها چیست، و نیز روند 
شکل گیری اکوسیستم نوآوری انگلستان به چه 

صورت است.
عالوه بــر تحقیقات قابل توجــه و مصاحبه های 
عمیق و دقیق با کارآفرینان و ســایر متخصصان، 
سوشل آی مدیا یک پلتفرم هوشمند از داده های 
اجتماعی ایجاد کرده که Pulsar نام دارد و در این 

حوزه برنده جایزه نیز شده است.
داده ها از حدود 200 هزار مطلب ارسالی در طول 
ســه ماه تا تاریخ 16 مــارس 2014 جمع آوری 
شدند و نشان دادند که لندن و پس از آن کمبریج 
برترین مراکز مکالمات آنالین درباره فعالیت های 
کارآفرینی و موضوعات مرتبط هستند. این داده ها 
نشان دادند که مرکز آموزش کارآفرینی  کمبریج، 

مرکزی غیرانتفاعی در دانشکده تجارت کمبریج، 
بزرگ ترین عامل تاثیرگذاری در حوزه مکالمات 
اجتماعی بوده است. در طول جمع آوری و بررسی 
داده ها، موضوعات اصلی شناسایی شده در حوزه 
اکوسیســتم مجازی کمبریج چندان که انتظار 
می رفت به موضوعات علمی و دانشگاهی مرتبط 
نبودنــد؛ در عوض در این موضوعــات به فناوری 
همراه با نوآوری اجتماعــی، تکنیک های جدید 
و دنیا اشاره شــده بود. »موضوع اصلی«، »گروه 
موســس« به همراه »فارماکولوژی« و »دانشگاه 
معتبر« کلیدواژه های این داده ها بودند. آنا اللور، 
مدیر و ایجادکننده محتوا در سوشــل آی مدیا، 
می گویــد: »داده های Pulsar کامــال بی طرفانه 
بودند و از آنجا که ما از لندن به کمبریج نقل مکان 
کرده ایم تا سازمان ارتباطات رسانه ای خود را در 
اینجا راه اندازی کنیم، تعجب آور نیست که کمبریج 
مرکزی فوق العاده برای پشــتیبانی، تسهیالت و 

نوآوری در حوزه کارآفرینی باشد.«
این گزارش نشان می دهد که شرکت های نوآورانه 
کمبریج تنها حافظان دانشگاه های خود به شمار 

نمی روند، با اینکه آنها نیز نقش مجزایی دارند که 
باید ایفا کنند، به خصوص در همکاری های مربوط 

به اشتراک گذاری دانش.
آخرین گزارش مخصوص به انگلســتان اســت و 
نشــان می دهد که بریتانیای کارآفرینی با تغییر 
سیاست ها و افزایش سرمایه گذاری در اکوسیستم 
نوآوری انگلستان در حال رشد است. با این حال، 
این گزارش نشان می دهد که در مقایسه با آمریکا و 
اروپا، انگلستان تازه در مسیر ایجاد یک اکوسیستم 
کارآفرینی موفق قدم برداشته است و پیش بینی 
می کند که سیاست گذاران و رهبران کسب وکار 
می توانند به تقویت یک فرهنگ کارآفرینی که بر 
مردم، مکان ها، محصوالت، و فرآیندها تمرکز دارد، 
کمک کنند. عالوه بر مصاحبه با »جایدیپ پرابهو«، 
استاد کسب وکار و شرکت ها در دانشکده تجارت 
جاج دانشگاه کمبریج، و »دیوید گیل«، مدیر مرکز 
نوآوری جانز )بخشــی از دانشکده سنت جانز در 
دانشگاه کمبریج(، این گزارش شامل مصاحبه با 
»ویل هوتون«، رئیس دانشکده هرتفورد دانشگاه 
آکسفورد و رئیس مرکز نوآوری بیگ، »مارتا لین 

فاکــس«، موســس lastminute.com و برنده 
ســابق قهرمانی دیجیتال انگلستان، »از ویدرا«، 
رئیس قسمت کارآفرینان اروپای شرکت گوگل، 
»کاترین پارســونز«، موسس Decoded، »جین 
چن«، موســس Embrace، و اســاتید دانشکده 

تجارت کاس و دانشکده لندن نیز می شود.
دیوید گیل طرفدار همکاری بین دانشگاه ها و مراکز 
فعالیت های کارآفرینی است، از قبیل پارک های 
نوآوری که در آنجــا فضــای کار انعطاف پذیر و 
سهمیه بندی شــده در اختیار اســتارت آپ های 
پیشرو با پتانسیل رشد باال قرار می گیرد و خدمات 
کمکی موجود در همان مکان این استارت آپ ها را 
پشتیبانی می کند. او می گوید به دروازه بانانی که 
از نیازهای هردو طرف مطلع باشــند، نیاز است. 
وی دانشجویان دانشــگاه را تشویق می کند تا در 
کسب وکارهای استارت آپی نقش هایی را بر عهده 
بگیرند تا بتوانند دانش خود را در یک محیط کاری 
به اشــتراک بگذارند و آنها را در کار اعمال کنند. 
به عالوه آنها می توانند از تخصص دانشجویان دیگر 

بدون صرف هیچ گونه هزینه ای بهره مند شوند.

بده بستان انگلیسی استارت  آپ ها و دانشگاه ها
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آینده  اینترنت تلفن 
همراه در چین

اخیرا کمیته نظارت بر بانکداری چین و بانک 
مرکزی این کشــور قوانینی وضع کرده تا بر 
عملکرد شرکت های کارت پرداخت خارجی 
مانند ویزاکارت و مسترکارت در چین نظارت 

داشته باشد.
ورود بازیکنان خارجی می تواند تنوع زیادی 
را در بازار ایجاد کند. برای اینکه شبکه های 
کارت پرداخت وارد بازار چین شــوند، باید 
یک میلیــارد ین )حــدود 152/5 میلیون 
دالر( ســرمایه در یک شرکت محلی که در 
چین واقع شده وارد کنند و از استانداردهای 
مربوط به امنیت ملی و امنیت سایبری چین 
نیز برخوردار باشند. شرکت ها می توانند از 
طریق تامین استانداردهای شبکه های کارت 

پرداخت داخلی نیز وارد بازار شوند.
درگذشته، اکوسیستم کارت پرداخت این 
کشــور در انحصار شــرکتی دولتی به نام 
یونیون پی بود، اما ســازمان تجارت جهانی  
با وضع قانونــی در ســال 2012 مبنی بر 
اینکه این کشــور باید از بازارهای خارجی 
نیز استقبال کند، شرایط را تغییر داد. از آن 
زمان تاکنون، بانک های چین شروع کردند 
به صدور کارت های بین المللی اما تعداد کمی 
از تجار چینی این کارت ها را قبول می کنند. 
به عبارت دیگر، از این کارت ها در اصل برای 
تجارت دیجیتالی بین مرزی و خرید در خارج 

از کشور استفاده می شود. 
ایــن اقــدام می توانــد تحــول بزرگی در 
شــبکه های کارت اصلی که سال هاســت 
منتظر دسترسی مستقیم به چین بوده اند، 
ایجاد کند. در سال 2015 مصرف کنندگان 
چینی 55 تریلیون ین )8/4 تریلیون دالر( 
برای کارت های پرداخت خرج کردند و انتظار 
می رود که تا سال 2020 چین به بزرگ ترین 
بازار پرداخت از طریق کارت در دنیا تبدیل 
شود. حتی اگر بخش بسیار کوچکی از این 
بازار را بتوانیم در دســت بگیریم، پیشرفت 
بزرگی در این حوزه خواهیم کرد. برای مثال، 
یک سهم 10 درصدی در چین با حدود 8/4 
درصد از مجموع حجم جهانی ویزاکارت در 

سال 2015 برابری می کند.
اگــر چین درهای کشــور خــود را به روی 
شرکت های پرداخت کارت خارجی بیشتری 
بــاز کند، انقــالب بزرگی در اکوسیســتم 
پرداخت در سراسر دنیا به وجود خواهد آمد 
و در حال حاضر نیز ما شاهد این تغییرات و 
تحوالت هســتیم. این بازار پررونق در چین 
توجه بســیاری از شرکت های مربوطه را در 

سراسر دنیا به خود جلب کرده است.

چین در حال ایجاد اکوسیســتم اینترنت 
تلفن همراه است چراکه در سال های اخیر 
دستگاه های هوشمند و تجارت الکترونیک 
به شــدت در بین افراد و کسب وکارها جای 
خــود را پیدا کرده اند. با اینکه رشــد کاربر 
اینترنــت تلفن همــراه در چیــن چندان 
پرشتاب نیست، اما این کشور در حال ایجاد 
بزرگ ترین شــبکه اینترنت تلفن همراه 4 
گیگابایتی با بیش از 800 هزار برج اینترنت 
در دنیاســت. شرکت های پیشــرو در این 
 Xiaomi صنعت در چین اعم از هواوی، لنوو و
میلیون ها دستگاه را در سه ماهه آخر سال 
2014 به فروش رســاندند و 17 درصد از 
سهم بازار جهانی را به خود اختصاص دادند.

بیــش از 630 میلیون کاربــر اینترنتی در 
کشــور چین وجود دارد و تعداد افرادی که 
از تلفن همراه اســتفاده می کنند به 570 
میلیون نفر می رســد. این کشور که هرروز 
بیش از گذشــته در پایانه های اینترنتی و 
سایر زیرساخت های مرتبط سرمایه گذاری 
می کنــد، تقریبا 3 میلیون توســعه دهنده 
برنامه تلفن همراه دارد. سال گذشته بیش از 
هزار سرمایه گذاری در صنعت اینترنت چین 
صورت گرفت که ارزش این معامالت به 16 
میلیارد دالر می رسید. اما این اکوسیستم با 
مجموعه ای از چالش ها روبه رو است. سرعت 
اینترنت یکی از مشــکالتی است که باید به 
آن رسیدگی شود. کاربران تلفن همراه در 
کره جنوبی، ژاپن و آمریکا سریع ترین سرعت 
اینترنت را در دنیا دارند. سرعت داده تلفن 
همراه نیز در این کشــورها بسیار باالست. 
در مقابل، مردم چیــن در ماه حدود 210 
مگابایــت مصرف می کنند کــه این میزان 
کمتر از میانگین جهانی مصرف داده است. 
طبق گزارش های به دســت آمده، صاحبان 
تلفن همراه در چین نسبت به همتایان خود 
در کره جنوبی و ژاپــن داده های ویدئویی 
کمتری مصرف می کننــد. اکثر داده های 
مصرفی آنها به جستجو در وب ها و برقراری 
تماس از طریق برنامه های پیام رســانی و... 
مربوط می شوند. موسســات دولتی چین 
معتقدند که این کشــور می تواند در حوزه 
مصــرف داده تلفــن همراه بیشــتر از این 
رشــد کند. در این میان، چین باید مقررات 
مناســب تری برای حفظ امنیت ســایبری 
وضع کند. همچنین امور مالی الکترونیکی 

نیز باید بیشتر تحت نظر باشد.

19 تیر 1395 . سال اول .  شماره هجدهم
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برای راه اندازی یک کســب وکار دیجیتال، 
نیــاز به داده ها و آموزش هــای مخصوص به 
آن ضروری اســت. در این میان استارت آپ 
تحقیقاتــی  ای مارکتــر )eMarketer( این 
امکان را برای کاربران خود فراهم کرده است. 
این شرکت تحقیقاتی با ارائه مقاالت معتبر، و 
گزارش ها و نتیجه گیری های دقیق، این امکان 
را برای کاربران خود فراهم می کند که با اتکا 
به داده های این شرکت، کسب وکار دیجیتال 
خــود را به گونــه علمی تــر و مطمئن تری 

پایه ریزی کنند.
 با آگاهی به دنیای تجارت قدم بگذارید

اگرچه دنیای دیجیتــال مزایای زیادی برای 
فعالیت های تجــاری دارد، نیــاز به دانش و 
آگاهی خاص خــود را نیز دارد، بنابراین بهتر 
اســت قبل از راه اندازی یک فعالیت تجاری 
دیجیتال، علم آن را پیدا کرد. اســتارت آپ 
ای مارکتر نیز با هدف کمک به شــرکت های 
مختلف در راه اندازی کسب وکارهای آنالین 
شکل گرفته اســت. این شرکت تحقیقاتی با 
دادن اطالعات معتبر، به روز، کافی و مناسب به 
کاربران خود، شیوه های راه اندازی و حفظ یک 
تجارت دیجیتال را آموزش می دهد و بر مراحل 

مختلف راه اندازی آن نظارت کامل دارد.
 استارت آپی برای استارت آپ ها

با توجه بــه اهمیتــی که تجــارت آنالین 
در کســب وکارهای امــروزی پیــدا کرده، 
استارت آپ های زیادی حول وحوش دنیای 
دیجیتال شکل گرفته اند. ای مارکتر نیز ازجمله 
استارت آپ های دیجیتالی عصر حاضر است 
که در سال 1996 در نیویورک راه اندازی شده 
است. بنیان گذاران این استارت آپ به درستی 
اهمیت دنیای دیجیتال را در کسب وکارهای 
امروزی دریافته بودند و بر همین اســاس نیز 
محور اصلی تجارت خــود را بر پایه آموزش 
شیوه های راه اندازی کسب وکارهای دیجیتال 

قرار دادند.
به عقیــده این گــروه تحقیقاتــی، فناوری 
دیجیتال تغییرات عمده ای را در شیوه زندگی، 
تفکر و فعالیت های اقتصادی پدید آورده است 
و بنابراین راه اندازی یک کسب وکار اقتصادی 
در این فضا نیز نیــاز به آگاهی و آموزش الزم 
دارد. به همین خاطر نیز در وهله اول، یافتن 
منابع معتبر در زمینه های مذکور اساس کار 
آنها قرار گرفــت، به طوری که در حال حاضر 
بیش از 3 هزار منبــع اطالعاتی را در اختیار 

کاربران خود قرار می دهند. 
 اطالعات دسته بندی شده

تیم تحقیقاتی  ای مارکتر با صرف وقت فراوان، 
به دسته بندی موضوعی و جغرافیایی منابع 
اطالعاتی خــود پرداخته و حدود دو ســال 
را صرف بازبینی منابع خود کــرده تا بتواند 
برای اولین بار نخســتین گــزارش خود را به 
اشتراک بگذارند. بر این اساس می توان گفت 
منابع مطالعاتــی و تحقیقاتی که  ای مارکتر 
به کاربران خود ارائــه می دهد، بر پایه اصول 
صحیح راه اندازی و بازاریابی یک کسب وکار 
صورت گرفته و امکان موفقیت شرکت هایی 
که با این تیم تحقیقاتی همکاری می کنند، 
بسیار زیاد اســت. پس از بازخورد مثبتی که 
از اولین گزارش ارائه شــده نصیب ای مارکتر 
شد، موفقیت های بعدی آن نیز شکل گرفت 
و در طول سال های بعد به طور ساالنه صدها 
گزارش و هزاران نمودار و مصاحبه و... حاصل 

تحقیقات این گروه بوده است.
شرکت تحقیقاتی  ای مارکتر در حال حاضر 
بیش از هزار شرکت مختلف را در امر راه اندازی، 
بازاریابی، توسعه، فروش و... حمایت می کند. 
طبق نظر بنیان گذاران این استارت آپ، مهم 
نیست کسب وکار شما بزرگ باشد یا کوچک، 
مهم این است که بتوانید به صورتی علمی و 
دقیق کسب وکار خود را در فضای دیجیتال 
راه اندازی کنید و آن را ادامه دهید. موفقیتی 
که شــرکت ای مارکتر در طــول عمر کوتاه 
خــود به دســت آورده، باعث شــده در بین 
بسیاری از شــرکت های دیجیتال به عنوان 
یک منبع معتبر تحقیقاتی شناخته شود که 
با شیوه دقیق تجزیه وتحلیل خود می تواند به 
موفقیت های بیشتر کسب وکارهای دیجیتال 

کمک کند.

برای راه اندازی یک کسب وکار دیجیتال

بازار را بشناسید

جالب است 
بدانید که 

صفحه مربوط 
به پلی استیشن 

در توییتر نیز 
مانند فیس بوک 

بیشترین 
طرفداران را 
دارد. ازجمله 
اقدامات مهم 

سونی در 
استفاده از 

شبکه اجتماعی 
توییتر به عنوان 
ابزار تبلیغاتی، 

ارائه برنامه های 
پشتیبانی و 
آموزشی به 

کاربران است 
که به طور 
ویژه ای به 

پاسخگویی و 
رفع مشکالت 

مشتریان 
می پردازد

کیفیت محصول و داشتن ارتباط قوی با مشتریان 
ازجمله اهداف اساســی برند سونی به عنوان یکی از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان لوازم الکترونیکی جهان 
است، به گونه ای که فعالیت های بازاریابی این برند را 
نیز تحت الشعاع قرار داده و استراتژی های بازاریابی 
آن را در جهت ارتباط بیشتر با مشتریان، یافتن پاسخ 
از آنها و درنهایت باال بردن کیفیت محصول هدایت 
کرده است. تبلیغات سنتی در کنار حضور در فضای 
اینترنتی، دو شاخه مهم بازاریابی برند سونی هستند 
که در این گزارش ســعی می شــود بیشتر به وجه 
دیجیتال آنها توجه شود. ضمن اینکه اهداف اساسی 
این کمپانی نیز در قالــب فعالیت های بازاریابی آن 

بررسی می شوند.

 راهکارهای تبلیغاتی غول الکترونیک جهان
ســونی برنــدی نام آشــنا در زمینه تولیــد لوازم 
الکترونیکی پیشرفته در جهان است که محصوالت 
متنوعی مانند گوشی های همراه، لوازم الکترونیکی 
منزل، سرگرمی های کامپیوتری و... تولید می کند. 
این شرکت که در ســال 1946 در ژاپن راه اندازی 
شد، در حال حاضر یکی از برندهای برتر محصوالت 
الکترونیکی در جهان است و دستگاه های رادیویی، 
تلویزیــون، بازی های رایانــه ای و تلفن های همراه 
ازجمله محصوالت عمده این کمپانی هستند. گروه 
بازاریابی برند سونی طیف گسترده ای از شیوه های 
تبلیغاتی را بــه کار می برد، تبلیغــات تلویزیونی، 
تبلیغ در مجالت و رســانه های چاپی، اســتفاده از 
ایمیل مخاطبان و حضور در شــبکه های اجتماعی 
ازجمله راهکارهای بازاریابی برند سونی هستند که 
به صورت گسترده ای از همه آنها استفاده می شود. 
ضمن اینکه راهکارهای اصلی این شرکت که همان 
اهداف اساسی آن هستند نیز کامال از سوی کارمندان 
آن رعایت می شوند. کیفیت محصوالت ارائه شده و 
ارتباط موثر با مشتریان و حفظ تعامل با آنها ازجمله 
اهداف این شرکت است که ســرلوحه برنامه های 

تبلیغاتی آن قرار گرفته اند. 

 استراتژی خاص قیمت گذاری
ازجمله راهکارهای مهم بازاریابی در جهان، شیوه 
قیمت گذاری بر روی محصوالت اســت که طیف 
مخاطبان آن را مشخص می کند. در همین راستا 
یکی از اســتراتژی های قابل توجهــی که کمپانی 
سونی در ارائه محصوالت خود به کار گرفته و در آن 
موفق شده، تمایزی است که در زمینه قیمت گذاری 
نسبت به دیگر رقبای خود ایجاد کرده است. نحوه 
قیمت گذاری ایــن کمپانی به گونه ای اســت که 
عموما سطح متوسطی از قیمت را در نظر می گیرد 
و این در حالی است که محصوالت ارائه شده نیز از 
کیفیــت الزم برخوردارند. با در نظر گرفتن قیمت 
متوسط برای یک محصول، گروه مصرف کنندگان 
آن بیشتر می شود و درنهایت خرید بیشتری را در 
پی خواهد داشــت. البته این بدان معنا نیست که 
تمام محصوالت این برند به این شیوه قیمت گذاری 
می شــوند، چراکــه محصوالتی کــه گزینه های 
کاربردی تری داشته باشــند، قطعا قیمت باالتری 
نیز خواهند داشت اما نکته مهم این است که حجم 
گسترده ای از محصوالت این برند با استراتژی فوق 

قیمت گذاری می شوند.

 کیفیت محصول، هدف اساسی
ارائه یک محصول باکیفیت از دغدغه های اصلی گروه 
تولیدی سونی است، به گونه ای که کار تولید با خرید 
محصول از سوی مشــتری تمام نمی شود، بلکه با 
پیگیری محصول ادامه می یابد و این پیگیری تا جایی 
ادامه می یابد که محصول مذکور به دور انداخته شود 
و یا بازیافت  شود. این بدان معناست که از زمان تولید 
یک کاال تا رسیدن آن به دست مشتری، تیم بازاریابی 
این کمپانی وضعیت آن را در دست مشتریان خود 
پیگیری می کند و به دنبــال یافتن نیازها و عالیق 
مشتریان خود هســتند. بر این اساس داشتن یک 
رابطــه طوالنی مدت با مصرف کننــدگان ازجمله 
اهــداف مهم این برند در اســتراتژی های بازاریابی 
است که کمک شایانی به بهبود کیفیت محصوالت 

آن خواهد کرد.

 برنامه کنترل کیفیت
از آنجایی که کیفیت محصوالت تولیدشده از اهداف 
اساسی این کمپانی است، یکی دیگر از اقدامات برند 

ســونی در ارتباط با مشتریان داشتن برنامه کنترل 
کیفیت اســت، به این معنا که بازخورد مشتریان از 
نحــوه کیفیت محصوالت و میــزان رضایت مندی 
آنها را به صورت دقیق کنتــرل می کند. در دنیای 
آنالین امروز، یافتن بازخورد مشــتریان کار چندان 
ســختی نیســت و دیگر نیاز به تحقیقات میدانی 
و طراحی پرســش نامه  به صورت ســنتی نیست. 
ایمیل، وب ســایت، شبکه های اجتماعی و... همه از 
گزینه های قابل دسترسی هستند که برند سونی از 
طریق آنها می تواند با مشتریان خود در ارتباط باشد 
و میزان رضایت مندی آنها را از کیفیت محصوالت 

خود ارزیابی کند.

 مدیریت ارتباط با مشتری
مدیریت ارتباط با مشتری نیز یکی از استراتژی های 
مهم برند سونی به شمار می رود که در راستای اهداف 
اساسی این شرکت مبنی بر رضایت مشتری شکل 
گرفته اســت. از آنجایی که حفظ مشتری و جلب 
اعتماد او از اهداف اساسی همه شرکت های تولیدی 
است، برند سونی نیز سعی می کند با داشتن ارتباط 
موثر با مشتریان خود، آنها را برای همیشه به عنوان 
مصرف کننده وفادار حفظ کند. در همین راستا نیز 
از شــکایات، نظرات و پیشنهاد های مشتریان خود 
به شدت استقبال می کند و سعی دارد در وب سایت ها 
و صفحات اجتماعی خود، ارتباط موثر و دوستانه ای 
با مخاطبانش داشته باشد. همچنین یکی از اقدامات 
ارزشمند برند سونی در ارتباط بیشتر با مشتریان، 
ارائه برنامه های آموزشی در فضای آنالین است که 
بازخورد مفیدی در میان مصرف کنندگان داشــته 
اســت. دنیای اینترنت این فرصت را نیز در اختیار 
برند ســونی قرار داده که بتواند به صورت آنالین با 
مشتریان خود در تماس باشد و خدمات پشتیبانی و 
آموزشی متنوعی را به آنها ارائه دهد. پاسخ به سواالت 
مصرف کنندگان، ارائه آموزش های خودکار در زمینه 
استفاده از محصوالت و... ازجمله اقدامات برند سونی 

در زمینه پشتیبانی آنالین است.

 استفاده از شــبکه های اجتماعی به منظور 
تبلیغات دیجیتال

در دنیای امروز که بسیاری از افراد وقت قابل توجهی 
از زمان روزانه خود را در ســایت ها و شــبکه های 

اجتماعی سپری می کنند، حضور فعال در اینترنت 
می تواند یکی از استراتژی های مهم بازاریابی باشد. 
کمپانی ها می توانند با صــرف هزینه های کمتر به 
معرفی و تبلیغ محصوالت خــود بپردازند و طیف 
بیشــتری از مخاطبان را نیز در اطراف خود داشته 
باشــند. بر همین اساس اســتفاده از شبکه های 
اجتماعی یکــی از راهکارهای اصلی برند ســونی 
در زمینــه تبلیغــات دیجیتال به شــمار می رود. 
فیس بوک، توییتر، اینستاگرام و... ازجمله صفحات 
اجتماعی پرکاربردی هســتند که برند ســونی در 
آن ها صفحات متعددی داشــته و کاربران زیادی 
را به سوی خود جلب کرده اســت. به طور مثال از 
آنجایی که محصوالت شرکت سونی بسیار متنوع 
هستند، این برند در شــبکه اجتماعی فیس بوک 
صفحات متعددی برای معرفــی محصوالت خود 
دارد. جالب اســت بدانید که میزان طرفداران این 
برند در فیس بوک نشــان دهنده میزان محبوبیتی 
اســت که در بین مردم جهان دارد. صفحه مربوط 
به پلی استیشن های تولیدشــده توسط این برند، 
با داشــتن بیش از 32 میلیون نفر طرفدار، یکی از 
محبوب ترین صفحه های ایــن برند در فیس بوک 
است. از آنجایی که یافتن بازخورد مشتریان از اهداف 
اساسی برند سونی است، بررسی میزان عالقه مندی 
کاربران و تعداد نظرات و پســندهایی )الیک( که 
هریک از پست های این صفحات دریافت می کنند، 
می تواند کمک قابل توجهی به شناخت مشتریان و 
عالیق و نیازهای آنها کند. در توییتر نیز برند سونی 
حســاب های کاربری متعددی دارد و در هریک از 
آنها به معرفی محصــوالت جدید، قابلیت های آنها 
و پخش ویدئوهای تبلیغاتی خود می پردازد. جالب 
اســت بدانید که صفحه مربوط به پلی استیشن در 
توییتر نیز مانند فیس بوک بیشــترین طرفداران 
را دارد. ازجمله اقدامات مهم ســونی در استفاده از 
شبکه اجتماعی توییتر به عنوان ابزار تبلیغاتی، ارائه 
برنامه های پشــتیبانی و آموزشی به کاربران است 
که به طور ویژه ای به پاســخگویی و رفع مشکالت 
مشتریان می پردازد. همچنین جالب است بدانید 
که برند سونی در صفحات اجتماعی خود اقدام به 
برگزاری مسابقه بین مشتریان کرده و جوایزی را نیز 
برای آنها در نظر می گیرد که این راهکار نیز ازجمله 
استراتژی های تشویقی برند مذکور به شمار می رود.

فهیمه خراسانی

گزارش
R e p o r t

سونی مثل هر برند دیگری صدها راهکار بازاریابی دارد
اما چه چیز باعث شده  نام آن همچنان بر سر زبان ها باشد

راهکارهای تبلیغاتی 
غول الکترونیک جهان

تبلیغی که منجر به خرید می شود
راهکار برند »اولد ناوی« در ارائه برنامه تبلیغاتی گوشی همراه

نیازمندی هایــ  استخدامیــ
اگر دنبال شغل مناسب می گردید

اگر دنبال نیروی با مهارت خوب می گردید
اینجا جای شماست

 راهکار هوشــمندانه برند اولد ناوی )Old Navy( در 
زمینه اســتفاده از گوشــی های همراه به منظور ارائه 
برنامه های تبلیغاتی قابل توجه است. این شرکت با تهیه 
یک ویدئوی تبلیغاتی مخصوص گوشی های همراه، و 
قرار دادن یک صفحه فرود برای رفتن به سایت فروش 
خود، امکان خرید بینندگان این ویدئو را فراهم کرده 
اســت. کاربران گوشی های هوشمند می توانند پس از 
تماشای این ویدئو و گرفتن امتیاز آن، از طریق صفحه 
فرود سفارشی که در برنامه مذکور قرار گرفته، به سایت 
این برند نیز سر بزنند و یک خرید آنالین را تجربه کنند.

کاربران گوشــی های هوشــمند امــروزی تنها برای 
برقــراری ارتباطات از این دســتگاه های هوشــمند 
اســتفاده نمی کنند، بلکــه امکانات زیــادی که این 
گوشــی ها در اختیار آنها قرار می دهند، باعث شده با 
عالقه بیشتری به ســوی این تلفن ها روی آوردند. در 
این میان، دنبال کردن برنامه های تبلیغاتی متنوع که 

اولد ناوی مراجعه کنند و از محصوالت جدید آن باخبر 
شــوند. درواقع این اقدام تبلیغاتــی جالب دارای دو 
جهت اصلی بود، از طرفی با نمایش ویدئوی تبلیغاتی 
کاربران را با نام تجاری اولد ناوی بیشتر آشنا می کرد و 
از سوی دیگر با ارجاع دادن آنها به سایت فروش خود، 
امکان خرید آنالین را از طریق گوشی های همراه برای 
آنها فراهم می کرد. تهیه یک ویدئوی جذاب تبلیغاتی 
توجه بینندگان را به ســوی برند معرفی شده بیشتر 
جلب می کند و در این میان برند اولد ناوی با قرار دادن 
یک صفحه فرود به موقع در پایان برنامه تبلیغاتی خود، 
بینندگان ویدئوی تبلیغاتی خود را برای خرید آماده 
می کند. قرار گرفتن این گزینه خرید درســت بعد از 
تماشــای تبلیغ مذکور، همان راهکار فروش بیشتر از 
طریق یک تبلیغ خوب است. این همان نکته ای است 
که در استفاده خالقانه از تبلیغات موبایل و برنامه های 

بازاریابی باید موردتوجه برندها باشد. 

در زمینه برندهای مختلف تولید 
می شوند، از جمله عالیق کاربران 
این گوشی هاســت. افراد مختلف 
عالقه مندند برنامه های تبلیغاتی 
برندهای معروف را در گوشی های 
خود ببینند و در همین راستا نیز 
برند اولــد ناوی کــه از برندهای 

معروف پوشــاک جهان است، در اقدامی خالقانه، یک 
برنامه ویدئویی قابل اجرا در گوشی های همراه طراحی 

کرده است.
اولد ناوی یکی از خرده فروشــی های بزرگ پوشاک 
جهان اســت که متعلق به شرکت چندملیتی »گپ« 
بوده و شــعبه های زیــادی در ایاالت متحده آمریکا 

دارد. ازجملــه اقدامات خالقانه 
این فروشــگاه بــزرگ در زمینه 
بازاریابی، استفاده از کمپین های 
تبلیغاتــی جدیــد بــوده که از 
طریق گوشی های همراه هدایت 
می شوند. تبلیغ مذکور  با عنوان 
کمپ اولد ناوی در ســال 2013 
شروع به فعالیت کرد. ناوی به معنای »نیروی دریایی« 
اســت و عنوان کمپ یعنی »اردوگاه« که ترکیب آن 
کامال متناســب با نام این برند بود. مصرف کنندگان 
می توانستند پس از تماشای این ویدئو و گرفتن امتیاز، 
آن را در صفحه فیس بوک و یا توییتر خود به اشتراک 
بگذارند. همچنین می توانستند از طریق آن به سایت 
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مائو
حقیقت های زیادی هســت که هیچ کس باور 
نمی کنــد و دروغ های زیادی هســت که همه 

باور می کنند.

خواب ناکافی کارمندان، 
مدیران مقصر!

براساس یکی از نظرسنجی های سایت معروف 
CareerBuilder در مورد گروهی از کارمندان 
ایاالت متحده آمریکا، 58 درصــد از 32 هزار 
کارمند شرکت کننده در نظرسنجی از کمبود 
خواب رنج می برند. همچنین 61 درصد از این 
افراد اذعان داشته اند که این محرومیت تاثیر 

به سزایی بر زندگی کاری آنها گذاشته است.
مدیران بایستی بدانند که مضرات محرومیت 
از خواب کارمندان تنهــا گریبانگیر این افراد 
نیست، بلکه این محرومیت تجارتی را که این 
افراد در آن مشغول هستند را نیز تحت الشعاع 
خود قرار می دهد. بهتر است شرکت ها در بین 
ساعات کاری و در زمان های استراحت، به جای 
پیشنهاد نوشــیدنی های کافئین دار که تنها 
ضدخوابی موقتی هســتند، راه حلی برای این 

موضوع بیابند.
 عوامل کمبود خواب

همه نشــانه ها حکایت از این موضوع دارد که 
وجود استرس و فشــار در محل کار از عوامل 
اصلی کمبود خواب در کارمندان است. بر اساس 
Monster.یکی از نظرســنجی های وب سایت
com ، در ســال 2014، 42 درصد از هزار نفر 
شرکت کننده در این نظرسنجی شغل خود را با 
هدف یافتن شغلی کم استرس تر ترک کرده اند.

 عوامل استرس زا
کمبود اطالعات و مشکالت بر سر اولویت بندی 
وظایف و هدف هــای غیرواقعی عوامل اصلی 
ایجاد استرس هستند. این عوامل عموما منجر 
به بی خوابی و کم خوابی افراد می شــوند. اگر 
به تغییر این سناریو در شــرکت خود تمایل 
دارید اقدامات زیر در این مسیر به شما کمک 

خواهند کرد:
1. مطمئن شوید که همه کارمندان از یک 

برنامه کاری منظم بهره مند هستند.
با اجرای یک برنامه ریزی دقیق و تهیه جدول، 
مطمئن شوید که ســاعت کاری هیچ یک از 
افراد بیش از 10 ســاعت نیست. حتی اگر این 
افراد ساعات اضافی خود را در منزل به بطالت 

بگذرانند!
2. آزادی عمل را بیشتر کنید.

با طرح انتخاب هــا و گزینه های مختلف برای 
کارمندان خود حق انتخــاب و آزادی عمل را 
مهیا کنید. این کار تاثیر چشمگیری بر کاهش 

استرس و ایجاد حس رضایت در آنها دارد.
3. جلسات زیادی ممنوع!

با وجود اینکه تشکیل جلسه برای شرکت ها به 
جهت بحث، تبادل نظر و تصمیم گیری امری 
ضروری به نظر می رسد، اما جلسات پی درپی 
و همه روزه عامل ایجاد استرس برای کارمندان 
اســت. چراکه این افراد هر روز در تالش برای 
انجام وظایف روزانه خود هستند و تشکیل این 
جلسات موجب به تعویق افتادن اجرای وظایف 

آنها و ایجاد استرس می شود.
4. زمان استراحت کافی

براساس نظرسنجی موسســه Skift در سال 
2015، 42 درصــد از کارمنــدان آمریکایی 
شرکت کننده در این نظرسنجی اعالم کردند 
که در سال 2014 حتی یک روز هم به تعطیالت 
و مرخصی نرفته اند. ساعات خارج از محیط کار 
به طرز شگفت آوری بر کاهش میزان استرس و 
افزایش بازده کارمندان تاثیر دارد. به این قبیل 

موضوعات توجه ویژه ای داشته باشید.

تعیین حقوق یکی  از مهم ترین تصمیماتی است که 
یک مدیر و یا صاحب تجارت بایستی نسبت به آن 
صحیح ترین واکنش را نشان دهد. چگونه و بر چه 
پایه و اساسی باید این تصمیم مهم را عملی کرد؟

این سوال یک معمای قدیمی است که هر کارآفرین 
در زمان برنامه ریزی برای تجارت خود با آن مواجه 
می شود: »سهم من از این تجارت چقدر است؟« 
تئــوری و راه حل های بســیاری بــرای رفع این 
مشکل پیشنهاد شده که برخی پرواضح و بعضی 
کمی پیچیده به نظر می رسند. اما در این میان دو 
مورد از مهم ترین ایــن راه حل ها که خاص و ویژه 
شرکت های نوبنیاد و اســتارت آپ ها هستند به 

شرح زیر است:

 بخورونمیر پرداخت کنید
در زمان شروع یک استارت آپ و تا زمان رسیدن 
به سوددهی واقعی تنها به میزان نیازهای ضروری 
خود دســتمزد برای خود در نظــر بگیرید. بحث 
در اینجا بر ســر این موضوع اســت که با کاهش 
هزینه های سربار، نیاز خود را به وارد کردن سرمایه 

اینکه برای خودتان به عنوان موسس یک استارت آپ چقدر باید حقوق درنظر بگیرید یک پرسش کلیدی است
حقوق مدیر استارت آپ: بخور ونمیر یا واقعی؟

بیشتر به کسب وکارتان برطرف کنید. همچنین 
با کاهش این هزینه ها، یعنی هزینه های ســربار، 
میزان ضرر خالص کاهش و به عبارتی میزان سود 

خالص افزایش می یابد.

 به میزانی که شایسته آن هستید پرداخت 
کنید

این مهم را در روح، ســاختمان و فرهنگ تجارت 
خود وارد سازید و به کار بگیرید. با این کار شما به 
تصویری حقیقی از میزان سرمایه مورد نیاز برای 

کسب وکارتان دست خواهید یافت. 
با پرداخت حقــوق خود به میزانــی که الیق آن 
هســتید به صورت و تصویری مجازی از تجارت 
خــود، که با رســیدن به ســوددهی تغییر کند، 

نمی رسید بلکه این شــیوه حقوق دهی )یعنی به 
میزان شایستگی( تا انتها پابرجا خواهد ماند. پس 
با برنامه ریزی ســاده و اندکی محاسبات ریاضی 
ساده تر، با محاسبه ســود خالص از کسب وکار و 
هزینه های الزم جهت ادامه مسیر به بهترین شکل، 
تصمیمی صحیح برای میزان حقوق دریافتی خود 

بگیرید.

محمدرضا تجلی اردکانی

ترجمه

یک راه حل 
این است 

که در زمان 
شروع یک 

استارت آپ و تا 
زمان رسیدن 
به سوددهی 

واقعی تنها به 
میزان نیازهای 
ضروری خود 
دستمزد برای 
خود در نظر 

بگیرید

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

محمد جمال کارشــناس فناوری اطالعات 
در ابوظبی است. او توصیه می کند به جای 
ســرمایه گذاری های بزرگ، در آموزش و 
توسعه کارمندان خود سرمایه گذاری کنید.

می توانید ســاعات بی شــمار و مبالغ هنگفتی را 
صرف یافتن فرد مناســب و آشــنا با سیســتم و 
نرم افزارهای شــرکت خود کنیــد. این در حالی 
است که یافتن چنین شخصی از میان کارمندان 
شرکت خودتان امری معقوالنه تر به نظر می رسد. 
روشی که به کاهش هزینه های مالی و صرفه جویی 
در وقت منجر می شود. با این کار شما از شخصی 
بهره گرفته اید که برای شــروع کار، احتیاجی به 
آموزش های اولیه ندارد. به جای تالش برای یافتن 
افراد باتجربه، در جذب استعدادها سرمایه گذاری 
کنید. بدان معنا که هدف خود را معطوف به جذب 
افــرادی کنید که پتانســیل الزم برای یادگیری 
مفاهیم مختلف را دارند. افرادی که شاید در زمانی 
به خصوص، آماده برای برطــرف کردن نیازهای 
شرکت شما نباشند، اما با اندکی آموزش به سطح 

قابل قبولی ارتقا می یابند. با این روش پس از مدتی 
مجموعه کارمندان شــما تبدیل به مجموعه ای 
خبره و پرورش یافته در محیط شــرکت خودتان 
می شوند. افرادی که بهترین متخصصان برای امور 
شرکت شما خواهند بود. به خاطر داشته باشید که 
بهترین افراد کسانی هستند که توانایی الزم برای 
وفق دادن خود، یادگیری و رشد کردن همگام با 
شرکت شما را داشته باشند. این افراد بااستعداد اما 
کم تجربه را می توانید در وهله نخست با پیشنهاد 
دستمزد کمتر مشغول به کار کنید و به مرور زمان 
و با پیشرفتشان در کار، دستمزد آنها را به صورت 
پاداش افزایش دهید. پرواضح است که نیروی کار 
تازه وارد محتاج به آموزش است. با روش های زیر 

هزینه این گونه آموزش ها به حداقل می رسد.

 آموزش از طریق فروشندگان
اغلــب شــرکت ها و افــرادی که به فــروش و 
ســرویس دهی محصــوالت شــما می پردازند 
آموزش هایی را به صورت رایگان در فضای مجازی 
به اشتراک می گذارند. این موارد می تواند شامل 
فایل های ویدئویــی، فایل های پــی دی اف و یا 
اسناد ورد باشــد. برخی از شرکت های فروشنده، 
خدمات پس از فروش ویژه ای را در اختیار کاربران 
خود قرار می دهند و گاهی این امکان را برای آنها 
فراهم می کنند تا با تماس با دپارتمان آموزشی، 

سواالت خود را در زمینه هایی که در بسته آموزشی 
وجود ندارد مطرح کنند. این روش آموزشی هیچ 

هزینه ای را در بر نخواهد داشت.

 مربی های آموزشی
می توانید یــک یا چند تن از افــراد خبره خود را 
به عنوان مربی آموزشــی برگزینید. با گنجاندن 
این وظیفه یعنــی تعلیم نیروهای تــازه وارد در 
برنامه شــغلی این مربیان، می توانید نیروی تازه 
خود را درست در موارد ضروری و نه بیشتر تعلیم 
دهید. البته راندمان کار این مربیان به دلیل عدم 
تمرکــز آنها بر وظیفه اصلی شــان در طول مدت 
کالس های آموزشــی کاهش می یابد. اما این کار 
کاهش چشــمگیر هزینه های جانبی را به دنبال 
دارد. همچنین کارمندان تازه وارد در زمان مسلط 
شــدن به موضوعات کاری می توانند این کاهش 

بازده را جبران کنند.

 سرویس های آموزش آنالین
 Lynda، CBT Nuggets، وب ســایت هایی مانند
 Trainsimple، Learnable، Codeacademy
و Team Treehouse آموزش های بســیاری را 
در زمینه هایــی از قبیل نرم افزارهــای رایانه ای، 
کدنویســی، برنامه هــای تحت شــبکه و حتی 
فعالیت های جانبی مانند عکاســی و مانند این ها 

دربردارند. معموال برای استفاده از امکانات چنین 
سایت هایی شما ملزم به پرداخت حق عضویت و یا 
خرید بسته های آموزشی برای دوره های مختلف 
هستید. اما زمانی که شــرکت شما دائما در حال 
پذیرش نیروی تازه است، اســتفاده از این دسته 
آموزش ها، بسیار اقتصادی به نظر می رسد. برای 
مثال با خرید یکی از بســته های آموزشــی قادر 
خواهید بود هر زمان که اقدام به جذب نیروی تازه 
کردید از این طریق به آموزش وی بپردازید. این در 
حالی است که برای فراهم آوردن چنین شرایطی 
از طریق یک مربی، بایستی هزینه زیادی را برای 
هریک از دوره های آموزشــی متقبل شــوید. در 
دنیای امروز و با پیشرفت روزافزون تکنولوژی شما 
دیگر قادر نیستید تنها با تکیه بر دانش و توانایی 
خود از پس فناوری های تازه برآیید. این بدان معنا 
نیست که شما باید مبالغ هنگفتی را برای آموزش 
هزینه کنید. این جمله با توجه به توضیحات باال 
بدین معناســت که زمانی که جذب نیروی خبره 
هزینه بسیار زیادی را برای شــما به همراه دارد، 
اســتخدام نیروی کم تجربه اما بااســتعداد برای 
شــما بهترین انتخاب است. پس با دستان خود و 
توسط شرکتتان متخصصان قدرتمندی تربیت 
کنید؛ افرادی که از فرهنگ و راه و روش شــرکت 
شــما مطلع اند و برای آینده شرکت شما بهترین 

گزینه هستند.

می توانید 
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تن از افراد 
خبره خود 
را به عنوان 

مربی آموزشی 
برگزینید. با 

گنجاندن این 
وظیفه یعنی 

تعلیم نیروهای 
تازه وارد در 

برنامه شغلی 
این مربیان، 

می توانید 
نیروی تازه 
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در موارد 
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بیشتر تعلیم 

دهید

مریم تجلی

گزارش
R e p o r t

سه روش کم هزینه برای افزایش مهارت های کارکنان یک استارت آپ 
آموزش کارکنان همیشه هم هزینه بر نیست

سه سوال برای همکاری با 
شرکت بازاریابی دیجیتال

1. چه کسی به حساب ما رسیدگی خواهد 
کرد؟

بسیاری از شرکت های بازاریابی دیجیتال از 
توانایی های خود استفاده می کنند تا مشتریان 
بیشتری جذب کنند اما درواقع کاری انجام 
نمی دهند. آنها مشتریان جدیدی را وارد کرده 
و تمام  کارها را برون سپاری می کنند. ممکن 
است برون ســپاری در برخی موارد در وقت و 
هزینه ها صرفه جویی کند اما انجام بیش ازحد 
آن اثرات منفی بر کمپیــن بازاریابی خواهد 

گذاشت.
2. چگونه نتایج خود را گزارش می کنید؟

بررسی نتایج بسیار مهم است، به ویژه وقتی 
مربوط بــه بازاریابی دیجیتال باشــد. از هر 
نهاد بالقوه سوال کنید که چگونه نتایج خود 
را گــزارش می کند. در خصوص کمپین های 
بزرگ تر، توصیه می شود که یک گزارش ماهانه 
تهیه شود و شاخص های عملکردی، معیارها 
و رشــد کلی در آن درج شــود. در خصوص 
کمپین های کوچک تر، ارتباط بین شــرکت 
بازاریابی دیجیتال و مشــتری ممکن است 

محتمل تر باشد.
3. انتظار دارید در شش ماه به چه نتایجی 

دست یابید؟
شــرکت هایی که صادقانه به شما می گویند 
نمی تواننــد نتایــج را تضمیــن کننــد، 
قابل اطمینان تر هستند. درواقع برآورد نتایج 
کار بســیار دشواری اســت و باید با صنعت و 

چشم انداز رقابتی آشنایی کامل داشت.
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همه ما گوشــی های یازده دو صفر نوکیا را به خاطر 
داریم. موبایل هایی که اندازه کوچک و سبکی شان 
در مقابل گوشی های زیمنس و صاایران، که آن روزها 
بازار ایران را در دست داشتند، آنها را متمایز می کرد 
و هنوز هم با وجود غول های هوشــمندی همچون 
اپل و اندروید، گه گاه در دست مردم دیده می شوند. 
از روزهــای اوج برند نوکیا تــا االنی که دیگر تقریبا 
موبایل هایش از بازار رخت بربسته اند، زمان چندانی 
نمی گذرد و همین نشان می دهد این برند سراشیبی 
زوال را با ســرعتی عجیب پیموده اســت. نوکیایی 
که اولین گوشی های لمســی را به بازار معرفی کرد 
و در ســال 1996 موبایل هوشــمندش را طراحی 
کرد، هم اکنون کمتر از 10 درصد بازار موبایل های 
هوشــمند جهان را در دســت دارد و با آنکه بعد از 
فروختن برندش به مایکروسافت به ارزش 7 میلیارد 
دالر، سهامش حدود 30 درصد رشد کرد، نوکیا هنوز 

نتوانسته از زمین بلند شود.
سرنوشت نوکیا تقریبا بر کســی پوشیده نیست. 
اپل و اندروید آن را بلعیدند، اما مهم آن اســت که 
چطور توانســتند برندی کهنه کار چون نوکیا را از 
میدان رقابت به در کنند و دیگر هیچ کس کمبود 
خاندان یازده دو صفرها را در بازار حس نکند. تاریخ 
فعالیت نوکیا گویای آن است که این برند همواره 
در تالش برای همگام کردن خود با ســلیقه بازار 
بوده اســت. چتر نوکیا در اواخر دهه 90 آنچنان 
وســیع بود، که به عنوان یکی از پیشگامان خالق 
بازار موبایل، گوشی های لمسی را به مردم معرفی 
کرد، موبایل هایی که قابلیت اتصال به اینترنت را 
داشتند و هرچند در کشورهایی چون ایران هنوز 
این قابلیت چندان کاربردی نبود، چشم جهان با 
این تکنولوژی به دنیاهای تازه ای گشوده شد. نوکیا 

بستنی طعمی جدانشدنی از تابستان های ماست. 
داغی آســمان و زمین را به امید لم دادن روی مبل 
و گاز زدن خنکای بستنی تحمل می کنیم. بچه که 
بودیم با وعده کیم دوقلو اتاقمان را مرتب می کردیم 
و هنوز هم با شنیدن نام بســتنی احتماال تک تک 
ســلول های بدنمان لبخند می زنند. وقتی حرف از 
بستنی های پاستوریزه و انتخاب چند طعم در یخچال 
سوپرمارکت ها در میان باشــد، بسیاری از ما به یاد 
میهن می افتیم. برندی که در روزهایی که بستنی های 
ایرانی رنگ و طعم متنوعی نداشتند و کیم های دوقلو 
نهایت خالقیت خوردنی در تابستان بودند، انقالبی 
در این خوردنی های خوشمزه به وجود آورد. انقالبی 
که هر سال ما را با شگفتی خوشمزه دیگری روبه رو 
می کند، از ساالر و پریما گرفته تا ماست بستنی میهن 

که همین چند ماه پیش متولد شد.
شاید کمتر کسی بداند کارخانه میهن اواخر دهه 80 
دچار انشعابی شد که نتیجه آن تولد برند دیگری به نام 
دومینو بود. درواقع این انشعاب، جدایی دو برادری بود 
که در کنار هم کارخانه میهن را بنیان گذاری کرده 
بودند. برادران پایداری که حــرف چندانی از علت 
این جدایی نمی زنند، ســال 89 تصمیم به جدایی 

مســیرهای کاری خود گرفتند و هرچند همچنان 
بستنی محوریت تولیداتشان را بر عهده دارد، دومینو 
و میهن دو برند مجزا هســتند. »ایــوب پایداری« 
مدیرعامل میهن در گفت وگویی که در ســال 92 
با دنیای اقتصاد داشــته، در این باره می گوید: »اگر 
مجموعه تولیدی میهن 3 سال پیش دچار انشعاب 
نمی شد و خانواده پایداری ها به دو شرکت میهن و 
دومینو تقسیم نمی شد، قطعا امروز جمعیت شاغل 
میهن به مرز 7 هزار و ۵00 نیرو می رسید و به سهم 
90 درصدی بازار بســتنی دست می یافت؛ هرچند 
برادران جداشده از هم همچنان دوست و برادرند و 

فقط بچه ها کمی از هم فاصله گرفته اند.«

 بستنی فروش سیار
هسته اولیه شرکت فرآورده های لبنی میهن در سال 
13۵۵ توسط برادران پایداری در اسالمشهر شکل 
گرفت. ایوب پایداری که یکی از بنیان گذاران این برند 
است و این روزها سمت مدیرعاملی را بر عهده دارد، 
در نوجوانی فروشنده سیار بستنی بود. اولین تولیدات 
شرکت میهن هم کامال دستی و محدود بود. تولیداتی 
با مقیاس کوچک، که اکنون مجموعه تولیدی آن در 
جاده تهران-ساوه مســاحتی بالغ بر 3۵0 هزار متر 
مربع دارد و به ادعای این صنایع تولیدی، 6۵ درصد 
سهم بازار بستنی در ایران از آن میهن است. البته این 
برند محصوالت لبنی دیگری چون شیر، خامه، کره 
و پنیر را هم به فهرست تولیداتش اضافه کرده، اما باز 

هم بستنی هایش هستند که نام میهن را در تمام این 
سال ها بر زبان ایرانی ها جاری کرده اند.

براســاس یک نظرســنجی در ســال 89 درباره 
بستنی های محبوب ایرانی، از میان 2۵ هزارنفری 
که به پرســش »از کدام برند بســتنی می خرید؟« 
پاسخ داده اند، 34 درصد برند میهن را به عنوان اولین 
انتخاب خود مطرح کرده اند و بستنی های رنگارنگ 
میهن اولین انتخاب خوردنی های تابستانه را از آن 
خود کرده اســت. حاال بیش از 9 هزار و 200 نیروی 
انسانی در بخش های مختلف این شرکت مشغول 
به کار هســتند و نه تنها دو سایت تولیدی میهن در 
اسالمشــهر و فالحت فعال است، که بخش توزیع و 
پخش محصوالت هم بر عهده کارکنان شرکت است. 
میهن ســهمی در صادرات خاورمیانه و کشورهای 
همسایه هم از آن خود کرده و پای محصوالتش به 

عراق، کویت و جمهوری آذربایجان رسیده است.

 برندی مستقل از اقتصاد دولتی
ما عادت کرده ایم وقتی نام برندهای نوســتالژیک 
ایرانی را می شنویم، با آه وافسوس از آنها یاد کنیم. 
کمتر برندی از روزگار کودکی ما تاکنون دوام آورده، 
اما میهن یکی از این نام هاست. 40 سال دوام آوردن 
در شرایط پرفرازونشــیب اقتصاد ایران عمر کمی 
نیست و شــاید یکی از علل این حیات دنباله دار، 
دوری کردن ایــوب پایداری از اقتصــاد دولتی و 
وابستگی به آن باشد. به نظر می رسد میهن تنها از 

سهمیه ارز دولتی اش استفاده می کند و علتش هم 
هزینه های زیاد خرید کره اســت. هرچند بی شک 
میهن هم از بی مهری تحریم ها و روزهایی که اقتصاد 
داخلی به سختی نفس می کشید، بی نصیب نمانده، 
پایداری ترجیح می دهد سخنی از هزینه های تولید 
و حقوق کارکنان به میان نیــاورد و همواره تاکید 
می کند: »من فقط بستنی فروشم.« احتماال او هم 
هرســال در آستانه تابســتان، دغدغه گرم نشدن 
احتمالی هوا را دارد و یکی از کســانی است که از 
هوای داغ تابستانی خدا را شاکر می شود. از سوی 
دیگر در سال های اخیر فروش بستنی رکوردهای 
درخشــانی از خود به جا گذاشته و به نظر می رسد 
برخــالف صنایع دیگری کــه از غافله تولید عقب 
مانده انــد، واحدهایی که در این زمینه مشــغول 
به کارند با مشــکالت کمتری دســت وپنجه نرم 
می کنند، حتی کم شــدن قدرت خرید مردم و باال 
رفتن قیمت خوراکی ها هم تاثیری در سیر صعودی 
این بازار نداشته اســت. مدیرعامل صنایع میهن 
که او را »مرد شــماره یک صنعت بستنی ایرانی« 
هم می نامند، می گویــد: »از دولت فعلی تنها یک 
درخواســت دارم و آن هم اینکه ارز را در وضعیت 
فعلی نگه دارند.« هرچه هســت و هرچه مشــکل 
و مانع در تولید ایران وجود داشــته باشــد چیزی 
که میهن نشــان داده فتح بازار بســتنی و لبنیات 
بوده. یکی از داستان های شیرین موفقیت در شهر 

کم جمعیت برندهای ایرانی.

برندی 150 ساله که از یک روستا شروع کرد
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هرگاه بر تردیــد خود غلبه کــردی می توانی 
حقیقتا زندگی کنی.

ستون
c o l u m n

نوکیایی 
که اولین 

گوشی های 
لمسی را به 
بازار معرفی 

کرد و در سال 
1996 موبایل 
هوشمندش را 
طراحی کرد، 

هم اکنون 
کمتر از 10 
درصد بازار 
موبایل های 

هوشمند 
جهان را در 
دست دارد

براساس یک 
نظرسنجی 

در سال 
89 درباره 

بستنی های 
محبوب 

ایرانی، از میان 
2۵ هزارنفری 
که به پرسش 

»از کدام 
برند بستنی 
می خرید؟« 

پاسخ داده اند، 
34 درصد 
برند میهن 
را به عنوان 

اولین انتخاب 
خود مطرح 

کرده اند

برنداستوری
B r a n d S t o r y

بستنی
40 ساله ایرانی 

shanbemagazin
اخبار استارت آپی را

 درکانال تلگرامی 
شنبه بخوانید

چگونه بستنی های میهن
 40 تابستان داغ را دوام آوردند؟

با اینکه »دایان وان فارستنبرگ« برای بسیاری 
نام آشنا نیست، برند لباسی که طراحی کرده 
شــهرتی جهانی دارد. امروز دایــان وان تنها 
بنیان گذار برند DVF نیســت، او کارآفرینی 
برجســته، خیر و فعال زنان در آمریکاســت. 
با این حال، برای رســیدن به موفقیت همان 
دشواری هایی را گذرانده که بسیاری زنان با آن 
مواجه می شود. برای دیده شدن خالقیتش، 
نامهربانی هــای زندگی را تحمل کــرده و از 
زمین خوردن ها جا نزده است. این طراح لباس 
بلژیکی، که برند خود را به شــکل حرفه ای در 
آمریکا راه اندازی کرده، از سال 1970 مشغول 
طراحی لباس شــد. هرچند شــمار طراحان 
لباس در دنیای مد، از عدد خارج است، دایان 
در میان آنها به خاطــر طراحی پیراهن های 
مدرن زنانه در قالب کیمونو معروف شده است. 
طراحی هایی که به کاخ ســفید هم راه یافتند 
و یکی از مدل های محبوب میشــل اوباما در 

مراسم های رسمی شدند.
او تاکنــون تمام جوایز جهانــی برندش را به 
خیریه هــای زنان و کــودکان اهــدا کرده و 
دراین باره می گوید: »زنــان باید الهام بخش 
یکدیگر باشــند و بگیرند با وجود تبعیض ها 
همواره امکان رشــد و جلو رفتن وجود دارد.« 
دایان در »جشنواره ســاالنه زنان کارآفرین« 

ســخنرانی کرده و از شکست های شخصی و 
نامهربانی های زندگی در مسیر کارآفرینی اش 
گفته اســت: »زنــان قبل از هرچیــز باید به 
خودشان اعتماد کنند. خود را بشناسند و بدانند 
که برای پیشــرفت به دیگری نیاز ندارند. باید 
تکیه گاه های امن و محکم را کنار بگذارند و روی 
پای خود بایستند. تنها چاره جو و نجات دهنده 
انســان در روزگار ســخت، خود فرد اســت. 
دیگران انضمام هایی به زندگی شما هستند، 

نه واجبات آن.«
دایان که در بیست ســالگی برای اولین بار به 
طراحی لباس پرداخته، به علت مخالفت های 
همسرش با طراح شدن، تن به جدایی از او داده 
و در روزهای شروع کار نامالیمت های بسیاری 
دیده. او می گوید: »به گمانم من به عنوان زنی 
بیست و چندساله، که در دهه 70 به موفقیت 
دست یافته، موردی عجیب و کمیاب محسوب 
می شــدم. ما زنان آن روزها عادت به موفقیت 
نداشــتیم. اگر در روزگار جوانی به ســعادت 
رسیده اید، بدانید که نامهربانی های زندگی در 
راه اند و شما را رها نمی کنند. زمانی که من پا 
به آمریکا گذاشتم، کوله باری تجربه و موفقیت 
با خودم آورده بودم، اما طراحی هایم به مذاق 
آمریکایی ها خوش نیامــد و بعد از خرج تمام 
سرمایه ام در شــوهای مد نیویورک، ناامید و 
شکست خورده به اروپا بازگشتم. اما رویایم را 
رها نکردم. قلبم بــه کاری که می کردم ایمان 
داشت، عاشق طراحی لباس بودم، پس ادامه 

دادم و پیش رفتم.«
خانواده دایان باور داشــتند کــه او در دنیای 
مد جایی نخواهد داشــت، چراکه او در رشته 
اقتصاد درس خوانده بود و اینکه لباس هایش 
را خودش می دوخت، دلیلــی منطقی برای 
طراح شــدنش نبود. اما با وجود مخالفت ها او 
تصمیم گرفــت بزرگ ترین عالقه زندگی اش 
که طراحی لباس های منحصربه فرد و خالق 
بود را پیش بگیرد. »درست است که هر آدمی 
به شیوه خودش با شکست مواجه می شود، اما 
شکست تجربه ای عمومی و متعلق به همگان 
است. کسی که در راه کارآفرینی و دنبال کردن 
ایده اش شکســت نخورده، زندگی را به طور 
کامل تجربه نکرده اســت. زمانی که من وارد 
دنیای مد شدم، رقبایی داشتم که هرگز خودم 
را اندازه بازی با آنهــا نمی دیدم. رقبایی که با 
تمام زوایای طراحی و بازار مد آشنا بودند و من 
در اولین مواجهه ام با دنیای مد آمریکا در برابر 
آنها شکست خوردم. می توانستم در روزگاری 
که در آســتانه ورشکستگی بودم، همه چیز را 
رها کنم و دنبال کار دیگری بروم. اما به جای 
آیه یاس خواندن، خودم را ترمیم کردم. زمانی 
که برای بار دوم به آمریکا بازگشتم، هیچ کس 
باور نمی کرد این ها طراحی های من باشند. باور 
دارم که هر انسانی می تواند حتی در اوج سختی 
خودش را از نو بسازد، در ناامیدی غوطه ور نشود 

و روی شکست را کم کند.«

بهاره بدیعی

گــزارش
R e p o r t

تجربه زیسته طراح بلژیکی 
برای برند شدن

آیه یاس نخوانید

الناز بدیعی

گــزارش
R e p o r t

هرچند برند نوکیا با گوشی های موبایلش شــهرت جهانی یافته، در کنار آن 
محصوالت دیگری چون تلویزیون، الســتیک و حتی چکمه های الستیکی 
هم با نــام این برند به بازار آمده اند. تاریخ 1۵0 ســاله نوکیا می گوید که تولد 
این برند به سال 186۵ بازمی گردد، زمانی که تولید محصوالتش در کارگاهی 
روستایی در جنوب غربی فنالند آغاز شــد. آن روزها فردریک ایدستام و لئو 
میشــلن، بنیان گذاران اولیه این برند، هرگز گمان نمی کردند زمانی عنوان 
برند جهانی به خود بگیرند، هرچند از سال 1912 که نوکیا در کنار تجهیزات 
مخابراتی و ارتباطی اش تصمیم به ساخت اولین گوشی های موبایلش گرفت، 
اولین شرکت موبایل جهان بود. آنچه از نام نوکیا به ما رسیده، به سه سال بعد 
از تولد این برند بازمی گردد. وقتی ایدستام دومین کارخانه تولید نیروی برق 
آبی را در شهر نوکیای فنالند راه اندازی کرد و این نام را برای تمام مجموعه اش 
برگزید. کم کم سرمایه شرکت افزوده شد و محصوالت دیگری چون دوچرخه، 

الســتیک اتومبیل، چکمه، کابل های ارتباطی و تلویزیون هم به فهرســت 
تولیداتش اضافه شدند. نوکیا آن روزها مجموعه ای از کارخانه های پراکنده بود 
که هرکدام بخشی از تولیداتش را عهده دار بودند و به نظر می رسد سال 1992 
که جورما اولیال به سمت مدیرعاملی این برند برگزیده شد، نوکیا به طور کامل 
حال وروز دیگری به خود گرفته بــود. مدیریت او همزمان با بحران اقتصادی 
فنالند در دهه 80 میالدی بود و او تصمیم گرفت فعالیت شــرکت را به سمت 
تولید گوشی های موبایل ببرد و بازوی بخش الکترونیکی این برند همه کاره را 
عضالنی کند. از آنجایی که پیش تر پای محصوالت این برند به کشورهایی چون 
هند و چین باز شده بود، نوکیا تصوری کلی درباره ذائقه مخاطبانش داشت و 
توانست مطابق میل آنها ساخت و فروش موبایل های ارزان قیمتش را گسترده تر 
کند. آن زمان خبری از شرکت هایی چون اپل و سامسونگ نبود و غول موبایلی 
روزگار شرکت موتورال بود، که نوکیا توانست در سال 1998 گوی سبقت را از 

آن برباید. طراحی موبایل های نوکیا با محوریت nokia DNA  شکل گرفته بود و 
هدفش این بود که هر طرحی در عین متمایز بود شباهتی به مدل های پیشین 
خود داشته باشد و نشان دهد که از کدام هویت حرف می زند، هرچند نوکیا با 
تمام گستردگی بازارش هرگز نتوانست به جایگاه شایسته ای در آمریکا دست 
پیدا کند. اپراتورهای تلفن همراه آمریکا همواره به دنبال گوشی های سفارشی 
و مدل های خاص بودند که موبایل های نوپایی چون سامسونگ و الجی آن را 
اجابت می کردند. دیده نشدن در بازار آمریکا معضلی بود که همواره نام نوکیا 
آن را یدک می کشید و همین باعث شد حتی زمانی که یکی از مدیران سابق 
مایکروسافت سمت مدیرعاملی شــرکت را بر عهده گرفت، نتواند آن را سرپا 
نگه دارد. شــکوه یک قرنه نوکیا با روی کار آمدن نازک اندام های تاشو و بعدتر 
هوشــمندهای اندرویدی فروریخت و حتی لومیای نوکیا هم نتوانست آن را 

زنده نگه دارد.

با طراحی اولین گوشی های لمسی نشان داد که تیم 
تحقیقی و توسعه اش چقدر قوی عمل می کند، با 
این حال حتی تیم »آر اند دی« نوکیا هم نتوانستند 

آن را از گزند بازار مصون نگه دارند.

 چند اشتباه پیاپی
یکی از دالیل عمده ای که کارشناســان در توضیح 
شکســت نوکیا بیان می کننــد، بک گراند پررنگ 
مهندســی در این شــرکت اســت. فضــای فنی 
آنچنــان حول نوکیا شــکل گرفته بــود که جایی 
برای بازاریابی و تبلیغات باقی نمی گذاشــت و این 
دو، عناصر پیش برنده اپل و اندروید بودند. هرچند 
این دلیل درباره شــرکت نوکیا بعد از سال 2007 
و افت ســرمایه اش صادق اســت، اما پیش تر نوکیا 
نشــان داده بود که در تبدیل تکنولــوژی فنی به 

اکسسوری های مد روز موفق اســت. می توان ادعا 
کرد نوکیا بیشــتر شرکتی ســخت افزاری است تا 
نرم افــزاری. چراکه در قحطــی خالقیت در دنیای 
موبایل، نوکیا تنها برندی بود که هرروز با مدل های 
آپدیت شــده اش ســربرمی آورد، اما این تنها ظاهر 
ماجرا بــود. نرم افزارهای نوکیا آن قدر ضعیف بودند 
که نتوانستند در دنیای اپلیکیشن ها جایی برای خود 
باز کنند. این در حالی است که در کمپانی اپل تعداد 
مهندسان به اندازه تعداد کارمندان بخش طراحی و 
تبلیغات است. بی شک تنها دلیل عقب ماندن نوکیا 
از دنیای هوشمند، ضعف نرم افزاری اش نبود. در کنار 
آن نوکیا مصداق برندی اســت که شیفته گذشته 
طالیی اش شده بود و اهمیت بازار موبایل هوشمند 
و تاثیرگذاری آن بر دنیا را دست کم گرفت. نوکیایی 
که تا اوایل ســال 2008 نیمی از درآمد شرکتش را 

مدیون دستگاه های موبایل غیرهوشمندش بود، به 
خواب هم نمی دید که روزگاری گوشی های قد و نیم 
قدش دیگر به مرحله تولید نرسند. نوکیا نتوانست 
همگام با رشد ســریع گوشــی های اپل و اندروید 
پیش برود و حتی هنوز هم کسانی هستند که ادعا 
می کنند اگر تولیدات نوکیا با سیستم های خودش با 
اقتدار ادامه پیدا می کرد، نوکیا ارج وقرب سابقش را 
به دست می آورد. اما به نظر می رسد حرکت به سمت 
ویندوزفون ها در ســال 2011 شکست این برند را 
قطعی کرد. اگر در سال 2008 از کسی درباره برند 
نوکیا سوال می کردیم، بی شک آن را از باارزش ترین 
کمپانی های جهان می دانســت، اما شکست نوکیا 
نشان داد تکنولوژی آنچنان بر بازار امروز جهان سایه 
افکنده، کــه هرلحظه به تعویق انداختن خالقیت و 

نوآوری به معنای نزدیک شدن به شکست است.

داستان شکست برندی که روزگاری اسمش هم معنی موبایل بود
اپل و اندروید، نوکیا را بلعیدند
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سه نکته ای که باید درباره نوشتن مطلب برای نشریات بزرگ بدانید

استائل
مبارزه است که قدرت می آورد نه استراحت.

ستون
c o l u m n

در سال های اخیر، برندها و بازاریاب های آنها 
متوجه شده اند که مصرف کنندگان به دنبال 
محتوا هستند. کسب وکارها کانال یوتیوب 
خود را دارند و میلیون ها کاربر از کانال آنها 
اســتفاده می کنند. برخی از این شرکت ها 
محتــوا را به طور مســتقیم در پلتفرم های 
رسانه های اجتماعی مانند فیس بوک منتشر 
می کنند. در این شرایط رابطه بین رسانه ها 
و بازاریابی می تواند تاثیر مهمی بر رشــد و 

فروش یک شرکت بگذارد.
و   BarkBox، Unwelcome Greetings
Glossier نمونه هایی از برندهایی هســتند 
که محتوای خود را به درســتی در رسانه ها 

منتشر می کنند.
 داستان های فوق العاده درباره بهترین 

دوست انسان
مت میکــر، کارلــی اســترایف و هنریک 
وردلین موسســان شــرکت بارک باکس 
هستند. بارک باکس شرکتی خدماتی است 
که محصــوالت مربوط به ســگ ها را ارائه 
می دهد. این شــرکت از یک روش متفاوت 
برای رشد خود استفاده کرده است. در سال 
201۵، میکر ادعا کرد که شرکت 7۵ میلیون 
دالر در آن ســال فروش داشته است. بدون 
شک، بیشــتر موفقیت این شرکت به دلیل 
داشــتن پایگاه طرفــداران در بارک باکس 
بود. بارک باکس نشــریه بســیار محبوبی 
درباره ســگ ها دارد که در ماه بیش از 12 
میلیون خواننده دارد. درواقع این شــرکت 
رســانه مخصوص به خــود را ایجاد کرده و 
از این طریق محصــوالت خود را به فروش 

می رساند.
 مصاحبه و آموزش درباره زیبایی مدرن

شش سال پیش، امیلی ویس بسیار مشتاق 
بود تا رازهای زیبایی خانم ها را کشف کند و 
 Into The Gloss به همین دلیل بالگی به نام
راه اندازی کرد. در این بالگ، او داستان هایی 
را منتشــر کرد که راز مراقبت های پوست و 
روش های آرایش برخی از افراد مشــهور را 
برمال می کرد. با این حال، داستان موفق او 
با سایر برندهای تجارت الکترونیک تفاوت 
دارد. شــرکت ویس در ابتدا یک بالگ بود 
که بعدا به کســب وکاری مجزا و مبتنی بر 
محصول تبدیل شد و محصوالت خود را به 
بازار عرضه کرد. در سال 2014، گزارش شد 
که این سایت در ماه میلیون ها خواننده دارد. 
ویس در این میان به جای اینکه بالگ خود 
را از تبلیغات محصوالت آرایشی مختلف پر 
کند، تصمیم گرفت محصوالت شرکت خود 
را در آن بگنجاند و فقط این محصوالت را به 

فروش برساند.
 ویدئوهای ناخواسته ای که به فید اخبار 

شما هجوم می آورند
اســتیون گورگن و گری ژیانگ طرز تفکر 
عموم را درباره کارت پســتال های ســنتی 
Unwel�  تغییر دادند. در صفحه فیس بوک

come Greetings، این تیم ویدئوهایی را به 
طور مستقیم آپلود کرد که برخی از آخرین 
محصوالت را نشان می داد. این دو نفر روی 
محتوای اصلی که کاربــران فیس بوک به 
اشتراک می گذارند، الیک می کنند و درباره 
آنها نظر می دهند و تمرکز می کنند تا توزیع 
ویدئوهای خود را گســترش دهند. با اینکه 
آنها رســانه متعلق به خــود را ندارند اما از 
رسانه های دیگر برای انتشار ویدئوهای خود 

استفاده می کنند.

استارت آپ هایی که قدر 
رسانه ها را می دانند 

13

وقتی 
کارمندان 

تقاضای 
خود را ارائه 
می دهند، 

شرکت ها باید 
به گونه ای 
تاثیرگذار 
باشند که 

استعدادهای 
برتر را جذب 

کنند

ده سوالی که هنگام جمع آوری داده های مشتری باید از خود بپرسید

وقتی مشتریان اطالعات شخصی و مالی خود را برای شما 
افشا می کنند، به شما اعتماد کرده اند و نباید عمدا یا سهوا 
از اعتماد آنها سوءاستفاده کنید. مشتریان شما نمی خواهند 
که شما اطالعات آنها را در اختیار اشخاص ثالث یا بدتر از آن 
هکرهای سایبری قرار دهید. جمع آوری داده های مشتری 
با مشکالتی در زمینه حریم خصوصی همراه است. اما وقتی 
درست انجام شود، مزایای آن از خطراتش بیشتر خواهد بود. 
در این مواقع باید به 10 پرسش زیر توجه کنید، قبل از اینکه 

از مشتریان خود بخواهید اطالعات خود را به شما بدهند.
من وقت زیادی ندارم که صــرف اطالعات گرفتن از 
مشتریانم کنم. واقعا باید از آنها اطالعات جمع آوری 

کنم؟
بدون مشتری کسب وکار شما دوام نخواهد 

آورد. وقتی بدانید مشــتریان شــما چه 1
کســانی هســتند و چــه می خواهند، 
می توانید بازاریابی بهتری داشته باشید و حس وفاداری 
را در آنهــا ایجاد کنید. درنهایت فروش شــما افزایش 
خواهد یافت. جمع آوری داده های مشــتریان به شما 
کمــک می کند تا آنهــا را بهتر بشناســید و مطابق با 
خودشان با آنها رفتار کنید.  به عالوه این اطالعات به شما 
امکان می دهد تا آنچه را که مشــتریان می خواهند در 
اختیارشان قرار دهید و این گونه نرخ فروش خود را باال 

ببرید.
چه نوع اطالعات شخصی را باید جمع آوری کنم و چرا؟

از اطالعات اولیه شروع کنید مانند نام و نشانی 
پستی و ایمیل مشتری. این اطالعات به شما 2

کمک می کنند تا با آنها در ارتباط باشید و به 
طور مستقیم آنها را پیگیری کنید. سایر اطالعات شخصی 
می تواند سن، شغل و جنسیت مشتری باشد. وقتی اعتماد 
مشــتری را جلب کنید، می توانید از او بخواهید تا جزئیات 
بیشــتری را درباره خود، ارزش ها و شــیوه زندگی اش در 

اختیارتان بگذارد.

ایجاد محتوا از کارهایی اســت کــه در دنیای امروز 
به سرعت در حال رشد اســت. چه شما کسب وکاری 
کوچک باشــید، چه یــک بالگ نویس یــا صاحب 
صنعت زیبایی، ارائه محتوای ارزشــمند به طرفداران 
یا مشــتریانتان امری ضروری اســت. با توجه به این 
موضوع، اگر محتوای خود را در نشریات بزرگ منتشر 
کنید به راحتی می توانید به مخاطب خود دست یابید. 
در اینجا به مواردی اشاره می کنیم که در این راستا به 

شما کمک خواهند کرد.
1. این کار فرصت های بسیاری را برای شما ایجاد 

می کند.
همه ما به دنبال فرصت هایی هســتیم تا با کمک آنها 

به هدف خود دســت پیدا کنیم. نوشتن مطلب برای 
نشریات بزرگ در های زیادی را روی انسان می گشاید 
و ما را به مشتریان، دوستان، و شرکای کاری نزدیک 
می کند. اگر مطالب شما در پلتفرم های بزرگ منتشر 
شــود، فقط زمانی می توانید به موفقیت برســید که 
محتوای شما همواره محتوایی مفید و ارزشمند باشد 

و به طور منظم این محتوا را ارائه دهید.
2. ایجاد محتوا، نفوذ آنالین شما را افزایش می دهد 

اما به مرور!
صاحبان کســب وکار و وبالگ نویس هــا می خواهند 
پایگاه طرفداران یا مشــتریان آنها رشد کند. نوشتن 
مطلب برای نشــریات بزرگ می تواند این کار را انجام 

دهد اما باید بدانید که یک شبه این اتفاق نخواهد افتاد. 
این روند زمان می برد.

3. این کار همیشــه منجر بــه افزایش فروش 
نمی شود.

به طور یقین نوشتن مطلب برای نشریات بزرگ افرادی 
را با وب سایت شما آشنا می کند و حتی باعث می شود 
این خوانندگان مشــتری شما شــوند، اما اگر فقط با 
نیت افزایش فروش دســت به نوشتن مطلب می زنید 
درنهایت ناامید خواهید شــد. ابتدا بایــد خودتان را 
ثابت کنید تا مشــتری از شما خرید کند. اگر مشتری 
احساس کند فقط می خواهید محصوالتی را به مشتری 

بفروشید، دیگر به شما اعتماد نخواهند کرد.

رشد فناوری روی هر یک از جنبه های کسب وکار تاثیر 
می گذارد و به شرکت ها امکان می دهد تا بسیاری از 
کارهای خود از قبیل روند جــذب نیرو را به صورت 
خودکار درآورند. با این حال، بســیاری از شرکت ها 
هنوز مقاومت می کنند. در یک تحقیق در سال 2016 
مشــخص شــد که تنها 38 درصد از شرکت درباره 
استفاده از فرآیند منابع انسانی فکر می کنند و فقط 9 
درصد کامال آماده استفاده از اتوماسیون هستند. این 
بدان معنا نیست که این تغییر انجام نخواهد گرفت. 
تقریبا سه چهارم از شرکت ها معتقدند اتوماسیون باید 
در اولویت باشــد. این مقاومت منطقی است؟ البته. 
شرکت ها باید در حوزه منابع انسانی آرام قدم بردارند. 
اما چگونه باید به بهترین نحو از اتوماسیون در روند 

جذب نیرو استفاده کرد؟
 روند تقاضا را به صورت خودکار درآورید

برای ایجاد روند جذب نیروی جالب به تجربه کارمند 
رجوع کنید. اولین قدم بســیار مهم اســت. وقتی 
کارمندان تقاضای خود را ارائه می دهند، شرکت ها 
باید به گونه ای تاثیرگذار باشند که استعدادهای برتر 

را جذب کنند.
 ویژگی ها را یکپارچه سازی کنید

یکپارچه ســازی بهترین دوســت هر کارفرمایی 
اســت. وقتی پلتفرم ها یکپارچه می شوند، تجربه 
کارفرما به طور وسیعی افزایش می یابد. ویژگی های 

یکپارچه سازی  شده موجب می شود نیاز به کاغذبازی 
و نیروی کاری که از آنها برای ثبت و پیگیری تقاضای 
کار استفاده می شــود، کاهش یابد. برای مثال یک 
 RolePoint پلتفرم جذب استعداد قدرتمند مانند
Connect تقاضانامه ها را به سیستم های پیگیری 
تقاضا متصل می کنــد و از میان افزارها برای از بین 
بردن شکاف ها استفاده می کند و در نتیجه اطالعات 
به آســانی در جریان خواهد بود. پس از وارد کردن 
جزئیــات و اطالعات مربوطــه، متخصصان منابع 
انسانی اطمینان حاصل می کنند که داده ها به خوبی 
ذخیره شــده اند و همه افراد اطالعات مورد نیاز را 

دریافت کرده اند.
 از تجزیه وتحلیل ها استفاده کنید

فناوری این فرصت را در اختیار ما قرار می دهد تا همه 
چیز را پیگیری کنیم. وقتی عملیات کاری مانند روند 
جذب نیرو پیگیری می شود، سازمان ها می توانند با 
سالمت برنامه جذب استعدادهای خود بیشتر آشنا 
شوند. تجزیه وتحلیل داده ها و آمار راهکارهای خوبی 
را پیش پای ما قرار می دهند. هنگام اســتفاده از این 
تحلیل ها، شرکت ها می توانند در صورت نیاز فرآیند 

کاری خود را بهبود بخشند.
 مهارت ها را ترسیم کنید

مهارت ها و عالیق بین کارمندان فعلی و نیز نقش های 
جدید را ترســیم و مشــخص کنید. در این صورت، 
سازمان ها می توانند بر روند جذب نیروی خود تمرکز 
کنند و از بازیکنان درجه یک برای رشد و توسعه کار 
خود کمــک بگیرند. با به کارگیری این شــیوه های 
اتوماسیون، شرکت ها می توانند در زمان و هزینه های 

خود صرفه جویی کنند.

پریا هاشمی

گزارش
R e p o r t

چهار شیوه اتوماسیون که باعث می شود دوباره درباره جذب نیرو فکر کنید
کاغذبازی را کنار بگذارید

لو رفتن اطالعات مشتری، بر باد رفتن حیثیت شماست! 
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راهکار
S o l u t i o n

روشنک ایرانمهر

چه نوع داده های تراکنشی را باید جمع آوری کنم و چرا؟
ثبت و تحلیل سابقه تراکنشی هر مشتری، اعم 

از اینکه چه چیزی را در چه زمانی و هرچند 3
وقت یک بار از شــما می خرد، به شما کمک 
می کند تا دریابید کدام محصوالت و خدمات را باید در آینده 
به او ارائه دهید. شرکت هایی مانند آمازون و زاپوس در این 

زمینه بهترین ها هستند.
بهترین روش ها برای جمع آوری داده های مشــتری 

چیست؟
می توانید هر زمان که مشــتری از طریق 

تلفن یا به طور آنالین با قســمت خدمات 4
مشتریان شرکت شــما تماس می گیرد، 
داده های مشتری را جمع آوری کنید. یا در فروشگاه یا 
از طریق نظرسنجی یا مســابقه این اطالعات را کسب 

کنید.

چگونه باید این اطالعات را سازماندهی و ذخیره کنم؟
وقتی داده های مورد نظر را از مشتری دریافت 

کردید، وارد کــردن آنها در یک برگه صفحه 5
گسترده کار مناسبی نیست. بهترین راه برای 
ذخیره و پیگیری داده های مشتری آن است که از یک راهکار 

مدیریت رابطه مشتری یکجا )CRM( استفاده کنید.
چگونه می توانم از داده های شخصی و مالی مشتریان 

خود محافظت کنم؟
اولین قدم در این راه رمزگذاری تمام داده های 

مشتریان است. این شــامل اسامی، ایمیل و 6
نشانی پستی، شماره کارت اعتباری، عادات 
ســرگرمی، ورود به سیستم رســانه های اجتماعی و سایر 

داده های مهم است که باید محرمانه نگه داشته شوند.
 بهترین راه برای رمزگــذاری داده ها در صنایع مختلف 
متفاوت اســت. ممکن اســت نیاز باشد یک متخصص 

امنیت داده استخدام کنید تا این کار را برای شما انجام 
دهد. اگر بــرای جمع آوری و ذخیره ســازی داده های 
مشتریان خود شــخص ثالثی را اســتخدام کرده اید، 
باید مطمئن شوید که او اســتانداردهای رمزگذاری را 

رعایت می کند.
چگونه می توانم مطمئن شوم که کارم قانونی است؟

هنگام جمع آوری و ذخیره داده های شخصی 
مشــتریان باید قانون حفظ حریم خصوصی 7

افراد را رعایت کنید و به مشتری اجازه دهید 
به این اطالعات درباره خود دسترســی داشته باشد. در هر 
صنعتی که مشغول به فعالیت هستید، برای مثال سالمت و 
مراقبت های بهداشتی یا کودکان، باید قوانین مربوط به حریم 

خصوصی آن صنعت را رعایت کنید.

اگر به دنبال قیمت های لحظه 
بــه لحظه کاالهــا و تحوالت 
تاالرهای بورس، خودرو، طال و 
ارز ... هستید، اگر به دنبال گزیده 
مهمترین اخبار اقتصادی ایران 
و جهان هستید ایران کاست 

را ببینید.
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 تیم جهش با دوره های کارخانه 
هیوالسازی که شامل دوره های 
hard skills & soft skills  است، 
می خواهند تعــداد زیادی از 
دانشجویان کامپیوتر و آی تی 
را وارد بــازار کار و چرخه های 

کارآفرینی کنند. 
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چشمک نوعی گوگل آنالتیکس 
اپلیکیشن های موبایل است که 
کاربرها را شناسایی و به صاحبان 
اپلیکیشــن در برقراری ارتباط 
موثر کمــک می کند، ارســال 
بــدون  پوش نوتیفیکیشــن 
محدودیت تعداد نصب در 5 دقیقه

چشمک آنالتیکس اپلیکیشن های موبایل

www.cheshmak.me
support@cheshmak.me

ادامه مطلب را در
شنبه مگ بخوانید

اگر می خواهید اطالع رسانی کنید یا وب سایت، اپلیکیشن و استارتاپتان را معرفی کنیدراهنــمای شــنبه
 شماره ثبت آگهی: 88346791می توانید با کمترین هزینه شما هم اینجا باشید و دیده شوید.
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کلید موفقیت متمرکز شدن بر کارهایی است که 
دوست داریم، نه چیزهایی که از آن ها می ترسیم.

آسا ابراهیمی

ستون
c o l u m n

آخرین باری که ساالد خوردید یادتان هست؟ اصاًل 
اهل خوردن کاهو- ســکنجبین هستید؟ میانه ای 
با خوردن حبوباتی مثل عــدس و لوبیا دارید؟ نان 
سبوس دار می خورید یا اینکه در غذایتان سبوس 
می ریزید؟ اگر پاسختان به این سوال ها منفی است، 
شــک نکنید که به خاطر کم مصــرف کردن فیبر 
نه تنها به دستگاه گوارشــتان صدمه زده اید، بلکه 
احتمال دچار شدنتان به سرطان را هم باال برده اید. 
کارمندان و کارفرماهای کم تحرک، بیشتر از دیگران 
در معرض مشــکالت گوارشی و بیماری هایی مثل 
دیابت و سرطان هســتند و اگر به اندازه کافی فیبر 
مصرف نکنید، شما هم به یکی از بیمارانی که قربانی 
بیگانه بودنشــان با این ماده مغذی شده اند تبدیل 
می شوید. اگر این نشــانه ها را در بدنتان مشاهده 
می کنید، معنایش این است که به اندازه کافی فیبر 

مصرف نمی کنید.

رودهتانخوبکارنمیکند؟
یبوست یکی از شــایع ترین عوارض مصرف اندک 
فیبر است. اگر در هفته کمتر از سه بار دفع دارید و 
هنگام دفع هم سختی زیادی را متحمل می شوید، 

یعنی یبوست دارید. پشت میزنشین های کم تحرک، 
بیشــتر از خیلی های دیگر در معرض این مشکل 
هستند. برای خالص شــدن از یبوست باید کمی 
بیشــتر فعالیت بدنی داشته باشــید و تا جایی که 
می توانیــد مصرف مواد غذایی حــاوی فیبر، مثل 
خوراکی های سبوس دار، حبوبات و سبزیجاتی مثل 

کاهو را بیشتر کنید.

لباسهایتانتنگشدهاند؟
بیشتر شدن اندازه دور کمر از کمبود فیبر در بدن 
حکایت می کند. اگر به اندازه کافی خوراکی فیبردار 
بخورید، بدنتان در چربی ســوزی تواناتر می شود و 
رد زیادی از چربی در ناحیه شــکم و پهلویتان پیدا 
نمی شود. انواع کلم ازجمله منابع فیبر هستند که 

می توانند در چربی سوزی همراه شما باشند.

همیشهگرسنهاید؟
احساس گرسنگی مزمن، یکی دیگر از نشانه های 
کمبود فیبر اســت. اگر به اندازه کافی مواد غذایی 
فیبردار مصرف کنید، دســتگاه گوارشــتان بهتر 
کار می کند و گرســنگی کاذبی که می تواند شما را 

کم انرژی کند و باعث چاقی تان شود هم دست از 
سرتان برمی دارد. البته گرسنگی مداوم تنها یکی 
از نشــانه های کمبود فیبر اســت. اگر دچار این 
مشکل باشــید احتماال ماهیچه ها و عضالتتان 
توان کافی برای انجام کارها را ندارند و قدرتتان 
از آنچه انتظار می رود کمتر است. مصرف روزانه 
یک ظرف خوراک که از حبوبات مختلف درست 
شده یا یک بشــقاب ساالد، می تواند به بدنتان 

فیبر برساند.

کلسترولتانباالست؟
فقط کم تحرکی، که اقتضای شــرایط کاری 
و ســبک زندگی تان اســت، باعث باال رفتن 
کلسترول شما نشده اســت. اگر برای مواد 
غذایی حاوی فیبر در رژیم غذایی تان جای 
کافی باز نکرده اید، بعید نیست کلسترولتان 
هم باالتر از این برود. اما کلسترول باال تنها 
عارضه مزمنی نیســت که به خاطر کمبود 
فیبر در زندگی تــان ماندگار می شــود. 
مصرف کم فیبر قند خون را هم باال می برد 
و احتمال دیابتی شدنتان را بیشتر می کند.

اگر صبح که بیدار می شوید، یک پاکت از خوراکی های 
مختلف را برای بردن به اداره آماده نکنید، خیلی زود بدنی 
پیر و خسته نصیبتان می شود که حتی انجام کارهای 
ساده هم برایش دشوار است. شما حدود 8 تا 12 ساعت 
در محیط کار بی حرکت خاصی می نشینید و اگر مراقب 
خوردوخوراکتان نباشــید، قبل از آنکه فعالیتتان ثمر 
دهد و به استارت آپی موفق تبدیل شوید، بدنتان از هم 
می پاشد. اگر خوراکی هایی که در ادامه می آوریم روی 
میز کارتان جا ندارند، بدانید که همین االن هم حالتان 

خراب تر از چیزی است که تصور می کنید.

میوه
روی میز کارتان اثری از میوه هــای خوش رنگ وبوی 
تابستانی نیســت؟ معنای این اتفاق این است که بدن 
شما از آنتی اکسیدان هایی که در میوه های بنفش رنگ 
تابســتانی وجود دارد و ویتامین هــای فروانی که در 
آن هاســت بی بهره است. گذشــته از این، قند موجود 
در این میوه ها می تواند ســرعت و توانایی مغزتان برای 

پردازش اطالعات را چند برابر کند و خستگی 
را که تمام روز از آن شکایت می کنید 

کمتر کند.

آب
هــرروز چنــد لیــوان آب 
می نوشــید؟ فکر می کنید 
فنجان های چای و قهوه ای که 
پیاپی سر می کشید می توانند 

کم آبی بدنتــان در این روزهای 
گرم برطرف کنند؟ اشتباه می کنید. 

نوشــیدنی های کافئین دار نه تنها نیاز 
بدنتان به آب را برطرف نمی کنند، بلکه باعث 

دفع آب بیشتر از بدنتان می شوند. این نوشیدنی ها حتی 
باعث کمتر شدن ترشح بزاق می شوند و دهانتان را بدبو 
می کنند. اگر نمی خواهید به عوارض ناشــی از کم آبی 
بدن دچار شوید و خسته، بیمار و کم انرژی نشوید، یک 
پارچ آب خنک و نه ســرد را روی میز کارتان بگذارید و 

هربار که چشمتان به آن افتاد، چند جرعه 
آب بنوشید.

پروبیوتیک 
محققان بی هیچ پرده پوشی 
می گویند که زیاد نشستن 
سرطان زاست. اما می دانیم 
که گاهی چاره ای جز انتخاب 
کار پشــت میزی نداریــد و 
با وجود تالش هایتــان برای 
بلند شدن از روی صندلی و قدم 
زدن، ســاعت ها در روز می نشینید. 
در چنین شــرایطی با انتخاب الگوی تغذیه 
مناسب، می توانید عوارض نشستن طوالنی را به حداقل 
برســانید. میوه، آب و ساالدی که گفتیم باید روی میز 
کارتان حضور داشته باشــند، تا اندازه ای شما را به این 
هدف می رســانند اما برای تکمیل منوی ضدسرطان 
و ضدخســتگی، باید محصــوالت پروبیوتیک را هم 

به اتاق کارتان وارد کنید. ماســت کفیر یا نوشــیدنی 
کامبوجا، که قارچ مورد نیاز برای تهیه اش را از عطاری ها 
می توانید تهیه کنید، گزینه های خوبی برای وارد کردن 
باکتری های پروبیروتیک به بدن هستند. باکتری هایی 
که اگر به روده شــما بیایند نه تنها فعالیت دســتگاه 
گوارشــتان را بهبود می بخشــند، بلکــه نمی گذارند 
به سادگی ســلول های بدنتان در برابر سرطانی شدن 

تسلیم شوند.

ساالد
فکر می کنید همراه بردن یک ظرف ساالد، کار بیهوده 
و حتی عجیبی است؟ اشتباه می کنید. ساالدی که قبل 
از غذا باید بخورید، نه تنها به بدنتان فیبر و آب فراوانی 
می رســاند، بلکه اشــتهایتان را هم متعادل می کند و 
نمی گذارد بیشتر از نیاز بدنتان غذا بخورید. فیبر موجود 
در سبزیجاتی مثل کاهو، روده هایتان را فعال می کند و به 
خاطر زیاد پشت میز نشستن شما را به یبوست و عوارض 

بی شمارش دچار نمی کند.

یک پرس سالمت با ساالد اضافه!

این خوراکی ها با میز کارتان بیگانه اند؟ 

کارتانراپشتدر
بگذاریدوبروید

  »کار متعلق به محل کار است.« اگر ذهنتان 
خسته و بدنتان خسته تر است، این شعار را تا 
مدتی با خودتان تکرار کنید و به خیال انجام 
کارهای بیشــتر و باال بردن بهره وری تان، 
لحظات بودن در خانه را وقف انجام کارهای 
اداره نکنید. شاید در ابتدا کار کردن در همه 
لحظات روز، روند انجام شدنشان را سریع تر 
کند اما خیلی زود ذهنتان را آنقدر خســته 
می کند که بهره وری تان حتی در محیط کار 
هم پایین می آید. برای اینکــه کار به آنجا 
نرسد، مسئولیت های شغلی تان را به همان 
محیطی که ساعت ها در طول روز در آن کار 
می کنید محدود کنید و کارهایتان را به خانه 
و مهمانی نکشانید. به خودتان بگویید وقتی 
را که می خواهید به خانواده اختصاص دهید، 
تنها باید مختص آن ها باشد و حتی اگر این 
زمان چند ساعت اســت، نباید با کشاندن 
کار به آن زمان آرامش بــا خانواده بودن را 
خدشــه دار کنید. یادتان نرود که شــما در 
کنار حفظ سالمت جســمتان، باید مراقب 
سالمت روانتان هم باشید و اگر هیچ وقتی 
را برای استراحت و آرامش در نظر نگیرید، 
نمی توانید به این هدف برسید. برای بیرون 
کردن کار از لحظات تجدید قوایتان سه ابزار 

را به شما پیشنهاد می کنیم.

1.حالتپرواز
با وجود تلفن همراه و شبکه های اجتماعی، 
نمی توان انتظار داشــت که زمان متعلق به 
خانــواده منحصر به وقت گذرانــی با آن ها 
بماند. وقتی همکارانی که در ســاعات بعد 
از رفتن شما به یک مشــکل برمی خورند، 
بــا تلفن همراهتــان تمــاس می گیرند یا 
برایتان پیغام می فرستند، چطور می توانید 
بی خیال کار شــوید و فقط بــا خانواده تان 
وقت بگذرانیــد؟ بله! ما هم می دانیم که راه 
سختی پیش رو دارید. اما برای موفق شدن 
می توانید قانون هــای کوچکی وضع کنید. 
مثال به همکارانتان اطــالع دهید که چند 
ساعت از روز تلفن همراهتان را از دسترس 

خارج می کنید و به شــبکه های اجتماعی 
هم سر نمی زنید. با این کار می توانید الاقل 
2-3 ســاعت بدون هیچ مزاحمتی همراه 
خانواده تان باشــید. در این ســاعات تلفن 
همراهتــان را روی حالت پــرواز بگذارید 
و بعد از دوباره روشــن کــردن تلفنتان، به 
تماس های ردشده رسیدگی کنید و با آن ها 

تماس بگیرید.

2.آخرهفتههایبهیادماندنی
اگر یــک آخر هفته نــاب و پــر از خنده و 
آرامش برای خودتان بســازید، فردایش با 
انرژی بیشتری سر کار می روید. فکر نکنید 
مهمانی گرفتن و دعوت چند دوســت در 
روز قبل از شروع کار باعث می شود که فردا 
خســته به اداره بروید. لحظات خوشی که 
در کنار دوستانتان تجربه می کنید، انرژی 
کار کــردن را چند برابــر خواهد کرد. پس 
یا در روزهای بلند تابســتان به یک منطقه 
خوش آب و هوا در نزدیکی شهر بروید و در 
فضای سبز پیک نیک کنید، یا اینکه در خانه 
دورهم جمع شوید و با هم به لحظات خوش 

زندگی بخندید.

3.بازیدستهجمعی
هرچقدر هم که ســعی کنیــد در روزهای 
هفته با خانواده تان وقت بگذرانید، به خاطر 
خســتگی کار و دیر آمدن به خانه، ممکن 
اســت نتوانید لحظــات هیجان انگیزی را 
در کنارشــان رقم بزنید. امــا آخر هفته ها 
وقت خوبی برای تجربه هــای تازه و تزریق 
هیجان اســت. به جای اینکه تمام روزهای 
تعطیل را جلوی تلویزیون بنشینید و کنار 
خانواده تان فیلم و سریال ببینید، تجربه های 
دل انگیزتری را در ایــن لحظه ها جا دهید. 
بازی های هیجان آور دسته جمعی می تواند 
پیشنهاد خوبی برای نزدیک تر کردن شما به 
هم و بیرون کردن خستگی ذهنی یک هفته 
پرکار باشد. بد نیســت برای این بازی های 
خانوادگی، سراغ گزینه های حرکتی مثل زو 
بروید یا اگر کنسول بازی در خانه دارید، یک 
مســابقه خانوادگی که با یک بازی حرکتی 
می تواند انجام شود را انتخاب کنید. از آنجا 
که تنهــا چند ســاعت ورزش و تحرک در 
هفته به سالمت جسم و روان کمک بزرگی 
می کند، می توانید مطمئن باشید که همین 
بازی های آخر هفته می تواند شما را در جاده 

سالمت چند قدم به جلو ببرد.

دوپینگکنیدقمقمهتانراازخاکشیرپرکنید
یک قمقمه بخرید و هر روز آن را از یک نوشیدنی ضدگرمازدگی 
پر کنید و با خود به دفتر کارتان ببرید. دانه خاکشیر که از هر 
عطاری می توانیــد آن را تهیه کنید، پیشــنهاد خوبی برای 
پشت سر گذاشتن روزهای گرم تابستان است. این دانه ها هم 
ضدعفونی کننده و ضدانگل هستند و هم به رفع التهاب کلیه 
کمک می کنند. از آنجا که این دانه ها بعد از مدتی ماندن در آب، 
آب فراوانی را به خود جذب می کنند، با وارد شــدن به بدنتان 
احتمال گرمازده شــدنتان را پایین می آورند. اگر در روزهای 
تابســتان بی حال و بی اشتهایید، یا تهوع و سرگیجه دارید، در 
طول مســیری که تا اداره پیش رو دارید، از قمقمه تان شربت 
خاکشیر بنوشید تا در صورت نیاز به آب بیشتر بدنتان از ذخیره 
آب موجود در این دانه ها اســتفاده کند. البته تخم شربتی هم 
مثل خاکشــیر خاصیت ضدگرمازدگی دارد و می تواند همراه 

خوبی برای تابستانتان باشد.

بی انرژی شدن شما همیشه به خاطر قرار گرفتن در محیط کار 
آزاردهنده نیســت. اگر بدنتان به کمبود ویتامین B دچار شده 
باشد، انرژی برای کار کردن و ایده پردازی برایتان باقی نمی ماند. 
برای اینکه بدنتان حدود 10 ســاعت کار روزانه را تاب بیاورد و 
ذهنتان هم بهتر کارهای پیش رویتان را تحلیل کند، باید بیشتر 
ویتامین B مصرف کنید. برای اینکــه بدنتان ویتامین B کافی 
دریافت کند، می توانید ســراغ خوراکی هایی مثل گندم، جو یا 
تخمه آفتابگردان بروید یا اینکه مصــرف حبوبات، میوه هایی 
مثل موز یا نوشیدنی هایی مثل دلســتر را بیشتر کنید. اگر در 
وعده های غذایی تان از فیله گوســاله اســتفاده کنید، یا بیشتر 
اســفناج و تخم مرغ مصرف کنید، بدنتــان به چنین کمبودی 
دچار نمی شود. یادتان نرود که ویتامین B عالوه بر خدماتی که به 
سالمت جسمتان می رساند، به سالمت روانتان هم کمک می کند 

و نمی گذارد دچار مشکالتی مثل افسردگی و اضطراب شوید.

توصیهتوصیه
T i pT i p

برای سالمت خودتان هم که شده بعضی وقت ها یخچال خانه تان را خالی کنید ببرید سر کار

حتیزمانیکهایندردرااحساسنمیکنید،
چیزیدراستخوانهایتانمیلنگد.کمردرد
دراغلبمواردیکشــبهایجادنمیشودو
اشــتباهاتیکهدرطولروزمدامتکرارشان
میکنید،آنرابهجانتانمیاندازد،اشتباهاتی
کهدراینمطلبماجایگزینهاییرابرایشان

بهشمامعرفیمیکنیم.

خطکشقورتدهید
صاف ننشستن و صاف نایستادن، از دالیل اصلی 
کمردرد اســت. اگر وقت تایپ کردن به ســمت 
مانیتور خم می شــوید یا اینکه وقت ایســتادن، 
برحسب عادت قوز می کنید، احتماال همین حاال 
هم گرفتار کمردرد هستید. برای حل این مشکل، 
تا کارتان به درمان های پیچیده تر نکشیده، یک 
خط کش بلند را پشــت کمرتان تصــور کنید و 
خیال کنید اگر در حالت خمیده قرار بگیرید، این 

خط کش فرضی می شکند.

راهبروید
می دانیم که بارها و بارهــا در همین صفحه این 
موضوع را تکرار کرده ایم. اما چون شــک نداریم 
که خیلی از شــما هنوز هم این توصیه را جدی 
نگرفته اید، بــار دیگر تکــرارش می کنیم. برای 
پیشــگیری از کمردرد، یا خالص شدن از دردی 
که این روزها آزارتان می دهد، ساعت های متوالی 
روی صندلی ننشــینید. در فواصل بین کارتان 
از جا بلند شــوید و چند قدم بردارید تا این درد 

سراغتان نیاید.

وزنتانراکمکنید
اضافــه وزن و چربی هایــی که روی اســکلتتان 
ســنگینی می کنند، زودتر از آنکه شناسنامه تان 
اجــازه دهد، شــما را دچار کمــردرد و زانودرد 
می کنند. وقتی بدن ضعیف شما به جای تقویت 
عضالتش هــرروز چربی اضافه می کند، فشــار 
بیشتری به اسکلتتان می آید و به دردهایی مثل 
کمردرد دچار می شوید. اگر وزنتان را کم کنید و 
با ورزش کردن و گنجاندن پروتئین بیشــتر در 

رژیمتان عضله سازی کنید، کمتر از چنین دردی 
شکایت می کنید.

جلویچشمتانرانگاهکنید
زمین خوردن و به درودیوار کوبیده شدن، از دالیل 
شایع آسیب های اســتخوانی و اسکلتی است. اگر 
همیشه چشمتان به صفحه موبایلتان خیره است 
و جلوی پایتان را نگاه نمی کنید، بعید نیســت که 
تابه حال بارها و بارها قربانی چنین آســیب هایی 

شده باشید.

شنابروید
آخر هفته ها را در استخر بگذرانید. اگر اهل صبح 
زود بیدار شــدن و اســتخر رفتن در ابتدای روز 
نیستید و اگر شــب ها آنقدر دیر از محل کارتان 
بیرون می زنید که وقت و توانی برای استخر رفتن 
باقی نمی ماند، به طــور کامل از انجام این ورزش 
صرف نظر نکنید. می توانید هــر آخر هفته چند 
ساعت شنا کنید یا اگر شنا بلد نیستید، در آب راه 
بروید تا کمردردتان آرام شود و عضالت ناحیه کمر 
و پشتتان تقویت شود. البته یادتان نرود که شنای 
قورباغه باعث دچار شدن بعضی افراد به کمردرد 

می شــود و برای فرار از این مشکل بهتر است یا 
سراغ کرال بروید یا در آب راه بروید.

دوچرخهسواریکنید
قطعا همه لحظــات بی کاری تان در روزهای پایان 
هفته شــنا نمی کنید. برای گذراندن چند ساعت 
شاد و آرام دیگر، دوچرخه سواری را به شما پیشنهاد 
می کنیم. دوچرخه سواری یکی از ورزش های ضد 
کمردرد اســت و اگر می خواهید آســیبی که در 
روزهای پشت میزنشــینی به کمرتان واردشده را 
خنثی کنید، آخر هفته ها سری به یکی از پارک هایی 
بزنید که دوچرخه کرایه می دهند و از امکاناتی که در 

اختیارتان قرار می دهند استفاده کنید.

بهدیوارتکیهکنید
اگر به هر دلیلی باید دقایق طوالنی بایســتید، از 
یک حامی برای ایستادنتان کمک بگیرید. دیواری 
که می توانید به آن تکیه کنید، میز یا صندلی که 
می توانید بخشــی از بدنتان را روی آن بیندازید، 
کمک بزرگی به بدنتان می کنند. دقایق متمادی 
ایستادن بدون تکیه گاه هم می تواند باعث کمردرد 

شود و به اسکلت شما آسیب بزند.

بهاره اسالمی

گــزارش
R e p o r t

به روزهای بی درد
بر گر دید

اگر می خواهید 
آسیبی که 
در روزهای 

پشت میزنشینی 
به کمرتان 
واردشده را 

خنثی کنید، 
آخر هفته ها 

سری به یکی از 
پارک هایی بزنید 

که دوچرخه 
کرایه می دهند

روش هایی ساده که دوباره شادی و 
سالمت را به زندگی شما تزریق می کند
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با پیشــرفت تکنولوژی، بانک ها در حال افزایش 
درگاه های ارتباطی خود با مشتریان هستند. زمانی 
بود که شــعب بانک ها، تنها راه ارتباطی مشتریان 
با بانک ها محســوب می شدند، ولی در حال حاضر 
مشتریان بانک ها از ابزارهای مختلفی مانند تلفن، 
موبایل، رایانه، خودپرداز، کیوسک و... برای ارتباط با 
بانک ها و انجام تراکنش های مالی استفاده می کنند. 
با این افزایش درگاه های ارتباطی، مســئله نحوه 
طراحی و مدیریت این درگاه ها اهمیت بیشــتری 
پیدا می کند. امروز همه بانک ها سرویس های مالی 
نسبتا مشابهی از طریق درگاه های الکترونیکی نوین 
ارائه می دهند و بنابراین، پشــتیبانی از درگاه های 
ســرویس دهی الکترونیک، مزیتــی رقابتی برای 
یک بانک محسوب نمی شود. درحقیقت آنچه در 
حال حاضر می تواند یک بانک را از ســایر بانک ها 
متمایز کند، نحوه ارائه ســرویس ها از طریق این 
درگاه هاست. در اکثر موسسات مالی، این درگاه های 
ارتباطی به صورت سیســتم های مجزا از یکدیگر 
طراحی و ایجاد شــده اند کــه درنهایت همگی به 
سیســتم های Back Office بانک هــا متصل اند. 
اولویت اصلی و مهم بانک ها، انجام صحیح و بی نقص 
تراکنش های مالی مشــتریان است که در اهمیت 
آن هیچ شکی نیســت. ولی در مرحله بعد، تجربه 
کاربری مشتریان یا به عبارت ساده تر، احساسی که 

مشتریان بانک ها هنگام استفاده از این درگاه ها دارند 
روزبه روز اهمیت بیشتری پیدا می کند. اینجاست که 
الزم است دیدگاه بانک ها از حالت بانک-محوری یا 
تراکنش- محوری به مشتری-محوری تغییر کند؛ 
به عبارت دیگر، آنچه تاکنون شاهد آن بوده ایم این 
است که موسسات مالی مجموعه ای از سرویس های 
مالی را از طریق درگاه های نوین در اختیار مشتریان 
خود قرار می دهند و مرتبا به افزایش این سرویس ها 
و درگاه هــا ادامه می دهند که در نــوع خود امری 
پسندیده اســت. ولی در دیدگاه جدید، آنچه باید 
موردتوجه قرار بگیرد، تک تک مشتریان به عنوان 
هویت هایی مستقل است که هریک از آنان ممکن 
اســت عالیق یا نیازهای متفاوتی داشته باشند و 
ســرویس های خاصی را از موسسات مالی انتظار 

داشته باشند.

روشهایارتباطکسبوکارهابامشتریان
 Omni در وهله اول باید توجه داشــت که مفهوم
Channel درحقیقت یک استراتژی سازمانی است 
و به بانک ها و موسسات مالی محدود نمی شود بلکه 
در هر کسب وکاری که با مشــتریان سروکار دارد 
می تواند کاربرد داشته باشد. شاید بهتر باشد برای 
درک بهتر مفهوم Omni Channel مروری داشته 
باشیم بر روش هایی که کسب وکارها در طول زمان 

در ارتباط با مشتریان داشته اند.
Single Channel:ابتدایی ترین روش ارتباط 
کسب وکارها با مشتریان که از قرن ها پیش وجود 
داشته است. در این روش، مشــتریان تنها از یک 

ستون
c o l u m n

زاپو:بانکبیتکوین
*بیت کوین بر روی سرورهای رمزگذاری شده 
پراکنــده در سراســر جهــان قــرار دارد و 
مصرف کنندگان با استفاده از کیف پول های 

دیجیتال می توانند به خرید آنالین بپردازند.
*افتخــارات: بزرگ تریــن و امن ترین بانک 

بیت کوینی جهان
*بنیان گذار و مدیرعامل: ونسیس کارساس 

۴1 ساله
*سرمایه گذار: این شرکت حدود ۴1 میلیون 
دالر از بنچمــارک، ریبیــت، جــری یانگ، 
گری الک و مکس لوچین دریافت کرده است.

*ارزش: 120 میلیون دالر
*تهدیدی برای: بانک های سنتی

ونسیس کارســاس فرزند یکی از کشاورزان 
پاتاگونیا بود. وی در خانواده ای بزرگ شــد 
که به شدت درگیر بحران های مالی آرژانتین 
بــود؛ بنابراین با به وجــود آمدن بیت کوین 
بــرای قدردانی از چنین ارزی که مســتقل 
از کنترل دولت هدایت می شــود شــروع به 
کار در این زمینه کــرد؛ اما او قبل از به وجود 
آمدن بیت کوین هم کارآفرینی سریالی بود. 
فقط بیست سال داشت که اولین ارائه دهنده 
اینترنت آرژانتین را راه اندازی کرد. او همچنین 
اولین کارگزاری آنالیــن آمریکای التین را 
ساخت و ســال 2000 آن را به قیمت ۷50 
میلیون دالر بــه بانک ســانتاندر فروخت. 
زمانی که همه بــه دنبال راهــی امن برای 
حفظ بیت کوین های خود بودند کارساس و 
 )Xapo( شریکش فدریکو مورونی با ایده زاپو

به میدان آمدند.
فروشــگاه آنالین ارز زاپو بر روی سرورهای 
رمزگذاری شده سراســر جهان قرار گرفته 
که هرگز به اینترنت متصل نمی شود. حدود 
98 درصد از مشتریان زاپو مصرف کنندگان 
هندی، اندونزیایی، روسی و دیگر کشورهای 
درحال توسعه هستند که از زاپو به عنوان کیف 
پول بیت کوین برای تراکنش های کوچک و 

آنالین استفاده می کنند.
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بسیاری از 
استارت آپ هایی 

که در ایران 
راه افتاده اند، 

پیچیدگی 
فضای مالی را 

درک نکرده اند. 
مهم ترین 

انتظاری که از 
یک استارت آپ 

مالی می رود این 
است که کار 

بسیار پیچیده 
را به ساده ترین 

شکل ممکن 
انجام دهد. برای 

اینکه درک کنید 
چقدر بانک های 

ما در ساده 
کردن پیچیدگی 

مشکل دارند 
کافی است 
نگاهی به 

اینترنت بانک 
آن ها بیندازید. 
یک سرویس 

ساده مثل انتقال 
وجه را در نظر 

بگیرید

کارمزد برای خدمات بانکــداری و پرداخت در ایران 
جا نیفتاده اســت و همین طور در ایران چیزی به نام 
رتبه بنــدی اعتباری وجود ندارد. در سیســتم های 
بانکداری و پرداختی که کارمزد در آن ها نقش مهمی 
دارد، یکی از اصول اساســی و جدانشدنی رتبه بندی 
اعتباری اســت. درواقع وقتی رتبه بندی وجود ندارد 
چیزی به نام کارت اعتبــاری هم وجود ندارد. وقتی 
کارت اعتباری وجود ندارد انگار بخشی از پیشران های 
اقتصادی را نداریم. رتبه بندی اعتباری اساس بانکداری 
جدید است. ما در ایران جای خالی رتبه بندی اعتباری 
را با ضامن و چک کارمندی و ســفته پر کرده ایم. اما 
در همیشه بر یک پاشــنه نمی چرخد و در سال های 
آتی اگر با همین فرمان پیش برویم قطعا سیســتم 
بانکداری و پرداخت ما به طور کامل فرو می پاشــد. 
فرض ما در این گزارش این است که تغییر کرده ایم. 
زمانی که تغییر کنیم، استارت آپ هایی در ایران موفق 
خواهند شــد که خود را برای آن روز آماده کرده اند. 
این استارت آپ ها نســبت به استارت آپ هایی مثل 
دیجی کاال، مامان پز و کافه بازار از پیچیدگی بیشتری 
برخوردارند و درک آن ها ســاده نیست، چه برسد به 
طراحی و راه اندازی استارت آپی که قرار است درزمینه 
اعتبارسنجی فعالیت کند. بی تعارف بگویم که بسیاری 
از استارت آپ هایی که در ایران راه افتاده اند، پیچیدگی 
فضای مالی را درک نکرده اند. مهم ترین انتظاری که 
از یک استارت آپ مالی می رود این است که کار بسیار 
پیچیده را به ســاده ترین شــکل ممکن انجام دهد. 
برای اینکه درک کنید چقدر بانک های ما در ســاده 
کردن پیچیدگی مشکل دارند کافی است نگاهی به 
اینترنت بانک آن ها بیندازید. یک سرویس ساده مثل 
انتقال وجه را در نظر بگیرید. شما انتخاب های متعددی 
دارید: کارت به کارت، انتقال از طریق شــماره شبا با 
ساتنا یا پایا، انتقال به شماره حساب. شما باید خودتان 
تصمیم بگیرید که انتقال وجه را از طریق چه روشی 
انجام دهید. این یعنی انتقال پیچیدگی به مشتری 

نهایی و عدم درک سیستم های پیچیده مالی.

بانکداریسنتیچیست؟
اساس بانکداری جمع  کردن ســپرده ها و پرداخت 
تســهیالت از محل همین سپرده هاست. بانک ها از 
اختالف بهره این دو فعالیت سود می برند. در ساده ترین 
مثال ممکن، بانک 100 تومان از کسی می گیرد و سر 
سال 110 تومان به او برمی گرداند. بانک همین 100 
تومان را به کسی وام می دهد و سر سال از او 120 تومان 
می گیرد؛ این بانکداری اســت که از چهارصد پانصد 
ســال پیش در دنیا رایج بوده و هنــوز هم رواج دارد. 
حدود ۴0 ســال پیش این شیوه از بانکداری منسوخ 

شد و شــیوه جدیدی به دنیا معرفی شد که استفاده 
دیوانه وار از آن باعث بحران مالی و بانکی و فروپاشی 
اقتصاد آمریکا و جهان در ســال 200۷ شد. لوئیس 
رینری کسی بود که شیوه جدید بانکداری را معرفی 
Mortgage- کرد. رینری پدر چیزی اســت به نــام
backed security که ترجمه اش می شــود »اوراق 

بهادار رهنی« یا »اوراق مشارکت رهنی«.

غولچراغجادویبانکداریبهزبانساده
اوراق بهادار رهنی توسط موسسات دولتی یا موسسات 
موردحمایت دولت منتشــر می شــوند. درواقع این 
موسسات این اوراق را به پشتوانه مجموعه ای از وام های 
مسکن که ممکن اســت این وام ها را خودشان داده 
باشند، یا آن ها را از دیگر بانک ها خریده باشند، منتشر 
می کننــد و پس از فروش آن ها به ســرمایه گذاران، 
وجوه حاصله را مجــددا وارد چرخــه پرداخت وام 
مسکن می کنند. درواقع با این اقدام، وجوه الزم جهت 
پرداخت به متقاضیان وام مسکن فراهم می شود. از 
مزایای خرید این اوراق، بازگشت بخشی از اصل وفرع 
آن در پایان هرماه اســت، درحالی که در سایر اوراق 
قرضه اصل مبلغ فقط در سررسید قابل دریافت است. 
بازار اوراق رهنی شامل اوراق رهنی مسکونی و اوراق 
رهنی تجاری است. در آمریکا بازار وام های رهنی به 
دو بخش وام های رهنی با ضمانت آژانس های دولتی و 
وام های رهنی بدون ضمانت تقسیم می شود. ساختار 
این وام ها به گونه ای است که جریان نقدی مربوط به 
اصل و بهره وام ها از قرض کننده به دارنده اوراق منتقل 
می شود. ممکن اســت این اوراق ساختار پیچیده ای 
داشته باشــند که خود شــامل مجموعه ای از اوراق 
بهادار رهنی باشند. اوراق بهادار رهنی را به قطعاتی 
تقســیم می کنند که ریسک و بازده متفاوتی دارند و 
ســرمایه گذاران می توانند به تناسب ریسک پذیری 
خود در این اوراق سرمایه گذاری کنند. فرایند اوراق 
بهادارسازی فرایندی پیچیده است. این فرایند ریسک 
را توزیع می کند و به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا 

سطوح مختلفی از ریسک را انتخاب کنند.
چه شد که بانکدارها به فکر این مدل افتادند و رینری 
که یکی از نوآورترین بانکدارهای جهان اســت این 
روش را پیشــنهاد داد؟ در دهــه 19۷1 درحالی که 
تورم منجر به تضعیف منابع مالی صندوق مســکن 
آمریکا شد و از طرفی افزایش رشد جمعیت صورت 
گرفت، ایجاد اوراق رهنی مسکونی باعث شد تا مشکل 
کمبود مسکن برطرف شــود؛ اما چنین کاری باعث 
گســترش صنعت اوراق بهادار بدون پشتوانه شد و 
یک ریسک سیستماتیک مخفی به وجود آورد، زیرا 
قرض دهندگان وام های رهنی را می فروختند بدون 
اینکه منتظر بمانند که آیــا قرض گیرندگان قادر به 
بازپرداخت آن ها هســتند یا نه. در بحران مالی سال 
200۷، وام های رهنی بی پشتوانه نقش اصلی را بازی 
کردند و باعث ورشکســتگی بســیاری از بانک های 
آمریکایی شدند؛ اما در سال 2012 وام های رهنی با 

کیفیت باال برای بانک های آمریکایی سودمند بودند.
در حال حاضر در ایران به دلیل وجود شرایط خاص 
مالیاتی، انتشــار اوراق رهنی به شیوه مرسوم، امری 
ناممکن محسوب می شــود. درنتیجه شرکت های 
اوراق رهنی در قالب اوراق مشارکت رهنی با معافیت 
مالیاتی طراحی می کنند. اســاس کار این روش بر 
رتبه بندی اعتباری است. اینکه رتبه بندی اعتباری 
چگونه می تواند موردتوجه استارت آپ ها قرار بگیرد 

را در ادامه توضیح خواهم داد.

مرورچندواژهمهمبرایشکستنشاخغول
credit به معنای اعتبار، اعتبار اســنادی، تسهیالت 
مالی یا وام و خوش حسابی است. در تعریف اعتبار آن 
را توانایی خرید یا استقراض در مقابل تعهد پرداخت 
در آینده می دانند. تفاوت اعتبار و وام )loan( در این 
اســت که عموما وام با دریافت وثیقه و ضمانت های 
موثر پرداخت می شــود ولی اعتبار بر اساس سابقه 
و خوش حســابی گیرنــده اعطا می شــود که به آن 
تســهیالت اعتباری هم گفته می شود. واژه ای داریم 
به نام credit rating که به معنای مقدار وامی اســت 
که مشــتری حقیقی یا حقوقی توان بازپرداخت آن 
را دارد. هرســال چند موسسه معتبر در جهان مانند 
»فیچ«، »مودیز« و »استاندارد اند پورز« رتبه اعتباری 
کشورها را اعالم می کنند تا موسسات مالی و بانک ها با 
اطالعات کامل تری وارد معامله با آن ها شوند. در ایران 
بانک مرکزی موظف است با تاسیس بانک اطالعات 
و فراهم کردن زمینه هــای الزم اطالعات الزم نظام 
بانکی در مورد افراد حقیقی و حقوقی، طرح ها، رتبه 
بنگاه ها و شاخص های اقتصادی را در اختیار بانک ها و 
موسسه های اعتباری قرار دهد. تاکنون هیچ کدام از 
آژانس های اعتبارسنجی جهانی نسبت به تعیین رتبه 

اعتباری ایران اقدامی نکرده اند.
واژه دیگری داریم به نام credit scoring که به معنای 
ارزیابی اعتبار یا توان ســنجی اعتباری است؛ برآورد 
اعتبار متقاضی وام بر اساس تجزیه وتحلیل اطالعات 
مندرج در فرم های تقاضای وام ازجمله میزان سرمایه، 
توان بازپرداخت، ظرفیت انجام کار، وثایق تسهیالت و 
حتی ویژگی های شخصیتی فرد است. دقت کردید؟ 
حتی ویژگی های شخصیتی فرد! همه این ها در کنار 
هم ما را می رســاند به چیزی به نام credit card که 
به معنای کارتی اســت که توسط بانک یا نهاد پولی 
اعتباری صادر می شود و به دارنده امکان می دهد با ارائه 
این کارت و بدون پرداخت وجه نقد، کاال یا خدمتی را 
خریداری کند. صادرکننده کارت بهای کاال و خدمات 
خریداری شــده را می پــردازد و بعــد از مدت زمان 
مشخصی وجه آن را از دارنده کارت دریافت می کند. 
به هنگام دریافت این نــوع کارت بانک صادرکننده، 
اعتباری را برای مشتری در نظر می گیرد و مشتری 
بدون آنکه ریالی در حساب خود داشته باشد می تواند 
تا سقف اعتباری خرید کند. از مهم ترین شرکت ها و 
موسســه های صادرکننده کارت اعتباری در جهان، 

که درآمد آن ها بیشتر به گردش پول و حق انتقال ها 
وابسته اســت، می توان به ویزا، مسترکارت، آمریکن 

اکسپرس، دینرزکالب و... اشاره کرد.
credit agency یــا آژانس اعتبارســنجی یا آژانس 
استعالم اعتبار، آژانسی است که سوابق شرکت ها و 
افراد و نیز چگونگی بازپرداخت بدهی های گذشــته 
را جمــع آوری می کند و رتبه اعتباری آن ها را پس از 
تعیین به همراه گزارش اعتباری در اختیار موسسات 
وام دهنده عضو قرار می دهد. »مودیز« و »استاندارد اند 

پورز« از نمونه های موفق جهانی آن هستند.

استارتآپهاکجایشاخغولایستادهاند؟
در شماره های گذشته هفته نامه شنبه، استارت آپ های 
موفقی را معرفــی کردیم مثل »کردیــت کارما« و 
»کنشــو«. یک بار دیگر مرور کنیــم: کردیت کارما 
به مردم کمــک می کنــد به صورت رایــگان رتبه 
اعتباری شان را بدانند. برای کارت های اعتباری افراد 
با توجه به عوامل مختلف و ریسک های مختلفی که 
درباره آن ها وجود دارد، باید نرخ های متفاوتی برای 
بازپرداخت اســتفاده از کارت های اعتباری در نظر 
گرفته شود که این استارت آپ به مردم کمک می کند 
این موضوع که تــا پیش ازاین مثل ســیاهچاله ای 
بود، به رایگان برایشــان روشن و شــفاف شود. البته 
در ســال های آینده ما هم چاره ای نداریم جز اینکه 
کارت های اعتباری به جای کارت های بدهی یا نقدی 
مرسوم گسترش یابند و درصورتی که این اتفاق بیفتد، 
اســتارت آپ هایی مثل کردیت کارمــا حتما آینده 

درخشانی در ایران خواهند داشت.
یا مثال استارت آپی مانند کنشو. دنیل نادلر، موسس 
این استارت آپ، می گوید: »زمانی که در حال تحقیق 
بودم از تحوالت مهمی که در جهان اتفاق می افتاد 
مثل انتخابات اروپا، بحران بدهی ها، آشفتگی ها در 
خاورمیانه و... شــگفت زده شدم. با خودم فکر کردم 
آخرین باری که اتفاقی شبیه به این موارد افتاده چه 
تاثیراتی بر بازار داشــته است؟ مانند گوگل، کنشو 
نیز به ســواالتی که به زبان انگلیسی ساده پرسیده 
می شــود جواب می دهــد. به طور  مثــال حوادث 
تروریســتی در اروپا چه تاثیری بر ســهام خواهند 
داشت؟ کنشو بیش از 90 هزار رخداد را مانند بالیای 
طبیعی، درآمد شرکت های بزرگ، تحوالت سیاسی 
و... تجزیه وتحلیل می کند و پاسخ هایی واقعی ارائه 
می کند.« براســاس ادعاهای نادلر، کنشو در عرض 
چند ثانیــه نمودارها و چارت هــای خود را تکمیل 
و پاســخ ها را منتشر می کند. در ســال 201۴ این 
نرم افزار در بســیاری از شرکت ها نصب  شده است. 
جی پی مورگان چایس و مریل لینچ )شرکت خدمات 
مالی آمریکایی( نیز به تازگی اســتفاده از آن را آغاز 
کرده اند؛ اما نادلر به عنوان مدیر تحقیقات فناوری های 
مالی مدرســه کسب وکار اســتنفورد معتقد است 
غرورآفرین ترین کار کنشو تامین تجزیه وتحلیل ها 

به CNBC است.

چگونه استارت آپ های اعتبارسنجی و بیگ دیتا می توانند بانکداری ایران را متحول کنند؟

مهران افسری، شهرام برون

گزارش
R e p o r t

فینتکدرایران
بهجاییمیرسد؟

منفی بافی کار آســانی است. اینکه بگوییم 
»من از اول می دانستم« را همه بلدند. ولی 
بیایید با خودمان صادق باشیم؛ چند درصد 
از ما ته ذهنمان ایمــان داریم که فین تک 
در ایران به جایی می رســد؟ قبول کنیم که 
بسیاری از ما تصور می کنیم که فین تک در 
ایران آینده ای ندارد و صرفا تعدادی جوان 
وقت و انرژی خودشان را تلف خواهند کرد 
و آخرش هم به جایی نمی رســند. در ایران 
بیشــتر از آن چیزی که تصــور می کنیم 
بانک زده هســتیم و بانک ها ظاهرا آن قدر 
بزرگ هســتند که به این راحتی توپ هم 
تکانشان نمی دهد. حتی ماجراهای برکناری 
دسته جمعی مدیران بانکی هم چند صباحی 
که بگذرد از یادها می رود و همه ما فراموش 
می کنیم که چه خبر بوده است. اگر بخواهم 
مستقیم بروم سراغ اصل مطلب باید به این 
نکته اشــاره  کنم که رگالتور یا همان بانک 
مرکزی جایی است که سر گلوگاه نشسته و 
می تواند مسیر را برای همه باز کند و یا اتفاقا 
به گلوگاهی تبدیل شــود که جلوی همه را 
بگیرد. رگالتور باید یک کار کند: »پالیسی ها 
را تعیین کند و اجازه دهد بازار خودش راه 
خودش را پیدا کنــد.« تا زمانی که رگالتور 
به بهانه امنیت و چیزهای مختلف در نقاط 
مختلف کســب وکار حضور دارد و برای آن 
تصمیم می گیرد راه را بــر هرگونه نوآوری 
می بندد. البته رگالتور هم دســتش بسته 
است و فشارهای قانونی و فراقانونی رویش 
وجود دارد اما آن چیزی که مهم اســت این 
است که رگالتور بتواند با تدبیر راهی را برای 
همه فراهم کند تا بتوانند به خوبی فعالیت 
کنند. رگالتــور نباید تصمیم بگیرد که چه 
فناوری می تواند مورداســتفاده قرار بگیرد 
یا نه. اصــال ورود رگالتور بــه ریز جزئیات 
به نفع هیچ کس نیســت. رگالتور فقط باید 
پیش نیازهای هر روشــی را مشخص کند و 
بعدازآن اســت که همه ما می توانیم از این 
صحبت کنیم کــه تهــران می تواند هاب 

فین تک خاورمیانه شود یا نه.

کدام استارت آپ های فین تک آینده درخشانی دارند؟

طریق با کسب وکار ارتباط دارند که عمدتا ارتباط 
فیزیکی )فروشگاه، شــعبه بانک، دفتر نمایندگی 

بیمه،...( بوده است.
Multi Channel: در این شیوه، ارتباط کسب وکارها 
با مشتریان از چند طریق یا درگاه امکان پذیر است، 
ولی هرکدام از این درگاه ها کامال از درگاه های دیگر 
مستقل هستند. پیدایش ابزارهای الکترونیک مانند 
تلفن، موبایل، رایانه به گسترش این شیوه ارتباطی 
کمک بسیار زیادی کرده است، به  طوری  که اکنون 
اکثر کســب وکارها از شیوه Multi Channel برای 
ارتباط با مشتریان خود استفاده می کنند. در مورد 
بانک ها و موسسات مالی نیز پیدایش سیستم هایی 
مانند خودپرداز، تلفن بانک، اینترنت بانک، همراه 

بانک و... عمال منجر به ارتباط مشتریان با بانک ها به 
شیوه Multi Channel شده است.

Cross Channel: این شــیوه یــک مرحله باالتر 
از شــیوه Multi Channel محســوب می شــود. 
 Multi Channel همان گونه که گفته شد در شیوه
هر درگاه ارتباطی از درگاه های دیگر کامال مستقل 
اســت و عمال یک مشــتری واحــد، در هریک از 
درگاه ها به عنوان یک هویت مستقل و جداگانه دیده 
می شود. در مقابل در شیوه Cross Channel، هر 
مشتری یک هویت واحد دارد که در کلیه درگاه ها 
با همان هویت شناخته می شود. باید توجه کرد که 
در شــیوه Cross Channel، همچنان درگاه های 

ارتباطی از یکدیگر مستقل اند.

مشتریکانوننوینبانکداریمدرناست
درباره مفهوم Omni Channel در صنعت بانکداری

فین تک
FinTech

1 خرداد 1395 . سال اول .  شماره یازدهم

فین تک
FinTche

یادداشت
N o t e

رضا قربانی

مینا والی

گزارش
R e p o r t

19 تیر 1395 . سال اول .  شماره هجدهم



بازار
M a r k e t

16

برگزیدهها

پی دی اف اســکنر برنامه کاربردی بســیار 
پرطرفداری اســت که در بین بهترین ها در 
پلی اســتور قرار گرفته اســت. از این برنامه 
برای تبدیل کپی کاغذی شــما به یک سند 
پی دی اف دیجیتالــی باکیفیت اســتفاده 
می شــود. می توانید تصاویــر را به فایل های 
پــی دی اف باکیفیت تبدیل کنید و ســپس 
آن ها را در فضای ابــری قرار دهید. همه این 
امانات به طور رایگان در اختیار شما قرار دارند.

وجه تمایز ایــن برنامه از ســایر برنامه های 
مشابه چیست؟

1. این برنامــه در تعداد اســناد و صفحات 
محدودیتی ندارد و هیچ ته نقشی روی تصاویر 

و اسناد ایجادشده وجود ندارد.
2. با این برنامــه می توانید متون را از تصاویر 
خارج کنید. تمام این مراحل در دستگاه شما 
انجام می شوند و نیازی به اتصال شبکه نیست.

3. به عالوه کاربران می توانند امضا یا مهر خود 
را به سند اضافه کنند.

4. با یک کلیــک می توانید چندین تصویر یا 
فایل پی دی اف را در سند وارد کنید.

5. تبدیل پی دی اف به JPG به شــما امکان 
می دهد تا صفحــات را از ســند پی دی اف 
 JPG اســتخراج کنید و آن ها را بــه تصاویر

تبدیل کنید.
از قابلیت های اصلی ایــن برنامه می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
 تبدیل اسناد به قالب  پی دی اف  تشخیص 
متن، اوسی آر  ویرایش پیشرفته  پردازش 
تصویر  تبدیل پی دی اف به  JPG  چاپ  

PDF/JPEG اشتراک گذاری فایل های

این برنامه یکی از ابزارهــای قدرتمند برای 
استخراج فایل های آرشــیو زیپ شده است. 
این برنامه به سرعت فایل ها را از حالت فشرده 
خارج می کند. قابلیت های موجود در نسخه 

فعلی عبارت است از:
rar 1. استخراج فایل

rar 2. مشاهده اطالعات فایل
3. اســتخراج فایــل rar کــه با رمــز ورود 

حفاظت شده است
4. استخراج فایل های آرشیو چندقسمتی

5. مشاهده فایل ها در آرشیو
6. استخراج فایل های انتخاب شده در آرشیو

7. استخراج فایل ها در پوشه انتخاب شده
8. مرورگر فایل کوچک

9. مشاهده نظرات در صورت وجود
10. قابلیت نگهداری از فایل های شکســته 

یا خراب
11. پشتیبانی با یک کد

12. پشــتیبانی از فایل هــای بزرگ تر از 2 
گیگابایت

13. قابلیت جستجو
14. باز کردن یا استخراج فایل rar به صورت 

مستقیم از پیوست ایمیل
15. پشتیبانی از فایل های زیپ

16. استخراج در پس زمینه
تمام این قابلیت ها رایگان هستند.

 آدرس و 
اطالعات 

تماس بازارها، 
نزدیک ترین 

بازار به 
موقعیت 

کاربر، 
مسیریابی 

بازار از 
موقعیت 

کاربر، کاربری 
بازار و میادین 
میوه و تره بار 

و اطالعات 
کاربردی 

هر بازار در 
این برنامه 
در اختیار 

کاربران قرار 
می گیرند

اپ موبایل بازار روز شهرداری تهران یکی از برنامه های کاربردی در حوزه خدمات شهری است

اپلیکیشن های برگزیده این هفته هم سفر شما را راحت تر می کنند و هم کمک می کنند زبان انگلیسی تان بهتر شود

خرید میوه وسبزی با کمک اپلیکیشن

برنامه »بازار روز همراه« اولین سامانه همراه تعامل با 
شهروند در حوزه فعالیت های سازمان میادین میوه و 
تره بار شهرداری تهران است. هدف از ساخت و ارائه 
این برنامه آن اســت که از دستگاه های هوشمند 
مانند تلفن همراه اســتفاده شــود تا شهروندان 
بتوانند اطالعات مربوط به بازار روز شهرداری را از 
طریق این برنامــه کاربردی دریافت کنند. درواقع 
تعاملی هدفمند بین شــهروندان و شــهرداری به 

وجود خواهد آمد.
در ســال های اخیر ســازمان های دولتی به ویژه 
شــهرداری همواره در تالش بوده اند تا اســتفاده 
درست از دستگاه های هوشــمند را به شهروندان 
آموزش دهند و به نوعی فرهنگ ســازی کنند. این 
سازمان ها برای افزایش ســطح آگاهی و فرهنگ 
افراد مجالت، کتــاب، بازی های رایانــه ای و... را 
بــه بازار عرضــه کرده اند. اما در دنیــای امروز که 
اکثــر افراد زمان زیادی را صرف جســتجو و کار با 
دستگاه های هوشــمند می کنند، زمان آن رسیده 
است که سازمان ها به فکر ارائه خدمات از طریق این 
دستگاه ها باشند تا مخاطبان بیشتری را به سوی 
خود جلب کنند و فرهنگ اســتفاده درست از این 
دستگاه های هوشمند را در بین مردم نهادینه کنند.
طبق آمار غیررسمی، بیش از 20 میلیون دستگاه 

هوشمند در ایران وجود دارد و این نشان می دهد 
که سازمان ها و ادارات باید به فکر ورود به این بازار 

گسترده باشند.
برنامه بازار روز همراه دارای فناوری و استانداردهای 
مربوطه است. این برنامه دسته بندی های مختلفی 

و در آن ســعی شــده  دارد 
اطالعــات کاملــی از بازارهای 
روز و میادین میوه و تره بار شهر 
تهران ارائه شــود. مشــخصات 
تماس و موقعیــت جغرافیایی 
تمام بازارهــا و میادین میوه و 
تره بار ســطح شــهر تهران در 
این برنامه گنجانده شده است. 
کاربــران می تواننــد موقعیت 
جغرافیایــی میادیــن تره بار را 
روی نقشه گوگل مشاهده کنند. 
آدرس و اطالعات تماس بازارها، 
نزدیک ترین بــازار به موقعیت 
کاربر، مسیریابی بازار از موقعیت 
کاربر، کاربری بــازار و میادین 
میوه و تره بار و اطالعات کاربردی 
هر بازار اعم از پارکینگ، دستگاه 

خودپرداز، سرویس بهداشــتی و... همگی در این 
برنامه در اختیار کاربران قرار می گیرند.

از مهم ترین ویژگی های مفید و کارآمد این برنامه 
آن اســت که نرخ مواد غذایی و سایر محصوالتی 
که در میادیــن میوه و تره بار عرضه می شــوند را 

اعالم می کند.
در نســخه جدید این برنامه کاربــردی تغییرات و 

اصالحاتی صورت گرفته که به شرح زیر است:
 رفع مشکل و خطای به روزرسانی در گوشی های 

فارسی
 رفع مشکالت جستجوی نرخ نامه

 بهبود عملکرد سیستم
وقتــی کاربــر برنامــه را اجرا 
می کند، در صفحه اصلی چهار 
دسته بندی قابل مشاهده است: 
نرخ  نامه، فهرست بازارها، مطالب 
آموزشــی و درباره سازمان. در 
باالی این دسته بندی گزینه ای 
وجود دارد به نام »نزدیک ترین 
بازار میوه و تره بار« که با لمس 
آن کاربر می تواند نزدیک ترین 
بازار را نسبت به موقعیت مکانی 
خود پیدا کند. یکی از گزینه های 
جالب این برنامه بــه اعالن ها 
مربوط می شــود. با فعال سازی 
این گزینه اعالن مربوط به تغییر 
قیمت ها به طــور خودکار روی 
دستگاه هوشمند کاربر نمایش 
داده می شــود. در ایــن برنامه 
قسمتی برای ارسال انتقادها و پیشنهاد ها در نظر 
گرفته شده است و کاربر می تواند از طرق مختلف 
مانند ایمیل، تلگرام و... نظرات و پیشنهاد های خود 

را برای سازمان شهرداری ارسال کند.
می شــوید،  نرخ نامــه  قســمت  وارد  وقتــی 
دسته بندی های جدیدی مشــاهده می کنید اعم 
از میوه، ســبزی، حبوبات و غالت، مواد پروتئینی 

و متفرقه. با ورود به هریک از این دســته بندی ها، 
می توانید ماده غذایی مورد نظــر خود را انتخاب 
کنید و از نرخ آن مطلع شوید. برای مثال وقتی وارد 
قسمت ســبزی و سپس کاهوی رسمی می شوید، 
قیمت کاهوی درجه یک و بسته بندی آن را مشاهده 
خواهید کرد. برای اطمینان از به روز بودن این نرخ ها 
نیز در زیر صفحه تاریخ آخرین اعالم نرخ محصول 

قید می شود.
شــهرداری برای بهبود شرایط سالمت و بهداشت 
مردم تالش می کند و به همین دلیل در این برنامه 
قســمتی با عنوان »مطالب آموزشی« وجود دارد. 
در این قسمت توصیه های آموزشی درباره سالمت 
و بهداشــت افراد و نیز اطالعاتــی درباره میوه ها و 
سبزیجات ارائه  شده اســت با این هدف که سطح 

آگاهی مردم درباره مواد غذایی مصرفی باال برود.
در قسمت »درباره ســازمان« نیز وظایف و اهداف 
این سازمان، تاریخچه مختصری درباره سازمان و 

قوانین موجود گنجانده شده است. 
عالوه بر اینکــه کاربر می تواند نزدیک ترین میدان 
میوه و تره بار به خود را جستجو کند، این امکان به او 
داده شده تا از قسمت فهرست بازارها، میدان مورد 
نظر خود را پیدا کند و اطالعاتی را درباره آن مکان 
به دست آورد. این اطالعات شامل تنوع محصوالت 
عرضه شــده، منطقه مکانی، ناحیه شــهرداری، 
مساحت، تاریخ تاسیس، کد پستی، امکانات موجود 
از قبیل پارکینگ، چرخ دستی و... می شود. به عالوه 
در این قســمت کاربر می تواند به طور مستقیم با 
میدان تره بار تماس بگیــرد و اطالعات مورد نیاز 

خود را تلفنی دریافت کند.

برنامــه کاربــردی Super File Manager v2.0 در 
پلی استور از پرطرفدارترین برنامه هاست. این برنامه رابط 
کاربری خالقانه تر و مدیریــت و انتقال فایل بهتری را به 

کاربران ارائه می دهد.
این برنامه ســاده، کوچک، و قدرتمنــد یکی از بهترین 
برنامه هــای مدیریت فایل برای سیســتم عامل اندروید 
اســت که امکان مدیریت و انتقال فایل بــا قابلیت باال را 
برای سیســتم های اندروید فراهم می کند. حتی بهتر از 
آن، این مدیر فایل پیشــرفته می تواند به انتقال فایل در 
بین دستگاه های اندروید، کامپیوتر شخصی و آی اواس از 

طریق هات اسپات کمک کند.
قابلیت های اصلی این برنامه عبارت است از:

 مدیریت فایل با قابلیت های کامل
این مدیر و جســتجوگر فایل اندروید طیف وســیعی از 

قابلیت ها را ارائه می دهد اعم از برش، چســباندن، کپی، 
انتقال، حذف، تغییر نام، بررسی جزئیات، اشتراک گذاری 

فایل، و...
 انتقال فایل فوق العاده سریع

با داشــتن انتقال فایل وای فای تعبیه شــده، این مدیر و 
جســتجوگر فایل رایگان برای انتقال فایل ها به تلفن و 
کامپیوتر دیگر حتی بدون اتصــال اینترنت از وای فای و 
هات اسپات اســتفاده می کند. کاربران می توانند بدون 
محدودیــت در اندازه و نوع فایل هــا هرگونه فایل اعم از 

اپلیکیشن، ویدئو، موسیقی، تصویر و... را منتقل کنند.
 تحلیل ذخیره سازی و پاکسازی فایل های زائد

ایــن مدیر فایل پیشــرفته مصــرف ذخیره ســازی را 
تجزیه وتحلیــل کرده، فایل هــای بزرگ، تکــراری، و 
فایل هایی که به تازگی ایجاد شده اند را شناسایی می کند. 

بنابرایــن کاربــران می توانند از میــزان مصرف حافظه 
ذخیره سازی مطلع شوند و فایل های اضافی و سایر فایل ها 

و پوشه هایی را که دیگر به آن ها نیاز ندارند پاک کنند.
 جستجوی فایل

موتور جستجوی بهینه سازی شده این جستجوگر فایل 
فایل های مورد نظــر را در حافظه داخلی و کارت حافظه 
اس دی در عرض یک ثانیه پیدا می کند. کاربران می توانند 
فایل ها را بر حسب دسته بندی های مختلف مانند تصویر، 

موسیقی، ویدئو، اپلیکیشن و... جستجو کنند.
 محرمانه و امن

این مدیر و جســتجوگر فایل رایگان مدیریت فایل 100 
درصد محلی را ارائه می دهد. بنابراین هیچ یک از اطالعات 
به بیرون درز پیدا نخواهند کرد. فایل ها و اطالعات شما 

کامال محرمانه باقی می مانند.

روشنک ایرانیار

بازار
M a r k e t

هتل موردعالقه تان را انتخاب و اتاق رزرو کنید

TOEFL Essential Words
این برنامه کاربردی در بین کاربران بسیار محبوب است و شهرت زیادی دارد. 
با کمک این برنامــه کاربران می توانند واژگان مربوط به موضوعات مختلف را 
اعم از هنر، فضانوردی، زمین شناســی، بیولوژی، تاریخ، اقتصاد، بدن و ذهن 
انسان، زبانشناسی، علوم سیاسی و... یاد بگیرند. دامنه واژگان خود را با استفاده 
از این اپلیکیشن باال ببرید. در این برنامه واژگان ضروری همراه با تعریف، مثال 
و تلفظ در درس های مختلف جداسازی شده اند. فلش کارت هایی وجود دارد 
که می توانید واژگان مورد نظر خود را در آنها یادداشت کنید. این برنامه قابلیت 
پیگیری پیشرفت در یادگیری را دارد. فایل های صوتی این برنامه به طور آفالین 
نیز کار می کنند. در این برنامه یک لیست سیاه در اختیار کاربران قرار می گیرد تا 
واژگانی را که از آن ها خوششان نمی آید، در آنجا فهرست کنند. این برنامه یک 

یادآور دارد که به شما یادآوری می کند وقت یادگیری زبان است.
 نحوه اســتفاده: 1. واژگان مورد نظر خود را انتخاب کنید تا در فهرســت 
یادگیری قرار بگیرند، 2. هر بار که شما معنای آن ها را مرور می کنید، یک ستاره 
برای آن واژه می گیرید، 3. برای اینکه به مرحله بعد بروید باید 4 ستاره گرفته 
باشید، 4. اگر یک روز واژگان را مرور نکنید، ستاره های خود را از دست می دهید.

Booking.com Hotel Reservations
بهترین ویژگی برنامه Booking.com چیست؟ تایید فوری، گرفتن اتاق بدون 
مصرف کاغذ و نقشه های آفالین در هر زمان که یک اقامتگاه را رزرو می کنید.

این برنامه بیشترین تعداد کاربر را به خود اختصاص داده است و ویژگی های 
منحصربه فردی دارد. بیش از 800 هزار اقامتگاه در این برنامه ارائه می شود. این 
اقامتگاه ها شامل آپارتمان، اقامتگاه با بودجه کم، ویال و... است. کاربران می توانند 
در این برنامه از هتل های لحظه آخری با قیمت مناسب نیز مطلع شوند و بدون 
کارت اعتباری رزرو خود را انجام دهند. امکان جستجو برحسب شهر، نام هتل 
یا سایر ویژگی ها در این برنامه وجود دارد. به عالوه می توانید موارد ارائه شده را 
برحسب قیمت، وای فای، رتبه و... فیلتر کنید. در این برنامه بهترین پیشنهاد ها 
درباره هتل ها ارائه می شود. 52 میلیون نظر در این برنامه ثبت شده است که 
می توانید با استفاده و جستجوی آن ها بهترین مکان برای اقامت را انتخاب کنید. 
نقشه هایی که در این برنامه ارائه می شوند به کاربر کمک می کنند تا موقعیت 
مکانی هتل را بررسی کند. می توانید ویژگی های مورد نظر خود را در یک لیست 

قرار دهید و آن را با دوستان و خانواده خود به اشتراک بگذارید.

Super File Manager (Explorer)

همه چیز را 
پی دی اف کنید!

زیپ را باز کنید!

صائب
صرف بی کاری مگردان روزگار خویش را 

زاد همراهان در این وادی نمی آید به کار
پرده روی توکل ساز، کار خویش را

پر کن از لَخت جگر، جیب و کنار خویش را

Sound Meter
این برنامه کاربردی چهارمین مجموعه ابزارهای هوشمند )نویز، دسیبل متر( 
است. برنامه سنجش میزان فشار صدا از میکروفون تعبیه شده در تلفن شما 
استفاده می کند تا میزان نویز را برحسب دسیبل اندازه گیری کند و یک مرجع 
را نشــان می دهد. به این نکته توجه کنید که اکثر میکروفون های موجود در 
تلفن های هوشمند با صدای انسان مطابقت دارند )300 تا 3400 هرتز، 40 تا 
60 دسیبل(. درنتیجه حداکثر میزان صدا توسط سازندگان دستگاه مشخص 
و محدود می شــود، و صدای بسیار بلند )باالی 100 دسیبل( قابل تشخیص 
نیست. ازجمله این دستگاه های هوشمند عبارت است از موتوجی 3 )حداکثر 
80(، گالکسی اس 6 )85 دسیبل(، نکسوس 5 )82 دسیبل(، اچ تی سی دیزایر 
)82 دسیبل( و... کاربران می توانند از این برنامه به عنوان ابزاری کمکی استفاده 
کنند. این برنامه بیشترین تعداد دانلود و بازدید را در بین برنامه های مربوط به 
این حوزه در پلی استور داشته است. از ویژگی های اصلی این برنامه می توان به 
حالت واژگون، اعالن بلندی صدا، و طراحی آن اشاره کرد. در نسخه پیشرفته 
آن نیز قابلیت هایی افزوده شده اعم از اینکه هیچ گونه تبلیغاتی در آن نمایش 

داده نمی شود، و لرزش سنج و منوی آمار دارد.
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